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HENRİ KİSSİNCER İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
8 yanvar 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kissincer, hörmətli qonaqlar. Mən sizi səmimi qəlbdən
salamlayıram. Cənab Kissincer, mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana səfər etdiyinizə görə sizə təşəkkür
edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında mənim sizinlə görüşlərim olmuşdur. İlk dəfə 1995-ci ildə Nyu-Yorkda,
İkinci dünya müharibəsində qələbə ilə əlaqədar və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 50 illiyi ilə əlaqədar sizinlə
görüşdük. 1997-ci ilin iyul ayında mən sizin ölkədə rəsmi səfərdə olduğum zaman Nyu-Yorkda sizinlə görüşüb
çox ətraflı söhbət etdik. Bu görüşlər zamanı mən sizi Azərbaycana dəvət etdim. Məmnunam ki, mənim bu
dəvətim, nəhayət, həyata keçirilir. Güman edirəm ki, qısa bir zamanda siz Azərbaycanla tanış ola bildiniz.
Əlbəttə, biz arzu edərdik ki, siz Azərbaycanda daha da çox olasınız. Ancaq bilirəm ki, sizin cədvəliniz nə qədər
gərgindir. Ona görə, ilk səfər olduğu üçün mən buna da razıyam.
Sizi Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. Güman edirəm ki, bugünkü görüşləriniz zamanı bunu hiss etmisiniz.
Amma sizi təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada, hər yerdə yaxşı tanıyırlar. Çünki siz 70-ci illərin
əvvəllərindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlətində böyük vəzifə tutaraq, eyni zamanda dünya siyasətində
çox görkəmli yer tutmusunuz. Sevindirici haldır ki, o vaxtdan indiyə qədər siyasət səhnəsindən düşməmisiniz. O
illər mənim xatirimdədir. Xüsusən Sovet İttifaqı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında tərksilahla əlaqədar
danışıqlar gedən zaman Kissincerin adı, demək olar ki, hər gün Sovetlər İttifaqının televiziyasında, radiosunda,
qəzetlərində çəkilirdi. Amma təkcə ona görə tanınmırdınız ki, sizin adınız hər gün qəzetlərdə, yaxud radioda,
televiziyada çəkilirdi. Ona görə ki, siz çox böyük siyasi proseslərin iştirakçısı və bəzi işlərin də təşəbbüskarı
idiniz. Siz həm siyasətdə çox işlər görmüsünüz, həm də çox böyük əsərlər yazmısınız. Yazdığınız əsərlər,
xüsusən siyasətə aid əsərlər sizin fəaliyyətinizi dünyada daha da çox tanıdıb və təbliğ edibdir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dostluq, əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq əlaqələri qurur və
biz bu istiqamətdə öz işimizi davam etdiririk. Bu baxımdan şübhəsiz ki, sizinlə bizim görüşlərimiz,
danışıqlarımız, məsələləri müzakirə etməyimiz və sizinlə şəxsi əlaqələrimiz, hesab edirəm ki, ümumi işimizə
çox kömək etməlidir. Mən sizi bir də salamlayıram.
H e n r i K i s s i n c e r: Cənab prezident, bugünkü görüş üçün çox sağ olun. Belə səmimi görüş üçün
həmkarlarım adından və şəxsən öz adımdan Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mənim
buraya gəlişim çox gözəl təşkil olunubdur. Siz mənim gəlişimin asan, yaddaqalan olması və rahat keçməsi üçün
çox işlər görmüsünüz. Mən bunu daim yadda saxlayacağam.
Mən də Sizinlə olan əvvəlki görüşlərimi məmnuniyyətlə xatırlayıram. Xüsusilə 1997-ci ildə Amerika
Birləşmiş Ştatlarına Sizin rəsmi səfərinizi çox gözəl xatırlayıram. O zaman Nyu-Yorkda Sizinlə görüşərək geniş
fikir mübadiləsi aparmaq imkanı əldə etdik. Mənim üçün xüsusilə böyük məmnunluqdur ki, bizim strateji, siyasi
əhəmiyyət verdiyimiz bir ölkə Sizin kimi dünya şöhrətli şəxsiyyət tərəfindən idarə olunur.
Mən Azərbaycanla maraqlanmağa başlayanda bu ölkə barəsində faktiki olaraq çox şeyi bilmirdim.
Sadəcə, mənə Azərbaycanın xəritədəki yeri, təbii ehtiyatları və əhəmiyyəti məlum idi. Azərbaycana marağım
xüsusilə o zaman artmağa başladı ki, Azərbaycan keçmiş sovet respublikaları arasında müstəqil yolla inkişaf
edən ölkələrdən biri oldu. Ona görə də mən inanıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın
müstəqilliyində və sülh şəraitində inkişafında çox maraqlıdır. Baxmayaraq ki, mən hazırkı Amerika
hökumətinin rəhbərliyi ilə eyni partiyanın üzvü deyiləm, başqa partiyaya mənsubam, amma çox şadam ki,
Azərbaycanın gələcək inkişafı bizim partiya üzvlüyümüzdən asılı olmayaraq, bütün Amerika Birləşmiş Ştatları
üçün vacibdir. Bu ruhda onu demək istəyirəm ki, mən də burada olmağımdan çox məmnunam. Mən bizim
qarşıdakı söhbətimizi səbirsizliklə gözləyirəm.
Cənab prezident, burada səfərdə olduğum müddətdə özüm üçün belə bir qənaətə gəlmişəm və onu demək
istəyirəm. Çox zaman Azərbaycan haqqında deyirlər ki, o, az inkişaf etmiş, yaxud inkişaf etməkdə olan ölkədir.
Əlbəttə, iqtisadi baxımdan bu, düzgün fikirdir. Lakin qonaqpərvərlik baxımından demək istəyirəm ki, Siz çox
qabaqcıl ölkəsiniz. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kissincer, şübhəsiz ki, biz sizinlə ətraflı söhbət edəcəyik. Ancaq
mən bir-iki mövzuya toxunmaq istəyirəm. Siz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunması və saxlanması ilə
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əlaqədar müsbət fikrinizi bildirdiniz. Həqiqətən də belədir. Biz XX əsrin sonunda öz dövlət müstəqilliyimizi
əldə etməyimizi tarixi hadisə hesab edirik. Artıq yeddi ildir ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini qoruyub
saxlaya bilibdir. Doğrudur, bu yeddi il Azərbaycan üçün çox ağır, çətin bir dövrdür. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinə həm xaricdən, həm də daxildən təcavüz, təzyiq edən qüvvələr çox olub və bu gün də var. Ancaq
bunlara baxmayaraq, biz müstəqil dövlət kimi yaşayırıq və bundan sonra da yaşayacağıq.
Keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil olmuş respublikalar içərisində müstəqil dövlət kimi yaşayan
Azərbaycan bir çox başqa ölkələrdən fərqlidir. Mən iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, biz tam müstəqilik. Yəni
bizim ərazimizdə xarici ölkələrin ordusu, hərbi bazası yoxdur və müstəqilliyi təmin etmək üçün biz bütün
tədbirləri görmüşük. Nə qədər çətin olsa da, beynəlxalq təşkilatlarda, dünya miqyasında, o cümlədən mənsub
olduğumuz Müstəqil Dövlətlər Birliyində biz öz müstəqil siyasətimizi ardıcıl olaraq aparırıq.
Amma sizə məlumdur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə mane olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bunun nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olunub,
bir milyondan artıq azərbaycanlı yerindən-yurdundan zorla çıxarılıb və ağır vəziyyətdə yaşayır.
Siz bilirsiniz ki, biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Bununla Minsk qrupu məşğuldur. 1997-ci
ildən Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri, - Rusiya və Fransa ilə bərabər, – Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bu barədə hələ ki, təsirli bir nəticə əldə edə bilməyiblər.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim iqtisadi əlaqələrimiz çox sürətlə inkişaf edir. Güman edirəm, siz bu
gün bir az tanış ola bildiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox şirkətləri artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda
fəaliyyət göstərirlər. Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunmasında biz Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə, Avropa ölkələri, dünyanın bir çox başqa ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq edirik.
Ancaq bizim bu əməkdaşlığımıza mane olan başqa bir amil də var. O da 1992-ci ildə Amerika Konqresi
tərəfindən Azərbaycana qarşı ədalətsiz olaraq tətbiq edilmiş 907-ci maddədir. Bu qərar Amerika Birləşmiş
Ştatları hökumətinin Azərbaycana daha geniş yardımına qadağan qoyubdur. Təəssüflər olsun ki, bütün
cəhdlərimizə baxmayaraq, biz bu qərarı ləğv edə bilməmişik.
Amma buna baxmayaraq, biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi inkişaf etdiririk. Əgər 907-ci
maddə aradan götürülsəydi, bu əlaqələr daha da sürətlə inkişaf edərdi. Güman edirəm ki, bu və bir neçə başqa
məsələləri sizinlə müzakirə edərik.
H e n r i K i s s i n c e r: Cənab prezident, xarici siyasət üzrə müşavirinizin, eləcə də xarici işlər
nazirinizin mənə verdikləri məlumatlar əsasında Sizin problemlərinizdən xəbərdaram. Eyni zamanda bizim
hökumətin, prezident Klintonun 907-ci maddəyə münasibəti də mənə məlumdur. Mən də Konqresin bu cür
qərarlarına həmişə əks çıxmışam. Ümid edirəm ki, üzümüzə gələn aylar ərzində bu məsələ öz həllini tapacaqdır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ
ABŞ-ın KEÇMİŞ DÖVLƏT KATİBİ HENRİ KİSSİNCERİN JURNALİSTLƏR ÜÇÜN
KEÇİRDİKLƏRİ BİRGƏ BRİFİNQDƏ BƏYANATLARI
Prezident sarayı
8 yanvar 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mətbuat nümayəndələri!
Siz artıq bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və dünyanın məşhur siyasətçisi hörmətli cənab Henri
Kissincer dünəndən Azərbaycana gəlibdir. Cənab Kissincer mənim dəvətimlə gəlibdir, Azərbaycan
prezidentinin şəxsi qonağıdır. Onun bu səfəri ölkəmizə ilk səfərdir və Azərbaycanla tanışlıq xarakteri daşıyır.
Hörmətli cənab Kissincer dünən və bu gün bir çox görüşlər keçiribdir. Nəhayət, axşam saat 6-dan bizimlə
bir yerdədir. Biz görüşlər, danışıqlar aparırıq. Bizim danışığımızın bir hissəsində siz iştirak etmisiniz.
Danışığımızın əsas məzmunu və məqsədi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın əlaqələri və bu əlaqələrin
bundan sonra inkişaf etdirilməsidir. Bu danışıqlar zamanı bizim fikirlərimiz eyni olubdur. Biz AmerikaAzərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi barəsində eyni fikirdə olduğumuzu özümüz üçün bir daha yəqin
etmişik.
Təbiidir ki, danışıqlar zamanı bütün əsas problemlər müzakirə olunubdur. Birinci növbədə, Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı siyasi, iqtisadi əlaqələr, ölkəmiz üçün ağır problem olan
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll edilməsi, 1992-ci ildə
Amerika Konqresində Azərbaycana qarşı qəbul olunmuş 907-ci düzəliş, onun aradan götürülməsi yolları,
Qafqaz bölgəsində vəziyyət və bir çox başqa məsələlər müzakirə edilibdir.
Mən bizim danışıqlarımızdan çox məmnunam. Hesab edirəm ki, bu danışıqlar, görüşlər Azərbaycan üçün
çox faydalı olubdur. Hesab edirəm ki, dünyada tanınmış çox böyük dövlət xadimi və siyasətçi cənab Henri
Kissincerin Azərbaycana gəlişi və bizim görüşlərimiz, danışıqlarımız Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf
etməsinə kömək edəcəkdir.
ABŞ-ın görkəmli siyasi xadimi Henri Kissincerin bəyanatı
Cənab prezident, hər şeydən əvvəl, bu dəvətə görə Sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri tərəfindən mənə göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdaram.
Mən burada çox qısa bir müddətdə, cəmi bircə gün olmuşam. Lakin Azərbaycan Respublikasının
həyatının müxtəlif cəhətləri ilə tanış olmaq imkanı əldə etmişəm, Azərbaycanın qarşısında duran məsələlərlə
tanış olmuşam. İndi məndə Azərbaycan haqqında daha dolğun, aydın fikir vardır. Əlbəttə, mənim buraya səfərimin zirvəsi prezidentlə uzun sürən söhbət oldu.
Mən buraya xoş məramlı bir adam kimi gəlmişəm. Çünki bu bölgənin əhəmiyyətinə, tarixinə inanıram.
Mən bu regionun strateji əhəmiyyətini dərk edirəm. Mən bu xalqın istedadına inanaraq buraya gəlmişəm.
Hesab edirəm ki, Azərbaycandakı inkişaf ümumiyyətlə, bütün regiondakı inkişafa xeyir verəcəkdir.
Bugünkü görüşlərim zamanı məndə indiyə qədər olan fikir daha da möhkəmləndi. Prezident Heydər Əliyevlə
görüşdən sonra bu fikir məndə xüsusən bir daha möhkəmləndi. Elə bilirəm ki, gələcəkdə əlaqələrimizin
inkişafına mane olan bütün problemlərin aradan qaldırılması üçün əlimdən gələni edəcəyəm və Sizə yardım
göstərmək iqtidarında olacağam.
Əlbəttə, bizim hökumətimizin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi ABŞ-ın səfiridir. Mənim ona böyük
hörmətim vardır. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakimiyyətdə olan hökumətlə eyni partiyanın üzvü
deyiləm. Mən digər partiyanın üzvüyəm. Lakin bu, partiya mənsubiyyətindən irəli gələn məsələ deyildir. Hansı
partiyaya mənsubluğumdan asılı olmayaraq mən ABŞ-ın hazırkı iqtidarının Azərbaycana dair siyasətindən
razıyam.
Burada olduğum müddətdə çoxları mənə deyirdilər ki, Azərbaycan inkişafda olan ölkədir. Lakin mən
qonaqpərvərlik baxımından demək istəyirəm ki, Azərbaycan çox irəlidə olan bir ölkədir. Mən Sizin
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respublikadan eyni ilə bu fikirlə ayrılıram ki, Azərbaycan çox vacib, əhəmiyyətli bir ölkədir. Bizim bir-birimizi
yaxından tanımağımız da əlaqələrimizə yardım edəcəkdir. Çox sağ olun.
***
S u a l: Cənab Kissincer, impiçment məsələsi ilə bağlı ABŞ prezidenti Bill Klintona qarşı başlanmış
kampaniyaya sizin münasibətiniz necədir?
H e n r i K i s s i n c e r: Bu proses Birləşmiş Ştatlarda bir ildir ki, davam edir. Razılıq duyuram ki, bu
prosesə münasibətimi indiyədək jurnalistlərin yanında bildirməmişəm. Ona görə də istəməzdim ki, bu prosesə
münasibətimi Azərbaycanda bildirməyə başlayım.
S u a l: Siz tanınmış siyasətçi kimi deyə bilərsinizmi ki, Amerika Rusiyanın NATO-ya qarşı sipərə
çevirdiyi Ermənistana Azərbaycanla müqayisədə niyə beş-altı dəfə çox yardım edir? Bundan əlavə, siz
Rusiyanın Ermənistana bu qədər hərbi yardım göstərməsinə, onun Ermənistanda hərbi bazasının
olmasına necə baxırsınız?
H e n r i K i s s i n c e r: Bu, çox yaxşı sualdır və cavabı da sadədir. Cavab da ondan ibarətdir ki,
Birləşmiş Ştatlardakı ermənilərin sayı azərbaycanlıların sayından daha artıqdır və onların konqresə təsir
göstərmək gücü daha çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v (tərcüməçiyə): Bəlkə sən bu sualı düzgün tərcümə eləməmisən?
H e n r i K i s s i n c e r: Mən Rusiyanın regionda sabitliyi pozmaq siyasəti aparmasının əleyhinəyəm və
bu siyasəti düzgün hesab etmirəm.
S u a l: Cənab Kissincer, bu gün siz Bakıda təmsil olunan neft şirkətlərinin nümayəndələri ilə
görüşmüsünüz. Həmin şirkətlərin yaxın vaxtlarda Bakı-Ceyhan boru kəməri layihəsinə investisiya
qoymaq ehtimalı necədir?
H e n r i K i s s i n c e r: Hər şeydən əvvəl, bu görüş çox yaxşı təəssürat yaratdı. Neft şirkətləri çox
ətraflı məlumat verdilər. Lakin onu da başa düşməlisiniz ki, neft şirkətləri hər şeydən əvvəl iqtisadi problemə
fikir verirlər. Mən isə siyasi tərəfi düşünürəm və bu baxımdan, əlbəttə ki, Türkiyəyə çəkiləcək kəməri daha çox
dəstəkləyirəm. Elə fikirləşirəm ki, neft şirkətləri yalnız qiyməti düşünürlər. Lakin hesab edirəm ki, bu fərq
tezliklə aradan götürüləcək və mənim fikrim həyata keçəcəkdir. Yeri gəlmişkən, mənim fikrim eyni ilə Amerika
Birləşmiş Ştatları hökumətinin fikridir.
S u a l: Cənab prezident, mən üzr istəyirəm ki, sualım bugünkü mövzuya yox, Qobustan
həbsxanasındakı hadisəyə aid olacaqdır. Cənab prezident, 1996-cı ilin yayında Sizə qarşı terror aktı
cəhdində ittiham olunmuş adamlar tərəfindən rəhbərlik edilən bu hadisənin müəyyən xarici dairələrin əli
ilə törədildiyini ehtimal etmək olarmı? Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir halda ki, sualı rus dilində vermisiniz, mən də bu dildə cavab verəcəyəm.
Bilirsiniz, bunun hansı qüvvələr tərəfindən törədildiyini indi birmənalı şəkildə demək çətindir. Əgər bu terror
aktının bilavasitə təşkilatçılarının vaxtilə Azərbaycanda dövlət çevrilişi etməyə, Azərbaycan prezidentinin
təyyarəsini raketlə vurmağa cəhd göstərmiş adamlar olduğunu nəzərə alsaq, hansısa ehtimallar söyləmək
mümkündür. Ancaq mən hesab edirəm ki, bizim istintaq orqanları bunu araşdıracaq və sonra daha düzgün və
obyektiv informasiya verəcəklər.
Sağ olun.
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BMT-nin ÜMUMDÜNYA ƏRZAQ PROQRAMININ ŞƏRQİ AVROPA VƏ MDB ÖLKƏLƏRİ
ÜZRƏ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ CƏNAB ROBERT HAUZERİN RƏHBƏRLİYİLƏ ÖLKƏMİZƏ
GƏLMİŞ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
14 yanvar 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizin bu
səfərinizi qiymətləndirirəm və güman edirəm ki, bu səfərinizin nəticəsində Azərbaycana Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının humanitar yardımları artacaqdır.
Güman edirəm ki, siz burada olduğunuz günlərdə Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti ilə tanış ola bilmisiniz.
Baş nazir Artur Rasizadə mənə söylədi ki, bu barədə sizinlə çox ətraflı danışıqlar aparılıbdır. Bizim
Azərbaycanın bugünkü gerçəkliyi çox ziddiyyətlidir. Biz bir tərəfdən, dörd ildən çoxdur ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşi dayandırmışıq və Azərbaycanın daxilində keçmişdə olan cürbəcür neqativ halları
aradan qaldırmışıq. İctimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik və Azərbaycanda ardıcıl olaraq iqtisadi, siyasi, sosial
islahatlar həyata keçiririk. Bunlarla yanaşı, ikinci tərəfdən, Azərbaycanın həyatını çox çətinləşdirən, ağırlaşdıran
odur ki, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal olunmuş bu
torpaqlardan zorla çıxarılmış və vaxtilə Ermənistanın ərazisindən zorla çıxarılmış bir milyondan artıq qaçqın,
köçkün Azərbaycanda ağır şəraitdə, əksəriyyəti çadırlarda çox ağır vəziyyətdə yaşayır. Onlar hamısı öz
torpaqlarına qayıtmaq arzusu ilə yaşayırlar, ona görə də bütün əzab-əziyyətlərə dözürlər. Ancaq məsələnin həll
olunması gecikir və iqtisadi vəziyyət də günü-gündən xarablaşır.
Güman edirəm, siz artıq bunların hamısını görmüsünüz və sizə ətraflı danışıblar. Mən sadəcə, onları sizə
bir daha xatırlatmaq istədim. Ümid edirəm ki, siz Azərbaycanın bugünkü reallığını nəzərə alaraq gələcəkdə
Azərbaycan ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasındakı əməkdaşlığın da planlarını quracaqsınız. Buyurun.
R o b e r t H a u z e r: Cənab prezident, çox sağ olun. Əvvələn, bugünkü qəbula görə sizə dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. İkinci növbədə, sizin hökumətin bizə bütün səviyyələrdə göstərdiyi
dəstəyə, yardıma və əməkdaşlığa görə hökumət nümayəndələrinizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Demək
istəyirəm ki, həm regionlarda, həm də Bakıda bizə hər cür dəstək verilmişdir, bizimlə hər cür əməkdaşlıq
aparılmışdır. Baxmayaraq ki, bizim Azərbaycana bu səfərimiz qısamüddətlidir, bu səfər öz məhsuldarlığı ilə
fərqlənir və ümumi götürsək, əməkdaşlıq ruhunda keçmişdir.
Qeyd etdiyim kimi, bizim səfərimiz qısa bir səfərdir. Lakin bu səfərin qısalığına baxmayaraq biz bəzi
regionlarda olmuşuq və ölkə daxilində qaçqınlarla göruşmüşük, onlardan kifayət qədər məlumat almışıq. Bu
səfərimiz zamanı humanitar məsələlərlə məşğul olan cənab Əli Həsənovla görüşmüşük və sizin qeyd etdiyiniz
kimi, Baş nazir cənab Artur Rasizadə ilə də ətraflı görüşümüz olmuşdur. Biz Baş nazirlə görüşərkən bunu
müzakirə etmişik, bunu təkrarən sizə bildirmək istəyirik.
Əlbəttə, yüz dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək lazımdır və elə bilirəm ki, bu missiya, yəni mən və
həmkarlarım hər şeyi kifayət qədər görə bildik, məsələ ilə kifayət qədər tanış olduq. Artıq bəzi nəticələri
çıxarmışıq və gələcəkdə necə əməkdaşlıq etməyi özümüz üçün planlaşdırmışıq.
Mən bir şeyi qəti əminliklə deyə bilərəm ki, biz bugünkü günə qədər qurbanlar olmuşuq. Yəni biz Xəzər
regionu ətrafında və neft ətrafında gedən söhbətlərin qurbanı olmuşuq. Bizdə belə bir təsəvvür var idi ki,
Azərbaycan artıq çox zəngin, varlı bir ölkədir. Amma onu demək istəyirəm ki, bu hələ belə deyildir. Lakin biz
gələcəyə böyük ümidlə baxırıq. Belə hesab edirik ki, çox tezliklə ölkənizin bu təbii zənginliyi həyata keçiriləcək
və o, həqiqətən varlı bir ölkə olacaqdır. Hələlik isə elə bilirəm ki, ölkənizin yardıma ehtiyacı vardır. Xüsusilə də
bunlar ölkənin o təbəqəsidir ki, biz onları daxili qaçqınlar adlandırırıq.
Bu missiyanın əsas fikri ondan ibarətdir ki, biz həm rəhbərlərimizə, həm də donor ölkələrə və təşkilatlara
belə məlumat çatdıracağıq ki, Azərbaycana yardım davam etdirilməlidir. Lakin bu yardımın əsas istiqaməti bir
qədər dəyişilməlidir. İndi əsas istiqamət daha çox reabilitasiyaya və qaçqınların məşğuliyyətinə yönəlməlidir.
Biz Baş nazirlə bu məsələlərin hamısını ətraflı müzakirə etmişik. Ona görə də bütün bu məsələləri sizinlə
müzakirə etmək fikrində deyilik. Lakin bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, ölkədaxili qaçqınlara yardım davam
etdirilməlidir. Xüsusilə də psixoloji yardımı davam etdirməliyik ki, onları psixoloji vəziyyətdən çıxara bilək.
Köhnə atalar misalında deyildiyi kimi, balıqçıya balıq verməkdənsə, qarmaq verməliyik ki, həmin balıqçı
balığı tuta bilsin. Bu baxımdan, sözümün davamı kimi, demək istəyirəm, eyni zamanda həmin balıqçı balığı o
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qədər ovlamalıdır ki, bu yalnız onun ailəsi üçün yox, bütün ölkə üçün kifayət etsin. Biz elə bu ruhda da işimizi
davam etdirmək fikrindəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizə təşəkkür edirəm. Əvvəla, çox məmnunam ki, siz yerlərdə olmusunuz və
xüsusən, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanlarla görüşmüsünüz, onların vəziyyətini özünüz müşahidə
etmisiniz.
Azərbaycan zəngin ölkə olmaq istəyir və bunun üçün əsas da vardır. Ancaq hələ zəngin deyilik və bunun
üçün çox vaxt lazımdır. Biz məğrur millətik. Əgər biz zəngin olsaydıq, heç vaxt heç kəsdən yardım istəməzdik.
Əksinə, başqalarına yardım edərdik. Əgər biz zəngin ölkələrdən və Birləşmiş Millətlər Təşkilatından, onun
humanitar yardım idarələrindən Azərbaycanda ağır vəziyyətdə yaşayan qaçqınlara, köçkünlərə yardım istəyiriksə, demək, biz məcburiyyət qarşısındayıq. Ona görə də mən istərdim ki, buradakı təəssüratlarınız, gördükləriniz
sizin Azərbaycanla əməkdaşlığınızın gələcəkdə əsasını təşkil etsin.
Biz çox çalışırıq ki, işğal olunmuş torpaqlar azad edilsin və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş
azərbaycanlılar öz yerlərinə qayıtsınlar. Əgər buna nail ola bilsək, biz bu yardımdan imtina edəcəyik, yaxud da
bu yardımın forması dəyişiləcəkdir. Təəssüf ki, biz hələ indiyə qədər buna nail ola bilməmişik. Bizim böyük
nailiyyətimiz odur ki, müharibəni dayandırmışıq, qan tökülməsinin qarşısını almışıq, atəşkəs rejimi yaratmışıq
və dörd il yarımdır ki, bu atəşkəs rejimini saxlayırıq. Amma insanları düşdüyü ağır vəziyyətdə də yaşatmaq
lazımdır. Buna da bizim özümüzün gücümüz çatmır. Bu həm Azərbaycanın iqtisadiyyatında gedən proseslərlə
əlaqədardır, həm də yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanların əksəriyyətinin işsiz olması ilə əlaqədardır.
Ona görə də, güman edirəm ki, sizin bu missiyanız gələcəkdə bizim əməkdaşlığımızın əsasını təşkil etmək
üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox məmnunam ki, siz belə böyük tərkibdə gəlib
Azərbaycanı ziyarət etmisiniz. Ümidvaram ki, sizin bu missiyanızın müsbət nəticələrini biz görəcəyik.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN DƏVƏTİ İLƏ QISAMÜDDƏTLİ MÜALİCƏ
ÜÇÜN GÜLHANƏ HƏRBİ TİBB AKADEMİYASINDA DÖVLƏT BAŞÇILARI SÜLEYMAN
DƏMİRƏLİN VƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN JURNALİSTLƏR ÜÇÜN KEÇİRİLƏN BİRGƏ
BRİFİNQDƏ BƏYANATLARI
Ankara
17 yanvar 1999-cu il
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəlin bəyanatı
Hörmətli cənab Heydər Əliyevin xəstələnməsi barədə yanvarın 16-da bizə xəbər çatdı*. Biz buradan
Bakıya həkimlər göndərdik. Onlar yanvarın 16-da axşam Bakıda oldular və hörmətli Heydər Əliyev bu gün
Ankaraya gəldi.
Bəzi mətbuat orqanlarının verdikləri xəbərlərin əksinə olaraq, hamınızın gördüyü kimi, Heydər Əliyevin
səhhəti ilə bağlı ciddi bir narahatlıq yoxdur. Hörmətli cənab Heydər Əliyev Sizin qarşınızdadır.
Möhtərəm Heydər Əliyev, xəstəliyiniz keçmiş olsun. Cənab Heydər Əliyev səhhəti ilə bağlı burada həkim
nəzarətindən keçəcəkdir. Gülhanə xəstəxanası fəxr etdiyimiz bir tibb müəssisəsidir. Həkimlərimiz Azərbaycan
prezidentinə hər cür xidmət göstərəcəklər. Bir həftə ərzində hər şey düzələcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Əziz dostum, qardaşım, cümhur başkanı Süleyman Dəmirəl!
Sizin Azərbaycana göndərdiyiniz həkimlərə söylədim, – mən doqquz ildir həkimlərsiz yaşadım. Amma
tale gətirib məni yenə həkimlərə bağladı. 1990-cı ildə Moskvadan Azərbaycana qayıdandan sonra mənim
həkimim olmayıbdır. Həkimə müraciət etməyə də ehtiyac duymamışam, – Allah məni saxlayıbdır. Ancaq iki-üç
gün bundan əvvəl Azərbaycanda dolaşan qrip xəstəliyi məni də tutdu. Amma mən fikir vermədim, yəni
işləməyə başladım. Beşinci gün çox çalışdım, altıncı gün isə rahatsız oldum. Axşam daha da rahatsız oldum.
Mənim qardaşım, dostum Süleyman bəy bundan xəbər tutdu.
Bizim belə bir adətimiz vardır: Bir insan rahatsız olanda onun ailəsindən bu xəbəri ən yaxın adama
deyirlər. Mənim oğlum da Süleyman bəyə telefon açdı ki, xəbər versin. Süleyman bəy də dərhal Bakıya iki
təyyarə göndərdi. Həmin təyyarələrdə iki qrup – birində bu xəstəxananın, birində də digər xəstəxananın
həkimləri Bakıya gəldilər. Allaha şükürlər olsun ki, onlar Bakıya gələnə qədər mənim səhhətimdə elə təhlükəli
bir şey yox idi. Ancaq həkimlər dedilər ki, bir halda ki, Siz doqquz il həkimsiz yaşamısınız, indi gəlin Sizi
müayinə edək, baxaq. Mən də gəldim. Amma bu, eyni zamanda, gəlib Türkiyəni, Ankaranı görmək və dostum
Süleyman Dəmirəllə bir daha görüşüb söhbət etmək üçün yeni bir fürsətdir. Hava limanından buraya gələnə
qədər biz bir neçə məsələni artıq müzakirə etdik. Mən gələcəkdə də bu fürsətdən istifadə edəcəyəm.
Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirələ mənə göstərdiyi bu qardaşlıq qayğısına görə təşəkkür edirəm.
Mən Türkiyəni özüm üçün ən yaxın dost ölkə hesab edirəm. Ona görə də burada olmaq mənim üçün çox
önəmlidir. Təşəkkür edirəm.
***
S u a l: Cənab Heydər Əliyev, Sizin burada müalicəniz neçə gün davam edəcəkdir?
C a v a b: Yəqin məni buradan 3-4 günə buraxarlar. Mən belə hesab edirəm.

*
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin səhhəti barədə məlumat alan Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman
Dəmirəl bir neçə dəfə təkidlə prezident Heydər Əliyevi müayinə və müalicə olunmaq üçün Türkiyəyə dəvət etmişdir.
Yanvarın 17-də Heydər Əliyev Türkiyəyə yola düşmüşdür.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
18 yanvar 1999-cu il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Dostum, qardaşım Heydər bəy! Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Türkiyə
ilə Azərbaycan çox yaxın dost və qardaş ölkələrdir. Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələr son vaxtlar
çox sürətlə inkişaf edir.
Əziz Heydər bəy! Xəstəliyiniz keçmiş olsun. Sizə ulu tanrıdan cansağlığı arzulayıram. Siz burada – bu
möhtəşəm tibb ocağında müayinə və müalicəni tezliklə başa çatdırıb Azərbaycana qayıdacaqsınız.
Nəzərinizə çatdırım ki, Gülhanə Tibb Akademiyası müasir texniki avadanlığı və həkimlərinin səviyyəsi
nöqteyi-nəzərindən təkcə Türkiyədə deyil, ümumiyyətlə, dünya miqyasında tanınan və mütəxəssislərin rəğbətini
qazanan bir tibb ocağıdır. Burada Sizə hər cür qayğı və diqqət göstəriləcəkdir. Bir daha Sizə, Heydər bəy,
cansağlığı və şəfa diləyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz Süleyman bəy! Buraya gəldiyim ilk gündən yüksək qayğı və diqqət ilə əhatə
olunmuşam. Buna görə Sizə, qardaş Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirələ öz dərin
təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyə xalqına öz salamımı yetirir, hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Bir müddət bundan əvvəl mən ABŞ prezidenti Bill Klintona məktub
göndərmişdim. Bildirirəm ki, bu görüş ərəfəsində cavab aldım və məktubda ABŞ prezidentinin Bakı–Ceyhan
neft boru xətti layihəsinə tərəfdar olduğunu, bu məsələ ilə əlaqədar ABŞ-ın öz mövqeyini dəyişməyəcəyini,
Bakı–Ceyhan layihəsini gələcəkdə də dəstəkləyəcəyini ifadə etmişdir. ABŞ prezidenti həmin məktubunda
Azərbaycana qarşı tətbiq edilən ədalətsiz 907-ci maddənin və ümumiyyətlə, Azərbaycana iqtisadi yardımlarda
hər hansı bir məhdudiyyətin əleyhinə olduğunu yazmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: ABŞ prezidenti Bill Klintonun 907-ci maddənin əleyhinə olan mövqeyini
bəyənirəm və Türkiyə dövləti rəhbərinin də bu məsələdə respublikamıza verdiyi daimi dəstəkdən məmnun
olduğumu bildirirəm.
Ölkəmizə qarşı olan 907-ci maddənin 1992-ci ildə qəbul edildiyini vurğulayıram. Xatırladıram ki,
Azərbaycanın ardıcıl surətdə apardığı fəal siyasət nəticəsində bu məsələ bir neçə ay bundan əvvəl ilk dəfə olaraq
ABŞ Konqresinin müzakirəsinə çıxarılmış və bu istiqamətdə fəal iş davam etdirilmişdir.
Mən əminəm ki, Sizinlə bir daha görüşmək, bir çox məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaq,
məsləhətləşmək bizim üçün, xalqlarımız üçün çox faydalı olacaqdır.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ BÜLƏND ECEVİT İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
18 yanvar 1999-cu il
B ü l ə n d E c e v i t: Hörmətli prezident, cənab Heydər Əliyev. Mən Sizi Türkiyə torpağında
görməkdən məmnuniyyət duyduğumu bildirir, bir daha səmimi qəlbdən salamlayır, Sizə cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə, mənim səhhətimə göstərdiyiniz yüksək diqqət və qayğıya görə Sizə,
Türkiyə hökumətinə təşəkkürümü bildirirəm. Sizi, cənab Bülənd Ecevit, Türkiyə Respublikasının Baş naziri
vəzifəsinə seçilməyiniz ilə əlaqədar səmimi qəlbdən təbrik edirəm, Sizə və rəhbərlik etdiyiniz yeni hökumətə
fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər diləyirəm, qardaş Türkiyə Respublikasının çiçəklənməsi naminə görüləcək
işlərdə uğurlar arzulayıram.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələri böyük və zəngin tarixə malikdir. Biz bunu
yüksək qiymətləndiririk. Bizim keçmişimiz də, bu günümüz də dostluq, qardaşlıq əlaqələri ilə səciyyəvidir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən andan indiyə qədər Türkiyə ilə bütün sahələrdə sıx əməkdaşlıq edir
və bizim dostluq, qardaşlıq əlaqələrimiz günü-gündən inkişaf edir. Türkiyə bizim üçün dost, qardaş, yaxın
ölkədir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk tanıyan ölkədir, dövlət müstəqilliyimiz yolunda Azərbaycana
daim dayaq olan, kömək edən qardaş ölkədir. Biz bunu bütün sahələrdə hiss etmişik və edirik.
Biz Türkiyəni dünyanın böyük və çox nüfuzlu dövlətlərindən biri hesab edirik. Biz Türkiyənin əldə etdiyi
nailiyyətləri gənc, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunda örnək kimi qəbul etmişik. Mən Türkiyə ilə
Azərbaycan Respublikası arasında imzalanmış dostluq və əməkdaşlıq haqqında bütün sənədləri yüksək
qiymətləndirirəm. Əminəm ki, bizim nailiyyətlərimiz həm Azərbaycanın, həm də bütün regionun inkişafı üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Mən Naxçıvan Muxtar Respublikasını Türkiyə ilə birləşdirən, xalq tərəfindən «Ümid körpüsü» adlanan və
onun 1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə rəhbərlik etdiyi zaman tikintisi sürətlə
aparılaraq başa çatdırılan körpünün salınmasını tarixi hadisə kimi dəyərləndirirəm. Blokada şəraitində yaşayan
Naxçıvana Türkiyə tərəfindən də elektrik enerjisi verilməsini yüksək qiymətləndirirəm. Türkiyənin bu
dəstəyinin regionun iqtisadi inkişafı ilə yanaşı, həm də əhalinin məişət problemlərinin həllində böyük rol
oynadığını bildirirəm.
Mən Sizi, Türkiyənin Baş naziri Bülənd Eceviti Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm, türk
xalqına mənim ən xoş arzu və diləklərimi çatdırmağı xahiş edirəm.
B ü l ə n d E c e v i t: Bu səmimi görüşə, xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Türkiyə Respublikası dost və
qardaş Azərbaycanı hər sahədə daim dəstəkləyəcəyini bildirirəm. Cənab prezident, mən də Sizi və Azərbaycan
xalqını Ramazan bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı və uğurlar arzulayıram.
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN SƏDRİ HİKMƏT ÇƏTİN İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
18 yanvar 1999-cu il
H i k m ə t Ç ə t i n: Möhtərəm cənab prezident, xoş gördük. Sizi Türkiyədə görməkdən məmnun
olduğumu bildirirəm. Biz hamımız Sizin səhhətiniz ilə maraqlanırıq, Sizə cansağlığı arzulayıram. Məlumatınız
olsun ki, Gülhanə Tibb Akademiyası 1898-ci ildən fəaliyyət göstərir və Türkiyənin məşhur tibb ocaqlarından
biridir. Siz bu tibb ocağının hazırda ən görkəmli mütəxəssisləri tərəfindən müayinə və müalicə edilirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizinlə, Türkiyə parlamentinin sədri ilə görüşümdən razı qaldığımı və qardaş
ölkədə ona göstərilən diqqət və qayğıdan məmnun olduğumu bildirirəm.
Biz dost və qardaş Türkiyə ilə əlaqələrimizin möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə, daha da inkişaf
etməsinə xüsusi əhəmiyyət veririk.
Türkiyə Respublikasının yaranmasının 75 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbirlərin yüksək səviyyədə
keçirildiyini bildirirəm və bu tədbirlərdə iştirak etdiyimi məmnuniyyətlə xatırlayıram. Bakı – Ceyhan neft boru
kəməri layihəsi haqqında Ankara bəyannaməsinin imzalanmasını həmin günlərin əzəmətli hadisəsi kimi
qiymətləndirirəm.
H i k m ə t Ç ə t i n: Ankara bəyannaməsinin hazırlanması və imzalanmasının əsas təşəbbüskarı və
ilhamvericisinin məhz Siz, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev olduğunu bir daha
vurğulayıram. Türk xalqı Azərbaycan dövlətinin rəhbərinə səmimi sevgi və məhəbbət duyğuları bəsləyir.
Heydər Əliyevin «biz bir millət, iki dövlətik» müdrik kəlamı Türkiyədə dillər əzbəri olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə xalqına ən xoş və səmimi hisslər bəslədiyimi bildirirəm. İki qardaş
xalqımızın dil, adət və ənənələri çox yaxındır. Azərbaycanın hökuməti, dövləti, xalqı Türkiyəni özünün dostu,
doğma qardaşı hesab edir. Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həll edilməsi Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, Türkiyə üçün də bir o qədər əhəmiyyətli və
vacibdir.
Biz Türkiyə ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir və belə hesab edirik ki, bu
əməkdaşlığın genişlənməsi və dərinləşməsi üçün böyük imkanlar vardır. Sizinlə olan şəxsi münasibətlərimizi
yüksək qiymətləndirirəm. Mən Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.
H i k m ə t Ç ə t i n: Dəvəti məmnunluqla qəbul edirəm.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ BÜLƏND ECEVİT İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
18 yanvar 1999-cu il
B ü l ə n d E c e v i t: Hörmətli prezident, cənab Heydər Əliyev. Mən Sizi Türkiyə torpağında
görməkdən məmnuniyyət duyduğumu bildirir, bir daha səmimi qəlbdən salamlayır, Sizə cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə, mənim səhhətimə göstərdiyiniz yüksək diqqət və qayğıya görə Sizə, Türkiyə
hökumətinə təşəkkürümü bildirirəm. Sizi, cənab Bülənd Ecevit, Türkiyə Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə
seçilməyiniz ilə əlaqədar səmimi qəlbdən təbrik edirəm, Sizə və rəhbərlik etdiyiniz yeni hökumətə
fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər diləyirəm, qardaş Türkiyə Respublikasının çiçəklənməsi naminə görüləcək
işlərdə uğurlar arzulayıram.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələri böyük və zəngin tarixə malikdir. Biz bunu
yüksək qiymətləndiririk. Bizim keçmişimiz də, bu günümüz də dostluq, qardaşlıq əlaqələri ilə səciyyəvidir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən andan indiyə qədər Türkiyə ilə bütün sahələrdə sıx əməkdaşlıq edir
və bizim dostluq, qardaşlıq əlaqələrimiz günü-gündən inkişaf edir. Türkiyə bizim üçün dost, qardaş, yaxın
ölkədir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk tanıyan ölkədir, dövlət müstəqilliyimiz yolunda Azərbaycana
daim dayaq olan, kömək edən qardaş ölkədir. Biz bunu bütün sahələrdə hiss etmişik və edirik.
Biz Türkiyəni dünyanın böyük və çox nüfuzlu dövlətlərindən biri hesab edirik. Biz Türkiyənin əldə etdiyi
nailiyyətləri gənc, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunda örnək kimi qəbul etmişik. Mən Türkiyə ilə
Azərbaycan Respublikası arasında imzalanmış dostluq və əməkdaşlıq haqqında bütün sənədləri yüksək
qiymətləndirirəm. Əminəm ki, bizim nailiyyətlərimiz həm Azərbaycanın, həm də bütün regionun inkişafı üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Mən Naxçıvan Muxtar Respublikasını Türkiyə ilə birləşdirən, xalq tərəfindən «Ümid körpüsü» adlanan və
onun 1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə rəhbərlik etdiyi zaman tikintisi sürətlə
aparılaraq başa çatdırılan körpünün salınmasını tarixi hadisə kimi dəyərləndirirəm. Blokada şəraitində yaşayan
Naxçıvana Türkiyə tərəfindən də elektrik enerjisi verilməsini yüksək qiymətləndirirəm. Türkiyənin bu
dəstəyinin regionun iqtisadi inkişafı ilə yanaşı, həm də əhalinin məişət problemlərinin həllində böyük rol
oynadığını bildirirəm.
Mən Sizi, Türkiyənin Baş naziri Bülənd Eceviti Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm, türk xalqına
mənim ən xoş arzu və diləklərimi çatdırmağı xahiş edirəm.
B ü l ə n d E c e v i t: Bu səmimi görüşə, xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Türkiyə Respublikası dost və
qardaş Azərbaycanı hər sahədə daim dəstəkləyəcəyini bildirirəm. Cənab prezident, mən də Sizi və Azərbaycan
xalqını Ramazan bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı və uğurlar arzulayıram.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL VƏ
XANIMI NƏZMİYYƏ DƏMİRƏL İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
19 yanvar 1999-cu il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Əziz dostum, qardaşım, xoş gördük. Sizi Ramazan bayramı münasibətilə
səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu mübarək Ramazan bayramında ulu tanrıdan Sizə möhkəm cansağlığı
arzulayır, ən xoş arzularımızı bildiririk.
Sizin müayinə və müalicəniz haqqında Gülhanə Tibb Akademiyasının rəhbərliyi mənə mütəmadi məlumat
verirlər. Səhhətinizin yaxşı olduğunu, yaxın zamanda müayinə və müalicənin başa çatacağını söyləyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan xalqının və şəxsən mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl
və Nəzmiyyə xanım Türkiyənin məşhur tibb ocağı olan Gülhanə Tibb Akademiyasındakı müayinə və müalicə
dövründə yaradılan şəraitə və göstərilən hərtərəfli qayğıya görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Gülhanə Tibb
Akademiyasının həkimlərinin dərin biliyə və yüksək professionalizmə malik olduqlarını xüsusilə qeyd etmək
istəyirəm. Burada mən çox böyük diqqət və qayğı ilə əhatə olunmuşam. İndi özümü çox yaxşı hiss edirəm,
səhhətim gündən-günə yaxşılaşır.
Əziz dostum, qardaşım Süleyman bəy!
Azərbaycan xalqının Sizə böyük sevgisi, xüsusi hörmət və məhəbbəti vardır. Azərbaycan xalqı Sizi türk
dünyasının böyük bir oğlu kimi tanıyır. Son illər biz ən böyük dəstəyi Türkiyədən alır, Azərbaycan xalqı milli
azadlıq mübarizəsinə qalxarkən Siz xalqımıza dayaq durmusunuz, kömək etmisiniz, onu dəstəkləmisiniz. Biz
yaxşı bilirik ki, Azərbaycanın Dünya Birliyi tərəfindən tanınmasında, Türkiyənin Azərbaycanı müstəqil dövlət
kimi tanımasında Sizin xüsusi xidmətləriniz vardır. Şübhə etmirik ki, Azərbaycan Respublikasına, xalqımıza
indiyədək göstərdiyiniz diqqət və qayğı bundan sonra da davam edəcək, dövlətlərimiz arasında bütün sahələrdə
olan əməkdaşlıq daha da dərinləşəcək və inkişaf edəcəkdir.
Əziz dostum, qardaşım Süleyman bəy, Sizə və Nəzmiyyə xanıma məni ziyarət etdiyinizə, göstərdiyiniz
diqqətə görə təşəkkür edirəm. Sizi Ramazan bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm və bütün türk
xalqına bayram təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmağı xahiş edirəm.


Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəl yanvarın 20-də, 21-də, 22-də, 24-də, 27-də, 28-də də Gülhanə
Tibb Akademiyasına gəlmiş, Heydər Əliyevin səhhəti ilə maraqlanmışdır. Bu görüşlərin hər birində Azərbaycan-Türkiyə
əməkdaşlığının ardıcıl surətdə inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq vəziyyət, bir sıra regional problemlər haqqında fikir
mübadiləsi aparılmışdır.
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TÜRKİYƏNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İSMAYIL CƏM İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
19 yanvar 1999-cu il
İ s m a y ı l C ə m: Cənab prezident, Sizi Türkiyədə görməyimdən məmnun olduğumu bildirir, Sizi
Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edir, uzun ömür, möhkəm cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ankaraya gəldiyim ilk gündən mənə göstərdiyi yüksək qayğı və qonaqpərvərliyə
görə Türkiyə Respublikasının prezidentinə və hökumətinə təşəkkürümü bildirirəm. Keçmiş SSRİ rəhbərliyində
olduğum zaman mən ölkənin səhiyyə sahəsinə də rəhbərlik edirdim. Bununla əlaqədar dünya səhiyyə sahəsində
olan bütün nailiyyətlərdən xəbərdar olurdum. Məhz buna görə də Gülhanə Tibb Akademiyasını müasir dünya
standartlarına uyğun bir tibb ocağı kimi qiymətləndirir və burada fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin dərin
biliklərə və yüksək professionallığa malik olduqlarını bildirirəm.
Mən Sizi yenidən Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə
təbrik edirəm və Türkiyənin yeni hökumətinə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Sizi Ramazan bayramı
münasibətilə təbrik edirəm.
İ s m a y ı l C ə m: Bu təbriklərə və xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı arzulayır,
qardaş və dost Azərbaycan xalqına səmimi salamlarımı yetirirəm.



Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Candan Azər də Gülhanə Tibb Akademiyasında olmuş, Heydər Əliyevə
möhkəm cansağlığı arzulamışdır.
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AzərTAC-ın VƏ AZƏRBAYCAN TELEVİZİYASININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
19 yanvar 1999-cu il
S u a l: Möhtərəm cənab prezident, hazırda özünüzü necə hiss edirsiniz?
C a v a b: Özümü yaxşı hiss edirəm. Mən buraya gələndə də özümü yaxşı hiss edirdim. Mən artıq
dünəndən buradayam. Dünən, bu gün burada bir çox müayinələr keçiriblər və eyni zamanda məni müalicə
ediblər. Ona görə də vəziyyətim çox yaxşıdır, normaldır. Mən artıq burada görüşlər keçirirəm, danışıqlar
aparıram.
S u a l: Cənab prezident, Gülhanə Tibb Akademiyası haqqında Sizin təəssüratınız necədir?
C a v a b: Bilirsiniz, mənə bura haqqında akademiyanın rəisi də danışıbdır, eyni zamanda mənim əziz
dostum, prezident Süleyman Dəmirəl də danışıbdır. Bu, çox qədim bir tibb akademiyasıdır və tibb sahəsində
çox yüksək elmi və praktiki təcrübəsi olan, çoxprofilli bir tibb akademiyasıdır. Bunlar böyük işlər görürlər.
Bunların demək olar ki, dünyanın bütün tibb mərkəzləri ilə əlaqələri vardır və çox yaxşı mütəxəssisləri vardır.
Buna görə də çox məmnunam ki, mən – doqquz ildən artıq nə xəstəxana, nə də həkim görməyən adam ilk dəfə
belə bir xəstəxanadayam.
S u a l: Cənab prezident, bu günlər ərzində Türkiyə rəhbərliyinin Sizə çox böyük diqqət
göstərdiyinin şahidi olduq. İki dəfə prezident Süleyman Dəmirəl ilə, Böyük Millət Məclisinin sədri
Hikmət Çətinlə, Baş nazir Bülənd Ecevitlə, xarici işlər naziri İsmayıl Cəm ilə görüşmüsünüz. Bu görüşləri
necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Mən bu görüşləri çox yüksək qiymətləndirirəm və bunu müəyyən qədər də təbii hesab edirəm.
Çünki, birincisi, bu insanların hər biri mənim şəxsi dostumdur. Biz artıq bir çox ildir ki, dostluq əlaqələri
saxlayırıq, - vəzifəmizdən asılı olaraq, ya asılı olmayaraq. Ona görə də mən bunu təbii hesab edirəm. Bir halda
ki, məni buraya müalicəyə Süleyman Dəmirəl dəvət etdi, bir halda ki, mən buraya gəlmişəm, onların gəlib
mənimlə görüşməyi təbii bir haldır. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Eyni zamanda bu, Türkiyənin dövlət,
hökumət başçılarının nə qədər insani xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərir, nə qədər qayğıkeş olduqlarını
göstərir, nə qədər səmimi və mehriban olduqlarını göstərir. Həmçinin bu, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun nə
qədər səmimi, nə qədər qardaşlıq dostluğu olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Mən bunlardan çox razıyam.
S u a l: Möhtərəm cənab prezident. Bilirsiniz ki, xalqımız çox böyük həyəcan keçirir. Çünki Siz 30
ildir ki, Azərbaycanın rəhbəri kimi çalışırsınız. Bu 30 ildə birinci dəfədir ki, Sizdən müsahibəni müayinə
və müalicə olunduğunuz zaman alırıq. Çoxlu teleqramlar, fakslar daxil olur, çoxsaylı telefon zəngləri
gəlir. Buradan Azərbaycan xalqına nə demək istərdiniz.
C a v a b: Mən bilirəm, mənə də məlumat verirlər ki, xalqımız həyəcan keçirir, narahatlıq vardır. Mənə
olan bu münasibətə, mənim xəstələndiyim bu anda mənə olan bu diqqətə, qayğıya görə Azərbaycan xalqına
təşəkkür edirəm. Eyni zamanda belə düşünürəm ki, bizim xalqımız mənim xəstələnməyimi heç vaxt
görməmişdi. Bəli, keçmiş illərdə də, yəni 70-ci illərdə mən Azərbaycanın başçısı işləyərkən də bunu
görməmişdilər. 1993-cü ildən mütəmadi olaraq, fasiləsiz, mənim bir gün də istirahətim olmayıbdır, bir gün də
olsun evdə olmamışam. Həmişə işdə olmuşam, işləmişəm. Ona görə də onlar müəyyən qədər öyrənməyiblər.
Bəzən elə dövlət başçıları olur ki, onlar xəstələnirlər, xəstəxanaya gedirlər, müalicə olunurlar. Cəmiyyət buna
öyrəncəli olur, ona görə də həm təəccüb etmir, həm də həyəcan keçirmir. Amma mən Azərbaycana rəhbərlik
etdiyim dövrdə bizim cəmiyyətimizi, xalqımızı başqa bir şeyə öyrətmişəm ki, Heydər Əliyev nə xəstələnə bilər,
nə istirahət edə bilər, nə də yorula bilər.
Hamıya məlumdur ki, mən həftənin beşinci günü saat 10-a qədər iş yerimdə olmuşam. Altıncı gün də işə
getməyə hazırlaşırdım. Çünki orada saat 2-yə bir toplantı təyin olunmuşdu. Ancaq o vaxta qədər mənim
temperaturum, hərarətim qalxdı, özü də çox güclü qalxdı və məndə öskürmə başladı. Mən artıq özüm belə
düşündüm ki, bu vəziyyətdə işə getməyim yaxşı olmaz. Ona görə də Artur Rasizadəyə və Ramiz Mehdiyevə
tapşırdım ki, o müşavirəni keçirsinlər. Özüm isə hesab edirdim ki, yəqin, axşama qədər temperatur aşağı düşər.
Mən həftənin ikinci günündən qrip xəstəliyini özümdə hiss etmişdim və demək olar ki, bir neçə gün işə
temperaturum ola-ola getmişdim. Ancaq həftənin altıncı günü işin axırında bu temperatur daha da artdı. Bunlar
hamısı belə bir vəziyyətə gətirdi ki, məni artıq həkimlər müalicəyə başlamalıdır. Onlar da müalicə etdilər, çox
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yaxşı etdilər. Mən deyə bilərəm ki, artıq Süleyman Dəmirəl Bakıya həkimlər göndərmişdi. Onlar gəlmişdilər.
Amma o vaxt mənim vəziyyətim artıq normal idi və mən buraya gəlmək istəmirdim. Ancaq prezident Süleyman
Dəmirəl mənə bir daha telefon etdi və dedi ki, mən çox xahiş edirəm gələsən, burada müayinə olunasan. Mən də
bu dəvəti qəbul etdim və gəldim.
Mən xalqımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Bu 30 ildə müəyyən bir fasilə olubdur ki, mən Azərbaycanda
olmamışam. Ancaq bütün bu illərdə, mənim Azərbaycana rəhbərlik etdiyim dövrdə həmişə Azərbaycan xalqının
mənə olan böyük etimadını, böyük məhəbbətini hiss etmişəm. Yəqin ki, elə bunlar da mənə bütün bu işləri, bu
ağır işləri aparmağa həmişə kömək edibdir. Əgər bu etimad, bu inam olmasaydı, 1993-cü ildə vətəndaş
müharibəsinin qarşısını almaq olmazdı. Bilirsiniz ki, onun qarşısını mən xalqla birlikdə aldım. Yaxud da ki,
1994-cü ildə dövlət çevrilişinin qarşısını almağa xalq gəldi. Xalq mənim çağırışımla Prezident sarayının
qarşısına gəldi və çevriliş cəhdinin qarşısını aldıq.
1995-ci ilin mart ayında yenə xalqın dəstəyi ilə bunların qarşısını aldıq.
Ona görə mən artıq bir neçə dəfə xalqla birlikdə belə imtahanlardan çıxmışam. Xalqın mənə olan
məhəbbəti məlumdur. Nəhayət, keçən ilin oktyabr ayında prezident seçkilərində demokratik seçkilər nəticəsində
xalq yenə də mənə etimad göstərdi. Ona görə də bu təbiidir, onlar mənə daim etimad göstəriblər, daim öz
məhəbbətlərini bildiriblər. İndi isə onlar həyəcanlanırlar, - bu təbiidir.
İnsanın ailəsində bir adam xəstələnəndə, məsələn, mənim oğlum iki gün xəstə olanda mən narahat oluram,
işdə olanda telefon edirəm, - nə oldu, temperaturu varmı, yoxmu və s. Amma mən xalqımızla o qədər
doğmalaşmışam ki, xalqın mənə münasibəti təbiidir və mən də buna görə Azərbaycan xalqına, bütün
Azərbaycan vətəndaşlarına bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Buraya gəlməyim məni bir şeydən məhrum etdi. Bilirsiniz ki, 20 Yanvar faciəsi bizim xalqımızın böyük
faciəsidir və bunu heç vaxt unutmaq olmaz. 1990-cı ildə bu faciə baş verən kimi, mən yanvar ayının 21-də
Moskvada öz etirazımı bildirdim, öz səsimi dünyaya qaldırdım və o vaxtdan da mən Azərbaycan xalqına
edilmiş bu təcavüzü xalqımızın həyatında ən dəhşətli bir səhifə hesab edirəm. Bizim şəhidlərin şəhidliyi və
qəhrəmanlığı həmişə mənim üçün qiymətli olubdur. Ona görə də 1990-cı ildən indiyə qədər mən bu günü matəm gününü həmişə xalqla bir yerdə keçirmişəm.
Məsələn, mən 1990-cı ildə Naxçıvana gəldim. Biz Naxçıvanda da 1991-ci ilin 20 Yanvarını, 1992-ci ilin 20
Yanvarını, 1993-cü ilin 20 Yanvarını böyük hüznlə qeyd edirdik. Çünki bu, bizim xalqımızın faciəsidir və matəm
günü elan olunubdur.
Mən Azərbaycana gələndən sonra bu sahədə bir neçə addım atdım. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın
parlamenti, Milli Məclisi bu hadisə ilə bağlı lazımi müzakirə aparıb ona qiymət verməmişdi. Siz bunu bilirsiniz.
Mən 1993-cü ilin sonunda, 1994-cü ilin əvvəlində təşəbbüs göstərdim və Azərbaycanın Milli Məclisi yanvar
hadisələrini bir ay müzakirə etdi. 1994-cü ilin yanvarında böyük bir qərar çıxardıq. Mən hesab edirəm ki, bu da
xalqımın qarşısında borcum idi. Amma təəssüflər olsun ki, mənə qədər dörd il bunu heç kəs etməmişdi və
nəhayət, xalqımıza qarşı edilmiş bu təcavüzə qiymət verildi. Çox dolğun, düzgün, obyektiv qiymət verildi,
günahkarlar göstərildi.
Ancaq bu faciə elədir ki, biz bunu heç vaxt unuda bilmərik. Çünki biz həmişə xalqımızın gələcəyi
haqqında düşünməliyik. Bu şəhidlərin şəhidliyi, Şəhidlər xiyabanı xalqımızın gələcək nəslinin, bugünkü
gənclərin ziyarətgah yeridir və o şəhidlərin də şəhidliyi bizim hər bir vətəndaşımız üçün, gənclər üçün örnəkdir.
Ona görə də mən son illər Şəhidlər xiyabanının abadlaşması üçün də çox tədbirlər gördüm. Nəhayət, keçən il
mən orada əbədi məşəl abidəsi yaratdım. Bu, şəhidlərin xatirəsinə bugünkü hakimiyyət, dövlət tərəfindən
verilən qiymətdir.
Təbii ki, mən bu il də 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar lazım olan tədbirlər haqqında sərəncam vermişdim,
komissiya yaratmışdım. Onlar çox işlər görüblər. Mən sabah - yanvarın 20-də Bakıda olmalı idim və Şəhidlər
xiyabanını bir daha ziyarət etməli idim. Ancaq bu xəstəlik məni bundan məhrum etdi. Ona görə də mən
xalqımızın bu faciəsini bir daha xatırlayıram, şəhidlərin şəhidliyini bir daha yüksək qiymətləndirirəm və o
yanvar gecəsi xəsarət almış insanlara cansağlığı arzu edirəm. Şəhidlərin ailələrinə cansağlığı və firavan həyat
arzu edirəm. Xalqımıza isə bu gün daha da bir olmaq, daha da yekdil olmağı, milli mənafe naminə birləşməyi və
gələcəkdə Azərbaycanın suverenliyinə, müstəqilliyinə qarşı ola biləcək hər bir hadisənin qarşısını almağa qadir
olmağı arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANIN ANS TELEŞİRKƏTİNİN XÜSUSİ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
19 yanvar 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Siz burada da işləyirsiniz. Xarici işlər nazirini qəbul eləmisiniz, Süleyman
Dəmirəl burada olubdur.
C a v a b: Əlbəttə, işləyirəm. Siz yəqin ki, bunları çəkdiniz. Dünən çox adamlar gəliblər. Süleyman
Dəmirəl də, Bülənd Ecevit də gəldi, Hikmət Çətin də gəldi.
S u a l: Özünüzü necə hiss edirsiniz?
C a v a b: Normal.
S u a l: Cənab prezident, rəsmi diaqnoz nə qoyublar?
C a v a b: Bilirsən, rəsmi diaqnozu doktor deyə bilər. Mən belə şeylərlə heç vaxt maraqlanmıram. Hər
halda bir şey məlumdur ki, mən həftənin ikinci günü səhər duranda gördüm ki, bədənimdə nəsə ağrı var.
Gündüz işlədim və hiss etdim ki, temperaturum var. Bunu bəzən hiss edirəm. Amma bu, mənim üçün qeyri-adi
bir şey deyildir. Bəzən ya soyuq dəyir, ya qrip oluram, amma bunları ayaqüstə keçirirəm. Düzdür, bu, az
hallarda olur, amma ara-sıra olur. Ona görə də bu günlərdə - ikinci, üçüncü, dördüncü günlər mən işləyərkən bir
gün rahatsız olurdum, bir gün yaxşı olurdum.
Nəhayət, beşinci gün mən çox işlədim. Saat on idi, gedəndə gördüm ki, bədənim artıq çox istidir. Gəldim,
temperaturu ölçdüm, gördüm ki, yüksəkdir – 38 dərəcəyə yaxındır. Aspirin içdim ki, temperaturu aşağı salım.
Mən artıq demişəm, doqquz ildir ki, həkimsiz yaşayıram, heç bir həkimlə əlaqəm yoxdur, heç bir müalicə
aparmıram. Amma gecə gördüm ki, istim daha da qalxır. Məndə bir az da öskürmə əmələ gəldi. Səhər, altıncı
gün siyahıyaalma ilə əlaqədar müşavirə təyin eləmişdim, yadınızdadır.
M ü x b i r: Bəli, Sizi orada görmədik, ondan narahat olduq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, saat 12-də onu mən özüm aparmalı idim. Fikrim də var idi ki, işə gəlim.
Ancaq təxminən saat 1-ə yaxın gördüm ki, temperaturum çox qalxdı. Rasizadəyə və Mehdiyevə telefon elədim
və dedim ki, iclası siz aparın, mən gəlməyəcəyəm.
Ondan sonra, axşam istiliyim daha da qalxdı. Mən yenə də istəyirdim ki, istiliyimi aspirinlə aşağı salım.
Ancaq axşam saat 9-da, 10-da öskürmə artdı. Onda mən həkimlərə müraciət etdim. Gəldilər, mənə iynə antibiotiklər vurdular. Məndə yüksək temperatur, öskürmə iki-üç saat davam etdi. Şübhəsiz ki, bunlar da məni
bir az zəiflətdi.
İlham mənim belə vəziyyətimi gördü və dostum prezident Süleyman Dəmirələ sadəcə telefon etdi.
Şübhəsiz ki, o da narahat olduğuna görə, dərhal iki təyyarə ilə həkimlər göndərdi. Onlar gələnə qədər artıq
məndə temperatur da keçmiş, normallaşmışdı, öskürmə də kəsilmişdi və mən hesab edirdim ki, bazar günü yenə
işə gedə bilərəm. Ancaq bunlar gəldilər, məsləhətləşdilər. Gecə Rusiyadan da bir briqada kardioloqlar gəldi,
onlar da bizim Cəmilin (professor Cəmil Əliyev – red.) dostlarıdır, öz təşəbbüsü ilə telefon edib çağırmışdı.
Onlar və bunlar, yəni Türkiyədən gələnlər, Rusiyadan gələnlər məsləhətləşdilər və hamısı bir yerdə gəlib
mənə dedilər ki, heç şey yoxdur. Ancaq bir halda ki, siz doqquz ildir həkimsiz yaşayırsınız, heç bir müayinə
keçməmisiniz, - hər halda həyatınızda ağır bir neçə saat olubdur, - ona görə də haraya istəyirsiniz müayinəyə
gedin.
Şübhəsiz ki, məni prezident Süleyman Dəmirəl dəvət etmişdi. Mən yenə də tərəddüd edirdim. Sonra
həkimlər prezident Süleyman Dəmirələ xəbər verdilər. O, mənə telefon etdi, çox təkidlə, qardaşyana dedi ki,
səni görmək istəyirəm, buraya gəl, - həm görüşək, həm də müayinə, müalicə olun. Ona görə də mən qərara
aldım və gəldim buraya. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
S u a l: Cənab prezident, bizi narahat edən başqa şeydir. Azərbaycan televiziyasından Sizin
səhhətiniz haqqında məlumatı eşidəndə, sözün düzü, çox nigaran olduq. Bu informasiyanın efirə
getməsinə, ümumiyyətlə, bu şəkildə yayılmasına Siz özünüzmü icazə vermisiniz?
C a v a b: Nəinki icazə vermişəm, bu mənim öz təşəbbüsüm idi. Çünki niyə? Bir halda ki, gecə
Türkiyədən təyyarə ilə həkimlər gəldilər və Moskvadan həkimlər gəldilər, mən belə anladım ki, cürbəcür
şayiələr yayılacaqdır. Ona görə mən özüm səhər Əli İnsanova göstəriş verdim, dedim ki, kiçik bir xəbər hazırla,
ver. Çünki başqa dövlət başçıları xəstələnir, nə bilim, qrip olurlar, o dəqiqə məlumat verirlər. Mən də dedim ki,
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hazırla, ver. Mən bunu sadəcə, insanların cürbəcür şayiələr yaymamasına görə dedim. Bilirəm ki, bu həkimlərin
gəlməyini kimsə görübdür, kimsə bilibdir. Hərə bir şayiə yayacaq ki, Türkiyədən birdən-birə həkimlərlə iki
təyyarə gəldi. Ona görə də bunu mən özüm etdim.
M ü x b i r: Amma orada terminoloji çətinliklər var idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə idi?
M ü x b i r: Kəskin respirator virus infeksiyası fonunda obstruktiv..., Nə bilim nə. Bəlkə də camaatı
çaşdıran elə bu olub ki, xəstəliyin adı belə çətindirsə, görəsən, özü necədir?
C a v a b: Yəqin ki, bizim səhiyyə naziri, gərək daha sadə dildə deyəydi.
S u a l: Cənab prezident, bu həm də strateji seçimdir - Siz Rusiyanı yox, məhz Türkiyəni seçdiniz.
Bu, böyük neftin Ceyhandan keçməsi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin daha bir eyhamı deyilmi?
C a v a b: Bilirsən, siz jurnalistlər böyük şeyləri kiçildirsiniz. Bu, Azərbaycanla Türkiyə arasında olan
dostluq, qardaşlıq əlaqəsinin bir daha təzahürüdür. Mənim prezident Süleyman Dəmirəllə də çox səmimi,
qardaşcasına dostluğumun təzahürüdür. İnsan xəstələnəndə, yaxud bir çətinliyə düşəndə ən yaxın adamları ilə
bir yerdə olur, elədirmi? Bunlar ailə üzvləridir, dostlardır. Süleyman Dəmirəl mənim çox qədim dostumdur.
Otuz ildən artıqdır biz bir-birimizi tanıyırıq və əlaqələrimiz də həmişə davam edibdir. Gecə biz İlhamla bərabər
onunla iki-üç dəfə telefonla danışırıq – başa düşürsünüz, narahat olubdur, məni də dəvət eləyibdir. Belə olan
halda mən hara gedə bilərdim? Bu, birincisi. İkincisi də, əgər seçim olsaydı, mənim özümə qalsaydı ki, hansı
ölkəyə gedim, mən yenə də Türkiyəyə gələcəkdim. Bu, heç də Bakı - Ceyhanla əlaqədar deyildir. Bu,
Azərbaycanla Türkiyənin əlaqələrinin nə qədər qardaşlıq əlaqələri olduğunu göstərir və bir də bizim
münasibətlərimizin nə qədər strateji əhəmiyyət xarakteri daşıdığını göstərir.
S u a l: Sizin Süleyman Dəmirəllə münasibətlərinizdən mənim xəbərim var. Səhv eləmirəmsə, Siz
demişdiniz ki, Süleyman Dəmirəl elə adamdır ki, mənim qolumu da istəsə, ona verərəm. Öz canınızı ona
etibar eləməklə bunu bir daha sübut etdiniz.
Amma bu sual mənim sualım deyil, müxalifət mətbuatında daha çox hallanan suallardan biridir.
Yeri gəlmişkən, müxalifət mətbuatını izləyə bilirsinizmi, burada imkanınız varmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən heç vaxt ona o qədər fikir vermirəm. Bu gün burada mənə bir az danışdılar.
Əgər sən bu barədə bir məlumat vermək istəyirsənsə, buyur.
S u a l: Sizin xəstəliyiniz müxalifət mətbuatında çox narahatlıqla izlənilir və bu narahatlıq çox
özünəməxsusdur. Məsələn, mən bu ifadəni heç dilimə gətirmək istəmirəm, çox qəribə, axmaq hazırlıq,
tədarük ovqatı var, - nə bilim, Murtuz Ələsgərov hələlik prezident oldu və sair. Mən belə, bu tipli
söhbətlərə sizin münasibətinizi soruşmaq istəyirəm də, istəmirəm də.
C a v a b: Sən narahat olma, istə. Onların arzusu gözlərində qalacaqdır. Murtuz Ələsgərov prezident
olmayacaqdır, çünki mən prezidentəm. Mən sənə deyim ki, buraya gəlmək haqqında qərar qəbul edəndən sonra
təhlükəsizlik şurasının üzvlərini və bir neçə başqa rəhbər vəzifəli şəxsləri iqamətgaha dəvət etdim, bu xəstəliyim
haqqında özüm məlumat verdim. Onlara dedim ki, mən qərar qəbul etmişəm. Türkiyəyə gedirəm. Göstərişlərimi
verdim – kim nə etməlidir, kim nə iş görməlidir və bəyan etdim ki, mənim elə bir ağır xəstəliyim yoxdur ki,
səlahiyyətimi kiməsə verim.
Ona görə prezident səlahiyyətləri mənim özümdədir. Mən bu gün də, dünən də Ankaradan Azərbaycanın
prezidenti səlahiyyətlərini həyata keçirirəm. Əlaqə saxlayıram, mənə məlumatlar verilir, mən göstərişlər verirəm.
Ona görə də mən səlahiyyətlərimi heç kəsə verməmişəm. Nə üçün belə qəribə şeylər qururlar ki, «Murtuz
Ələsgərov nə qədər prezident ola biləcəkdir?». Onlar yəqin ki, mənim vəfat etməyimi arzu edirlər.
Bilirsiniz, bu arzularla yaşayan insanlara mən insan deyə bilmərəm. İnsan bir-birinə nə qədər pis
münasibət də bəsləsə, hətta düşmən də olsa, humanist olmalıdır. Amma müxalifətdə meydana gələn həmin o sən
dediyin fikirlər onların nəinki humanist olmadığını, onların vəhşi olduğunu, mədəniyyətdən tamamilə uzaq
olduqlarını göstərir.
Bizim xalqımızın mənəvi dəyərlərindən biri də odur ki, çətin vəziyyətdə insan həmişə başqa şeyləri
unudub öz xoş münasibətini göstərməlidir. Ancaq əgər mən bir gün xəstə olmuşamsa... Başqaları, hökumət
başçıları var, on gün, on beş gün xəstə olurlar. Nə oldu, indi mən bir gün, iki gün xəstə olmuşam, belə cürbəcür
fərziyyələr irəli sürürlər.
Mən sənə deyirəm və sən də bunların hamısını ver efirə: onların arzuları gözlərində qalacaqdır. Heydər
Əliyev hələ bir çox illər prezidentliyini davam etdirəcəkdir və Azərbaycanın problemlərini həll edib,
Azərbaycanı inkişaf etmiş bir dövlət kimi başqa əllərə verəcəkdir.
S u a l: İnşallah, nə vaxt çıxacaqsınız?
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C a v a b: Bunlar deyirlər ki, hələ bir iki-üç gün də müayinə lazımdır. Mən bunlarla razıyam. Məsələn, bir
şey deyim. Dünən diş həkimi gəlmişdi, deyir dişlərinizi göstərin. Baxır mənim dişlərimə, deyir ki, bunlar
cümhur başkanının dişləri ola bilməz. Dedim niyə? Dişlərim sağlamdır, mən yeyirəm, özü də bu yaşımda hamısı
öz dişlərimdir. Deyir ki, yox, bax, bunu müalicə etmək lazımdır, onu etmək lazımdır. Təsəvvür edin ki,
həqiqətən, doqquz ildir mənim dişlərimə bir diş həkimi baxmayıbdır. Amma, məsələn, vaxtilə mən Moskvada
Siyasi Büroda işləyəndə qanun idi ki, gərək ayda bir dəfə dişlər profilaktika nöqteyi-nəzərindən yoxlanılsın, nə
bilim, daş varsa təmizlənsin, profilaktik dərmanlar vurulsun. O vaxt mən buna riayət edirdim, çünki orada o
şəraitdə idim.
Amma mən 90-cı ildə oradan Naxçıvana gəldim, - hansı imkanım var idi bunu etməyə? Bakıya gələndən
sonra mənim imkanım var idi. Ancaq bunu bilin, mən belə qərar qəbul etdim: üç il ki, o ağır blokada şəraitində
həkimsiz və böyük məişət çətinlikləri içərisində yaşadım, hesab etdim ki, bundan sonra da heç bir həkimə, tibbə
müraciət etməyəcəyəm, təbiət, Allah-taala məni yaşadıb, yaşadacaqdır. Enerjim var, işləyirəm, yorğunluğumfilanım yox, nə üçün müraciət edim.
Ona görə də indi bunlar deyirlər, - bir halda ki, doqquz ildir müayinə olunmamısan, bir neçə gün də
qalmaq lazımdır. Düzdür, gələn günü çox şeyləri – qan analizi, başqa şeylər ediblər, cürbəcür aparatlarla
baxıblar. İndi mənim burada olmağım yalnız bununla bağlıdır.
Mən də düşündüm, - bir halda ki, «ibtidai icma şəraitində» doqquz il yaşamışam, heç olmasa indi müasir
şəraitə keçim. Ona görə razılıq verdim ki, qoy nə yoxlama aparırlarsa - aparsınlar, orqanizmin bütün
hüceyrələrini yoxlasınlar, bilsinlər nə var, lazım olsa müxalifətə də göstərərlər ki, arxayın olsunlar.
S u a l: Heydər müəllim, bu, balaca da olsa, sınaqdır. Mən son sualımı verirəm, Sizi yormaq
istəmirəm. Bu sınaqdan yaxın və uzaq ətrafınız necə çıxdı? Bir prezident kimi bunu necə
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bu sınaqdan mən özüm çıxıram, necə yəni yaxın və uzaq... Mən xəstələnən kimi oğlum
yanımda, yaxınlarım, ailə üzvlərim mənim yanımdadır. Başqa bir adam yoxdur mənim yanımda. Yəni o axşam
ki, məndə temperatur qalxdı, səhərə qədər heç bilmirdilər, mən telefon eləyənə qədər heç xəbərləri də yox idi ki,
gecə Süleyman Dəmirəl mənə telefon edib, həkimlər göndəribdir. Heç birisinin xəbəri yox idi, hamısı yatmışdı.
Amma ona görə yox ki, onlar biganə olmuşdular. Sadəcə, mən heç kəsə heç bir şey deməmişdim, çünki buna
ehtiyac duymamışdım. Mən hesab edirdim ki, keçib gedəcəkdir. Ona görə də mən özüm onları dəvət etdim,
sınaqdan keçməyə imkanları da yox idi. Mən onları özüm dəvət etdim, göstərişlərimi verdim. Güman edirəm,
onlar mənim göstərişlərimi düzgün yerinə yetirirlər.
Amma İlham da təsadüfi gəlmişdi. Eşitdi ki, mən işə çıxmamışam, - özü işdə idi, - telefon elədi ki, niyə
işə çıxmamısan? Dedim ki, belədir. Dedi, yaxşı, gələcəyəm. İndi mənə deyir ki, saat 4-də gəlmək istəyirdim,
sonra işdə başım qarışdı. Axşam saat 9-da gəldi. O gələndə məndə temperatur artıq çox yüksək idi, öskürək də
artmışdı. Yaxud da qardaşım Cəlal, - deyəsən gecəyarısı idi, - haradansa bilmişdi, gəlmişdi. İlham gələndən
sonra bizim Cəmili dəvət etmişdi. Çünki Cəmil də bizim yaxın qohumumuzdur, həkimdir, doğma adamdır.
Mənim yanımda başqa bir adam yox idi. Sonra həkimlər gəldilər.
S u a l: «Azərbaycan» qəzetində verilmiş rəsmi informasiyaya əsasən, konsiliumda kardioloqlar
çoxdur. Yeri gəlmişkən, müxalifət mətbuatı Sizin bronxlarınız haqqında yox, nə üçünsə, ürəyiniz
haqqında yazır.
C a v a b: Yəqin ki, müxalifət tibdən az şey bilir. Mənim əsas bronxlarımdır. Ancaq bronxlar ürəklə çox
sıx əlaqədədir. Onlar bu işləri yəqin bilmirlər. Bu da məlumdur, gizlin deyil ki, mən 1987-ci ildə Moskvada
infarkt xəstəliyi keçirmişəm. Ancaq sonra mən çox enerjili yaşadığıma görə, məndə bəzən şübhə olurdu ki,
bəlkə heç infarkt olmayıb. Sadəcə, o vaxtlar məni işdən uzaqlaşdırmaq istəyir, mənim başıma işlər gətirirdilər.
Amma indi bunlar yoxladılar ki, həqiqətən məndə infarktın izi var. İndiyə qədər yoxlanmamışdı, indi dedilər ki,
infarktın balaca bir izi var. Ona görə də təbiidir, ürəklə ağ ciyər bir-biri ilə çox bağlıdır. Əgər tibb mövzusuna
keçsək, orqanizmin hər bir orqanı bir-biri ilə bağlıdır.
M ü x b i r: Heydər müəllim, Sizi yormuram. Tez sağalın, Allah şəfa versin, Sizi Bakıda gözləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ ol. Mən təşəkkür edirəm ki, sən maraq göstərib buraya gəlmisən.
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TÜRKİYƏNİN «NƏRGİZ-TV» TELEVİZİYASINA MÜSAHİBƏSİ
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
20 yanvar 1999-cu il
S u a l: Hörmətli prezident Heydər Əliyev, Türkiyəyə xoş gəlmisiniz. Ramazan bayramı
münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Siz bayramı Azərbaycandan kənarda keçirirsiniz. Bu barədə nə demək
istərdiniz?
C a v a b: Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm və «Nərgiz-TV» vasitəsilə qardaş Türkiyə
Cümhuriyyətinin bütün vətəndaşlarına öz bayram salamlarımı yetirirəm. Bəli, ilk dəfədir ki, Ramazan bayramı
zamanı ölkəmizdə deyiləm. Amma Türkiyə də mənim üçün doğma bir yerdir. Ona görə də bu o qədər də fərqli
deyildir.
Siz onu da bilməlisiniz ki, bu gün Azərbaycanın tarixində ən faciəli günlərdən biridir. Bu gün 20 Yanvar
faciəsi günüdür. 1990-cı il yanvarın 20-də sovet kommunist rejimi Azərbaycan xalqının suverenliyinə, milli
azadlıq duyğularına qarşı hərbi təcavüz etmişdir. Azərbaycana, xüsusən Bakı şəhərinə bir gecənin içində
çoxsaylı əsgər, ordu dəstələri yeridilmiş, tanklardan, toplardan atəş açılmış, günahsız, dinc insanlar qırılmışdır.
Bir gecədə 135 nəfər həlak, şəhid oldu, 740-750 nəfərdən çox adam yaralandı, xəsarət aldı. Onlar indi də həmin
yaralarla yaşayırlar.
Bu gün Azərbaycanda matəm – hüzn günüdür. Mən həmişə 20 Yanvarda matəm mərasimlərində oluram.
Amma bu il bundan məhrum oldum. Bu matəm mərasimlərinə bu il də əvvəlcədən böyük hazırlıq işləri
görülübdür.
Türkiyədə özümü doğma məmləkətimdəki kimi hiss edirəm. Ona görə də burada heç bir sıxıntım yoxdur.
M ü x b i r: Cənab prezident, Siz öz xalqınıza bu barədə demək istədiyiniz sözlərinizi «Nərgiz-TV»
vasitəsilə də çatdıra bilərsiniz.
H e y d ə r Ə l i ye v : Mən şəhidlər günü münasibətilə Azərbaycan xalqına bir daha iradəli olmağı
arzulayıram. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq üçün hər bir vətəndaş əlindən gələni etməlidir.
1990-cı il 20 Yanvar faciəsi baş verəndə Azərbaycan Sovetlər Birliyinin tərkibində idi. Ancaq 1991-ci
ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi. Bu da Azərbaycan xalqının tarixində çox böyük bir
hadisədir.
Biz 7 ildir ki, Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamışıq. Əlbəttə, bu, bizim üçün o qədər də asan
bir iş deyildir. Ancaq xalqımız müstəqil yaşamaq istəyir. Ötən 7 ildə bu müstəqilliyi yaşatmaq Azərbaycan
prezidenti kimi mənim vəzifəm olubdur.
Bu matəm günü arzu edərdim ki, insanlarımız tökülən qanları, verilən şəhidləri heç vaxt unutmasınlar və
Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda bundan sonra daha da sıx birləşsinlər.
S u a l: Hörmətli prezident, Siz Süleyman Dəmirəllə görüşünüzdə dediniz ki, 9 ildir həkimlərə
müraciət etmirsiniz.
C a v a b: Bəli. Çünki həkimlərə ehtiyacım yox idi. Mən Moskvadan 1990-cı ildə ayrılmışam. Təbii ki,
orada mənim həkimlərim var idi. Ancaq ondan sonra mənim həyatım çox çətin şəraitdə keçdi. Öz həkimim
olmasına imkanım yox idi, amma heç ehtiyac da duymurdum. Hesab edirdim ki, mənim orqanizmim çox
möhkəm və dözümlüdür, həkimsiz də yaşamaq olar. Mən 9 il həkimsiz yaşamaqla bunu sübut etdim və belə bir
eksperiment də keçirdim.
S u a l: Cənab prezident, Sizi burada Türkiyənin və Azərbaycanın həkimləri birgə müayinə və
müalicə edirlər. Bundan məmnunsunuzmu?
C a v a b: Məmnunam. Mən bu xəstəxanadan çox məmnunam. Ən öncə, mənim əziz dostum, qardaşım,
Türkiyənin cümhur başqanı Süleyman Dəmirəldən çox məmnunam ki, o mənim kiçik rahatsızlığımla
maraqlandı, telefon etdi, həkimlər göndərdi və məni Türkiyəyə dəvət etdi. Buraya gəldiyim andan mən onun
qayğısı altındayam. Hər gün görüşürük. Bu gün də buraya gəlmişdi, yenə də görüşüb söhbət etdik. Mən çox
məmnunam. Eyni zamanda, burada mənə qayğı, diqqət göstərən insanlardan çox məmnunam. Baş nazir Bülənd
Ecevit, parlament sədri Hikmət Çətin buraya gəliblər, digərləri isə telefon edirlər, teleqramlar göndərirlər.
Bu xəstəxana da çox gözəl bir xəstəxanadır. Mən çox sevinirəm ki, Türkiyə Respublikasının belə gözəl
hərbi xəstəxanası və həkimləri vardır. Burada dünyanın ən müasir müayinə və müalicə üsullarından istifadə
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edilir, ən önəmlisi odur ki, çox təcrübəli, bilikli həkimlər fəaliyyət göstərirlər. Onlar mənə çox yaxşı xidmət
göstərirlər.
S u a l: Hörmətli prezident, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr qısa müddətdə çox sürətlə
inkişaf edibdir. Bunun gələcəyini necə görürsünüz?
C a v a b: Gələcəyi çox yaxşı olacaqdır. Çünki bizim əlaqələrimizin bu səviyyəyə gəlib çatması asan bir
iş deyildir. Bu həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın, həm xalqlarımızın, həm də hökumətlərimizin qarşılıqlı
istəyi, arzusu nəticəsində meydana gəlmişdir. Amma buna mane olmaq, onu pozmaq istəyənlər də çoxdur. Ona
görə də biz çox sayıq olmalıyıq, bu dostluğumuzu qorumalıyıq, möhkəmlənməliyik.
Bizim bu dostluğumuzun çox böyük gələcəyi vardır. Onun gələcəyi bizim kökümüzdədir. Bizi tarixi
kökümüz birləşdirir. Amma eyni zamanda ölkələrimiz arasında yaranmış siyasi, iqtisadi əlaqələr Azərbaycan Türkiyə əməkdaşlığını daha da inkişaf etdirəcəkdir.
Bilirsiniz ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümündə – oktyabrın 29-da biz Ankarada böyük bir
bəyannamə imzaladıq. Bakı-Ceyhan boru kəməri tarixi bir hadisədir. O, XXI əsrin sonunadək yaşayacaq,
Türkiyə və Azərbaycan üçün çox böyük faydalar gətirəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, Siz Türkiyə - Azərbaycan dostluğunu pozmaq istəyənlərdən danışdınız.
Bunlar kimlərdir və nə etmək istəyirlər?
C a v a b: Sizdə «paxıl» sözü var? Yəni bir adamın yaxşı olmasını istəməyən. Bu hər bir yerdə vardır.
Bəzən görürsən ki, iki adam dost olur, amma üçüncüsü onu pozmaq istəyir. Elədirmi?
Dövlətlərə gəldikdə, Türkiyə dünyanın ən böyük və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş güclü dövlətlərindən
biridir. Azərbaycan isə Qafqazda coğrafi-siyasi cəhətdən çox böyük strateji mövqe tutan bir ölkədir.
Azərbaycanın çox zəngin təbii yeraltı sərvətləri vardır. Azərbaycan Xəzərdəki yataqlardan neftin, qazın dünya
bazarına çıxarılmasında çox böyük işlər görübdür. Ancaq bir çox ölkələr də vardır ki, onlar da bu işdə iştirak
etmək istəyirlər. Onlar istəmirlər ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bu qədər yaxın olsunlar. Bunların səbəbləri çoxdur,
qısa vaxtda onların hamısını söyləmək mümkün deyildir.
S u a l: Cənab prezident, təşəkkür edirəm. Sevinirəm ki, səhhətiniz çox yaxşıdır. Sizi belə yaxşı
görmək bizi çox məmnun etdi. «Nərgiz -TV» ilə daha nə demək istərdiniz?
C a v a b: Mən «Nərgiz-TV» televiziyasına təşəkkür edirəm. «Nərgiz-TV» 1997-ci ildə məni «Dünyada
ilin dövlət adamı» elan etdi. Siz məni İstanbula dəvət etdiniz, orada mənə mükafat verdiniz, çox təntənəli bir
mərasim keçdi. Mən onu unutmuram, çox yüksək qiymətləndirirəm. «Nərgiz-TV»-nin verilişləri indi
Azərbaycanda da yayılır. Azərbaycanda onun bürosu fəaliyyət göstərir.
Mənim dostum Cavid Çağlar vaxtilə Bakıya gəldi, biz bu məsələləri onunla bərabər həll etdik. Mən arzu
edirəm ki, «Nərgiz-TV» daha da geniş yayılsın, böyük uğurlar əldə etsin.
Mən bu imkandan istifadə edib Türkiyənin bütün vətəndaşlarını Ramazan bayramı münasibətilə bir daha
təbrik edirəm, türk xalqına sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
M ü x b i r: Hörmətli prezident, Sizə çox təşəkkür edirəm. Sizə cansağlığı və işlərinizdə uğurlar
arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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RUSİYANIN NTV TELEKANALININ MÜXBİRİNƏ AZƏRBAYCANDA 9-cu İLDÖNÜMÜ
QEYD OLUNAN FACİƏ BARƏDƏ MÜSAHİBƏSİ
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
20 yanvar 1999-cu il
Bu gün yanvarın 20-dir. Bu gün Azərbaycan üçün matəm günüdür. Ona görə matəm günüdür ki, 1990-cı
il yanvarın 20-də Siyasi Büronun qərarı ilə və şəxsən Mixail Qorbaçovun qərarı ilə iri qoşun kontingenti
insanları əzmək üçün bir gecənin içində Azərbaycana, xüsusən Bakıya yeridildi. Bu insanlar Dağlıq Qarabağla
əlaqədar Ermənistanın Azərbaycana hücumunun qarşısını almaq və mərkəzin, - mən sovet rəhbərliyini nəzərdə
tuturam, - Azərbaycan barəsində fəaliyyətindəki ədalətsizliyə son qoyulması üçün o vaxtkı Azərbaycan
rəhbərliyindən də, Sovetlər İttifaqının rəhbərliyindən də daha təsirli tədbirlər görülməsini tələb edirdilər. Amma
rəhbərlikdə olanlar bu dinc adamlara qarşı qoşun yeritməkdən başqa ayrı heç nə tapmadılar. Özü də bilirdilər ki,
onlarda silah yoxdur, heç nə yoxdur, onlar, sadəcə olaraq öz etirazını, öz fikrini bildirmək üçün meydanlara
toplaşırlar. Bu xalqdır. Lakin qoşun yeridib camaatı qırdılar. Bir gecədə 135 adam həlak oldu, onların arasında
uşaqlar, qadınlar, qocalar vardı, halbuki bu adamlar həmin mitinqlərdə iştirak etməmişdilər. 740, yaxud 750
adam ağır yaralandı.
Bax, belə bir ədalətsizlik oldu. Mən Sovetlər İttifaqının tarixini - İkinci dünya müharibəsinə qədərki
tarixini də, ondan sonrakı tarixini də yaxşı bilirəm. Deyərdim ki, öz dövləti tərəfindən heç bir respublikaya qarşı
belə təcavüz olmamışdı. Siz bu təcavüzün miqyasını təsəvvürünüzə gətirin, müdafiə naziri marşal Yazov, daxili
işlər naziri Bakatin, quru qoşunlarına komandanlıq edən ordu generalı Varennikov, DTK sədrinin birinci
müavini, ordu generalı Babkov və başqaları orada oturmuşdular. Azərbaycanda, bu kiçik respublikada görəsən
nə olmuşdu ki, oraya bu qədər qoşun, bu qədər yüksək rütbəli generallar cəmləşdirmək, hamını qırmaq lazım
idi? Küçələrdə qan tökdülər. Yaralar hələ də sağalmayıbdır. Olduqca ağır cinayət törədilmişdir.
Həmin vaxt mən Moskvada idim. Yeri gəlmişkən, qrip keçirdikdən sonra Barvixada istirahətdə idim.
Bundan xəbər tutan kimi Moskvaya gəldim. Yanvarın 21-də Moskvada yaşayan azərbaycanlılar qarşısında çıxış
etdim. Onlar Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinin binası qarşısına toplaşmışdılar. Buraya bir neçə min adam
toplaşmışdı və onların hamısı bu hadisədən çox böyük ürək ağrısı keçirirdi. O vaxt mən Qorbaçov başda
olmaqla, rəhbərliyin bu xalqa zidd siyasətinə qarşı etirazımı bildirdim.
Sonra məni gözümçıxdıya saldılar, təqib edirdilər, qəzetlərdə mənim barəmdə cürbəcür məqalələr dərc
edirdilər və sairə. Hiss edəndə ki, görünür, tamamilə divan tutana qədər məni təqib edəcəklər, 1990-cı ilin
yayında Moskvadan çıxıb getdim. Yeri gəlmişkən, mənə hətta Moskvadan çıxıb getməkdə də bir neçə dəfə
əngəl törətdilər.
Bu tarixdir. Siz mənim yanıma elə bir gündə gəlmisiniz ki, mən həmin gün haqqında danışmaya
bilmərəm. Mən çox həyəcan keçirirəm, çünki mən indi, bu gün Bakıda deyiləm. Belə ki, hər il bu gün biz həmin
təcavüzün qurbanlarının məzarlarını ziyarət edirik.
Məni təəccübləndirən budur ki, sonradan bütün bu işləri ört-basdır etməyə başladılar. Bunda Azərbaycan
rəhbərliyinin, Azərbaycan Kommunist Partiyasının da təqsiri var idi. Lakin kommunist rejimi dövründəki həmin
adamlar 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra da rəhbərlikdə qalırdılar.
Müxtəsəri, 1993-cü ildə mən Bakıya gəldikdən sonra, 1994-cü ilin yanvarında biz bu məsələni
parlamentdə müzakirə edib, ona siyasi qiymət verdik. Əlbəttə, bu faciədə cinayətkar olan sovet rəhbərliyi,
xüsusən də bunu törədən Qorbaçovun şəxsən özü öz cinayətləri barədə bir söz deyə bilməzdi. Amma məni
təəccübləndirən budur ki, nə üçün indi, aradan bu qədər vaxt keçdikdən sonra heç kim bu cinayətdən danışmaq
istəmir. Bu fürsətdən, sizin televiziyanızdan istifadə edərək, - ümidvaram ki, siz bunu verəcəksiniz,
kəsməyəcəksiniz, - demək istəyirəm, ona təəccüblənirəm ki, nə üçün demokratik Rusiya sovet totalitar
rejimində olmuş bir çox şeyləri pislədiyi halda, onun bu qara səhifəsini də açmaq istəmir. Əlbəttə, biz istərdik
ki, təqsirkarlar cəzalandırılsın. Amma indi bəlkə də ən çox lazım olan bu deyildir. Daha çox lazım olan
peşmanlıqdır, daha çox lazım olan etirafdır, daha çox lazım olan ədalətlilikdir. Axı biz sonradan etiraf etdik ki,
Sovetlər İttifaqı 1956-cı ildə Macarıstana qoşun yeritməklə səhvə yol vermişdi. Axı 1968-cı ildə
Çexoslovakiyaya qoşun yeridilməsinin də səhv olduğunu etiraf etdik. Yadımdadır, Moskva mətbuatı Xruşşovun
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dövründə Rostov vilayətində kütləvi iğtişaşların necə yatırıldığını, Siyasi Büro üzvlərinin oraya getdiyini yazmışdı. O hadisə də pislənilir. Elə isə bəs nə üçün bu hadisə pislənilmir? Nə üçün?
Təkrar edirəm, ola bilsin, onlar bunu etməyə qadir deyildilər, çünki özləri cinayətkar idi. Amma haqqədalətin bərpa olunması naminə və Rusiya ilə Azərbaycan arasında, Rusiya xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında
mehriban, dostluq münasibətlərinin inkişaf etməsi naminə demokratik Rusiya buna qiymət verməlidir. Məsələn,
mən belə hesab edirəm, əgər Rusiya hökuməti, Rusiya özünü Sovetlər İttifaqının hüquqi varisi elan edibsə, onda
təbii ki, Sovetlər İttifaqının beynəlxalq aləmdə istifadə etdiyi imkanların hamısından istifadə etməlidir. Bununla
bərabər, sovet rəhbərliyi tərəfindən törədilmiş mənfi, rüsvayçı, cinayətkar əməllər barəsində Rusiya öz
mövqeyini aydınlaşdırmalı və müəyyənləşdirməlidir. Bu iş isə heç də çoxdan deyil, 1990-cı ildə baş vermişdir.
Odur ki, bu fürsətdən istifadə edərək, Rusiya ictimaiyyəti üçün bəyan edirəm və Rusiya rəhbərliyinə üz
tuturam ki, onlar 1990-cı ildə sovet rəhbərliyi tərəfindən törədilmiş cinayətə görə peşmançılıq çəkmək, belə bir
cinayətə yol verildiyini etiraf etmək səviyyəsinə qalxmaq üçün nə etmək lazım olması barədə hər halda
düşünsünlər. Bu, Azərbaycan xalqı ilə Rusiya xalqı arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına kömək edə
bilərdi.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL VƏ TÜRKİYƏ
BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN SƏDRİ HİKMƏT ÇƏTİN İLƏ NÖVBƏTİ DƏFƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
21 yanvar 1999-cu il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Əziz dostum, qardaşım Heydər bəy, Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram, öz
adımdan, türk xalqı adından Sizə möhkəm cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səhhətim çox yaxşıdır, göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə, qardaş və dost
Türkiyənin rəhbərlərinə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Səhhətinizin gündən-günə yaxşılaşdığını görməkdən çox məmnunam.
Əminəm ki, müayinə və müalicəni tezliklə başa çatdıraraq Azərbaycana qayıdacaq, yorulmaz fəaliyyətinizi
davam etdirəcəksiniz.
H i k m ə t Ç ə t i n: Cənab prezident, mən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin Astanada
keçirilən andiçmə mərasimində iştirak etdim. Məlumat verim ki, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev,
Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov, Qırğızıstan prezidenti Əsgər Akayev, Rusiyanın Baş naziri Yevgeni
Primakov, Tatarıstan prezidenti Mintemir Şaymiyev və mərasimin başqa iştirakçıları Sizin bu mərasimdə iştirak
edə bilməməyinizdən çox təəssüfləndiklərini bildirdilər və Sizə möhkəm cansağlığı arzuladılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Biz bütün ölkələr arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirmək,
xalqlarımızın əmin-amanlığını təmin etmək, onların rifahını yüksəltmək üçün daim çalışmalıyıq. Biz Türkiyə ilə
bütün sahələrdə, xüsusən iqtisadi sahədə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, strateji əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə böyük əhəmiyyət veririk.
H i k m ə t Ç ə t i n: Bu əməkdaşlığın genişlənməsi və dərinləşməsi üçün çox böyük potensial imkanlar
vardır. Bakı-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi barədə 1998-ci il oktyabrın 29-da Ankarada imzalanmış bəyannamədə
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulamaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tamamilə düz deyirsiniz. Bu sənədlərdəki bir çox mühüm müddəalar bizə
əməkdaşlığımızı, dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında qardaşlığı və dostluğu daha da möhkəmlətməyə və
inkişaf etdirməyə kömək edəcəkdir. Böyük əhəmiyyətli həmin sənədin imzalanması tarixi hadisə kimi
qiymətləndirilməlidir. Mən əminəm ki, Azərbaycan müharibə vəziyyətindən çıxacaq, yaranmış atəşkəs
dövründə sülh yaradılacaq, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olunacaq, onun ərazi bütövlüyü təmin
ediləcək, bir milyondan çox qaçqın öz doğma evlərinə qayıdacaqdır.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Əmin ola bilərsiniz ki, bu məsələdə Türkiyə Azərbaycanı həmişə
dəstəkləmiş, bundan sonra da hər cür dəstək verməyə hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz ki, Azərbaycan NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına
qoşulmuş, öz coğrafi-siyasi mövqeyi ilə bölgədə sülhün, əmin-amanlığın bərpa edilməsində böyük əhəmiyyət
daşıyır. Beynəlxalq təşkilatlarda ölkələrimizin əməkdaşlığının gündən-günə möhkəmlənməsinin vacibliyini bir
daha nəzərə çarpdırıram. Azərbaycan xalqı Türkiyə xalqı və digər tərəqqipərvər xalqlar kimi Balkan
yarımadasındakı vəziyyətdən və Kosovo hadisələrindən olduqca narahatdır və bu, problemlərin ədalətli
nizamlanmasına yönəldilmiş bütün addımları və səyləri ürəkdən dəstəkləyir.
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QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN SƏDRİ ŞEYXÜLİSLAM HACI ALLAHŞÜKÜR
PAŞAZADƏ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
23 yanvar 1999-cu il
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Cənab prezident, Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram.
Səhhətinizin yaxşı olmasından məmnun qaldığımı bildirir, Sizə Allah-taaladan cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol, sağlamlığım yaxşıdır, burada da işləyirəm, Bakıdakı işlərə rəhbərlik
edirəm. Qripdən sonra bir az ağırlaşma olmuşdu, ona görə məni ətraflı müayinə edirlər. Bu da çox lazımdır,
çünki Moskvadan gələndən sonra doqquz ildir həkimsiz yaşamışam. Allaha şükürlər olsun, müayinələr də
göstərir ki, hər şey yaxşıdır.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Azərbaycanda milliyyətindən asılı olmayaraq bütün insanlar
prezident Heydər Əliyevin tezliklə tam sağalıb Vətənə qayıtmasını arzulayırlar. Ramazan bayramı günlərində
camaat Sizə dua edirdi, məscidlərdə qurbanlar kəsirdi. Hamı, o cümlədən 20 Yanvar şəhidlərinin ailə üzvləri
Sizə salam-dua göndərmişlər. Allah-taala Sizi istəyir və xalqımızın, millətimizin Sizə böyük ehtiyacı var. Biz
inanırıq, inşallah, sağlam olacaqsınız və ölkəmizə yenə rəhbərlik edəcəksiniz. Mingəçevirdəki Heydər
məscidində çox böyük ehsan verildi, qurbanlar kəsildi. Mən həqiqəti deyirəm, xalq Sizi istəyir. Xalq istəyəni isə
Allah da istəyir.
Sizin səhhətiniz barədə həkimlərin sonuncu rəyini eşidəndə çox sevindim. Xüsusilə Türkiyə prezidenti
cənab Süleyman Dəmirəlin Azərbaycan rəhbərinə münasibətindən olduqca şadıq. Qardaş dövlətlərin və onların
rəhbərlərinin bir-birinə belə münasibəti xalqımıza çox xoşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəl hər gün Gülhanə Tibb
Akademiyasına gəlib məni yoluxur, burada bir saat söhbət edirik.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Sizə məlumat verim ki, Səudiyyə Ərəbistanının kralı
məmləkətin yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etmək üçün mənə dəvətnamə göndərib və
oraya gedəcəyəm.
Onu da bildirim ki, Moskvanın və bütün Rusiyanın Patriarxı II Aleksi dövlətimizin rəhbərinin
xəstələnməsini eşidərək mənə zəng etmiş, xoş arzularını prezidentə yetirməyi rica etmişlər. Patriarx
Azərbaycandakı pravoslav kilsələrinin başçısına yepiskop rütbəsi vermişdir və indən belə o, Bakı və Xəzəryanı
regionun yepiskopu vəzifəsini daşıyır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu xəbəri müsbət qiymətləndirirəm, habelə Azərbaycandakı müxtəlif dinlərin
rəhbərlərinin Ankaraya, mənə göndərdikləri məktubu almışam və təşəkkürümü bildirirəm.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Cənab prezident, Sizin xəstələnməyiniz başqa ölkələrin din
xadimlərini də narahat etmişdir. Dağıstanın, Çeçenistanın və digər müsəlman respublikalarının nümayəndələri
dövlətimizin başçısına salam göndərir, onun tezliklə tam sağalmasını arzu edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Narahat olmağa əsas yoxdur. Ola bilər, Ankaraya heç gəlməyəydim. Bir həftə idi
ki, mən qripi ayaq üstə keçirirdim. Cümə günü saat doqquzda - onun yarısında işdən qayıdanda gördüm ki,
üşüyürəm. Həftənin ikinci günü də belə olmuşdu. Amma mən bunları heç vaxt nəzərə almıram. Altıncı gün
temperaturum daha çox qalxdı, ona görə işə çıxmadım. Yəqin ki, mənim özümün günahıdır, - vaxtında müalicə
etsəydim, dərman atsaydım, bir-iki gün evdə qalsaydım, bunlar olmazdı. Amma məndə öskürmə əmələ gəldi, bu
da bir-iki saatdan sonra keçdi. Məndə gərginlik əmələ gələndə Süleyman Dəmirəl ilə əlaqə saxlamışdılar. O,
telefonla zəng etdi və gecə iki təyyarə ilə həkimlər göndərdi. Mən artıq özümü yaxşı hiss edirdim, buraya
gəlmək istəmirdim. Ancaq Süleyman Dəmirəl bir-iki dəfə mənə telefon etdi, dedi ki, mütləq gəl. Həm görüşək,
söhbət eləyək, bəzi məsələlər var, həm də müayinə olun. Ona görə də altıncı gün bizim Təhlükəsizlik Şurasının
üzvlərini yığdım, tapşırıqlarımı verdim, sonra da buraya gəldim. Ancaq bir gün ərzində xəstəliyim haqqında
məlumat, sonra isə cürbəcür fikirlər, mülahizələr yayıldı.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Azərbaycan prezidentinin xəstələnməsi ilə əlaqədar Küveytdə
də narahat olublar.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bütün dünya qəzetləri yazırlar, - Türkiyəyə gəlir, - səhhətim haqqında hər
gün xəbər verirlər. Türkiyənin prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəl hər gün buraya gəlir, sonra mətbuat
nümayəndələrinə məlumat verir. Fikrimcə, mənim Ankaraya gəlməyim faydalı olmuşdur.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Cənab prezident, Siz həqiqətən çox işləyirsiniz. Mən də
müəyyən ölkələri gəzirəm, görürəm. Dövlət rəhbərləri saat yeddidə çıxıb gedirlər. Amma mən indiyə qədər
görməmişəm ki, Siz işdən tez gedəsiniz, bazar günləri də işləyirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən 1993-cü ildə Bakıya gələndən bəri, - ondan əvvəl Naxçıvanda da, - elə vaxt
olmayıb ki, bazar günü işləməyim. Həftənin bütün günlərini işləyirəm. Prezident Süleyman Dəmirəl məni hər il
buraya istirahətə dəvət edir. Burada istirahət etməli çox yaxşı yerlər var. Bir çox ölkələrin, məsələn, Orta Asiya
respublikalarının, Qazaxıstanın prezidentləri gəlir, on-on beş gün istirahət edirlər, eyni zamanda görüşürlər,
danışırlar. Amma mən hər dəfə deyirdim ki, vaxt tapa bilmirəm.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Siz gərək özünüzə baxasınız, çünki Sizin sağlamlığınız
xalqımızın sağlamlığıdır. Ona görə də Sizin sağlam olmağınız bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə xəbərlər çatır, camaat çox narahat olubdur. Amma mən burada həm
Azərbaycan televiziyasına, həm ANS-ə, həm də «Nərgiz-TV»-yə, Rusiyanın NTV televiziyasına müsahibələr
verdim. Bunları da gəldiyim ilk günlərdə etdim. İndi hamı görür ki, yaxşıyam. Bilirəm ki, insanlar çox
həyəcanlıdır, mənə dua edirlər. Siz də deyirsiniz, mənə də hər gün məlumat verirlər, - insanlar arzulayırlar ki,
tezliklə gəlim. Hesab edirəm ki, bu, mənim xalqla olan münasibətimin nəticəsi və xalqın mənə etimadı və
məhəbbətidir. Mən həmişə yalnız bunun əsasında işləmişəm.
Mənə göstərilən qayğı və diqqətə görə bütün məscidlərə, kilsələrə salamımı və minnətdarlığımı çatdırın.
Buraya hər gün çox adam gəlmək istəyir, ancaq həkimlər də qoymur, mənim özümün də imkanım yoxdur. Siz
Azərbaycandan gələn yeganə adamsınız. Çoxları da telefon edib danışırlar. Bir azdan sonra mənim yanıma
general İsmayıl Haqqı Qaradayı gələcəkdir. Beş-altı ay öncə o, Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi
idi.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Türkiyədə sizi istəyənlər çoxdur. Azərbaycanda isə şeyx kimi
mən gəlmişəm ki, xalqımızın məhəbbətini, salam-duasını çatdırım. Səudiyyə Ərəbistanındakı yubiley
şənliklərində dövlət başçıları da olacaq, mən də çıxış edəcəyəm və Sizin salamlarınızı yetirəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səudiyyə Ərəbistanının kralına, digər dövlət rəhbərlərinə mənim salamlarımı
çatdırın.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Sizə bir daha uzun ömür, cansağlığı diləyirəm, tezliklə tam
sağalıb vətənə qayıtmağınızı arzulayıram.
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TÜRKİYƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ BAŞ QƏRARGAHININ SABİQ RƏİSİ,
ORDU GENERALI İSMAYIL HAQQI QARADAYI İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ• SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
23 yanvar 1999-cu il
İ s m a y ı l H a q q ı Q a r a d a y ı: Əziz dostum, dərin hörmət və ehtiram bəslədiyim Heydər Əliyev!
Səhhətinizdən xəbər tutmaq üçün buraya gəldim. Səhhətinizin yaxşı olmasından, Sizi Türkiyədə görməyimdən
məmnunluq duyduğumu vurğulayıram. Tez-tez soruşub məlumat alıram. Öyrəndim ki, vəziyyətiniz, maşallah,
çox yaxşıdır, buraya gəlsəm, Sizi narahat etmiş olmaram. Ona görə də Sizi ziyarət etməyi qərara aldım. Bu gün
aldığım xəbər daha yaxşı idi və Sizi görəndə qənaətim möhkəmləndi.
Sizə Türkiyə Silahlı Qüvvələrində də böyük hörmət var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, hörmətli dostum Qaradayı. Mən sizin bu diqqət və qayğınızı çox
yüksək qiymətləndirirəm. Bilirəm ki, buraya gəldiyim gündən mənim səhhətimlə maraqlanır, mənə bir daha öz
dostluq münasibətinizi göstərirsiniz. Mən sizinlə dostluğumu çox qiymətləndirir və hesab edirəm ki, Türkiyə–
Azərbaycan dostluğunun inkişafında bunun da çox xidməti olmuşdur. Bura həqiqətən çox gözəl xəstəxanadır.
Mən həyatımda bir dəfə xəstəxana görmüşəm. 1987-ci ildə Moskvada Siyasi Büronun üzvü və Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini olarkən məndə ürək sıxıntısı əmələ gəldi. Onda Sovetlər Birliyinin ən yüksək
xəstəxanasında iki-üç ay oldum. Başqa heç bir xəstəxana görməmişəm. İşlədiyim zaman gedib xəstəxanalara
baxırdım, amma özüm xəstəxanadan istifadə edim, bu olmamışdı. İndi müqayisə etmək imkanım var, bura
həqiqətən çox gözəl xəstəxanadır. Hər şey yüksək dərəcədədir, ancaq ən önəmlisi odur ki, çox bilikli, təcrübəli
həkimlər var. Buranın rəisi çox qayğıkeş bir insan, çox bilikli həkim, professordur. Bakıya gəldi və məni
gecəynən buraya gətirdi. Hər gün buradadır. Mən çox məmnunam ki, Türkiyənin belə gözəl hərbi xəstəxanası,
akademiyası var və burada çox gözəl işlər görülür. Ən çox da sevinirəm ki, bu xəstəxana tibb sahəsində dünyanın ən yüksək səviyyəsinə gəlib çatmışdır.
Şübhəsiz, mən işdən ayrılmağımdan narahat oldum, gəlmək istəmirdim. Dostum Süleyman Dəmirəl telefon
edib dedi ki, mütləq gəlməlisən. İndi gəlməyimdən çox məmnunam. Burada çox gözəl müalicə aparırlar. Həm
də ki, on ilə yaxındır mən həkimsiz yaşamışam, ona görə də müayinə lazımdır. Burada da deyirlər ki, baxdıq,
hər şey yaxşıdır.
İ s m a y ı l H a q q ı Q a r a d a y ı: Hesab edirəm ki, tibb sahəsində əməkdaşlığın, o cümlədən Türkiyə və
Azərbaycanın səhiyyə ocaqları arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Sizə bir daha
möhkəm cansağlığı diləyir, tezliklə sağalmağınızı arzulayıram.

•
Yanvarın 24-də Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş qərargahının rəisi, ordu generalı Hüseyn Kıvrıqoğlu, yanvarın 26-da
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin keçmiş sədri, Demokrat Türkiyə Partiyasının sədri Hüsaməddin Cindoruq, keçmiş
müdafiə naziri, Demokrat Türkiyə Partiyası sədrinin müavini İsmət Sezgin Gülhanə Tibb Akademiyasında Heydər Əliyevlə
görüşmüş, onun səhhəti ilə maraqlanmış, cansağlığı arzulamışlar.
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AZƏRBAYCANIN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
25 yanvar 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təşəkkür edirəm, zəhmət çəkib gəlmisiniz. Mən burada olandan bəri bir çox
adamlar gəlib, gözləyiblər, amma bu xəstəxananın özünəməxsus rejimi var, ona görə də heç kəsi buraxmırlar.
Siz yəqin ki, televiziya ilə görürsünüz.
Türkiyənin prezidenti, mənim əziz dostum Süleyman Dəmirəl hər gün buraya gəlir. Bu gün o, Əlcəzairə
gedibdir. Dünən axşam da burada idi. Baş nazir Bülənd Ecevit, Böyük Millət Məclisinin sədri Hikmət Çətin,
Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi Hüseyn Kıvrıqoğlu da məni ziyarət ediblər. Amma yenə də
çoxları var. Səfir mənə deyib, - yəqin ki, sabah Türkiyənin yüksək vəzifəli adamları ilə görüşmək lazım
olacaqdır. Amma mən istəmirdim ki, siz gələsiniz. Mənə deyilməmişdi, sonra səhər eşitdim ki, belə bir təşəbbüs
etmisiniz. Sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm, zəhmət çəkib gəlmisiniz. Mən Gülhanə Tibb Akademiyasında
böyük diqqət və qayğı ilə əhatə olunmuşam. Burada nə lazımdırsa, hamısını edirlər.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v (Baş nazirin müavini): Siz sağ olun, əsas odur. Məlumat verim ki, Sizin
tapşırığınızla Qazaxıstana, prezident Nazarbayevin andiçmə mərasiminə getmişdim. Orada olduğum müddətdə
bütün qonaqlar özləri mənə yaxınlaşıb Sizi soruşur, salam söyləyirdilər. Sizinlə bağlı mövzu birinci idi, sonra
Nazarbayevdən danışırdılar. Yanvarın 20-də səhər Hikmət Çətin gəldi, dedi ki, ayın 19-da mən Heydər bəyin
yanında olmuşam. O, hamıya təfsilatı danışdı. Prezidentlərin hamısı – Kərimov, Akayev, başqaları Sizə salam
göndəriblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Hikmət Çətin oradan qayıdan günü
prezident Süleyman Dəmirəl ilə birlikdə mənim yanıma gəldi və Qazaxıstandakı mərasim, görüşlər barədə
danışdı. Həmin prezidentlərin hamısı buraya teleqramlar göndərib, telefon ediblər. Başqa dövlət, hökumət
başçıları da həmçinin. Teleqramlar,telefon zəngləri bu günə qədər də davam edir.
Mən burada bütün işlərlə məşğul oluram, telefonla əlaqə saxlayıram. Əsas məsələlər, hansılar ki, mənimlə
razılaşdırılmalı, məndən göstəriş alınmalıdır, bunların hamısı təşkil olunur.
A r i f R ə h i m z a d ə (Milli Məclis sədrinin birinci müavini): Cənab prezident, buraya çox adam
gəlmək istəyir. Biz də çalışdıq ki, gəlişimizi məxfi eləyək. Çünki bilirdik ki, bilsəniz, icazə verməyəcəksiniz.
Təyyarəyə minəndən sonra dedilər ki, səfirliklə əlaqə saxlayın. Biz gəldik, amma gəlməyə də bilməzdik. Ona
görə ki, çox adam gəlmək istəyir. Fikirləşdik ki, həm onlara təsəlli olsun, həm də özümüz Sizi çox görmək
istəyirdik.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, ilk günlər sənət adamları Sizin xəstələnməyinizdən çox
nigarançılıq keçirirdilər. Amma səhhətinizin yaxşı olduğu barədə məlumat alandan sonra hər şey qaydasına
düşdü. Mən yazıçıların, incəsənət adamlarının, teatr xadimlərinin çox səmimi, ürəkdən gələn salamlarını Sizə
çatdırıram. Kimi görürəmsə, Sizi soruşur, zəng edir, hamı Sizin tezliklə tam sağalıb Bakıya qayıtmağınızı
arzulayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlara təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanda işlədiyim
zaman heç vaxt olmayıb ki, mən xəstə olub işə çıxmayım. Ona görə də indi bu, müəyyən qədər həm təəccüb,
həm də həyəcan doğurubdur. Amma hər ölkədə dövlət başçısı, hökumət başçısı xəstələnir də, xəstəxanada da
yatır, yaxud müayinə olunur, başqa bir ölkədə istirahət edir. Hörmətli prezident Süleyman Dəmirəl hər il məni
buraya istirahətə dəvət edir. Hər dəfə də deyir ki, başqa dövlət, hökumət başçıları gəlir, amma sən gəlmirsən.
Hətta axır zamanlar gördüm ki, fikirləşir – bəlkə mən gəlmək istəmirəm. Dedim ki, yox, Türkiyəyə gəlmək
mənim üçün həmişə əhəmiyyətlidir.
Məsələn, Türkiyənin elə istirahət yerləri var ki, Azərbaycandan çoxları gəliblər, amma mən heç o yerlərin
üzünü də görməmişəm. Ümumiyyətlə, Türkiyədə İstanbul və Ankaradan başqa ayrı bir yeri görməmişəm. Bir də
Naxçıvanda işləyəndə oradan Qarsa, Ərzuruma gəlirdim. Türkiyədə bunlardan savayı başqa bir yer
görməmişəm, o istirahət yerlərini də görməmişəm. Təbii ki, gərək mən də gələydim, istirahət edəydim. Ancaq
mənim təbiətim həmişə belə olubdur. Xüsusən son illər Azərbaycanda vəziyyət çətin olduğuna görə, çox
problemləri həll etmək lazım gəldiyinə görə mən özümə heç vaxt istirahət verməmişəm. Bəzən mənə deyirlər ki,
filankəs qriplə xəstələnib, üç gündür işə çıxmır, yaxud soyuq dəyibdir. Deyirəm, belə şey olarmı? Amma mən
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soyuqdəyməni, qrip xəstəliyini bir neçə dəfə ayaqüstə keçirmişəm. Yəni heç vaxt işdən qalmamışam. Axşam
evə gəlmişəm, temperaturum bir az artıb, dərman atmışam.
Burada hamı təəccüblənir ki, mən doqquz ildir həkimsiz yaşayıram. Moskvada olan zaman, işlədiyim son
illərdə də həkimim vardı, vaxtaşırı gəlib yoxlayırdı, lazım olanda özüm gedirdim. Amma 1990-cı ildə oradan
ayrıldım, Naxçıvana gəldim. Allaha şükür ki, Naxçıvanda heç bir şey olmadı, eyni zamanda həkimə də müraciət
etmədim. Bakıya gələndə bizim ailədən mənə təklif elədilər ki, şəxsi həkim lazımdır. Çünki bu belədir – hər bir
dövlət başçısının şəxsi həkimi olur, səfərlərə gedəndə onu müşayiət edir, lazım olanda profilaktika aparır. Mən
bundan da imtina elədim, istəmədim, çünki görürdüm ki, ehtiyacım yoxdur.
Bakıda olduğum axırıncı beş il yarımda bir neçə dəfə məndə qrip xəstəliyi olub, temperaturum qalxıbdır.
Amma yenə deyirəm, işdən qalmamışam. Axşam gəlib aspirin atmışam, səhər yaxşı olub, yenə işə getmişəm.
Həftənin ikinci günü idi. Səhər hiss etdim ki,bədənim normal vəziyyətdə deyil. İşə gəldim, başım qarışdı.
Amma görürdüm ki, üşüyürəm. Axşam İlhamgilə, nəvələrimi görməyə getdim, yenə gördüm ki, üşüyürəm.
Mən, adətən, üşüyən adam deyiləm, çox da yüngül geyinirəm. Axşam temperaturum qalxdı. Üçüncü gün səhər
duranda temperatur vardı, amma günün axırında normal oldu. Dördüncü gün gəlib işlədim, beşinci gün bir neçə
təyinat lazım idi, çox adamlarla görüşdüm. Evə gedəndə axşam saat on idi. Altıncı günə də, bilirsiniz, ölkəmizdə
siyahıyaalınmaya dair böyük bir müşavirə təyin olunmuşdu, onunla əlaqədar kağızları da götürmüşdüm, onlara
baxırdım. Səhər duranda gördüm ki, vəziyyətim əvvəlkinə nisbətən yaxşı deyil, ancaq yenə də saat on ikiyə
qədər hazırlaşırdım ki, işə gedim. Saat on ikidə hiss elədim ki, gedə bilməyəcəyəm, telefon etdim ki, müşavirəni
mənsiz aparsınlar. Axşam temperaturum 38 dərəcədən də yuxarı qalxdı.
Dostum Süleyman Dəmirələ məlumat verildi. O, gecəynən iki təyyarə ilə hərbi qospitalın həkimlərini
göndərdi, bir neçə dəfə də mənə telefon elədi ki, gəl. Səhər artıq özümü normal hiss eləyirdim, deyirdim ki,
daha getməyəcəyəm, amma gecə söz vermişdim ki, gedəcəyəm. Səhər həkimlər bunu Süleyman Dəmirələ xəbər
verdilər və o, bir də telefon etdi ki, bir halda belə narahatçılıqdır, sən gəl, həm bir az istirahət elə, həm də
yoxlasınlar. Mən də razı oldum, gəldim. Amma gəlməzdən qabaq təhlükəsizlik şürası üzvlərinin hamısını
iqamətgaha çağırmışdım, onlarla ətraflı söhbət etdim. İş ondadır ki, o gün hava da çox pis idi, yadınızdadırmı?
Ona görə də həkimlər mənə dedilər ki, hava limanında mərasim keçirməyə ehtiyac yoxdur. Mən buraya gəldim,
o axşamı da qar yağdı. İndiyə qədər qar yağmamışdı və mənə deyirlər ki, bərəkət gətirmisən. Düzdür, indi qar
əriyibdir, ancaq mən gələn günün axşamından səhərə qədər qar yağmağa başladı. Bu pəncərələrdən Ankara çox
gözəl görünür, baxırdım ki, qar hər yeri tutubdur.
Buraya gəldiyim gündən hər gün məni televiziya ilə görürsünüz. Yəqin ki, bir-iki günə Azərbaycana
dönəcəyəm. Ona görə deyirdim ki, siz gəlməyin.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə (Xalq şairi): İnşallah, nə vaxt gəlirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin, hələ bir-iki gün müalicə alacağam. Buradakıların hamısı təəccüb edir ki,
doqquz il məndə heç bir müayinə, yoxlama olmayıbdır.
Gülhanə Tibb Akademiyası çox gözəl xəstəxanadır. Yüz illik tarixi var və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
Hərbi Tibb Akademiyasıdır. Gülhanə xəstəxanası çox böyük kompleksdir, burada çox yüksək səviyyəli
həkimlər var. Süleyman Dəmirəl telefonla da deyirdi ki, burada ən yüksək dünya səviyyəsində, Amerikanın,
Avropanın tibb sahəsində inkişaf etmiş ölkələrinin səviyyəsində müalicə var. Mən özüm gəlib gördüm, çox
gözəl həkimləri var, ümumiyyətlə, burada işin qurulması çox yüksək səviyyədədir. Bunun filialı da İstanbuldadır. Eyni zamanda burada çox gözəl nizam-intizam, qanun-qayda mövcuddur.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Eyni zamanda Türkiyədə böyük dövlətçilik ənənəsi var, hərbi ənənə çox
güclüdür. Yəqin ki, buradan Birinci cahan müharibəsində də istifadə ediblər.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Burada paralel olaraq həm müalicə gedir, həm də tədqiqat aparılır, təhsil verilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bura akademiyadır, həkimlər hazırlayırlar, cürbəcür ixtisaslaşma aparırlar.
Bu, çoxşaxəli bir müəssisədir. Düzü, mən buna çox sevindim. Çünki təsəvvür edə bilmirdim ki, Türkiyədə belə
bir yüksək səviyyəli xəstəxana var. Təbii ki, Türkiyə qədim dövlət, hər sahədə inkişaf etmiş böyük, qüdrətli
ölkədir. Amma düşünürdüm ki, tibb sahəsində necədir. Mən müqayisə edirəm, - düzdür, on il bundan qabaq
gördüyümdür, - Moskvada Siyasi Büro üzvlərinin müalicə olunduqları xüsusi bir yer var idi, otaqları çox idi. O
da yaxşı idi, amma bura ondan yüksəkdir. Güman edirəm, onlar da bu on il müddətində səviyyəni müəyyən
qədər artırıblar. Amma yenə deyirəm, bura yüksəkdir. Çox sevindirici haldır.
Bildiyimə görə, Gülhanədə bizim 30-dək tələbəmiz və tibb bacımız var, burada təhsil alırlar. Çox
gözəldir. Təhsil alıb, yaxşı da təcrübə qazana bilərlər.
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B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Bu il Osmanlı imperatorluğunun 700 illiyi qeyd olunmalıdır. İstəyirlər
ki, Göytürk imperatorluğunun 1450 illiyini və Osmanlı imperatorluğunun 700 illiyini bir yerdə keçirsinlər.
Ancaq, deyəsən, birincisini qəbul etməyiblər.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Osmanlı imperatorluğunun 700 illiyi YUNESKO-nun tədbirlərinə daxil
olunubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Maraqlıdır, Göytürk imperatorluğunun yubileyinin keçirilməsi nə üçün qəbul
olunmadı?
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Orta Asiyanın türkdilli respublikalarından biri buna etiraz edibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu mübahisədən xəbərim var. Yubileylərin tarixləri «50» rəqəmi ilə başa çatanda
buna çox meyl göstərmirlər, çünki belə tarixlər çoxdur və ona görə də qəbul edilmək şansı az olur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, onunla əlaqədar deyildir. Bəxtiyar müəllim səbəbini bilir, mən də bilirəm.
Ə l i N a ğ ı y e v (Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin
müaivni): Cənab prezident, partiya üzvlərinin hamısının Sizə salamı var, səbirsizliklə yolunuzu gözləyirlər.
Sizin xəstələnməyiniz camaatı həddindən artıq ağrıtdı, ancaq Süleyman Dəmirəl ilə yan-yana dayanıb bəyanat,
müsahibə verməyiniz adamları tamamilə sakitləşdirdi, ürəkləri yerinə gəldi. Bir sözlə, respublikada hamı Sizi
məhəbbətlə gözləyir.
Z e y n ə b X a n l a r o v a (Xalq artisti): İki gün bundan qabaq biz Mir Möhsün ağanın qəbri üstündə üç
qurban kəsdirdik. Yolboyu görürdük ki, insanlar qurban alıb aparır və orada kəsdirirlər. Sizi yormaq istəmirəm,
amma bir epizod da deyim. Çox kasıb bir bağban var, körpə quzu alıb böyüdüb, indi yekə bir qoçdur. Deyir ki, o
kişi gəlsin, mən də qoçu onun ayağının altında kəsəcəyəm. Bilirlər ki, mən Sizi çox istəyirəm, inanın, hər
sahədən adamlar zəng edib Sizi soruşurlar. Çadırdakı qaçqınların da əlləri göydədir, Sizə dua edirlər. Ona görə
də dedim ki, heç olmasa gedim, bu sözləri Heydər müəllimə çatdırım. Əlbəttə, gül-çiçək gətirmək istəyirdik,
yolda buraxmadılar.
H e y d ə r Ə l i y e v : Çox sağ ol, düzdür, gül buraxmırlar, ancaq yaxın adamların vizit kartı ilə gül
göndərirlər. Vizit kartını qəbul edirlər, amma buraya gül gətirmək olmaz. Buranın belə qanunu var. Hörmətli
Məsud Yılmaz gül göndərmişdi, düzdür, onu gətirib göstərdilər və dedilər ki, bundan sonra heç
göstərməyəcəyik.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Bizdə, Azərbaycanda da təbabət aşağı səviyyədə olmayıb, bu barədə
söhbət eləmişik. İstər təbabət, istərsə də başqa elm sahələri üzrə ən gözəl professorlarımız Moskva məktəbini
keçiblər və onların biliyi də aşağı olmayıbdır. Ancaq axır vaxtlar müasir avadanlıq, aparatlar bizdə yoxdur. Mən
deyərdim ki, bizim həkimlərimizdə fəhm heç də bunlardan əskik deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu fikrə tamamilə şərikəm. Keçmiş zamanlarda bizim həkimlərimiz aparatsızfilansız müalicə edirdilər, buradakılar bu xüsusiyyətlərə malikdirlər. Amma həqiqətən bizim müxtəlif sahələrdə
olan həkimlərimiz, alimlərimiz çox savadlı, bilikli, təcrübəlidirlər.
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«MOSKOVSKİ KOMSOMOLETS» QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
26 yanvar 1999-cu il
Ötən ilin oktyabrında Azərbaycan prezidentliyinə namizəd Heydər Əliyev seçkiqabağı kampaniya
zamanı keçirilmiş ən axırıncı mitinqdə kömək üçün rusdilli əhaliyə təşəkkür edərək demişdir: « Əmin ola
bilərsiniz – mən nə qədər Azərbaycandayam, heç bir milli münaqişə və ya sıxıntı olmayacaqdır». Sonra
Əliyev sözünə ara vermiş və əlavə edib demişdir: «Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam».
Camaata məlum olan xəstəlik hər hansı siyasətçi üçün o qədər də xoşagələn deyildir. Bu, Heydər Əliyev
üçün xüsusən xoşagəlməz olmuşdur, çünki bəzi şayiələrdə onun xəstəliyini dərhal «diplomatik xəstəlik»
adlandırdılar. Sözgəzdirənlər inandırırlar ki, «Əliyev ümumiyyətlə heç bir xəstəliyə tutulmayıb, Ankaraya isə
Türkiyə hərbi bazası barədə danışıqlar aparmağa gedib», guya Azərbaycan bu bazanı öz torpağında
yerləşdirməyə hazırdır – MDB haqqında müqavilənin ziddinə olaraq. (Əliyevin xarici siyasət üzrə müşaviri
bunun mümkün olduğunu bəyan etmişdir – belə hədələr isə Əliyevin özünün icazəsi olmadan səsləndirilə
bilməzdi).
Digər şayiələrdə deyilirdi ki, guya Əliyevi ürəyi narahat etmişdir – Maykl Debeyki Bakıya onun yanına
nahaq yerə müntəzəm olaraq gəlmir. Dərhal yada salmışlar ki, prezidentin oğlu, hazırda Milli Neft Şirkətinin
birinci vitse-prezidenti olan İlham Əliyev son həftələr nəzərəçarpacaq dərəcədə fəallaşmış, siyasi yığıncaqlarda
tez-tez görünməyə başlamışdır. Varisin bu cür fəallığına ancaq onun atası icazə verə bilər. Bir şey baş verərsə
«Hakimiyyət partiyası» məhz onun ətrafında cəmləşməyə hazırdır.
Əliyev hələ Türkiyə Hərbi Hospitalının Generallar Palatasında, - bu palata Siyasi Büro üzvlərinin
Kremldəki keçmiş çoxotaqlı apartamentlərindən qat-qat sadədir, - olarkən səhhəti barədə «MK» müxbirinə
özünün danışmasına razılıq vermişdir.
Heydər Əliyevic, birinci sual aydındır: Türkiyədə müalicə olunmaq zərurəti nə üçün yarandı və siz
özünüzü indi necə hiss edirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Dərhal cavab verim ki, özümü çox yaxşı hiss edirəm. Mənə nə olmuşdur?
Bilirsinizmi, mən 9 il əvvəl Moskvadan getdiyim vaxtdan bəri həkimin xidmətlərindən bir dəfə də olsun istifadə
etməmişdim. Soyuq dəyəndə və ya qriplə xəstələnəndə özüm-özümü müalicə edirdim. Əsasən aspirin içirdim.
Demək istəyirəm ki, orqanizmimdən inciməyə əsasım yoxdur. Bu doqquz ildə mən əslində gecə-gündüz
işləmişəm.
Bu dəfə - iki həftə əvvəl, bazar ertəsi axşam özümü rahatsız hiss etdim. Lakin çərşənbə axşamı buna
əhəmiyyət verməyib işə getdim. Axşam isə temperaturum 38 dərəcəyə qalxdı. Aspirin içdim və ertəsi gün işə
getdim, ancaq özümü tam sağlam hiss etmirdim. Hətta katibi iki dəfə çağırdım – soruşdum ki, nə üçün kabinet
belə soyuqdur. Cavab verdi ki, soyuq deyildir – hər şey həmişəki kimidir. Cümə gününədək belə davam etdi.
Cümə günü axşam isə temperatur kəskin surətdə qalxdı və məndə öskürək əmələ gəldi, həkim çağırmaq lazım
oldu. O, «sizdə qrip var, bu da bronxlara fəsad veribdir» deyib dərman verdi. Mən şənbə günü saat ikidə
əhalinin siyahıyaalınmasına həsr olunmuş respublika müşavirəsi təyin etmişdim. Amma hiss etdim ki, qüvvəm
kifayət qədər deyildir. Günün sonuna yaxın güclü öskürək əmələ gəldi, temperaturum isə daha da qalxdı. Belə
olduqda ağ ciyərlərimi rentgenə saldılar və şəkildə göründü ki, onlarda dəyişiklik əmələ gəlibdir. Nə isə, çox pis
virus qripi ağ ciyərlərə fəsad verdi – yüksək temperatur, öskürək də bu səbəbdən yaranmışdı. Demək lazımdır
ki, şənbə axşamı bütün bu illər ərzində mənim üçün ən qeyri-adi bir axşam idi. Həkimlər gecədən xeyli
keçənədək yanımda oldular və dedilər ki, stasionar müalicə lazımdır.
Elə bu vaxt Türkiyə prezidenti, dostum Süleyman Dəmirəl mənim xəstəliyimdən xəbər tutdu. O, oğlumla
telefonla danışdı və dedi ki, dərhal həkimlər briqadası göndərir. Həqiqətən onlar iki təyyarə ilə elə həmin axşam
gəldilər. Uzun illər Moskvada işləmiş qohumum, tibb professoru Rusiyadakı dostlarına zəng vurdu və onlar
səhər gəldilər. Türkiyə həkimləri də, Rusiya həkimləri də təkid edirdilər ki, stasionarda müayinədən keçmək və
müalicə olunmaq lazımdır. Türklər təkid edirdilər ki, mən onlarla birlikdə gedim. Mən isə istəyirəm ki, onlar
müalicəni Bakıda təşkil etsinlər. Lakin onların fikrincə, bu, mümkün deyildi. Üstəlik, onlar Dəmirələ zəng
vurdular. Bundan sonra Dəmirəlin özü zəng vurdu və məni inandırmağa başladı ki, onların ən müasir səviyyəli
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Hərbi Tibb Akademiyasına gəlmək lazımdır. Bazar günü axşamtərəfi mən qərara gəldim ki, getmək lazımdır.
Hava limanında məni Dəmirəlin özü, digər rəhbərlər qarşıladılar. Məni birbaşa buraya da onlar gətirdilər.
Bəs nə üçün Siz müalicə olunmağa Rusiyaya getmədiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, Türkiyə tərəfindən dövlət səviyyəsində maraq göstərildi. Rusiyadan
isə həkimlər qeyri-rəsmi surətdə gəlmişdilər və mənə heç bir rəsmi dəvət yox idi. Hərçənd, Rusiyanın Baş naziri
Primakovdan da, Moskvanın meri Yuri Lujkovdan da, bir çox qubernatorlardan da teleqramlar almışam. Digər
tərəfdən, Türkiyədə mənim gəlişim üçün hər şey hazır idi. Üstəlik, düşündüm ki, Rusiyada onun öz xəstələri var
və nəyə görə mən həkimlərə əlavə zəhmət verməliyəm.
Son vaxtlar mətbuatda şayiələr yayılmışdır ki, xəstəliyiniz qismən «diplomatik xarakter» daşıyır və
Siz əslində Türkiyəyə Azərbaycanda Türkiyənin hərbi bazalarının yaradılması haqqında danışıqlar
aparmağa gəlmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şayiələr təkcə Rusiyada deyil, başqa yerlərdə də həmişə çox olur. Mənim
xəstəliyim haqqında əslində bütün dünyada, hətta ərəb ölkələrində də yazıblar. Demək lazımdır ki, mən
təəccübləndim: Bir dəfə xəstələndim və belə maraq yarandı. O ki qaldı danışıqlara, onları həmişə aparmaq olar.
Axı bundan ötrü xəstəliklə bağlı bütün dünyada hay-küy qaldırmağın heç bir mənası yoxdur. Xüsusən də
Türkiyə ilə danışıqlar barədə. Türkiyə ilə bizim çox yaxşı münasibətlərimiz var və oraya hər hansı məsələlər
çıxdıqda bizim rəhbərliyimiz oraya gedir, onların rəhbərliyi bizə gəlir.
Buna baxmayaraq, Azərbaycan ərazisində Türkiyənin və ya NATO-nun hərbi bazalarının
yerləşdirilməsi mümkündürmü?
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda xarici bazalar yoxdur. Ancaq onların olmasının mümkünlüyündən
danışarkən bir sıra məsələlər kompleksini xatırlamaq lazımdır. Bəzi MDB ölkələrində, o cümlədən Ermənistanda
Rusiyanın hərbi bazaları var. Mən tamamilə səmimi olaraq hesab edirəm ki, bilavasitə Rusiya üçün buna
zəruriyyət yoxdur. Demək lazımdır ki, «MDB-nin xarici sərhədləri»nin birgə mühafizəsi barədə bizə də təkliflər
edilmişdi. Mən bu təklifləri orada öz hərbi qüvvələrinin olmasını təmin etmək üçün bəhanə hesab edirəm.
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Ermənistana gizli surətdə silahlar göndərilməsi faktları 1997-ci
ilin martında aşkara çıxarıldı. Son yarım ildə isə bu silahlar tamamilə açıq-aşkar və leqal surətdə göndərilir.
Rusiya ilə hətta ümumi sərhədi olmayan Ermənistanın ərazisində birinci dərəcəli «MİQ-29» təyyarələri, «S300» zenit-raket kompleksləri yerləşdirilir. Mətbuatda xəbərlər yayılıb ki, guya Rusiyanın və Ermənistanın hava
hücumundan müdafiə vasitələri birləşdirilməlidir.
Məni sakitləşdirməyə çalışırlar: Bütün bunlar Sizə qarşı yönəldilməyibdir. Onda bəs, kimə qarşı
yönəldilibdir? İrana qarşımı? Axı Rusiyanın İranla gözəl münasibətləri var. Türkiyəyə qarşımı? Lakin belə
hesab etmək sadəcə ağılsızlıq olardı ki, Türkiyə nə vaxtsa Rusiyaya hücum edəcəkdir. Mənə deyirlər: NATO-ya
qarşı. Mən cavab verirəm: Axı sizin NATO ilə Avropada çox böyük sərhədiniz var. Burada, ucqar bir yerdə
niyə bazalar yaradırsınız?
Bu cür siyasət MDB-ni qətiyyən möhkəmlətmir. Mən razıyam ki, MDB-ni möhkəmlətmək lazımdır və
Rusiya, şübhəsiz, MDB-nin özəyidir. Lakin ittifaqı necə möhkəmlətmək olar, - bir halda ki, ona daxil olan bir
ölkə digər ölkə ilə müharibə edir və həm də həmin ittifaqın üçüncü bir ölkəsi tərəfindən silahlandırılır? Mən
buna bənzər bir şey bilmirəm. Ona görə də Rusiya rəhbərliyinin indiki siyasətini düzgün siyasət hesab etmirəm,
üstəlik, o qədər də uzaqgörən siyasət hesab etmirəm.
Amma hər halda cavab verin, Azərbaycanda Türkiyənin hərbi bazaları yerləşdiriləcəkmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Gəlin qabağa qaçmayaq. İndi belə məsələ qarşıda durmur.
Heydər Əliyeviç, Siz xəstəliyiniz müddətində prezidentin bəzi vəzifələrinin icrasını kiməsə
tapşırıbsınızmı?
Xeyr. Mən buna ehtiyac görmürəm. Mən tamamilə normal vəziyyətdəyəm. Bakı ilə daim əlaqə
saxlayıram. Mənə zəng edir, məsləhətləşir, bütün mühüm məsələlər barəsində fikrimi soruşurlar. Mən deyərdim
ki, Azərbaycan dövləti və hökuməti normal işləyirlər.
Xəstəlik Sizi varis hazırlamağın zəruriliyi barədə düşünməyə vadar etdimi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxın beş il üçün mən heç kimi hazırlamıram və hazırlamaq fikrində də deyiləm.
Mən hələlik öz vəzifələrimi yerinə yetirməyə qadirəm. Zəruriyyət hesab etdikdə isə, bunu hökmən edəcəyəm.
Müsahibəni qəzetin müxbiri
Aleksandr Budberq aparmışdır.
(«Moskovski Komsomolets» qəzeti)
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TÜRKİYƏNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ,
TÜRKİYƏNİN AZƏRBAYCANDAKI KEÇMİŞ SƏFİRİ
OSMAN FARUQ LOĞOĞLU İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
28 yanvar 1999-cu il
O s m a n F a r u q L o ğ o ğ l u: Cənab prezident, Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Bu şəfa
ocağında müayinə və müalicə olmağınız, burada keçirdiyiniz görüşlər barədə xəbərləri Türkiyə mətbuatından
diqqətlə izləyirəm. Səhhətinizin çox yaxşı olduğunu gördüyümə görə qəlbən sevindiyimi bildirirəm. Siz həm
Azərbaycanın, ümumiyyətlə türk dünyasının görkəmli dövlət xadimisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənimlə görüşmək üçün Gülhanə Tibb Akademiyasına gəldiyinizə görə, cənab
Loğoğlu, Sizə təşəkkür edirəm. Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin böyük diqqət və qayğısından məmnun
qaldığımı nəzərə çarpdırıram. Bu məşhur tibb müəssisəsindəki müayinə və müalicəni yüksək qiymətləndirirəm.
O s m a n F a r u q L o ğ o ğ l u: Sizinlə görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Cənab prezident,
ölkəmizin rəhbəri Süleyman Dəmirəlin Sizə göstərliyi diqqət və qayğı bütün Türkiyə xalqının müdrik dövlət
xadimi Heydər Əliyev şəxsiyyətinə sonsuz məhəbbətinin ifadəsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi və xoş sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyə ilə Azərbaycan birbirinə çox yaxın, dost ölkələrdir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin inkişaf
etdiyi indiki şəraitdə bizim vaxtaşırı görüşməyə, danışıqlar, məsləhətləşmələr aparmağa ehtiyacımız vardır. Ona
görə də burada da əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl ilə keçirdiyim hər görüşdə ölkələrimizi
maraqlandıran bir sıra vacib məsələlər, xüsusilə ölkələrimizin bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi barədə, beynəlxalq və bir sıra regional məsələlər haqqında fikir mübadiləsi
apardıq.
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TÜRKİYƏNİN KEÇMİŞ BAŞ NAZİRİ,
MİLLƏT VƏKİLİ MƏSUD YILMAZLA GÖRÜŞDƏKİ* SÖHBƏTDƏN
Ankara,
Gülhanə Tibb Akademiyası
29 yanvar 1999-cu il
M ə s u d Y ı l m a z: Çox hörmətli cümhur başqanı, mən Sizi ürəkdən salamlayır, böyük hörmət və
ehtiramımı bildirirəm. Səhhətinizin tam yaxşı olduğunu görməkdən çox məmnun qaldım. Burada Türkiyənin
cümhur başqanı, Sizin əziz dostunuz, qardaşınız Süleyman Dəmirələ və başqaları ilə hər bir görüşünüz Türkiyə
ilə Azərbaycan arasındakı dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin günü-gündən inkişaf etməsinə yönəlmişdir. Mən
Sizi tam sağalmağınız münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, canınız həmişə sağlam olsun.
Cənab prezident, bu görüşümüzdən xatirə olaraq Sizə bir hədiyyə təqdim etmək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş və səmimi sözlərə görə Sizə, cənab Məsud Yılmaza öz minnətdarlığımı
bildirirəm. Dünya səviyyəsində olan bu gözəl tibb ocağında müayinə və müalicə olunmağımdan çox
məmnunam. Mənə göstərilən yüksək diqqət və qayğınıza görə, Türkiyə prezidentinin hər gün Gülhanə Tibb
Akademiyasına gəlib məni ziyarət etdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Əziz dostum, qardaşım Süleyman
Dəmirəl ilə biz ölkələrimizi maraqlandıran məsələlər, beynəlxalq və regional problemlər haqqında ətraflı fikir
mübadiləsi aparmışıq.
Diqqət və qayğıya görə Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirələ, Gülhanə Tibb Akademiyasının rəhbərlərinə,
həkimlərinə və Türkiyə xalqına bir daha təşəkkür edirəm.
M ə s u d Y ı l m a z: Cənab prezident, Siz həm Azərbaycanın, həm də bütün türk dünyasının ən görkəmli
dövlət xadimisiniz. Ona görə də bütün türk xalqı Sizi qəlbən sevir və Sizə sonsuz rəğbət bəsləyir.

*

Görüşdə Türkiyənin keçmiş enerji və təbii qaynaqlar naziri, millət vəkili Cümhur Ərsumər də iştirak etmişdir.
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GÜLHANƏ TİBB AKADEMİYASINDA MÜALİCƏ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA
AKADEMİYANIN KOMANDANI, TİBB XİDMƏTİ GENERAL-LEYTENANTI, PROFESSOR
ÇƏTİN HARMANKAYA İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Ankara
29 yanvar 1999-cu il
Ç ə t i n H a r m a n k a y a: Hörmətli prezident Heydər Əliyev, Siz burada müayinə və müalicə
olunmaqla bizə böyük şərəf gətirdiniz və Gülhanə Tibb Akademiyasını bütün dünyada məşhur etdiniz. Şəfa
ocağınızın bütün üzvləri adından Sizə cansağlığı arzulayıram.*
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kamutan!
Hörmətli generallar, dostlar, qardaşlar!
Bu ilin ocaq ayının – yanvar ayının 17-dən mən Azərbaycandan buraya, Sizin xəstəxanaya gəldim. Bu
gün, yanvar ayının – ocaq ayının 29-da mən Sizdən ayrılıram.
Son 10 il içərisində ilk dəfədir xəstəxanaya düşürəm. An-caq çox məmnunam ki, xəstələndiyimlə əlaqədar
olaraq, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl məni buraya dəvət etdi
və müalicə olunmağımı məhz sizin xəstəxananıza etibar etdi. Mən bu dəvətə görə təşəkkür edirəm.
Əziz dostum, qardaşım hörmətli Süleyman Dəmirələ qəlbimin ən dərin guşələrindən gələn hədsiz
təşəkkürü və məhəbbəti bildirirəm. Eyni zamanda mən burada 12 gün ərzində hər gün sizinlə bərabər oldum və
siz mənə çox böyük qayğı, diqqət göstərdiniz. Sizin məni müayinə etməyiniz, müalicə etməyiniz çox yüksək
səviyyədə oldu, çox gözəl oldu və mən artıq tam sağlamam. İndi xəstəxanadan çıxıram və sabah Azərbaycana
dönürəm.
Bütün bu xidmətlərinizə görə, mənə göstərdiyiniz qayğıya görə, mənə göstərdiyiniz qardaşlıq,
mehribanlıq münasibətlərinə görə sizə təşəkkür edirəm.
Həkimlər həmişə deyirlər ki, xəstəni təkcə müalicə sağaltmır. Onu mühit sağaldır və bir də ki, qayğı,
diqqət, mehriban münasibət sağaldır. Mən bunların hamısını burada gördüm.
Sizin xəstəxana – Gülhanə xəstəxanası Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixi sərvətlərindən biridir. Yüz ili
tamam olmuş bir xəstəxana və yüz il müddətində belə yüksək, dünya miqyaslı səviyyəyə gəlmiş xəstəxana türk
xalqının, Türkiyə Cümhuriyyətinin iftixarıdır və Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının da
iftixarıdır. Mən çox qürur duyuram ki, mənim qardaş, dost ölkəmdə – Türkiyə Cümhuriyyətində dünya
miqyasında ən yüksək zirvələrdə olan belə bir xəstəxana vardır, Tibb Akademiyası vardır. Mən burada olduğum
müddətdə sizin işlərlə də az-çox tanış oldum və gördüm ki, burada çox gözəl iş qurmusunuz. Gözəl intizam var,
gözəl qanun-qayda vardır və hamısından önəmli – çox bilgili həkimlər vardır. Sizin çox gözəl, ən müasir
alətləriniz, cihazlarınız vardır.
Bunlar məni sevindirir. Bir ona görə yox ki, siz mənə bu günlər çox böyük qayğı göstərdiniz və mənim
sağlamlığımın tam olması üçün əlinizdən gələn hər şeyi etdiniz. Yenə də deyirəm, ona görə ki, demək, bizim
xalqımız, bizim millətimiz dünya xalqları içərisində belə yüksək biliklərə, yüksək təcrübəyə malik bir xalqdır.
Bunlar hamısı məni çox sevindirdi.
Şübhəsiz ki, mən on ildir heç bir xəstəxana görməmişdim və görmək də istəmirdim. Ancaq hər şey
insanın özündən asılı deyildir. Tale məni buraya gətirdi. Bundan da məmnunam ki, gətirdi. Çünki burada bir çox
şeyləri gördüm və ən əsas odur ki, on il həkimsiz yaşayan insanın, yəqin, bir zaman müayinəyə ehtiyacı var idi.
Bunların hamısını siz etdiniz. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Cənab Kamutan, şəxsən sizə çox təşəkkür edirəm. Çünki siz böyük bir xəstəxananın, böyük bir
akademiyanın kamutanısınız. Amma hər saat, hər dəqiqə mənə qayğı və diqqət göstərdiniz.
Ertən Paşaya çox təşəkkür edirəm. Çünki o, sizin və cümhur başqanı Süleyman Dəmirəlin əmri ilə Bakıya
gəldi və məni buraya gətirdi. Buraya gələndən də mənim müalicəmlə məşğul olur. Çox gözəl bir doktorunuzdur,
gözəl bir insandır. Mən çox təşəkkür edirəm.
Bütün həkimlərə təşəkkür edirəm. Mən kiminlə burada görüşdümsə, hamısında yüksək bir səviyyə
gördüm. Mənim müqayisə etməyə imkanım var. Çünki bilirsiniz, on il məsafə keçibdir. On ildə dünya inkişaf
edibdir. Amma mən Moskvada çalışanda orada Baş nazirin birinci müavini kimi, Sovetlər Birliyinin bütün
*

Çətin Harmankaya respublikamızın rəhbərinə xatirə olaraq «Gülhanə Tibb Akademiyası – 100 il» plaketi bağışladı.
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sağlamlıq bakanlarına rəhbərlik edirdim. Yəni sağlamlıq bakanı mənə bağlı idi. Orada bir sağlamlıq bakanlığı
var idi, bir də tibb sənayesi bakanlığı var idi. Tibb Akademiyası, çox böyük universitetlər – hamısı mənə bağlı
idi. Yəni mən orada bu işlərə baxırdım və bu xəstəxanalara xəstə kimi yox, sadəcə, öz vəzifəmi yerinə yetirmək
üçün gedirdim. Çox şeylər görmüşəm. Ancaq burada gördüklərim, yenə də deyirəm, məni heyran etdi: həm
burada işinizin qurulması, həm də sizin həkimlərin, bütün tibb işçilərinin öz işinə münasibəti və çox bilikli,
təcrübəli olması.
Sizin hamınıza təşəkkür edirəm və xahiş edirəm, mənim təşəkkürümü və minnətdarlığımı mənimlə
təmasda olanların və olmayanların hamısına çatdırasınız.
Şübhəsiz ki, mən sizə bir ərməğan verməliyəm və çox arzu edirəm, bunu qəbul edəsiniz. Ola bilər,
gələcəkdə daha da önəmlisini edəm. Amma indi mən sizə, akademiyada qalması üçün hədiyyə edirəm ki, məni
unutmayasınız. Bu da mənim həyatımın bir hissəsi haqqında kitabdır. Burada bəzi rəsmlər vardır. Bu da sizin
müzeyinizdə qalsın. Sizin xəstəxanada olmuş bir insandır. Hamınıza təşəkkür edirəm.
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GÜLHANƏ TİBB AKADEMİYASINI TƏRK ETDİKDƏN SONRA TÜRKİYƏ
RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Ankara, Çankaya köşkü
29 yanvar 1999-cu il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Çox hörmətli cümhur başqanı Heydər Əliyevin tam sağalmasından mən çox
böyük məmnunluq duyuram. Bu gün əziz dostum, qardaşım xəstəxanadan çıxdı.
İndi biz Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq, iş birliyi məsələlərini bir daha müzakirə
edəcəyik. İki qardaş və dost ölkə arasındakı münasibətlər örnək münasibətləridir və dostluğumuz əbədidir. Sizə
«Keçmiş olsun!» deyirəm. Azərbaycan xalqına, Azərbaycana bir ömür verdiyi hizmətlərlə öz ölkəsini idarə
etmək imkanına yenidən qovuşmusunuz. Başarılar, uğurlar diləyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Süleyman
Dəmirəl! Məni Türkiyəyə müalicəyə dəvət etdiyinizə görə, mən bir az rahatsız olduğum zaman dərhal mənə
qayğı, diqqət göstərdiyinizə görə və çox təlaş etdiyinizə görə və nəhayət, dəvət edib mənim Türkiyəyə
gəlməyimə şərait yaratdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm.
Bizim dostluğumuz, qardaşlığımız bizim xalqlarımızın, ölkələrimizin dostluğu, qardaşlığıdır. Ancaq bu,
hamıya məlumdur ki, sizinlə mənim aramda otuz ildən artıq bir şəxsi dostluq da vardır və bu dostluq son illərdə,
Azərbaycan öz müstəqilliyini, istiqlaliyyətini əldə edəndən sonra bizim ölkələrimizin bir-birinə daha da
yaxınlaşması, iş birliyi qurması dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün çox əhəmiyyətli
olmuşdur.
Hörmətli prezident, hörmətli dostum, siz çox qayğıkeş insansınız. Mən bunu həmişə görmüşəm və dünya
da görür. Siz çox böyük qəlbli insansınız, siz çox böyük zəkalı insansınız. Ona görə sizin kimi bir şəxslə dostluq
etmək mənim üçün böyük şərəfdir və mən bundan çox məmnunam, bunu həyatımın ən gözəl bir səhifəsi hesab
edirəm.
Siz məni buraya dəvət etdiniz. Mən gəldim, 12 gün Gülhanə xəstəxanasında, Tibb Akademiyasında
qaldım. Məni orada çox gözəl müalicə etdilər, müayinə etdilər. Mən Türkiyənin Gülhanə xəstəxanası, Tibb
Akademiyası kimi bir tibb mərkəzinin olmasından da çox böyük iftixar hissi keçirirəm. Çünki Türkiyə
Cümhuriyyətinin hər bir tərəfi bizim üçün əhəmiyyətlidir və bizim üçün örnəkdir. Biz həmişə bununla fəxr
edirik. Türkiyənin dövləti ilə də fəxr edirik, ordusu ilə də fəxr edirik, tarixi ilə də fəxr edirik. Türkiyənin
dünyada tutduğu bugünkü önəmli yerlə, hörmətli, inkişaf etmiş bir dövlət, dünyada böyük bir yer tutmuş dövlət
olduğuna görə də fəxr edirik.
Ancaq bu qədər yüksək dərəcəli bir tibb mərkəzinin, 100 illik tarixi olan tibb mərkəzinin olmasını
görməyim mənim üçün çox önəmli, əhəmiyyətli oldu. Oradakı həkimlər, bütün tibb işçiləri mənə çox böyük
qayğı, diqqət göstərdilər.
Mən on il idi ki, həkim görməmişdim. Bəlkə də bu, taleyin işiymiş, məni məcbur etdi ki, həkimlər məni
görsünlər, müayinə etsinlər. Bunlar hamısı mənim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Ancaq bəzən; ola bilər, təəccüb doğursun. Çünki mən xəstəxanada olduğum zaman hər gün siz oraya
gəldiniz. Əlcəzairdə olduğunuz zaman iki gün görüşmədik, amma o vaxt oradan da telefon etdiniz. Bu, qeyri-adi
bir haldır. Bu, bir tərəfdən sizin nə qədər böyük insan olduğunuzu göstərir, nə qədər qayğıkeş insan olduğunuzu
göstərir, eyni zamanda sizinlə mənim aramda olan dostluğun nə qədər sarsılmaz olduğunu göstərir, həm də
Türkiyə–Azərbaycan qardaşlığının, dostluğunun nə qədər yüksək zirvədə olduğunu göstərir. Sizin bu qayğınız,
sizin bu diqqətiniz və hər gün mənimlə görüşməyiniz mənim üçün böyük bir şərəfdir. Hətta bəzən mən
sıxılırdım. Mən deyirdim, tez buradan çıxım, çünki Türkiyə kimi böyük dövlətin cümhur başqanını işindən
ayırıram. Gəlir bura, bir saat söhbət edirik. Ancaq söhbətlərimiz də faydalı olurdu. Çünki siz dediyiniz kimi, bir
çox məsələlər barədə söhbət edirdik.
Bəli, bu gün Türkiyə–Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı çox yüksək səviyyədədir, həm siyasi, həm iqtisadi,
həm insani, humanitar əlaqələr. Biz bir-birimizə çox qovuşmuşuq və qovuşmalıyıq, bundan sonra da
qovuşacağıq. Hesab edirəm ki, bu dostluq dünyada dost, qardaş axtaran ölkələr üçün bir nümunədir. Azərbaycan
həmişə Türkiyə xalqına, türk torpağına sadiq olubdur.
Biz keçən il oktyabr ayının 29-da Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümünü bayram etdik. Biz də bu
bayramda iştirak etdik və böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün qurduğu bu cümhuriyyətin nə qədər böyük
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nailiyyətlər əldə etdiyinin şahidi olduq. O günlər biz burada türk xalqının öz cümhuriyyətinə nə qədər sədaqətli
olduğunu, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin nə qədər güclü olduğunu və Türkiyə dövlətinin nə qədər güclü, qüdrətli
olduğunu hiss etdik və bir daha gördük. Bu, mənim üçün və bütün Azərbaycan xalqı üçün qürur hissi doğurur.
Çünki biz, siz birik. Sizdə nə varsa, o bizim üçün də iftixar hissi doğurur.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Mən sizə ömürlük borclu oldum. Sizin bu qayğınıza, diqqətinizə görə
ömürlük borclu oldum. Arzu edirəm ki, sizin canınız həmişə sağlam olsun. Allaha şükürlər olsun ki, çox da
sağlamdır. Həmişə sağlam olsun və heç vaxt bir xəstəlik görməyəsiniz, xəstəxanaya düşməyəsiniz. Mən də
bundan sonra çalışacağam ki, xəstəxanaya düşməyim və bizim görüşlərimiz xəstəxanada olmasın. Mən sizə çox
təşəkkür edirəm.
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RESPUBLİKA İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
30 yanvar 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və bu görüşümüzü özüm üçün çox qiymətli hesab edirəm.
Xəstəliyimlə əlaqədar Türkiyədə müalicədə olduğum zaman sizin tərəfinizdən və bütün Azərbaycan xalqı
tərəfindən mənə hədsiz qayğı, diqqət göstərilmiş, milli həmrəylik nümayiş etdirilmişdir. Bu qayğıya, diqqətə
görə, mənə göstərilən bu hörmətə görə mən sizə, bütün Azərbaycan xalqına, vətəndaşlarına təşəkkürümü və
minnətdarlığımı bildirirəm.
Mənim xəstələnməyim və müəyyən bir zaman müayinə, müalicə keçməyim respublikada və ölkəmizin
hüdudlarından kənarda çox narahatlıq hissi doğurmuş və böyük maraq, diqqət cəlb etmişdir. Bu barədə –
xəstələnməyimin səbəbləri haqqında mən Türkiyədə olarkən bir neçə məlumat vermişəm. Mənim bu barədə
dediyim sözlər bizim televiziyada verilmiş və mətbuatda dərc olunmuş, ictimaiyyətə çatdırılmışdır.
Ancaq sizinlə bu gün görüşərkən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mənim xəstələnməyim yanvarın 12də, həftənin ikinci günü müşahidə olundu. Günün axırında işdə ikən məndə bədən hərarətinin qalxması hiss
edildi. Amma keçmiş zamanlarda bəzi belə hallarda olduğu kimi, bu dəfə də mən buna fikir vermədim. Evə
döndüm, aspirin qəbul etdim. Hesab etdim ki, bununla da keçib gedər. Ancaq görünür bu, çox ciddi bir virusdan
meydana gəlmiş qrip idi. Bu, sonra məlum oldu, mən bunu bilmirdim. Ona görə də sonrakı günlər məndə
narahatlıq, nasazlıq, hərarətin qalxması müşahidə edilirdi. Amma dediyim kimi, keçən zamanlarda da bəzi hallarda belə olubdur, mən bunlara heç vaxt fikir verməmişəm, müalicə etməmişəm və işimi davam etdirmişəm.
Beləliklə, mən həftənin axırına qədər bu vəziyyətdə işlədim. Həftənin beşinci gününün axırında bu barədə
özümü çox narahat hiss etdim. Axşam saat 10-da işi bitirib evə qayıtdım. Gördüm ki, çox narahatam. Ona görə
də hərarətimi ölçdüm, gördüm ki, hərarətim çox yüksəkdir. Mən belə hallarda, adətən, aspirin qəbul edirəm.
Hesab etdim ki, yenə də aspirinlə hərarətimi aşağı salmaq olar. Yəni mən bunlara fikir verməmişəm, bu dəfə də
fikir vermədim. Ancaq həftənin altıncı günü gördüm ki, vəziyyətim ağırlaşır. Ona görə də sizə məlum olan
müşavirəyə – ölkəmizdə əhalinin siyahıyaalınması ilə əlaqədar həftənin altıncı günü saat 2-yə təyin etdiyim
müşavirəyə gələ bilmədim. Yenə də hesab etdim ki, bir gün evdə qalaram, bu keçib gedər. Ancaq təəssüflər
olsun ki, bu, belə olmadı. Hərarətim çox qalxdı və bu, şiddətli öskürəklə müşayiət olunurdu. Həftənin altıncı
günü, yanvarın 16-da axşam bu – həm yüksək hərarət, həm də davamlı öskürək məni çox gərgin bir vəziyyətə
gətirdi.
Beşinci günün axırında, axşam mən həkimə müraciət etdim. Belə müəyyən edildi ki, aspirinlə keçinmək
olar. Ancaq mən həmin gecəni çox ağır öskürəklə keçirdiyimə görə altıncı gün səhər həkimə müraciət etdim.
Mənə antibiotik iynəsi vurdular. Amma görünür, biz vaxtı itirmişdik. Hararətim qalxdı və günün axırında çox
gərgin bir vəziyyət əmələ gəldi.
Beləliklə, həftənin altıncı günündən yeddinci gününə, yanvarın 16-dan 17-nə keçən gecə çox gərgin bir
vəziyyət oldu. Bu vəziyyətdən xəbər bilən Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, hörmətli cənab Süleyman
Dəmirəl dərhal iki təyyarə ilə iki həkim qrupu göndərdi. Onlar səhərə yaxın gəldilər, baxdılar. Ancaq o vaxt
mənim vəziyyətim normallaşmışdı. Onlar təklif etdilər ki, belə bir hadisədən sonra mütləq müayinə və müəyyən
müalicə olmalıdır. Mən isə həmişə olduğu kimi, hesab etdim ki, buna ehtiyac yoxdur, artıq müəyyən qədər
normal vəziyyətdəyəm. Onlar təklif etdilər ki, mən Türkiyəyə gedim. Mən buna razı olmadım və bundan xəbər
tutan prezident Süleyman Dəmirəl mənə telefon etdi, çox təkidlə məni Türkiyəyə dəvət etdi. Mən bu dəvəti
qəbul etdim. Yanvarın 17-də iqamətgahda Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirdim, lazımi tapşırıqları verdim
və günün axırına yaxın Ankaraya uçdum.
Sizə məlumdur ki, orada məni qarşıladılar və Tibb Akademiyasının Gülhanə xəstəxanasında yerləşdirdilər.
Həmin axşamdan mənim həm müayinəm, həm də müalicəm başlandı və bu, yanvarın 29-da bitdi. Yəni mən
yanvarın 29-da xəstəxanadan çıxdım. Prezident, hörmətli Süleyman Dəmirəl təklif etdi ki, bir gün onun qonağı
olum, ondan sonra Bakıya qayıdım.
Beləliklə, mən iqamətgaha getdim, biz axşam orada görüşdük, prezident Süleyman Dəmirəllə çox ətraflı
söhbətlər etdik. Yanvarın 30-da səhər mən vətənə, Bakıya gəldim. Mənim xəstəliyimin əsas məzmunu budur.
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Türkiyədə məni ən çox müalicə yox, müayinə edirdilər. Çox təəccübləndilər, - onlara dedim ki, son 9 ildə
mən heç bir həkim nəzarəti altında olmamışam, mənim şəxsi həkimim olmayıbdır, heç bir tibbi müayinədən
keçməmişəm. Baxmayaraq ki, yəqin buna ehtiyac olubdur.
Belə bir şəraitdə yaşayan adam – mən elə hesab etmişəm ki, bədənim çox sağlamdır, enerjim çoxdur.
Allaha şükür olsun ki, siz bunları görürdünüz. Ona görə də əgər həkimə ehtiyacım yoxdursa, nəyə lazımdır ki,
mənim daimi həkimim olsun. Baxmayaraq ki, Moskvada yaşayıb işləyərkən, - həm vəzifədə olarkən, həm də
vəzifədən getdiyim dövrdə – mənim səhhətimi müşahidə edən xüsusi həkimim var idi. Ancaq birincisi, 1990-cı
ildə mən Azərbaycana dönəndən, Naxçıvana gedəndən sonra bu, praktiki olaraq mümkün deyildi. İkincisi,
normal yaşadığıma, çox gərgin bir şəraitdə işlədiyimə və heç bir xəstəliklə rastlaşmadığıma görə belə hesab
etmişdim ki, bundan sonra həkimə müraciət etmək, yaxud müayinədən keçmək mənim üçün lazım deyildir.
Buna görə də Türkiyədə həm həkimlər, həm də əziz dostum, qardaşım prezident Süleyman Dəmirəl məni
çox qınadılar. Hətta təəccüb etdilər ki, necə ola bilər, 9 ildə heç bir müayinədən keçməyəsən, həkim nəzarətində
olmayasan.
Mən anladım ki, səhv buraxmışam. Ancaq olan-olub, keçən-keçibdir. Türkiyədəki Gülhanə
xəstəxanasında məni qısa müddətdə yaxşı müalicə etdilər. Mənim üçün ən əsas odur ki, tam müayinədən
keçirdilər. Müayinənin o tərəfi mənim üçün vacibdir ki, indi səhhətimin hansı vəziyyətdə olduğunu bilirəm.
Digər tərəfdən, mən 10 il bundan əvvəl Moskvada müayinədən keçmişdim, onu keçdim. İndi tibb cihazları,
alətləri də, bəzi tibb qanunları da, insan orqanizminə baxış da çox dəyişilibdir. Bunlar hamısı Türkiyədəki yüksək səviyyəli Gülhanə Tibb Akademiyasında müəyyən olundu. Bu, mənim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bunların nəticəsi ondan ibarətdir ki, indi mənim səhhətim çox yaxşıdır. Həkimlərin dediyinə görə,
orqanizmim çox möhkəmdir. Ona görə də belə bir ağır şərtlər içərisində bu illərdə yaşayıb və dözübdür, mənim
bundan sonra da fəaliyyətim, yaşayışım üçün daha gözəl şərait yaradır.
Siz yəqin televiziya vasitəsilə bunların hamısını hər gün görürdünüz ki, Türkiyə Cümhuriyyətində mənə
böyük qayğı və diqqət göstərilirdi. Bu qayğı, diqqət və dostluq münasibətini birinci növbədə Türkiyənin
prezidenti, Azərbaycan xalqının dostu, şəxsən mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl göstərirdi. Eyni
zamanda, Türkiyənin dövlət və hökumət orqanlarının, Böyük Millət Məclisinin rəhbərləri mənə çox böyük
diqqət, qayğı göstərirdilər. Təkcə onlar yox, ümumiyyətlə, Türkiyə xalqı, vətəndaşları da mənə çox diqqət və
qayğı göstərirdilər.
Şübhəsiz, bu diqqət, qayğı həm şəxsən mənə olan münasibətdən irəli gəlir, həm də ki, TürkiyəAzərbaycan dostluğunun və qardaşlığının əsasında yaranan bir qayğı, münasibətdir.
Azərbaycan-Türkiyə dostluğu, qardaşlığı bu günlər bir daha sınaqdan keçdi. Ölkəmizə, Türkiyə
Cümhuriyyətinə, bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı çox
yüksək səviyyədədir, dəfələrlə dediyim kimi, bu dəfə də həmin sözləri işlədirəm ki, əbədidir, sarsılmazdır.
Mən bu qardaşlıq qayğısına, diqqətə, müstəqil Azərbaycana göstərilən bu qayğıya, münasibətə və mənim
səhhətimin yoxlanması, müalicə edilməsi üçün həyata keçirilən bütün tədbirlərə görə Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti hörmətli cənab Süleyman Dəmirələ, Türkiyə hökumətinə, Böyük Millət Məclisinə, Türkiyə xalqına,
vətəndaşlarına hədsiz minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
Bu hadisə ilə əlaqədar məni çox sevindirən hal bir də ondan ibarətdir ki, mən Türkiyədə tibbin, səhiyyənin
çox yüksək səviyyədə olduğunu gördüm. Tibb Akademiyasının Gülhanə xəstəxanasında çox zəkalı, böyük
təcrübəyə malik olan həkimlər, alimlər, səhiyyə işçiləri çalışırlar. Bu xəstəxananın 100 illik tarixi vardır. Ötən
100 il ərzində bu xəstəxana böyük inkişaf dövrü keçirmiş, indi demək olar ki, dünya tibbinin ən yüksək
zirvələrində durur. Bu, birinci növbədə həmin Tibb Akademiyasında, xəstəxanada toplaşmış alimlərin,
həkimlərin yüksək zəkasından irəli gəlir. Eyni zamanda, bu, xəstəxananın müasir tələblərə uyğun tibb cihazları,
alətləri ilə təchiz edilməsi ilə bağlıdır.
Xəstəxanada Tibb Akademiyasının komutanından tutmuş, lap adi işçilərə qədər hamısı mənə hədsiz
qayğı, diqqət, çox mehribanlıq, dostluq münasibətləri göstərmişlər. Mən bu sözləri xəstəxanadan çıxarkən orada
da dedim. Amma bu diqqətə, qayğıya, gözəl tibbi müayinəyə və mənə göstərilən müalicə tədbirlərinə görə
Türkiyə Cümhuriyyətinin Tibb Akademiyasına, Gülhanə xəstəxanasına, akademiyanın rəhbərliyinə, bütün
yüksək səviyyəli həkimlər kollektivinə, xəstəxananın bütün kollektivinə bu gün Azərbaycanda, Bakıda bir daha
təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm, bu xəstəxanaya, Tibb Akademiyasına gələcəkdə böyük uğurlar
arzulayıram.
Prezident cənab Süleyman Dəmirəl və Tibb Akademiyasının həkimləri, alimləri, professorları bu son 10 il
içərisində həkimsiz, həkim müayinəsiz yaşadığıma görə məni qınayaraq və buna çox təəccüblənərək, eyni
zamanda çox ciddi təklif irəli sürdülər ki, bundan sonra belə şəraitdə yaşamaq, işləmək olmaz. Bildirdilər ki, hər
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ölkənin prezidenti, dövlət başçısı birinci növbədə tibbi, həkim nəzarəti altında olmalıdır. Ona görə yox ki, o
xəstədir, yaxud xəstə deyildir. Ona görə ki, - onların sözləri ilə desək, - ölkənin ən birinci adamıdır və ona daha
da çox diqqət, qayğı göstərilməlidir. Mən elə bilirəm ki, bunlar düz fikirlərdir. Çalışacağam ki, bu tənqiddən və
çox dəyərli fikirlərdən özüm üçün nəticə çıxarım. Yəqin ki, lazımi tədbirlər görmək də vacibdir.
Mən Türkiyədə olduğum zaman Azərbaycan vətəndaşlarından və dünyanın bir çox ölkələrinin dövlət və
hökumət başçılarından, ictimai, siyasi xadimlərdən, ayrı-ayrı şəxslərdən çoxsaylı məktublar, teleqramlar
almışam. Onlar bilavasitə Ankaraya gəlibdir. Çoxsaylı telefon zəngləri də gəlibdir. Onlar bilavasitə Ankaraya,
eyni zamanda Bakıya, Prezident sarayına gəlibdir.
Türkiyədəki həmin xəstəxanada məni ziyarət etmək tam qadağan edilmişdi. Ancaq prezident Süleyman
Dəmirələ, hökumət, dövlət başçılarına buna icazə verilmişdi. Amma məni ziyarət etmək istəyənlər çox idi.
Ziyarət edənlər üçün isə orada sadəcə belə bir adət var: onların gətirdiyi güllər, arzuları, məktubları oradakı
müəyyən bir yerdə qəbul olunur. Mənə hər gün çatdırırdılar ki, məni ziyarət edən çoxsaylı adamlar gətirib
buraya gül-çiçək dəstələri vermişlər, öz arzularını, istəklərini bildirmişlər. Bütün bunlar barədə məlumatı mənə
hər gün çatdırırdılar, bildirirdilər. Amma mənimlə görüş tam məhdudlaşdırılmışdı. Onların dediyinə görə bu,
xəstəxananın xüsusi rejimidir və şübhəsiz ki, bu rejimə tabe olmaq lazımdır.
Azərbaycandan çoxları oraya gəlmək istədilər. Bir neçə adam gəlib orada bir neçə gün mənimlə görüşmək
əzmində oldular. Ancaq həkimlər buna icazə vermədilər. Ona görə də oraya gəlib mənimlə görüşmək istəyən
adamlardan üzr istəyirəm. Bu, tamamilə üzrlü səbəbdən olmuşdur.
Eyni zamanda, Azərbaycan vətəndaşlarından Türkiyənin prezidenti, hörmətli cənab Süleyman Dəmirələ
və Türkiyənin Tibb Akademiyasının Gülhanə xəstəxanasına çoxsaylı minnətdarlıq teleqramları, məktubları
göndərilmişdir. Mənə qayğı, diqqət göstərənlərin hamısına – həm xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına,
ictimai-siyasi xadimlərinə, ayrı-ayrı vətəndaşlarına, həm də Azərbaycanın vətəndaşlarına, dövlət orqanlarına,
ictimai orqanların hamısına bu qayğıya, diqqətə görə dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Prezident Süleyman Dəmirəl və Tibb Akademiyasının rəhbərliyi onlara gələn məktublardan,
teleqramlardan çox məmnundurlar. Bunların hamısı bir daha onu göstərdi ki, bizim xalqımız Türkiyə
Cümhuriyyətinə, xalqına nə qədər dərin hisslərlə bağlıdır. Bizim ölkəmizə, xalqımıza, Azərbaycana göstərilən
qayğıya görə də insanlar öz qəlblərindən gələn hissiyyatları dərhal bildirirlər.
Yanvarın 30-da Azərbaycana dönərkən məni minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə adam Bakıda, hava
limanında, sonra da iqamətgaha gələnə qədər salamlayırdılar, alqışlayırdılar və öz münasibətlərini göstərirdilər.
Bu, çox həyəcanlı gün idi. Belə başa düşürəm ki, bu, təkcə mənim üçün yox, eyni zamanda bütün Azərbaycan
vətəndaşları üçün belə idi. Mən sonra televiziya ilə də gördüm ki, təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın bütün
şəhərlərində, rayonlarında, yaşayış məntəqələrində buna çox həyəcanlı, mehriban, istiqanlı münasibət
göstərilmişdir. Bunlara görə mən bütün Azərbaycan vətəndaşlarına və məni qarşılayanların hamısına səmimiqəlbdən təşəkkür edirəm.
Eyni zamanda, yəqin onu da qeyd etmək lazımdır ki, mənim xəstələnməyim ölkəmizdə, ölkəmizin
hüdudlarından kənarda da böyük narahatlıq hissi doğurmuşdur. Bu münasibətlə gələn məktublar, teleqramlar,
edilən telefon zəngləri bunu aşkar göstərir.
Mən orada düşünürdüm, - ölkələr var ki, dövlət, hökumət başçısı xəstələnir də, istirahətə də gedir, müalicə
də olunur. Bunlar hamısı təbii haldır. Ancaq mənim bu müddətdə – mən 1993-cü ildən burada işləyirəm –
cəmisi bir dəfə xəstələnməyim, nədənsə, dərhal böyük narahatlıq, həyəcan doğurmuşdur. Mən gördüm ki,
insanlar doğrudan da çox böyük həyəcan hissi ilə yaşayırlar. Düşündüm ki, nə üçün? Ola bilər, ona görə ki, mən
heç vaxt xəstələnməmişəm, işdən ayrılmamışam. İnsanlar hesab edirlər ki, Heydər Əliyev belə işləməlidir və o
heç vaxt xəstələnməməlidir. Təbiidir, mənim obrazımın bu cür təsvir edilməsindən məmnunam. Ancaq o da
təbiidir ki, insan xəstələnə də bilər, insan istirahət də etməlidir. Yenə də deyirəm, yəqin bu da mənim
günahımdır, - mən cəmiyyəti buna öyrətmişəm ki, Heydər Əliyev daim işləyir, heç vaxt xəstələnmir.
Bu həqiqətdir ki, mən son illər – həm Naxçıvanda, həm də Bakıda olarkən daim fasiləsiz işləmişəm, bir
gün də istirahət etməmişəm. Bir bazar günü tapmaq mümkün deyildir ki, mən işdə olmayım. İl ərzində işlə
məşğul olan hər bir adam istirahət etməlidir. Mən özümü bu istirahət hüququndan tam məhrum etmişəm.
Görünür, bu da mənim səhvimdir. Təkcə özümə görə yox, mən istirahətsiz və fasiləsiz işlədiyimə görə mənim
ətrafımda rəhbər vəzifədə işləyən şəxslərdə də – onların əksəriyyəti burada, bu salondadır – istirahət götürməyiblər, istirahətsiz, fasiləsiz işləyiblər. Beləliklə, mən nəinki özümə qəsd etmişəm, hətta ətrafımda yüksək
vəzifədə işləyən insanların da, sizin səhhətinizə qəsd etmişəm. Mən indi artıq bunu anlayıram, dərk edirəm və
sizə söz verirəm ki, həm özümün iş, istirahət rejimimi qaydaya salacağam, istirahət hüquqlarından istifadə
etməyə çalışacağam və beləliklə, sizin üçün də belə şəraitlər yaranacaqdır.
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Görürsünüz, hər bir mənfi hadisənin müsbət tərəfləri də vardır. Bu da ondan ibarətdir ki, biz özümüz üçün
– həm mənim, həm də sizin üçün iş rejimini gələcəkdə daha düzgün müəyyən edə biləcəyik.
Mən Azərbaycan vətəndaşlarının xəstələnməyimlə əlaqədar narahatlığını və həyəcanını anlayıram, yüksək
qiymətləndirirəm və bunu mənə olan münasibət, hörmət, məhəbbət kimi izah edirəm. Bununla yanaşı, mənim
xəstələndiyim zamandan müalicəni qurtarıb gələnə qədər olan dövr cəmiyyətimiz üçün bir neçə şeyləri bir daha
nümayiş etdirdi. Birinci ondan ibarətdir ki, bu zaman, bu günlər Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarının
əksəriyyətinin Azərbaycan dövlətçiliyini, prezidentini dəstəklədiyini göstərdi. Azərbaycan dövlətinin xarici və
daxili siyasətinin dəstəklənməsini yenidən nümayiş etdirdi. Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin həyata
keçirdiyi tədbirlərin dəstəklənməsini nümayiş etdirdi. Eyni zamanda, xalq ilə, Azərbaycan vətəndaşları ilə
Azərbaycan dövlətinin, prezidentinin sıx həmrəyliyini, birliyini bariz şəkildə nümayiş etdirdi.
Şübhəsiz ki, belə hallarda sevinənlər, yaxud da belə bir hadisədən öz şəxsi məqsədlərinə nail olmaq üçün
istifadə etmək cəhdləri göstərənlər də olur. Bu təbiidir, bundan narahat olmaq lazım deyildir. Mətbuatdan və
gələn başqa məlumatlardan belə hallar mənə məlumdur. Ancaq bizim xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, belə
hallar sırf azlıq təşkil edir. Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarının tam əksəriyyəti
Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan dövlətinin ətrafında bu günlər daha da sıx birləşmişdir. Bu birliyə,
həmrəyliyə görə bir daha, bir daha təşəkkür edirəm. O dövrdə yaranmış vəziyyətdən öz şəxsi məqsədlərinə,
siyasi ambisiyalarına görə istifadə etməyə cəhd göstərən adamlara isə bu birlik və həmrəylik yaxşı dərsdir.
Qeyd etdiyim kimi, mən ayın 17-də Bakıdan gedərkən Təhlükəsizlik Şurasının iclasını topladım, bir neçə
məsələləri müzakirə etdik, lazımi tədbirlərin görülməsi qərara alındı, lazımi göstərişlər verildi. Bu gün
məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, mənim Azərbaycanda olmadığım dövrdə bütün hakimiyyət orqanları –
dövlət, hökumət, Milli Məclis – hamısı çox ahəngdar, normal işləyibdir. Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin,
hakimiyyətinin qarşısında duran bütün vəzifələr vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilibdir.
Qeyd etdim ki, mən xəstəxanada olarkən daim Bakı ilə əlaqədə idim. Lazım olan məsələlər mənə məruzə
edilirdi, birlikdə müzakirə olunurdu və lazımi tədbirlər görülürdü, mənim tərəfimdən lazımi göstərişlər verilirdi.
Ona görə, mən cismən ölkəmizdən kənarda olsam da, daim iş başında olmuşam, işlə məşğul olmuşam.
Məlumdur ki, mənim burada olmamağım müəyyən çətinliklər yarada bilərdi. Amma sevindirici hal odur ki,
hakimiyyət orqanlarının hamısı çox normal, öz ritmində işləmişdir və bu müddətdə respublikada hər şey normal
vəziyyətdə olmuşdur.
Ən əsası odur ki, son illər Azərbaycanda bizim yaratdığımız ictimai-siyasi sabitlik qorunub saxlanmışdır
və bu günlər o sabitliyi poza biləcək heç bir hadisə baş verməmişdir. Demək, bizim bir neçə il bundan öncə nail
olduğumuz ən əsas şərt – Azərbaycanda müstəqilliyi, dövlətçiliyi qoruyub saxlamaq üçün, Azərbaycanda
iqtisadi islahatları, sosial, siyasi islahatları həyata keçirmək üçün yaratdığımız ictimai-siyasi sabitlik dönməz
olubdur və o günlərdə bu, bir daha nümayiş etdirildi.
İqtisadiyyat normal inkişaf edibdir. Dünən biz Təhlükəsizlik Şurasında yanvar ayının ilkin yekunlarını
dinlədik və bir neçə məsələləri müzakirə etdik. Mən çox böyük iftixar hissi ilə qeyd edirəm ki, son aylarda
dünyanın bir çox ölkələrində, xüsusən bizim yaxın qonşularımızda – Rusiyada və Müstəqil Dövlətlər Birliyinə
daxil olan digər ölkələrdə baş vermiş maliyyə böhranının qarşısını biz Azərbaycanda ala bilmişik. Bu, şübhəsiz,
asan iş deyildir.
Nəyə görə bizim ətrafımızda hər yerdə böhrandır, amma burada böhran yoxdur? Bu, avtomatik əldə
olunan nailiyyət deyildir, son illərdə bizim iqtisadiyyat sahəsində, maliyyə-kredit sahəsində ardıcıl surətdə
həyata keçirdiyimiz tədbirlərin nəticəsidir. Eyni zamanda bu böhranlar baş verərkən, xüsusən Rusiyada böhran
baş verərkən onun Azərbaycanda qarşısının alınması üçün bilavasitə həyata keçirdiyimiz tədbirlərin nəticəsidir.
Buna görə də Azərbaycanda iqtisadiyyat yanvar ayında da dinamik inkişaf edibdir. Bütün qonşu ölkələrdən
fərqli olaraq, inflyasiyaya yol verilməyib, Azərbaycanın milli valyutasının – manatın dəyəri sabitdir. Ətraf
ölkələrdəki maliyyə böhranına görə mümkün ola biləcək inflyasiyanın qarşısı gördüyümüz tədbirlər nəticəsində
alınıbdır.
Bu, çox böyük və yüksək nailiyyətdir. Düzdür, bədxahlar, Azərbaycanın iqtisadiyyatını pis vəziyyətdə
görmək istəyənlər, yaxud da Azərbaycanı o dərin böhrana qatmaq istəyənlər mətbuatda, başqa yerlərdə
«Azərbaycanın iqtisadiyyatı bərbad vəziyyətdədir», nə bilim, «xalq səfalət içindədir» kimi yalan, yanlış,
böhtançı, qərəzli fikirlər deyirlər. Bizim indiki mətbuat azadlığı bunların müxtəlif qəzetlərdə dərc olunmasına
imkan veribdir. Ancaq onlar yəqin dərk edirlər ki, dedikləri boş danışıqdır. Amma son illərdə Azərbaycanın
iqtisadiyyatının inkişaf etməsi – ümumi daxili məhsulun ilbəil artması, sənaye istehsalının, kənd təsərrüfatı
istehsalının artması və bunların əsasında əhalinin orta gəlirinin artması, - bunlar hamısı bizim apardığımız
tədbirlərin, həyata keçirdiyimiz islahatların nəticəsidir, iqtisadiyyatda liberallaşdırmanın, özəlləşdirmənin,
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torpaq islahatının həyata keçirilməsinin nəticəsidir. Biz bunu gərgin bir dövrdə, bütün ətrafımızda böhran baş
verdiyi halda həm ölkəmizin vətəndaşlarına, həm də bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdik.
Bilirsiniz ki, dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar iqtisadiyyatı belə səviyyədə
saxlamaq daha da çətindir. Neftin qiymətinin düşməsi ilə biz on milyonlarla dollar gəlir itirmişik. Amma buna
baxmayaraq, biz başqa ehtiyatlarımızdan səmərəli istifadə etmişik. Bunu qiymətləndirən beynəlxalq maliyyə
təşkilatları – Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı və başqa beynəlxalq təşkilatlar bizim işimizə çox yüksək
qiymət verirlər.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun son iclasında ilin əvvəlində Azərbaycana 90 milyon dollara qədər çox
güzəştli kredit verilməsi haqqında qərar qəbul olunubdur. Bu barədə mətbuatda məlumat verilibdir. Bu günlərdə
Dünya Bankının Azərbaycana təxminən 45 milyon dollar həcmində kredit vermək haqqında qərar qəbul edəcəyi
gözlənilir. Ən sevindiricisi odur ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunda keçirilən iclasda dünyada gedən böhranla,
neftin qiymətinin düşməsi ilə bir vaxtda Azərbaycanda iqtisadiyyatın normal səviyyədə saxlanılması yüksək
qiymətləndirilibdir.
Dünən biz Baş nazir Artur Rasizadənin məlumatını dinlədik. Dediyim kimi, məlumatdan görünür ki,
yanvar ayında iqtisadiyyatımız inkişaf yolu ilə gedib, dinamik inkişaf davam edir. Verilən məlumatlara görə, bu
ilin birinci rübündə büdcədə nəzərdə tutulmuş vergilərin hamısı təmin olunacaq və büdcənin icrası, xüsusən
mədaxil hissəsi mütləq təmin ediləcəkdir. Biz dünən bu məlumatı nəzərə almışıq və onun həyata keçirilməsi
üçün fevral-mart aylarında ciddi iş görülməlidir. Yanvar ayında iqtisadiyyatın bir çox sahələrində də müsbət
nəticələr müşahidə olunmuşdur.
1999-cu ildə qarşımızda çox böyük vəzifələr var. Onlar, birincisi, dövlət büdcəsində əks olunubdur, dövlət
büdcəsinin icrası ilə əlaqədar prezidentin fərmanında, sonra isə Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafını təmin
etmək üçün və əsassız yoxlamaları tam məhdudlaşdırmaq üçün Azərbaycan prezidenti tərəfindən verilmiş çox
ciddi fərmanda əks olunubdur. Bunlar həyata keçirilməlidir. Dünən verilən məlumatdan belə göründü ki, bunlar
ardıcıl surətdə həyata keçirilir.
Bu günlərdə biz bir neçə fərmanlar da qəbul edəcəyik, o fərmanlar iqtisadiyyatı daha da inkişaf etdirmək
üçün şərait yaradacaqdır. Beləliklə, 1999-cu ilin gərgin vəzifələrini biz gərək ardıcıllıqla yerinə yetirək. Bunun
üçün imkanlar var və biz onlardan səmərəli istifadə etməliyik.
Bir neçə ictimai-siyasi tədbirlər həyata keçirmək nəzərdə tutulubdur, başqa tədbirlər də nəzərdə
tutulubdur. Bütün bunları qeyd edərək, ölkədə olmadığım zaman dövlət, hökumət orqanlarının normal
işləməsinə görə bu sahədə çalışan sizlərə və başqalarının hamısına təşəkkür edirəm.
Beləliklə, mənim sizə deyəcəyim sözlər bu qədərdir. Mən indi çox böyük enerji ilə işə girişmişəm. İndiyə
qədər bu sözləri bəzi hallarda mən özüm deyirdim, amma indi isə həkimlərin sözü ilə, onların verdiyi
məlumatlara əsasən deyə bilərəm ki, mən hələ çox-çox illər üzərimə düşən prezidentlik vəzifəsini
müvəffəqiyyətlə həyata keçirəcəyəm. Azərbaycan xalqının və vətəndaşlarının iradəsi ilə, bizim əməli
fəaliyyətimizlə, sizinlə birlikdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini daha da yüksəklərə qaldıracaq, qoruyacaq,
saxlayacağıq və Azərbaycanın daim inkişafını birlikdə təmin edəcəyik. Sağ olun, sağ olun, sağ olun!

61

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ İCLASINDA ÇIXIŞI
Prezident sarayı
1 fevral 1999-cu il
Mən yanvar ayının 17-dən 29-na qədər ölkədə olmadım. Xəstəliyim haqqında sizin məlumatınız vardır.
Yaxşı müalicə olundum. Yanvarın 30-da vətənə qayıtdım və bu gün də işdəyəm.
Mən Ankarada xəstəxanada olduğum zaman daim sizinlə əlaqə saxlayırdım. Respublikada aparılan işlər
haqqında məlumat alırdım və prinsipial məsələlər də müzakirə edilib mənimlə razılaşdırılırdı.
Deyə bilərəm ki, mənim Azərbaycanda prezident vəzifəsini daşıdığım dövrdə ilk dəfədir mən belə
müddətdə, yəni 12-13 gün burada olmamışam, ölkədən kənarda olmuşam. Düzdür, xarici səfərlərin bəzilərinin
zamanı belə olubdur. Məsələn, Amerika səfəri müəyyən qədər uzun bir səfər idi. Ancaq bu, səfər idi.
Lakin mən ilk dəfə olaraq xəstəxanaya düşməli oldum. Mən bilirəm ki, bu da Azərbaycanda çox böyük
həyəcan doğurmuşdu, narahatçılıq doğurmuşdu və siz bilirsiniz, mən də bilirəm ki, xarici ölkələrdən və
Azərbaycan vətəndaşlarından mənim ünvanıma, Ankaraya, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman
Dəmirəlin ünvanına çoxsaylı məktublar, teleqramlar göndərilirdi. Buraya da çoxsaylı müraciətlər olmuşdur.
Mənə məlumat veriblər. Bunlar hamısı xalqın Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan prezidentinə olan
münasibətini əks etdirir. Bunların əsası ondan ibarətdir ki, bu müddətdə Azərbaycanda hakimiyyət orqanlarının
hamısı normal işləyibdir. Dövlət, hökumət normal işləyibdir. Ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik olduğu
səviyyədə saxlanılıbdır. Sosial-iqtisadi vəziyyətdə də heç bir mənfi dəyişiklik olmamışdır. Əksinə, bizim dövlət
büdcəsi ilə, ümumiyyətlə, qəbul etdiyimiz qərarlarla, fərmanlarla nəzərdə tutulmuş tədbirlər yanvar ayında
həyata keçirilib və ilkin məlumatlara görə, bəzi müsbət nəticələr də vardır.
Bu müddətdə Azərbaycanda əhalinin, vətəndaşların ölkədə sabitliyin qorunub saxlanılması naminə
həmrəy olduğu bir daha nümayiş etdirildi. Mən bundan çox məmnunam və güman edirəm ki, bunlar hamısı
bizim indiyə qədər gördüyümüz işlərin nəticəsidir və bunlar hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanda müstəqillik
dərin köklər salıbdır, Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitlik artıq dönməz olubdur və sosial-iqtisadi
inkişaf davam edir. Bunlar çox sevindirici hallardır.
Mən bu gün bir neçə məsələləri müzakirə etmək və məsləhətləşmək məqsədi ilə sizi Təhlükəsizlik
Şurasının iclasına toplamışam. Ancaq mən öncə sizin hamınıza, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına ölkədən
kənarda olduğum zaman respublikanın işinin normal aparılması təmin olunduğuna görə və mənim xəstəliyim
zamanı mənə göstərilən diqqət və qayğıya, dostluq və həmrəylik hisslərinə görə təşəkkür edirəm.
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XALQ YAZIÇISI, MƏŞHUR KİNO XADİMİ RÜSTƏM İBRAHİMBƏYOVUN 60 İLLİYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ ÇIXIŞI
«Gülüstan» sarayı
5 fevral 1999-cu il
Əziz Rüstəm, 60 illik yubileyinlə əlaqədar, bu münasibətlə mən sənə təbrik məktubu göndərmişəm və
məktub bu gün mətbuatda dərc olunubdur. Ancaq bu mərasimdə mən məktubda yazdığım sözlərə əlavə olaraq
bir neçə kəlmə də demək istəyirəm.
Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyətinə 60-cı illərin əvvəllərində gəlmiş böyük
yaradıcılar dəstəsinin parlaq nümayəndəsidir. Rüstəm İbrahimbəyov o zamandan indiyə qədər öz yaradıcılığı ilə
- nəsr əsərləri, kino əsərləri, səhnə əsərləri ilə Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdirmiş, dünya mədəniyyətinə
layiqli töhfələr vermişdir. Rüstəm İbrahimbəyov çox məhsuldar yazıçıdır, dramaturqdur, kinossenaristdir,
rejissordur. Onun yaradıcılığının çoxşaxəli, çoxistiqamətli olması da fitri istedadından irəli gəlir. Rüstəm
İbrahimbəyovun yaratdığı əsərlər Azərbaycan oxucularını, keçmiş Sovet İttifaqının oxucularını və dünyanın bir
çox ölkələrinin oxucularını sevindirmiş, onlara Azərbaycan həqiqətləri haqqında və ümumiyyətlə, müasir
həyatımızın həqiqətləri haqqında çox gözəl məlumatlar vermişdir.
Rüstəm İbrahimbəyovun yaradıcılığı haqqında şübhəsiz ki, bizim alimlər, jurnalistlər, teatr, kino sənətinin
tədqiqçiləri çox yazıblar və bundan sonra da çox yazacaqlar. Çünki Rüstəm İbrahimbəyov indiyə qədər daim
yazdığı-yaratdığı kimi, bu gün də yazır - yaradır və bu enerji ilə, bu istedadla hələ çox illər, on illər yazacaq,
yaradacaqdır, Azərbaycan mədəniyyətini daha da yüksəklərə qaldıracaqdır.
Rüstəm İbrahimbəyovun ilk addımları çox uğurlu olmuşdur. Şübhəsiz ki, mən Rüstəm İbrahimbəyovun
əsərlərindən özümə çox əziz olan əsərləri xüsusi qeyd edirəm.
Məsələn, 1968-ci ildə çəkilmiş və təqdim olunmuş «Bir cənub şəhərində» filmi o vaxt Azərbaycan
mədəniyyəti üçün, Azərbaycan kino sənəti üçün böyük bir hadisə oldu. Əgər nəzərə alsaq ki, bu, Rüstəm
İbrahimbəyovun birinci kino əsəri idi, yəni ssenarisini Rüstəm yazmışdı və Eldar Quliyevlə birlikdə bu filmi
çəkib yaratmışdılar, təsəvvür etmək olar ki, ilk addımında Rüstəm İbrahimbəyov cəmiyyətə özünü çox gözəl
təqdim etmişdir. Ancaq bəzən yaradıcılarda belə olur ki, onlar parlayırlar, sonra müəyyən qədər solurlar. Yaxud
da ki, bir də qalxırlar, bir də düşürlər. Ancaq Rüstəm o vaxtdan indiyə qədər demək olar ki, yüksəlib irəli
gedibdir.
Rüstəm İbrahimbəyovun bütün əsərlərində əsas məzmunu, mənanı təşkil edən budur ki, o, həmişə həyatın
reallığını təsvir edibdir. Amma o dövrdə, sovet ideologiyası çərçivəsində bu o qədər də asan deyildi. Çünki
bəzən bu istiqamətdə yazanlar bir az da kənara çıxanda dissident olurdular. Ancaq Rüstəm İbrahimbəyovun
həyatı olduğu kimi təsvir etməsi və həyatın hər tərəfini - həm müsbət tərəfini, həm mənfi tərəfini olduğu kimi
göstərməsi onun yaradıcılığının ən gözəl cəhətidir və əsərlərinə böyük şöhrət gətirən amildir.
Mən qeyd etdim ki, bu o dövrdə bir o qədər də qəbul olunmurdu. Elə «Bir cənub şəhərində» filmi də ilk
dəfə qəbul edilməmişdi. Onun ekrana buraxılması qadağan olunmuşdu. Ancaq məlumdur ki, o vaxt mən bu işə
qarışandan sonra, - o vaxt mən hələ Azərbaycanın rəhbəri deyildim, Təhlükəsizlik Nazirliyinin başçısı idim, mən bu işə qarışandan sonra o filmin yolu açıldı və film həm Azərbaycanda, həm də keçmiş Sovetlər İttifaqının
hər yerində böyük rəğbətlə, böyük maraqla qarşılandı. Rüstəm bu yolu o vaxtdan indiyə qədər davam etdiribdir.
Məsələn, bəlkə də «Ad günü» filmi zahirən adi bir mövzuya aid olan bir əsərdir, - nə siyasi xarakter
daşıyır, necə deyərlər, nə də bir böyük mövzu iddiasındadır. Amma mənəviyyatımızı, müasir həyatımızı,
həyatımızın qüsurlarını nə qədər gözəl əks etdiribdir.
Xatirimdədir, mən bu filmə təsadüfən baxarkən heç bilmirdim ki, bu film nədir və kimindir. Ancaq mənə
o qədər böyük təsir bağışladı ki, mən sonra bu filmin təbliğatçısına çevrildim. O vaxtkı dövrdə bu məsələni
bilən adamlar xatırlamalıdırlar ki, mən bir neçə dəfə rəsmi müşavirələrdəki çıxışlarımda bu filmi təbliğ etdim.
Hətta onu başqa ölkələrin bir neçəsinə göndərdim.
Yaxud, «İstintaq» filmi. Bunun da taleyi əvvəlcə o qədər uğurlu olmamışdır: film çəkilmişdi, ancaq onun
ekrana buraxılmasının qarşısı alınmışdı.
Xatirimdədir, mən bunu biləndən sonra gördüm ki, bizim Azərbaycanın rəhbərliyində bu barədə çox ciddi
fikir ayrılığı var. Mən büro üzvlərini dəvət etdim, - o vaxt Azərbaycanın rəhbərliyi Kommunist Partiyası
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Mərkəzi Komitəsinin bürosundan ibarət idi, - birlikdə bu filmə baxdıq. Rüstəm, sənin xatirindədir, Nizami adına
kinoteatrın binasında o vaxt Kinematoqrafiya İdarəsi yerləşirdi.
R ü s t ə m İ b r a h i m b ə y o v: Bəli, yaxşı xatirimdədir, indi də orada yerləşir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada kino zalı var idi, filmə orada baxdıq. Filmə baxıb qurtarandan sonra
gördüm ki, mənim həmkarlarım çox narahatlıq keçirirlər. Birindən soruşdum, başını buladı. O birisi dedi ki,
yox, bu filmə baxmaq lazımdır. Hamısını dinlədim. Ancaq axırda bu filmin tək Azərbaycan üçün yox, bizim o
vaxtkı ölkəmiz üçün çox dəyərli olduğunu bildirdim və bu film çox böyük uğurla o vaxt Sovetlər İttifaqının
bütün respublikalarında göstərildi, nəhayət, Sovet İttifaqının dövlət mükafatına layiq görüldü.
Bu filmlərdə, - tək bu filmlərdə yox, başqa səhnə əsərlərində də, başqa nəsr əsərlərində də, - dediyim
kimi, Rüstəm İbrahimbəyov daim həqiqəti, reallığı əks etdiribdir. Ancaq o dövrdə bu təşəbbüsdə bulunmaq, bu
yolla getmək və beləliklə, əsərləri yaymaq, yaxud da əsərlərə uğur qazandırmaq asan deyildi. Buna baxmayaraq,
Rüstəm İbrahimbəyov nə qədər çətinlikləri də olsa, nə qədər əziyyət də çəksə, heç vaxt öz iradəsindən
dönməmişdir, bu yolla getmişdir. Amma hər dəfə qalib gəlmişdir. Nəhayət, bu əsərlər bəzən rəsmi dairələr
tərəfindən qəbul olunmadığı halda ictimaiyyət tərəfindən, tamaşaçılar tərəfindən, oxucular tərəfindən çox böyük
hörmətlə, ehtiramla, məmnuniyyətlə qəbul edilmişdir.
Beləliklə, Rüstəm İbrahimbəyov həm nəsr əsərlərində, həm səhnə əsərlərində, həm kino əsərlərində
özünəməxsus bir yolla getmiş və bu gün də bu yol ilə gedir. Bu, bütün başqa cəhətlərlə bərabər, Rüstəm
İbrahimbəyovun ən böyük nailiyyətlərindən biridir.
Xatirimdədir, o vaxtlar Azərbaycanda bəzi yazıçılar, şairlər, bəzi tənqidçilər çalışırdılar ki, Rüstəm
İbrahimbəyovu və Maqsud İbrahimbəyovu sovet ideologiyasının əleyhinə çıxan adamlar kimi ifşa etsinlər və
belə cəhdlər də göstərilmişdi. Ancaq həqiqət bundan ibarətdir ki, mən o vaxtlar bunların qarşısını həmişə
almışdım. Məni düzgün başa düşün, mənim dəstəyim, köməyim olmasaydı, necə ki, o vaxt bəzi belə gözəl
yazıçıları, yaradıcıları sıxışdırırdılar, məhv edirdilər, onda bunlara da bəlkə belə bir ziyan dəyə bilərdi.
Bir dəfə – 1989-cu ildə Moskvada bir jurnalist məndən müsahibə götürərkən Azərbaycanın keçmiş dövrü
haqqında, yəni 70-ci illərdə mənim Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zamandan danışırdıq. Mənə sual verdi ki,
sizdə, Azərbaycanda o vaxt dissident var idi, yoxsa yox idi? Dedim ki, yox idi. Dedi, nə üçün? Dedim ki, biz
dissidentləri axtarmırdıq. Təbiidir, əgər axtarsaydıq, çox dissident çıxarmaq olardı. Amma biz axtarmırdıq. Bu
nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, həmin dissident sayılanların əsərlərini biz qəlbən qəbul edirdik və onların
özünə yol tapması üçün imkanlar yaradırdıq. Beləliklə, həmin müəlliflərə öz həmrəyliyimizi bildirirdik. Ancaq
geniş təbliğ etmirdik ki, biz bununla həmrəyik.
Məsələn, əgər o illər – 60-70-ci illərdə Azərbaycanda dissident axtarsaydıq, onlar çox idi. Ən böyük
dissident Bəxtiyar Vahabzadə idi. Hətta mənim xatirimdədir, mən Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyən zaman
onun həbs olunması məsələsi qoyulmuşdu. Yaxud da ki, Xəlil Rza ən böyük dissidentlərdən biri idi. Çünki onun
əsərləri, o cümlədən Bəxtiyar Vahabzadənin əsərləri həqiqəti deyirdi. Amma bu həqiqət o vaxtkı kommunist
ideologiyasına zidd idi və buna görə də onlar dissident idilər. Ancaq biz Xəlil Rzanı da qoruduq, saxladıq.
Maqsud İbrahimbəyov, Rüstəm İbrahimbəyov əsl dissident idilər. Ancaq biz qoymadıq ki, onlar dissident
olsunlar. Bəlkə də onlar indi heyfsilənirlər ki, o vaxt Əliyev qoysaydı və biz dissident olsaydıq, indi bəlkə
hörmətimiz daha da artıq olardı.
Yaxud, götürək Anarı. O da dissident idi. Məsələn, «Qobustan» jurnalının yaranması və o jurnalın
səhifələrində yayılan əsərlər şübhəsiz ki, dissident xarakteri daşıyırdı.
Mənim xatirimdədir, 1970-ci ildə Leninin 100 illiyi qeyd olunurdu. Azərbaycanda da biz Nəriman
Nərimanovun 100 illiyini hazırlayırdıq. Çünki onlar eyni ildə - Lenin də, Nərimanov da 1870-ci ildə anadan
olublar. O vaxt Moskvadan gəlirdilər və mənə deyirdilər ki, bəs burada millətçilik var, burada antisovet var,
burada filan var. Hər dəfə baxırdım və onlara izah edirdim.
Bir dəfə Moskvadan nümayəndə gəldi ki, belə şey olarmı, - «Qobustan» jurnalında yazılıbdır ki,
Nərimanov Lenindən də böyük adamdır. Dedim, a kişi, belə şey olmaz, yəqin sizə səhv deyiblər. Gətirin baxım.
Gətirdilər baxdım. «Qobustan» jurnalında yazıçı İsa Hüseynovun Nəriman Nərimanov haqqında bir yazısı
getmişdi. Orada yazmışdı ki, bəli, Nəriman Nərimanov Lenin deyil, Lenindən də üstün bir adamdır. Mən dedim,
bilirsiniz nə var, indi bu yazıçıdır, yazıbdır, sərbəst adamdır. Bu o demək deyil ki, bizim də fikrimiz belədir. Bizim fikrimiz belə deyil. Mən birtəhər bu məsələni sovuşdurdum. Amma sonra bunlara dedim ki, yaxşı, daha
ağını çıxarmayın.
Yəni təkcə o deyil. Hələ mən bir faktı xatırlayıram. Amma həmin jurnalda belə yazılar çox gedirdi. Mən
həmin jurnalı o vaxtlar daim oxuyurdum, izləyirdim. Görürdüm ki, yaxşı yazılardır. Bu yazılar nə idi? Bizim
milli mədəniyyətimizi, milli keçmişimizi, milli ruhumuzu o vaxtlar təbliğ edirdi. Bizim rəsmi jurnallardan fərqli
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olaraq, bu jurnal bunları təbliğ edirdi və insanlarda milli ruhu oyadırdı, öz tarixinə, öz keçmişinə, öz
mədəniyyətinə hörmət və ehtiramı yaradırdı. Çünki o dövr belə idi - hesab edilirdi ki, oktyabr inqilabına qədər
heç bir şey olmayıbdır, hamısı oktyabr inqilabından sonra olubdur. Bax, o illər bu cür oyanış bizim
yazıçılarımızın çox əsərlərində olmuşdur. O cümlədən «Qobustan» jurnalında. Beləliklə, Azərbaycanda bu gənc
insanlar həqiqəti deyirdi, düzü deyirdi və insanları həqiqətə çağırırdı. Bu sahədə Rüstəm İbrahimbəyovun
xidmətləri çoxdur.
Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov – bu iki qardaş Azərbaycanda ədəbiyyatın, mədəniyyətin
inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, eyni zamanda yeni bir hadisə meydana çıxarmışlar. Azərbaycanda bir
ənənə yaranıbdır: atası şair, yazıçı, oğlu da şair, yazıçı. Əgər keçmiş Sovetlər İttifaqına nəzər salsaq, başqa
respublikalarda mən buna rast gəlməmişəm.
Məsələn, Səməd Vurğun – oğulları Yusif, Vaqif yazıçılar, şairlərdir. Rəsul Rza, Nigar Rəfibəyli – oğlu
Anar. İlyas Əfəndiyev – oğlu Elçin. Bu barədə daha da çox faktlar gətirmək olar. Yaxud da ki, Bülbül – oğlu
Polad Bülbüloğlu. Bunlar ata-oğuldurlar. Amma iki qardaşın ikisinin də ədəbiyyat, mədəniyyət, kino sənətində
eyni səviyyədə böyük fəaliyyət göstərməsi – bunlar Azərbaycan üçün yenidir. Bəlkə heç kəs buna fikir
verməyibdir, amma mən bir az keçmişimizə baxanda bunu xüsusi qeyd edirəm. Maqsud, Rüstəm – paralel
olaraq ikisi də bizim ədəbiyyatımıza, kinoya, teatra, mədəniyyətimizə gəlib və ikisi də çox uğurlu yol keçib. Bu
gün də yazırlar və gələcəkdə də yazacaqlar.
Rüstəm İbrahimbəyovun yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, o öz yaradıcılığı ilə milli
çərçivədə qalmayıbdır, keçmiş Sovetlər İttifaqında çox məşhurlaşıbdır və dünyada məşhurlaşıbdır. Bu, hər bir
xalq üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şübhəsiz ki, biz öz mədəniyyətimizi, öz ədəbiyyatımızı,
incəsənətimizi, kino sənətimizi yüksək qiymətləndiririk və özümüz içərimizdə bununla fəxr edirik. Ancaq bizim
mədəniyyətimizin nümunələri, Azərbaycan yaradıcılarının yaratdığı əsərlər Azərbaycanın hüdudlarından kənara
çıxanda bu, Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya da yayır. Bizim yazıçılarımızın, şairlərimizin, alimlərimizin
əsərlərinin çoxu başqa dillərə çevrilib və yayılıbdır. Ancaq Rüstəm İbrahimbəyov öz əsərlərini həm Azərbaycan
dilində, həm də rus dilində yazaraq, əsərlərinin çoxunu keçmiş Sovetlər İttifaqının oxucularına, tamaşaçılarına
orijinalda təqdim edibdir, tərcümədə yox. Bu, birinci cəhət. İkinci cəhət də ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə,
Azərbaycan həqiqətlərini daha da geniş yayıbdır. Bu da Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycan xalqı qarşısında
böyük xidmətləridir.
Rüstəm İbrahimbəyovun kino sahəsində fəaliyyəti həm də son illər Müstəqil Dövlətlər Birliyi və Baltik
ölkələrinin Kino İttifaqları Konfederasiyasının yaradılmasıdır və onun həmin konfederasiyaya başçılıq
etməsidir. Biz bununla fəxr edirik və təbii ki, Azərbaycan yazıçısının, Azərbaycan kino sənətinin bu
konfederasiyanın başında durması bizim üçün böyük iftixar hissi doğurur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət xadimlərinin Azərbaycandan kənarda fəaliyyət
göstərməsi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan Maqsud və Rüstəm İbrahimbəyovların fəaliyyətini
qeyd etmək olar, Tahir Salahovun fəaliyyətini qeyd etmək olar, Müslüm Maqomayevin fəaliyyətini qeyd etmək
olar, Polad Bülbüloğlunun fəaliyyətini qeyd etmək olar və bir çox başqalarının fəaliyyətini qeyd etmək olar ki,
onlar Azərbaycanda olduğu kimi, keçmiş Sovetlər İttifaqında da bilavasitə öz əsərləri ilə və öz yaradıcılıqları ilə
məşhurlaşmışlar.
Bunlar hamısı Rüstəm İbrahimbəyovun yaradıcılığının nə qədər zəngin, nə qədər çoxşaxəli olduğunu
göstərir. Təbii, biz fəxr edirik ki, Rüstəm İbrahimbəyovun əsəri «Oskar» mükafatını alıbdır. Fəxr edirik ki,
keçmiş Sovetlər İttifaqının dövlət mükafatını alıbdır. Ancaq mənim üçün ən əzizi odur ki, Rüstəm
İbrahimbəyovun əsəri Azərbaycanın dövlət mükafatına layiq görülübdür.
Burada bəzi filmlərin, əsərlərin adları çəkildi. Hamısı dəyərlidir. Ancaq mənim üçün ən dəyərlisi «Bir
cənub şəhərində», «Ad günü» və «İstintaq» əsərləridir. Çünki bunlar bilavasitə Azərbaycanın həyatı ilə bağlıdır.
Beləliklə, Rüstəm, bu günlər biz sənin 60 illik yubileyini böyük sevinclə qeyd edirik. Mən məmnunam ki,
bizim bu gözəl «Gülüstan» sarayının salonu sənin dəvətinlə Azərbaycanın ziyalıları ilə, mədəniyyət xadimləri
ilə dolubdur. Bu da sevindirici haldır. Burada Anar Məmmədxanov dedi ki, indi yubileylər keçirmək mümkün
olubdur, cürbəcür mədəniyyət, kino əsərlərinin baxışını keçirmək mümkün olubdur. Bəli, bu, müstəqil
Azərbaycanın bugünkü reallığıdır. Əgər bu gün möhtəşəm «Gülüstan» sarayında Azərbaycan ziyalılarının
böyük bir dəstəsi, demək olar ki, bütün sahələrdən olan ziyalıların nümayəndələri bir yerə toplaşıblarsa, dostluq,
mehribanlıq şəraitində bizim dəyərli dostumuz Rüstəm İbrahimbəyovun 60 illik yubileyini qeyd edirlərsə, bu,
çox əlamətdar bir hadisədir. Azərbaycanın prezidenti kimi və həyatını Azərbaycan xalqının həyatının inkişafına
sərf etmiş bir adam kimi, bu məni çox sevindirir.
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Azərbaycanın çox problemləri var. Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan
torpaqlarının bir qismi işğal olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlarımızdan bir milyondan artıq azərbaycanlı yerindənyurdundan didərgin düşübdür, ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar. Biz Ermənistanla gedən müharibədə çox
şəhidlər, itkilər vermişik. Bunlar Azərbaycan reallığıdır və Azərbaycanın bu gününün bir hissəsidir.
Digər hissəsi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır, inkişaf edir, Azərbaycanın
mədəniyyəti inkişaf edir, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir və Azərbaycan müstəqil dövlət kimi artıq
Dünya Birliyində özünə layiq yer tutubdur. Bu da Azərbaycanın reallığıdır. Əgər bu illər Azərbaycanın
ziyalıları, mədəniyyət xadimləri, alimləri artıq bir yerə toplaşa bilirlərsə, bir-biri ilə görüşürlərsə, fikir
mübadiləsi aparırlarsa, bir-birilə yubileylərini təbrik edirlərsə, şad günlərini bir yerdə qeyd edirlərsə, bu,
Azərbaycanın həm reallığıdır, həm də Azərbaycanın inkişaf mərhələsində olmasını göstərir. Bax, bu
hissiyyatlarla, bu duyğularla mən bu gün, Rüstəm, sənin 60 illik yubileyinə gəlmişəm.
Doğrudur, mən Ankarada xəstəxanada olduğum zaman xatırladım ki, fevralın 5-də Rüstəmin 60 yaşı
tamam olacaqdır. Ancaq heç şübhə etmirdim ki, mən o vaxta qədər qayıdıb gələcəyəm və bu yubileydə Bakıda
olacağam.
Rüstəm, mən səni bir daha təbrik edirəm. Sənə cansağlığı arzu edirəm. Sənin ailənə, həyat yoldaşına,
uşaqlarına, Maqsuda – sənin qardaşına, onun ailəsinə cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. Sənə gələcək
yaradıcılığında yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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İRANIN MİLLİ BAYRAMI – İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ 20-ci İLDÖNÜMÜ
MÜNASİBƏTİLƏ İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ BAKIDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL
ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
9 fevral 1999-cu il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İran İslam İnqilabının iyirminci ildönümü münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edir, qardaş İran xalqına sülh,
əmin-amanlıq və yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
İran İslam İnqilabı İranın qədim tarixində çox mühüm bir mərhələ olmuşdur. İnqilabdan sonrakı iyirmi il
ərzində İran İslam Cümhuriyyəti böyük və şərəfli yol keçmiş, İran hökumətinin rəhbərliyi altında mühüm
nailiyyətlər əldə etmişdir. Bizim qonşu, dost İran bu illərdə böyük çətinliklərlə rastlaşmış, müharibələrə cəlb
olunmuş və bir çox təzyiqlərə məruz qalmışdır. Ancaq İran xalqının birliyi və həmrəyliyi, xalqın hökumətlə, öz
rəhbərləri ilə sıx birliyi bunların hamısına layiqli cavab vermişdir. İyirmi il müddətində İran İslam Cümhuriyyəti
möhkəmlənmiş, inkişaf etmiş və indi İran Dünya Birliyində özünə layiq yer tutur.
Biz İranla qədim dostluq əlaqələri ilə bağlıyıq. Tarixi keçmişimiz, dərin köklərə malik olan dostluq,
qardaşlıq əlaqələrimiz, adət və ənənələrimizin eyniliyi, yaxud bir-birinə bənzərliyi, bir dinə mənsub olmağımız
və nəhayət, qonşuluq şəraitində yaşamağımız bizi həmişə yaxınlaşdırıb və birləşdiribdir.
Azərbaycan İran ilə həmişə əlaqədar olubdur. Ancaq Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bir
müstəqil dövlət kimi onunla əlaqələri daim inkişaf edib, genişlənibdir. Biz çox məmnunuq ki, müstəqil Azərbaycan
ilə İran İslam Cümhuriyyəti arasında çox işgüzar, səmimi əlaqələr yaranıbdır.
Müstəqillik illərində bizim İranla iqtisadi əlaqələrimiz daim inkişaf edib və hər iki tərəf bunun faydasını
görür. İnsani əlaqələr çox genişlənibdir. İran və Azərbaycan vətəndaşları bir-biri ilə çox böyük qohumluq
əlaqələrinə malikdirlər. Keçmiş dövrlərdə həm İranın, həm də Azərbaycanın vətəndaşları bu qohumluq
əlaqələrini saxlamaqdan məhrum olmuşdular. Çünki biz Sovetlər Birliyinin tərkibində olduğumuz zaman
bunlara böyük qadağan qoyulmuşdu. Ancaq Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra sərhədlər
açılmış, insanlar öz qohumları, əqrəbaları ilə qovuşa bilmişlər. İndi bu əlaqələr çox geniş vüsət almışdır.
Biz həmişə İran İslam Cümhuriyyətinin inkişafını arzu etmişik. Çünki bizim qonşumuz olan dost ölkədə
əgər xalqın yaşayışı yaxşılaşsa, ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf etsə, şübhəsiz ki, bu, Azərbaycan üçün də çox
faydalıdır. Ona görə də həm dost və qonşumuza olan xeyirxah münasibətimiz əsasında, həm də İran Azərbaycan əlaqələrindən hər iki tərəfin səmərəli faydalanmasına görə biz həmişə İranın inkişafını arzu etmişik
və bu gün məmnuniyyətlə demək olar ki, İran həqiqətən böyük inkişaf dövrünü yaşayır.
Biz dünyada hər bir dövlətin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, yəni beynəlxalq hüquq normalarını
müdafiə etmişik və müdafiə edirik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Ermənistanın təcavüzü nəticəsində
pozulubdur. Biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış
sərhədlərimizi müdafiə etmək üçün mübarizə aparırıq. Eyni zamanda biz qonşu ölkələrin ərazi bütövlüyünün,
suverenliyinin təmin olunmasını həmişə arzu etmişik və bu gün də arzu edirik. O cümlədən, İran İslam
Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin, İranın bölünməzliyinin həmişə tərəfdarı olmuşuq və
bundan sonra da tərəfdarı olacağıq.
İran İslam Cümhuriyyəti Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü başlayandan indiyə qədər çox düzgün
və prinsipial mövqe tutmuşdur. Biz həmişə məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, İran Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzünü daim pisləmiş və mövqeyini heç vaxt dəyişməmişdir. 1997-ci ilin dekabr ayında Tehranda İslam
Konfransı Təşkilatının növbəti zirvə görüşü olmuşdur. Zirvə görüşündə mən də iştirak edirdim. Bu gün böyük
məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, İslam Konfransı Təşkilatının zirvə görüşündə Azərbaycana aid bir neçə çox
dəyərli sənəd qəbul olunmuşdur. O cümlədən, İslam Konfransı Təşkilatı Tehranda qəbul etdiyi bəyanatda
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yenidən müdafiə etmiş, dəstəkləmiş və Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzünü pisləmiş, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının tezliklə azad olunmasını tələb etmişdir. Biz
bunları yüksək qiymətləndiririk.
Ölkələrimiz arasında əlaqələr eyni zamanda siyasi xadimlərin, dövlət başçılarının əlaqələri ilə
möhkəmlənir və inkişaf edir. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, 1997-ci ilin dekabr ayında Tehranda olarkən

67

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

mənim çoxsaylı görüşlərim, o cümlədən İranın ali rəhbəri həzrəti Ayətullah Xamnei ilə görüşüm və çox
əhəmiyyətli danışıqlarım olmuşdur. İranın prezidenti cənab Xatəmi ilə görüşlər və danışıqlar olmuş, İranın bir
neçə siyasi və dövlət xadimləri ilə bizim danışıqlarımız və görüşlərimiz olmuşdur. Bu yaxınlarda Azərbaycan
Milli Məclisi nümayəndə heyətinin İranda olması, nümayəndə heyətinin başçısı Murtuz Ələsgərovun İran
parlamentinin sədri Ağayi Natiq Nuru ilə görüşləri, danışıqları da Azərbaycan-İran əlaqələrini inkişaf etdirmək
məqsədi daşımışdır. Biz bunların hamısından çox məmnunuq.
Biz İran xalqına həmişə uğurlar, sülh arzulayırıq, birincisi, ona görə ki, İran bizim dost, qonşu ölkədir,
İran xalqı dost, qardaş xalqdır. İkincisi də ona görə ki, İranda milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. Biz İranın
vətəndaşları olan azərbaycanlıların da həmişə yaxşı yaşamasını, sülh və əmin-amanlıq şəraitində olmasını, öz
arzu və istəklərini yerinə yetirməsini həmişə dəstəkləmişik və arzu etmişik. Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki,
İran İslam Cümhuriyyətinin hökuməti bu sahədə də xeyli işlər görür.
Bu gün qeyd etmək olar ki, bizim əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir və biz bu əlaqələri bundan sonra da
inkişaf etdirəcəyik.
İran İslam Cümhuriyyəti ötən iyirmi ildə İslam İnqilabının İran xalqı üçün nə qədər zəruri olduğunu,
onun gələcəyi üçün böyük üfüqlər açdığını tam sübut etmişdir.
Mən bu gün, bu bayram günü İran xalqına, İran İslam Cümhuriyyətinin vətəndaşlarına öz hörmət və
ehtiramımı, məhəbbətimi bildirirəm. Ümidvaram ki, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında olan dostluq, qardaşlıq
əlaqələri daha da inkişaf edəcəkdir. Mən sizi, bütün İran xalqını bu bayram münasibətilə bir daha təbrik edir,
hamınıza cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 75 İLLİK YUBİLEYİ ÜZRƏ DÖVLƏT
KOMİSSİYASININ İCLASINDA NİTQİ
Prezident sarayı
9 fevral 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 75-ci ildönümü münasibətilə mən fərman imzalamışam.
Bu fərmanla da muxtar respublikanın 75-ci ildönümü yubileyini hazırlamaq və keçirmək üçün dövlət
komissiyası yaranıbdır. Biz bu gün dövlət komissiyasının birinci iclasına toplaşmışıq.
Naxçıvan Azərbaycanın qədim diyarıdır, ayrılmaz bir hissəsidir. Ancaq bu əsrin 20-ci illərinin əvvəlində
Azərbaycanın və Azərbaycanla qonşu olan ölkələrin sərhədləri müəyyən edilərkən Azərbaycana qarşı bir çox
ədalətsizliklər olubdur. Bu qədim Azərbaycan torpaqlarının bir qismi Azərbaycanın təyin edilmiş, müəyyən
olunmuş sərhədlərindən kənarda qalıbdır və xüsusən qonşu Ermənistana verilibdir.
Biz hələ 1918-1919-cu illərdə Xalq Cümhuriyyətinin Baş naziri Fətəli Xan Xoyskinin məktubu ilə İrəvan
xanlığının, İrəvanın Ermənistana verilməsini görürük. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra bu proses davam
edibdir. Bunun nəticəsində, o cümlədən Zəngəzur mahalı Ermənistana verilibdir. Baxmayaraq ki, bu, qədim
Azərbaycan torpağıdır. Bu da Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvanın ərazisini bir-birindən ərazicə ayırıbdır.
Ancaq eyni zamanda, o dövrdə Azərbaycanın mənafeyini qoruyanlar çox olublar, onlar çox mübarizə
aparıblar. Bunların nəticəsində beynəlxalq müqavilələr – Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvan
Azərbaycanın tərkibində, Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi kimi təsdiq edilibdir. Ona görə də 1924-cü ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikası yaranıbdır.
75 il ərzində Naxçıvana, Azərbaycanın başqa torpaqlarına yenə də qəsdlər olubdur. Ancaq bunların
hamısına baxmayaraq, Naxçıvan ərazicə Azərbaycanın əsas hissəsindən indi Ermənistana məxsus olan ərazi ilə
ayrı düşsə də, Naxçıvan yaşayıb, inkişaf edibdir. Nəhayət, indi müstəqil Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının o tarixi şəraitdə yaranması, şübhəsiz ki, Azərbaycan üçün, xalqımız
üçün tarixi bir hadisədir. Biz bunu qiymətləndirməliyik. Çünki Azərbaycanın torpaqlarına, xüsusən Ermənistan
tərəfindən iddia həmin bu 75 il içərisində azalmayıbdır. O cümlədən Naxçıvan da Ermənistanın həmin bu
iddiası içində olubdur. Ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması və Azərbaycanın öz ərazisini
qorumaq sahəsində qətiyyətli mövqe tutması bütün bu iddiaları – şübhəsiz ki, əsassız iddiaları rədd edibdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası artıq 75 ildir ki, yaşayır və mən inanıram ki, bundan sonra da yaşayacaqdır.
Bütün bunlara görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyinin keçirilməsi böyük siyasi,
beynəlxalq xarakter daşıyır. Bunlara görə də mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci ildönümünün qeyd
olunması ilə əlaqədar geniş bir fərman imzalamışam. Fərman mətbuatda dərc olunubdur, siz onun məzmunu ilə
tanışsınız. Siz görürsünüz ki, Naxçıvanın tarixi sxematik olaraq bu fərmanda öz əksini tapıbdır. Ancaq güman
edirəm ki, biz Naxçıvanın 75 illik yubileyi münasibətilə geniş tədbirlər həyata keçirməliyik. Bu tədbirlərin
həyata keçirilməsi zamanı Naxçıvanın qədim və son əsrlərdəki tarixi daha da geniş təhlil olunmalıdır,
yazılmalıdır. Azərbaycana torpaq iddiası ilə yaşayanlara qətiyyətli cavab verilməlidir. Bunun əhəmiyyəti bir də
ondan ibarətdir ki, biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyini artıq Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə
keçiririk.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının yubileyləri olubdur. Xatirimdədir ki, onun 25 illik, sonra
40, 50 illik yubileylərinin çoxunda vaxtilə iştirak etmişəm. Ancaq indi müstəqil Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar
Respublikasının yubileyini keçirməsi heç də bir təntənə, şənlik məqsədi daşımır. Bu, böyük bir siyasi məqsəd


Dövlət komissiyasının iclasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, Azərbaycan
Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanov, mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu, Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq
İnstitutu direktorunun müavini, filologiya elmləri doktoru, professor Gövhər Baxşəliyeva, Azərbaycan Tarixi Muzeyinin
direktoru, tarix elmləri doktoru, professor Nailə Vəlixanlı, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Anar İsgəndərov, EA-nın
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix elmləri doktoru, professor Məşədixanım Nemətova, həmin
institutun şöbə müdiri, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kafedra müdiri, tarix elmləri doktoru, professor Vəli
Əliyev, EA-nın Tarix İnstitutu direktorunun müavini, akademiyanın müxbir üzvü Mahmud İsmayılov çıxış etdilər.
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daşıyır. Bir də ona görə ki, biz artıq müstəqil dövlət olaraq tariximizi düzgün, doğru, kənar təzyiqlərdən azad
şəkildə özümüz müəyyən edirik və bu halda da müəyyən edirik, edəcəyik. Həm bu gün üçün, həm də gələcək
nəsillər üçün Azərbaycanın tarixinin bir hissəsini bu müddətdə yaradıb həm öz ictimaiyyətimizə, həm dünya
ictimaiyyətinə nümayiş etdirəcəyik, yenə deyirəm, həm də ki, gələcək nəsillər üçün bir əsas yaradacağıq. Bu
yubileyin keçirilməsinin əsas məqsədi bundan ibarətdir.
Komissiyanın bugünkü iclasına yubiley tədbirlərinin həyata keçməsi ilə əlaqədar plan layihəsi təqdim
edilibdir. Həmin layihə bu gün komissiyanın üzvlərinə verilibdir, yəqin siz onunla tanış olmusunuz. Ona görə də
bu planın müzakirəsi, ümumiyyətlə, bu hadisə ilə əlaqədar imzalanmış fərmanın müddəalarının müzakirəsi ilə
biz bundan sonra işimizin daha da düzgün qurulmasını təmin edə bilərik.
YEKUN NİTQİ
Müzakirə bir daha onu göstərdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci ildönümünün qeyd olunması
ilə əlaqədar qəbul etdiyimiz fərman çox əsaslıdır və tədbirlərin keçirilməsi də çox zəruridir. Onu da demək
istəyirəm ki, burada məqsəd hansısa təntənəli mərasim keçirib onu qeyd etməkdən ibarət deyildir.
Naxçıvanın yaranmasının keçmişdə, o vaxtkı sovet hakimiyyəti dövründə 25, 40, 50, 60 illiyini qeyd
edərkən əsas bu yubiley şənlikləri nəzərdə tutulur, Naxçıvanın muxtariyyət yaranandan sonrakı dövrü təhlil
olunurdu. Amma indi qaldırılan bu məsələlər o zaman heç vaxt təhlil olunmamışdı və bu məsələlərə demək olar ki,
çox səthi yanaşılmışdı. Bunun da səbəbləri vardı. Çünki o zamanlar adətən yubileylər sovet hakimiyyəti qurulandan sonrakı dövrü əhatə edirdi. Amma qədim dövr, yaxud da XVIII, XIX əsrlər səthi olaraq göstərilirdi. Ona görə
də mən komissiyanın bugünkü iclasının əvvəlində dedim ki, bu yubileyin keçirilməsi keçmişlərdən tam fərqlidir.
Bir daha qeyd edirəm ki, məqsəd sadəcə bir mərasim keçirməkdən ibarət deyil, məqsəd Azərbaycanın
tərkib hissəsi, ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanın tarixini təhlil etmək və bunu geniş kütləyə, o cümlədən
beynəlxalq aləmə təqdim etməkdən ibarətdir. Bunun da zərurəti ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanın başqa
torpaqlarına iddialarla yanaşı, Naxçıvana qarşı iddia daha da kəskindir. Naxçıvanın Ermənistan ərazisi ilə
Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı düşməsi də buna müəyyən qədər əsas yaradır.
Güman edirəm ki, bugünkü müzakirə bizim gələcək işlərimiz üçün yeni təkliflər meydana çıxardı. Ona
görə də bu təkliflərin hamısına baxılmalıdır, iş planına əlavə olunmalıdır və bütün bu işlər bu ilin içərisində
görülməlidir. Biz gərək bunun üçün Naxçıvanın 75 illik yubileyini nə vaxt keçirəcəyimizi müəyyən edək. Çünki
biz burada vaxt məsafəsini müəyyən etdik. Düşünürəm ki, əgər bunu sentyabr ayında etsək və sentyabr ayına
qədər olan dövrdən səmərəli istifadə etsək, çox iş görə bilərik.
Ancaq eyni zamanda, mənim fikrim belədir ki, indi bizim işimizin əsası, planı yaradılmalıdır. Bu işlər
təkcə 9 ay müddətində görülən işlər olmamalıdır. Burada bir neçə il üçün uzunmüddətli bir proqram müəyyən
edilməlidir. Bizim komissiya üzvləri qəbul etsələr, o işləri ki, sentyabr ayına qədər görəcəyik – bu da çox
intensiv görülməlidir – onlar bir bölmədə olmalıdır. Ancaq yenə də deyirəm, biz ümumiyyətlə, bu işin təməlini
qoyuruq və gələcək bir çox illər üçün proqram düzəltməliyik, yaratmalıyıq. Naxçıvanın tarixi bu proqram
əsasında öyrənilməli və yazılmalıdır. Bu barədə əsərlər yaradılmalıdır, başqa işlər görülməlidir. Mən belə
düşünürəm.
Təəssüf ki, biz Naxçıvana aid iki mənfi meyllə rastlaşırıq. Birincisi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı
torpaq iddiası və xüsusən Naxçıvana qarşı son vaxtlar güclənmiş torpaq iddiası. Bu məlumdur. Bizim
alimlərimiz də burada dedilər ki, bir çox erməni alimləri, - indi təkcə alimləri deyil, adi insanlar da, siyasətçilər
də, - Azərbaycan torpaqlarının çoxunun guya Ermənistana məxsus olduğunu sübut etməyə çalışırlar. Bu
baxımdan onlar 1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağın Ermənistan torpağı olması məsələsini kəskin
qoydular və müharibə, münaqişə başlandı, biz böyük faciələrlə rastlaşdıq. İndi isə, görünür ki, onlar yeni bir
hücuma, Naxçıvana qarşı hücuma başlayırlar.
Biz bunların hamısına lazımi cavab verməliyik, bütün bu iddiaların əsassız, uydurma olduğunu beynəlxalq
aləmdə sübut etməliyik. Bunun üçün də əsaslı sənədlər, fundamental elmi, populyar əsərlər yaranmalıdır. Biz
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəinki yaşadığımız indiki illərdə, gələcək nəsillər üçün də qoruyub saxlamaq
üçün çox güclü bir konsepsiya, əsas yaratmalıyıq. Elə bir əsas yaratmalıyıq ki, heç bir qüvvə heç bir zaman
bundan sonra Azərbaycan torpaqlarının hansısa bir hissəsini ələ keçirə bilməsin.
Mahmud İsmayılov burada çox geniş çıxış etdi ki, indi Ermənistan yerləşən ərazi də Azərbaycan
torpağıdır. Bəli, mənim imzaladığım fərmanda bu göstərilibdir. İrəvan xanlığının tarixi məlumdur. Siz o
rəqəmləri düzgün dediniz. Ancaq mən eyni zamanda, sizin çıxışınıza bir əlavə də etmək istəyirəm ki,
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Zaqafqaziya statistikasının məlumatına görə, 1918-1919-cu illərdə həmin İrəvan şəhərində azərbaycanlılar 50
faizdən çox olmuşdur. Mənim dediyim bu rəqəm 1918-1919-cu illərə aiddir.
M a h m u d İ s m a y ı l o v: Cənab prezident, XIX əsrin sonunda bundan da çox olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən XIX əsrin sonunu deyirsən, mən isə 1919-cu ili deyirəm. Statistika var.
M a h m u d İ s m a y ı l o v: Cənab prezident, Siz düz deyirsiniz, 1919-cu ildə belə olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, gəlin bu rəqəmlər barədə mübahisə etməyək. Hər halda hamımız eyni
fikirdəyik. Bu da həqiqətdir. Siz tarixçilər bunları ardıcıl surətdə sübut etməlisiniz. Bundan sonra da elə əsərlər
yaranmalıdır ki, o əsərlər indi Ermənistan yerləşən həmin torpaqların Azərbaycana məxsus olmasını daim
ardıcıl surətdə sübut etsin. Biz bunu etməliyik. Biz gələcək nəsillər üçün bir yol açmalıyıq.
Biz bununla heç vaxt razılaşa bilmərik. Tarix böyükdür. Bir əsrdə olan hadisələr də sonrakı əsrdə dəyişilə
bilir. Biz sadəcə, bu həqiqətləri əsərlərdə əks etdirməliyik. Ancaq nə vaxt, nə mümkün olacaq, - bunu tarix
göstərəcəkdir. Bizim indi ilkin vəzifəmiz Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdiyi zaman beynəlxalq
təşkilatların qəbul etdiyi sərhədlər içərisində Azərbaycan torpaqlarını qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Biz məhz
bu tarixi torpaqlarımızın bizə mənsub olmasını daim sübut etməliyik. Bu, bizim geniş miqyasda işimizdir.
Ancaq bununla yanaşı, əsas vəzifəmiz müstəqil Azərbaycanın sərhədləri içərisində olan torpaqlarımızı,
ərazimizi qoruyub saxlamaqdır. Bax, bu da Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqədar bizim fikirlərimizin bir
tərkib hissəsidir.
Vasif Talıbov burada qeyd etdi, - təəssüflər olsun ki, bizim daxilimizdə də müxalifətə mənsub olan,
«Naxçıvana muxtariyyət verilməməlidir», «muxtariyyət ləğv olunmalıdır» fikirləri söyləyən bəzi şəxslər, yaxud
Naxçıvanın konstitusiyasının qəbul olunmasına mənfi münasibət göstərənlər istər-istəməz, Azərbaycana düşmən
mövqeyində duran ermənilərin həmin iddialarına kömək edirlər. Mən təəssüf edirəm.
Mən ilk dəfə bununla 1992-ci ildə Naxçıvanda işləyərkən rastlaşdım. O vaxta qədər mən təsəvvür edə
bilməzdim ki, hansısa bir azərbaycanlı Naxçıvanın muxtariyyətinə müxalif çıxsın. Mən bunu təsəvvür edə
bilməzdim. Siz bilirsiniz ki, mən 1969-cu ildən Azərbaycana rəhbərlik etmişəm. Ondan əvvəl də 25-26 il dövlət
təhlükəsizliyi idarəsində işləyərək Azərbaycanın tarixi, həyatı, keçmişi, varlığı ilə həmişə məşğul olmuşam.
Mən belə bir insana rast gəlməmişəm desin ki, «Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyəti Azərbaycana
lazım deyildir». Bu, əcaib bir haldır. Ancaq nə edək, yerindən yenicə qalxmış, - Azərbaycanda deyirlər ki, hələ
ağzının südü qurumamış, - həyatda heç bir iş görməmiş, universitetdən, yaxud hansısa bir təhsil müəssisəsindən
diplom alıb-almayıb yenicə çıxmış bir gənc durub Azərbaycanın taleyi ilə oynayır.
Mən bunu 1992-ci ildə gördüm. O vaxt Xalq Cəbhəsinin həmin nümayəndələri Bakıdan gəlmişdilər, özü
də Naxçıvanda doğulmuş adamlar idilər. Onlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində çıxış etdilər
ki, «Naxçıvanın muxtariyyəti ləğv olunmalıdır». Əlbəttə ki, onda mən də təəccüb etdim, Ali Məclisin
deputatları da çox təəccüb etdilər və onlara cavab verdilər. Ancaq indi isə, görürsünüz, nələr edirlər? Onlar nə
məqsəd daşıyırlar? Bununla nəyə nail olurlar? Azərbaycan dövlətinin unitar xarakteri olduğunu guya saxlamaq
istəyirlər. Bunun üçün Naxçıvanın muxtariyyətini ləğv etmək lazım deyildir, Naxçıvanın ərazisinin hamısını
qoruyub saxlamaq lazımdır.
Naxçıvana muxtariyyət vermək, Moskva, Qars müqavilələrində Naxçıvanın müqəddəratını o illərdə həll
etmək asan məsələ deyildi. Amma o vaxt Azərbaycanın milli mənafeyini qoruyan adamlar bunu etdilər. Mən
bunu tarixi nailiyyət hesab edirəm.
Doğrudur, o vaxt Rusiyanın - həm sovet hakimiyyətinin, həm də sovet ittifaqı tərkibində olan ermənilərin
Azərbaycana qarşı təzyiqi çox böyük idi. İndi bu gün danışmaq olar ki, o qərar nə üçün belə qəbul olundu, elə
qəbul edilməməli idi. Əlbəttə ki, həmin vaxtdan 70 il keçəndən sonra, heç bir işlə məşğul olmayan adamlar
çayxanada oturub, ya da küçədə, meydanda, yaxud da elmi idarədə mülahizə söyləyə bilərlər. Amma bunlar
hamısı reallıqdan, həqiqətdən uzaqdır. Reallıq ondan ibarətdir ki, bəli, 1918-1919-cu illərdə, 1920-ci ilin
əvvəllərində Azərbaycanın bir ölkə kimi saxlanması uğrunda kəskin mübarizə gedirdi. Ermənilər Azərbaycanın
torpaqlarına iddia edirdilər. Həm Zaqafqaziya təşkilatında, həm də Sovetlər İttifaqının kommunist rəhbərliyində
erməniləri dəstəkləyirdilər. Çünki orada da, burada da ermənilər otururdu. İndi görünür ki, çoxları erməni
olmasalar da, nə qədər ermənipərəstdirlər. Hər halda, onlar ermənilərə daha çox meyl göstərirlər, nəinki
azərbaycanlılara. Bunun da səbəbi, kökü, əsası vardır.
Məsələn, «Böyük Sovet Ensiklopediyası»nda Ermənistanla əlaqədar olan məlumatı, yazını bu günlər bir
daha gördüm. Həmin yazıdan görünür ki, XIX əsrin əvvəllərində Rusiya-İran və Rusiya-Türkiyə
müharibələrindən sonra, Azərbaycanın böyük bir hissəsi, o cümlədən Qərbi Azərbaycan, Gürcüstan, bütün
Cənubi Qafqaz Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil olandan sonra indiki Ermənistanın bir hissəsində
Ermənistan vilayəti yaradılıbdır. Bütün bunlar 1970-ci ildə buraxılan «Böyük Sovet ensiklopediyası»nda
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yazılmışdır. Orada yazılır ki, rus çarı Ermənistan vilayətinin yaranması qərarını ona görə veribdir ki, Rusiya
həm İranla, həm də Türkiyə ilə müharibə apararkən ermənilər daim ruslara kömək etmişlər. Onların bu
köməyinə görə Rusiya imperatoru həmin o torpaqlarda Ermənistan vilayətinin yaranması qərarını çıxarmışdır.
Bu, «Böyük Sovet Ensiklopediyası»nda yazılmışdır.
Yəni onu demək istəyirəm ki, həm çar Rusiyasının, həm sovet hakimiyyətinin ermənilərə daha da kömək
etməsinin dərin kökləri vardır. Xristian mənsubiyyəti ilə əlaqədar bu da böyük rol oynayır. Bunu nəzərə alaraq,
təsəvvür edin - həmin o illər, xüsusən sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Cənubi Qafqazda sərhədləri müəyyən
etməyə başladılar, - o vaxt Azərbaycanın milli mənafeyini qoruyanlar nə qədər gərgin iş görmüşlər!
Məsələn, Dağlıq Qarabağa vilayət statusu verilməsi gərgin bir şəraitdə keçibdir. Ermənilər 1988-ci ildə
Dağlıq Qarabağa iddia etməyə başlayanda Stalini, Orconikidzeni və başqalarını günahlandırırdılar ki, guya
azərbaycanlıların təsiri nəticəsində onlar Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibində saxladılar. Biz isə hesab
edirik ki, Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi Azərbaycanın əleyhinə olan bir qərar idi. Ancaq belə bir qərar
meydana çıxdı. İndi Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərlərindən kimisə günahlandırsaq, biz ədalətsiz olarıq. Tarixi
bilənlər, tarixlə sənədlər əsasında tanış olanlar yaxşı bilirlər ki, Nərimanov və başqaları o vaxt nə qədər kəskin
mübarizə aparmışlar. Ancaq sadəcə, ona nail ola bilmişlər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalsın.
Hətta məlumdur, tarixçilər yaxşı bilirlər ki, Moskvada, Tbilisidə, Zaqafqaziya Federasiyasında Dağlıq
Qarabağın Ermənistana verilməsi barədə məsələ qoyulanda Nəriman Nərimanov ciddi bir bəyanat vermişdi və
kəskin demişdi ki, onda biz Rusiyaya neft verilməsini dayandıracağıq. Belə bir qərar qəbul olunmuşdu. Məhz bu
kəskin mübarizənin nəticəsində nəhayət, belə bir qərar qəbul olunmuşdu.
Bu fikri davam etdirərək, Naxçıvan haqqında deyirəm. Bəli, o vaxt ermənilər Naxçıvana iddia edirdilər,
Naxçıvanı öz torpaqları kimi hesab edirdilər və Naxçıvanı Ermənistanın tərkibinə daxil etmək istəyirdilər.
Burada da müəyyən tarixi nöqtələrdən istifadə edirdilər. Çünki çar Rusiyası Cənubi Qafqazı ələ keçirəndən
sonra, Azərbaycana məxsus olan Naxçıvan xanlığı və İrəvan xanlığı 1848-1849-cu illərdə ləğv edilmişdi, İrəvan
quberniyası yaranmışdı. Naxçıvan qəzası da quberniyanın içində idi. Bu, XIX əsrdə olan işdir. Onlar bundan
istifadə edərək Naxçıvanı Ermənistana qatmaq cəhdləri göstərirdilər. O vaxt kəskin bir mübarizə gedirdi. Bu
mübarizənin nəticəsində Azərbaycanın o vaxtkı hökuməti çox ciddi mövqe göstərərək həmin Qars
müqaviləsində Naxçıvanın statusunu müəyyən etmiş və Naxçıvana muxtariyyət verilməsi haqqında qərar qəbul
edilmişdir.
Bəli, o vaxt o insanlar çox milli qürurlu insanlar olublar. İndi bəziləri onların hamısının kommunist,
bolşevik kimi, necə deyərlər, üzərindən qara xətt çəkirlər. Bu ədalətsizlikdir. Mən buna həmişə etiraz etmişəm,
bu gün də etiraz edirəm. Hansı partiyaya, hansı siyasi qüvvəyə mənsubluğundan asılı olmayaraq kim
Azərbaycanın milli mənafelərinin keşiyində durubsa, ona xidmət göstəribsə, o insanlar bizim tariximizdə həmişə hörmətlə yada salınmalıdırlar və tariximizə daxil olmalıdırlar. O vaxt Naxçıvanın muxtariyyəti belə bir
gərgin şəraitdə əldə edilibdir. Qars müqaviləsinin altında Azərbaycanın xarici işlər naziri Behbud Şahtaxtinskinin imzası vardır.
İndi görürsünüz, tarixi nöqteyi-nəzərdən çox ağır, çətin, gərgin bir dövrdə Azərbaycan torpaqlarını qoruyub
saxlamaq, Zəngəzur Ermənistana veriləndən sonra Naxçıvanı Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi kimi saxlamaq
üçün böyük nailiyyət əldə edilmiş, Naxçıvana muxtariyyət verilmişdir. Amma bu gün xalq, millət, dövlət
qarşısında heç bir xidməti, heç bir səriştəsi olmayan cılız insanlar durub Naxçıvanın muxtariyyətinin əleyhinə
çıxırlar. Hansı mənəvi haqla? Hansı hüquqla?
Onlar Azərbaycan xalqına düşmənçilik edirlər və bilsinlər, - belə insanlar heç vaxt Azərbaycanın
bütövlüyünü təmin edə bilməyəcəklər. Ancaq onlar Azərbaycanda hakim olmaq iddiasındadırlar. Əgər onlar bu
əhval-ruhiyyə ilə, bu fikirlərlə Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlarsa, xalqımızı bədbəxt edib
bu insanların ixtiyarına heç vaxt vermək olmaz.
Beləliklə, bir daha deyirəm, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi qeyd edilərkən, 1924-cu
ildə əldə edilmiş o nailiyyəti daha da möhkəmləndirmək, əbədi etmək üçün bu, sənədlərlə, sübutlarla, elmi
əsərlər, kitablar yazılması ilə gələcək üçün də təmin olunmalıdır.
Burada verilən təkliflərə aparatda baxacaqlar və bunlar iş planına əlavə ediləcəkdir. Ancaq mən bir fikrə
öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bu tarixə aid kitabların yazılması üçün biz dövlətdən müəyyən qrant ayıra
bilərik. Elə qrant olsun ki, bizim həm o tarixçilərə, əsərləri yazanlara stimul yaratsın, həm də bu əsərlərin
hazırlanması, nəşr olunması üçün şərait yaratsın. Biz bunların hamısını edə bilərik. Bu, çox lazımdır. Bunlar
barədə fikirləşərsiniz, kimlər hansı əsərləri yaza bilər, onlar hamısı bizim bu iş planına daxil olsun.
Vəli Əliyev buradakı çıxışında Naxçıvanın 3500 illiyi haqqında təklif qaldırdı. Mənim xatirimdədir,
vaxtilə belə bir təklif olmuşdu. Hesab edirəm ki, bu təklifə də baxmaq və onu bizim iş planına daxil etmək
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lazımdır. Həqiqətən, çox qədim şəhərlər var, onların tarixi qeyd edilibdir. Alimlərimiz bu barədə yetərli qədər
sübutlar, tarixi sənədlər təqdim edərlərsə, gələcəkdə bunu etmək olar. Ancaq bunun üzərində indidən işləmək
lazımdır. Mən bu təklifi də qəbul edirəm.
İndi son olaraq, bu yubiley mərasimlərinin sentyabr ayında keçirilməsinə etiraz yoxdur ki?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda biz bunu öz iş planımıza artıq yaza bilərik.
Mən hesab edirəm ki, biz bu gün çox səmərəli iş gördük. Bu, müstəqil Azərbaycanın tarixinin bir
səhifəsidir. Biz bu işlərimizlə gələcəkdə Azərbaycanın tarixini yenidən yazıb bu gün üçün və gələcək üçün
təqdim edə bilərik. Sağ olun.
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ÖZBƏKİSTANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ ƏBDÜQAFUR ƏBDÜRƏHMANOVLA
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
13 fevral 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çox şadam ki, Sizinlə görüşürəm. Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında çox
yaxşı əlaqələr yaranır və bunun daha da genişlənməsinə ümid bəsləyirik. Azərbaycanda, onun paytaxtı Bakıda
necə yaşayıb işləyirsiniz?
Ə b d ü q a f u r Ə b d ü r ə h m a n o v: Sözün düzü, biz tam fəaliyyətə iyunda, səfirliyimiz üçün bina
aldıqdan, onu texniki cəhətdən bütünlüklə təchiz etdikdən sonra başlamışıq. Hazırda biz öz evimizdə olduğu
kimi, var qüvvə ilə işləyirik. Heç bir problem hiss etmirik. Başlıcası budur ki, biz qardaş olduğumuzu hər yerdə
hiss edirik. Heç yerdə heç kim bizə «yox» demir. Heç bir problemimiz yoxdur. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. İndi artıq sizin fəaliyyətiniz sayəsində, - mən Özbəkistanın
Azərbaycandakı səfirliyini və Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyini nəzərdə tuturam, - əməkdaşlığımız daha
uğurla inkişaf etməlidir. Axı Mərkəzi Asiyada ancaq Özbəkistanda səfirliyimiz var, digər ölkələrdə səfirlikləri
hələlik aça bilməmişik. Bu isə sübut edir ki, biz Özbəkistanla əməkdaşlığımıza necə böyük əhəmiyyət veririk.
Biz prezident İslam Kərimovla görüşlərimiz zamanı dəfələrlə, o cümlədən ötən ilin sentyabrında Bakıda
böyük tarixi İpək yolunun bərpasına dair beynəlxalq konfrans keçirərkən bu barədə danışmışıq. Hesab edirəm
ki, o vaxtdan bəri əməkdaşlığımız uğurla irəliləyir. Bir daha demək istəyirəm ki, biz buna böyük əhəmiyyət
veririk. Özbəkistanın Transqafqaz magistralı prosesinə, İpək yolunun bərpası proqramının həyata keçirilməsinə,
TRASEKA proqramına fəal qoşulması, Mərkəzi Asiyanın digər ölkələrinə nisbətən Transqafqaz nəqliyyat
magistralından daha fəal istifadə etməsi geniş əməkdaşlığımıza şərait yaradır. Mən buna şadam.
Ə b d ü q a f u r Ə b d ü r ə h m a n o v: Həqiqətən, Transqafqaz dəhlizi Özbəkistan üçün həyati
əhəmiyyətə malikdir, çünki bizim dənizə çıxışımız yoxdur. Buna görə prezidentimiz və bütün xalqımız tarixi
qədim İpək yolunun bərpasına dair konfrans keçirmək barədə Sizin təşəbbüsünüzü çox yüksək qiymətləndirmişlər. İndi mənim üçün çox xoşdur və mənə böyük məmnunluq bəxş edir ki, Özbəkistan bu dəhlizin
ən fəal istifadəçisidir. Rəqəmlərə müraciət etsək, görərik ki, ötən il Özbəkistan özünün ixrac-idxal yüklərinin
700 min tondan çoxunu bu yol ilə daşımışdır. Biz cari ildə bu yüklərin həcmini artırmaq niyyətindəyik, çünki
bu, həqiqətən ən kəsə, ən sərfəli, ən yaxşı yoldur. Yəqin əcdadlarımız bu yoldan heç də əbəs yerə istifadə etmirdilər. Mədəniyyətin tərəqqisi bu dəhlizdən məhz ən fəal istifadə olunduğu həmin dövrə təsadüf etmişdir. Bir
vaxtlar Avropaya şüşəni, barıtı, digər bir çox şeyləri məhz bu yol bəxş etmişdir.
Biz buna çox ciddi yanaşırıq. Hazırda Gürcüstanın Poti limanında bizim birgə müəssisəmiz var. Biz orada
anbarlar tikmişik, oraya texnika gətirmişik və bunların hamısından çox səmərəli istifadə edirik. Perspektiv
planlarımızda Azərbaycanla da bu cür birgə müəssisə – Bakıda nəqliyyat-ekspeditor şirkəti yaratmaq nəzərdə
tutulmuşdur. Çünki mənə elə gəlir ki, Bakı bu nəqliyyat dəzlizinin özəyidir və bütün infrastrukturlar burada
cəmləşmişdir – mən avtomobil, dəmir yollarını, dəniz və hava daşımalarını nəzərdə tuturam. Buna görə də
həmin konfrans zamanı prezidentimiz İslam Kərimov TRASEKA proqramı katibliyinin qərargahını burada,
Bakıda yaratmağı təklif etmişdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, artıq belə bir qərar qəbul edilmişdir və apreldə katiblik yəqin ki, fəaliyyətə
başlayacaqdır. Biz onun üçün müvafiq bina ayırmışıq. Bu olacaqdır. Həqiqətən doğru deyirsiniz ki, Bakı öz
infrastrukturu, liman qurğuları, kommunikasiyaları və digər cəhətləri ilə bu İpək yolunda, bu magistralda xüsusi
yer, xüsusi mövqe tutur və Bakının imkanlarından istifadə etmək sizə, əlbəttə, gərəkdir.
Ə b d ü q a f u r Ə b d ü r ə h m a n o v: Siz yəqin belə bir məlumata maliksiniz ki, Özbəkistan və
Qırğızıstanı Çinlə birləşdirən avtomobil magistralının fevralın 28-də təntənəli açılış mərasimi olacaqdır.
Magistralın inşasına Çin ilə Özbəkistan, Qırğızıstan arasında imzalanmış sazişə uyğun olaraq başlanmışdır və
onun çəkilişi fevralda başa çatdırılacaqdır. Bu, böyük İpək yolunun davamıdır və Sakit okean regionuna ən qısa
yolla çıxmaq istəyən daha çox ölkələrin diqqətini cəlb etməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, bu, İpək yolunun məhz bir hissəsidir və çox yaxşıdır.
Ə b d ü q a f u r Ə b d ü r ə h m a n o v: Bu sazişə qoşulmaq haqqında Sizin qəbul etdiyiniz qərar bizim
üçün çox xoş oldu. İndi sırf prosedur məsələləri üzrə razılaşdırma aparılır. Prezidentimizə bunu bildirmək mənə
çox xoş olacaqdır ki, sazişə Azərbaycan da qoşulmaq istəyir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı, son vaxtlar biz Özbəkistanla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın inkişafı
üçün yaxşı start götürmüşük və bütün bunları çox fəal davam etdirəcəyik.
Ə b d ü q a f u r Ə b d ü r ə h m a n o v: Fikrimcə iqtisadi əməkdaşlığı intensivləşdirmək sahəsində işimizi
fəallaşdırmalıyıq. Bununla əlaqədar indi ikitərəfli iqtisadi komissiyanın may ayında keçiriləcək növbəti iclasına
çox fəal hazırlıq görülür. Biz gündəliyə heç də təkcə iqtisadi məsələləri daxil etmək istəmirik. Yaxşı olar ki,
mədəni, elmi-texniki əməkdaşlığa idman sahəsində əməkdaşlığa aid məsələlər də daxil edilsin. Gündəliyin çox
dolğun və məzmunlu olması üçün hazırda biz Azərbaycanın konkret nazirlikləri və baş idarələri ilə işləyirik.
Zənnimcə, bunun özü də həmin sahələrdə münasibətlərimizin inkişafına çox yaxşı təkan verəcəkdir.
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RUS PRAVOSLAV KİLSƏSİ BAKI-XƏZƏRYANI YEPARXİYASININ BAŞÇISI
YEPİSKOP ALEKSANDR İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
15 fevral 1999-cu il
Y e p i s k o p A l e k s a n d r: Zati-aliləri, çox hörmətli cənab prezident! İcazə verin, özümü yeni
vəzifədə – rus Pravoslav kilsəsinin müstəqil Bakı - Xəzəryanı Yeparxiyasının başçısı, yepiskopu vəzifəsində
təqdim edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi, görkəmli din xadimini bu yüksək təyinat münasibətilə təbrik edirəm. Sizə
bu mühüm vəzifədəki fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Ümidvaram ki, sizin bu vəzifəyə təyin edilməyiniz və
burada müstəqil yeparxiyanın təşkil olunması rus və Azərbaycan xalqları arasında münasibətlərin daha da
inkişaf tapmasına xidmət edəcəkdir.
Mən Bakı və Xəzəryanı xüsusi yeparxiyasının təşkili haqqında müqəddəs ikinci Aleksinin qəbul etdiyi qərarı
alqışlayıram. Bu, çox düzgün qərardır və hazırda bölgəmizdə yaranmış vəziyyətdən irəli gəlir. Belə düşünürəm
ki, bu qərar pravoslavlarla müsəlmanlar arasında, xalqlarımız arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi sahəsində
bütün işimizə kömək edəcəkdir. Bu, həmçinin o deməkdir ki, Rusiya pravoslav kilsəsi tərəfindən bölgəmizə
lazımi əhəmiyyət verilir. Bir sözlə, biz bunu alqışlayırıq. Öz tərəfimizdən isə biz hər şey edəcəyik ki, hörmətli
yepiskop Aleksandr, bu vəzifədə fəaliyyətiniz müasir mərhələdə bizim hamımızın qarşımızda duran vəzifələrin
həyata keçirilməsi naminə uğurlu olsun. Şadam ki, siz Azərbaycanda işləyərək rus pravoslav kilsəsi tərəfindən
belə böyük etimada layiq görülmüsünüz. Sizə böyük uğurlar arzulayıram.
Y e p i s k o p A l e k s a n d r: Zati-aliləri çox hörmətli cənab prezident, səmimi arzularınıza görə, xoş
sözlərinizə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Həqiqətən, öz çoxmillətli ümmətinə qayğı göstərən rus pravoslav kilsəsi İsanın mövludunun iki minilliyi
ərəfəsində köhnə Bakı – Xəzəryanı yeparxiyanı dirçəltməyi qərara almışdır. Bu yeparxiya burada 1934-cü ilə
qədər mövcud olmuşdur. Onun dirçəldilməsi bu regionda Pravoslav xristianların mənəvi dirçəlişinə də kömək
edəcəkdir. Bu, həm də Azərbaycan hökumətinin xristian dinindən olan öz vətəndaşlarına qayğısına da sübutdur.
Heydər Əliyeviç, Siz Azərbaycanın müdrik və xeyirxah lideri kimi Qafqazın bütün rus əhalisi arasında
böyük şöhrət qazanmısınız. Təlatümlü hadisələr Azərbaycanı sarsıdan vaxtlarda nəinki yerli millətdən, həm də
rus millətindən olan bütün adamların, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının arzusu, əlbəttə, belə olmuşdur ki, bu
çətin dövrdə dövlətə, dövlət hakimiyyətinə məhz Siz başçılıq edəsiniz. İndi görürük ki, ümidlər doğrulmuşdur.
Dövlətin çox mürəkkəb xarici və daxili vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, Azərbaycan torpağına əminamanlıq və sülh Sizin rəhbərliyinizlə qayıtmışdır. İqtisadi həyatda, siyasi həyatda sabitlik – bunların hamısı
Azərbaycana qayıtmışdır. Bakının küçələrində dinc həyatın hökm sürdüyünü yəqin etmək üçün şəhərimizi
gəzib-dolaşmaq kifayətdir.
Mən bunu Rusiyada da, Şimali Qafqazda da dəfələrlə demişəm. Məndən bizim burada, Azərbaycanda necə
yaşadığımızı, burada nə baş verdiyini soruşduqda həmişə demişəm ki, Azərbaycana əmin-amanlıq qayıtmışdır,
Azərbaycan öz praktiki həyatının sürətini yenidən artırmağa başlayır.
Bakı - Xəzəryanı yeparxiyasının tərkibinə Azərbaycan ərazisindəki pravoslav kilsələri ilə yanaşı, Dağıstan
Respublikasının və Çeçenistan Respublikasının ərazilərindəki pravoslav kilsələrinin də daxil edilməsi onu
göstərir ki, Azərbaycanda nələr əldə olunmuşdursa, onlar bizi əhatə edən bir çox ölkələr üçün örnəyə
çevrilmişdir. Görünür, Dağıstanda da, Çeçenistanda da çalışırlar ki, Azərbaycandakı kimi, onlarda da sülh və
sabitlik olsun. Əlbəttə, Sizin Qafqazda yüksək nüfüzunuz var, - bütün Qafqaz respublikaları, Qafqaz dövlətləri
başçılarının iştirak etdikləri 75 illik yubileyiniz də buna sübutdur. Azərbaycan Respublikasının yenidən
prezidenti seçilməyiniz, andiçmə mərasimində bir çox görkəmli siyasi xadimlərin iştirak etməsi göstərdi ki, bu
regionda Sizin nüfuzunuz və Sizin nümunəniz çox yüksəkdir. Biz ümid edirik ki, Sizin köməyinizlə Şimali
Qafqazda da xristianlarla müsəlmanlar arasında qarşılıqlı anlaşma və həmrəyliyə nail ola biləcəyik.
Belə düşünürəm ki, pravoslav xristianlarla müsəlmanların arasında bölüşdürülməli bir şey yoxdur. Çünki
min illər ərzində şərqdə isamla xristianlıq həmişə qonşu olublar, öz aralarında bütün münasibətləri
aydınlaşdırmağa müvəffəq olublar və həm müsəlman xalqların, həm də xristian xalqların xeyrinə dinc həyata,
dinc yanaşı yaşamağa gəlib çıxmışlar. Azərbaycan da məhz buna misaldır ki, dünya dinlərinin - islamın,
xristianlığın və yəhudiliyin nümayəndələri arasında münasibətlər mehriban qonşuluq münasibətləri, habelə
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işgüzar münasibətlər ola bilər. Şübhəsiz ki, bu baxımdan Azərbaycan istər MDB-nin, istərsə də dünyanın bir
çox ölkələrinə nümunə göstərir. Biz bilirik ki, hətta bir çox inkişaf etmiş dövlətlərdə, təəssüflər olsun, dini
əsasda münaqişələr var. Bizdə isə Allah-təalanın mərhəməti ilə heç bir münaqişə yoxdur və ola da bilməz.
Mən hətta belə düşünürəm ki, müstəqil Bakı–Xəzəryanı yeparxiyasının təsis edilməsi Azərbaycan dövlətinin
suverenliyinin tanınmasına daha bir sübutdur. Belə ki, suveren dövlətdə onun bütün daha çox yayılmış
konfessiyaları üçün müstəqil dini idarə də olmalıdır. Buna görə də Bakı–Xəzəryanı yeparxiyasının təsis
olunması təsdiq edir ki, Azərbaycan suveren dövlətdir.
Mən artıq qeyd etdim ki, bizdə üç dünya dininin – islamın, xristianlığın və yəhudi dininin nümayəndələri
arasında həqiqətən xoş münasibətlər yaranmışdır. Bu, əsasən həm Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi, Sizin
müdrik siyasətiniz sayəsində, həm də Azərbaycanda konfessiyalara başçılıq edən liderlərin – şeyxülislam hacı
Allahşükür Paşazadənin də, Azərbaycandakı dağ yəhudiləri icmasının başçısı Semyon Borisoviç İxiilovun
sayəsində mümkün olmuşdur. Həqiqətən, bir çox problemləri biz birlikdə həll etməyə, Azərbaycanda keçirilən
bir çox dövlət tədbirlərində iştirak etməyə çalışırıq və şübhəsiz ki, Azərbaycandakı bu üç dünya dininin
nümayəndələri arasında qarşılıqlı anlaşma olması üçün hər şey etməyə səy göstəririk.
Buna görə də ümid edirəm ki, gələcəkdə burada, Azərbaycanda fəaliyyətimiz Sizin yüksək
himayədarlığınızla uğurlu olacaqdır. Zənnimcə, burada, Azərbaycanda əldə etdiyimiz nailiyyətləri
yurisdiksiyamıza daxil olan ərazilərdə - Dağıstan və Çeçenistanın ərazilərində də yaya biləcəyik ki, bizim gözəl
nümunəmiz onlara xidmət etsin, orada sülh və firavanlıq zəfər çalsın.
Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, müqəddəs patriarx Aleksi məni buraya, Azərbaycana xidmətə, yeni vəzifəyə
yola salarkən öz məktubunu Sizə verməyi xahiş etdi.
Mən Azərbaycan xristianlarına qayğıkeş münasibətinizə görə də Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki Siz
hər il Pasxa bayramında da, İsanın mövludu bayramında da Azərbaycanın pravoslav xristianlarına çox səmimi,
çox müdrik, çox faydalı təbriklərlə müraciət edirsiniz və bu, Azərbaycanda yaşayan pravoslav xristianların
qəlbində hərarətli əks-səda doğurur. Bu, qarşılıqlı anlaşmanın və Sizin siyasətinizə rəğbətin Azərbaycan
xristianlarının qəlbində özünə yer tapmasına da çox kömək edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə, ən əvvəl ölkəmizin ünvanına, Azərbaycanda son illərdə yaranmış şərait
barəsində söylədiyiniz xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Həqiqətən, biz sizinlə bundan tamamilə məmnun qala
bilərik ki, biz Azərbaycanda əmin-amanlıq yaratmağa, ölkəmizin hərbi münaqişədə olduğu Ermənistanla atəşkəs
əldə etməyə müvəffəq olmuşuq. Biz ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirməyə, sosial-iqtisadi sahədəki çox ağır
vəziyyəti aradan qaldırmağa müvəffəq olmuşuq – son üç ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf mərhələsindədir.
Biz bir sıra iqtisadi islahatlar aparmağa müvəffəq olmuşuq. Bu islahatlar iqtisadiyyatın daha da inkişaf etməsi
üçün və təbii olaraq, Azərbaycan vətəndaşlarının rifahının yüksəlməsi üçün daha əlverişli şərait yaradır.
Sizli-bizli hamımızın çox mühüm nailiyyətidir ki, Azərbaycanda bütün dini konfessiyalar - müsəlman dini
də, Pravoslav-xristian dini də, yəhudi dini də, əvvəla, öz vəzifələrini sərbəst surətdə həyata keçirir, ikincisi, sizin
doğru dediyiniz kimi, bir-biri ilə xoş münasibətdədir, qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və bununla bütün Azərbaycan
vətəndaşlarının həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə kömək edirlər.
Bildiyiniz kimi, mən bütün çıxışlarımda deyirəm ki, milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün
Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycanın tam hüquqlu vətəndaşlarıdır. Siz bilirsiniz ki, bu, sadəcə olaraq sözlər,
sadəcə olaraq bəyannamə deyildir, bugünkü Azərbaycanın reallığıdır. Biz bu vəziyyəti, bu reallığı qoruyub
saxlayacaq, möhkəmlədəcək və inkişaf etdirəcəyik. Bu baxımdan dini konfessiyaların səyləri çox böyük
əhəmiyyətə malikdir və bizim üçün, dövlət üçün böyük köməkdir.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı tarixən digər dinlərə həmişə dözümlü olmuş və onlara hörmətlə
yanaşmışdır. Bu, Azərbaycan xalqının milli xüsusiyyətidir. Bununla yanaşı, bu, bəzən müxtəlif ictimai-siyasi və
digər şəraitdə korroziyaya, dəyişikliklərə məruz qalır. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin axırlarında – 90-cı illərin
əvvəllərində Azərbaycanda çox mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələr baş vermiş və bunlar millətlərarası
münasibətlərə müəyyən dərəcədə mənfi təsir göstərmişdi. Amma, Allaha şükür, biz bunu ləğv etdik, aradan
qaldırdıq.
Yəni Azərbaycan xalqına xas olmayan bir dövr olmuşdur. Bununla yanaşı, başlıcası budur ki, biz bu halları
aradan qaldıra bildik, elə bir vəziyyət yarada bildik ki, milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün
Azərbaycan vətəndaşları tam hüquqlara malikdirlər, sakit, normal şəraitdə yaşayırlar, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə
saxlayırlar.
Məsələn, siz bilirsiniz ki, gah bir, gah da digər ölkədə rusdilli əhalinin maraqlarını qorumağın zəruriliyi
barədə Moskvada, Rusiya Federasiyasının rəhbərliyində tez-tez səslər eşidilir. Azərbaycanda belə problem
yoxdur və heç kim Azərbaycanda rusdilli əhalinin müdafiəsi uğrunda çıxış etmək üçün narahat olmur. Çünki biz
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rusdilli əhalinin mənafeyini qoruyuruq, müdafiə edirik. Bu gün də bəyan edirəm ki, Azərbaycandakı rüsdilli
əhalinin milli mənafeyi sarıdan Rusiyada kiminsə narahat olması üçün bu gün də heç bir ehtiyac yoxdur,
gələcəkdə də olmayacaqdır. Bu mənafe bizim öz mənafeyimizdir və heç vaxt yol vermərik ki, digər millətdən,
digər dini etiqaddan olan adamlar – islam dinindən və Azərbaycan millətindən olmayan adamlar hər hansı sıxışdırmaya məruz qalsınlar.
Azərbaycanın hər bir vətəndaşına öz imkanlarını daha dolğun həyata keçirmək üçün getdikcə daha böyük
şərait yaradılacaqdır. Mən buna inanıram, çünki gördüyümüz işlər, xüsusən apardığımız və yaxın illərdə
aparacağımız islahatlar Azərbaycanda bütün vətəndaşlar üçün daha yaxşı həyat şəraiti yaradacaqdır. İqtisadiyyat
dirçələcək, həyat şəraiti yüksələcəkdir, insanlar firavan yaşayacaqlar və buna görə də hər hansı millətdən olan
hər bir vətəndaş öz imkanlarını həyata keçirə biləcəkdir. Yeri gəlmişkən, bu da bəzi digər ölkələrlə müqayisədə
Azərbaycanın fərqləndirici xüsusiyyətidir. Biz bunu Azərbaycan üçün səciyyəvi hesab edirik, xüsusən ona görə
ki, bu fəaliyyətimizi, - mən dövlət tərəfindən fəaliyyəti nəzərdə tuturam, - çox mühüm hesab edirik, ona böyük
əhəmiyyət veririk.
Siz doğru qeyd etdiniz, mən bununla razıyam ki, Azərbaycanda müstəqil Yeparxiya – Xəzəryanı ölkələri, o
cümlədən Dağıstanı və Çeçenistanı əhatə edən Yeparxiyanın yaradılması həm də bunun göstəricisidir ki,
Azərbaycanın suverenliyi bütün istiqamətlərdə, o cümlədən rus Pravoslav kilsəsi tərəfindən tanınır və təsdiq
edilir. Biz bunu qiymətləndiririk və bir daha demək istəyirəm ki, bu qərardan məmnunam. Bir də ki, 1934-cü
ilədək belə olmuşdur. Yəni biz tarixi ədalətin bərpa edildiyinin şahidiyik. Biz də kömək edəcəyik ki, müstəqil
yepiskopluğun fəaliyyəti uğurlu olsun. Özümüzdən asılı olan hər şeyi edəcəyik ki, yeparxiyaya daxil olan
Xəzəryanı ölkələrdə də sizin fəaliyyətiniz uğurlu olsun.
Əlbəttə, biz istəyirik ki, bütün regionumuzda, xüsusən Şimali Qafqazda sülh və sakitlik olsun. Çünki
Azərbaycan Şimali Qafqazla çox bağlıdır - mən Rusiya Federasiyasının bu hissəsini nəzərdə tutaram. Biz bütün
Şimali Qafqazda əmin-amanlığın bərqərar olmasına kömək etmək üçün öz tərəfimizdən səy göstəririk.
Ümidvaram ki, əmin-amanlıq olacaqdır. Hesab edirəm ki, bu baxımdan sizin fəaliyyətinizin də böyük
əhəmiyyəti olacaqdır.
Sizi bir daha təbrik edirəm. Mən müqəddəs II Aleksinin məktubunu diqqətlə oxuyacağam və şübhəsiz ki, ona
cavab verəcəyəm. Bilirsiniz ki, biz II Aleksinin özü üçün münasib vaxtda Azərbaycana gəlməsini gözləyirik.
Biz onu hər zaman qəbul etməyə şad olacağıq. Ümidvaram ki, siz bu fikri ona çatdıracaqsınız.
Y e p i s k o p A l e k s a n d r: Heydər Əliyeviç, səmimi sözlərə, diqqət və dəstəyə görə, müqəddəs
patriarx Aleksini dəvət etməyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də müqəddəs patriarxın səfər problemi
müzakirə olunur, onun uğurlu keçməsi üçün hazırlıq görülür. Həm də ki, onun dini yurisdiksiyası Azərbaycan
ərazisinə də yayılır. Bu səbəbdən müqəddəs patriarx həm Bakıya, həm də Azərbaycana səfər edib bizim dini
həyatımızla yaxından tanış olmaq arzusunda olduğunu bildirmişdir. Bir də ki, fevralın 18-də müqəddəs
patriarxın 70 illiyi qeyd ediləcəkdir. Görünür, bu, böyük kilsə təntənəsi olacaq, Moskvada olduqca ciddi hazırlıq
işi aparılır. Mənim bildiyimə görə, Azərbaycandan, şeyx başda olmaqla, bütöv bir nümayəndə heyəti
gedəcəkdir. Mən özüm bu tədbirə hazırlaşmaq üçün sabah Moskvaya yola düşürəm. Fevralın 19-da Böyük
Teatrda bu əlamətdar yubileylə bağlı təntənəli tədbir keçiriləcəkdir. Mən Sizin dəvətinizi müqəddəs partriarxa
hökmən çatdıracaq və Sizin səmimi qəbulunuzdan, Azərbaycan ərazisindəki rus Pravoslav kilsəsinin fəaliyyəti
barədə dediyiniz hərarətli sözlərinizdən danışacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bütün Rusiyanın patriarxı II Aleksini ad günü münasibətilə təbrik edirəm, ona
xüsusi təbrik göndərəcəyəm. Xahiş edirəm mənim səmimi təbrikimi və ən yaxşı arzularımı ona sözlə də
çatdırasınız.
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«KİTABİ-DƏDƏ QORQUD» DASTANININ 1300 İLLİK YUBİLEYİ ÜZRƏ DÖVLƏT
KOMİSSİYASININ İCLASINDA NİTQİ
Prezident sarayı
16 fevral 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra biz azərbaycanlılar öz tariximizi, tarixi keçmişimizi və
tariximizdə mövcud olan mühüm hadisələri, mərhələləri yenidən təhlil edirik, tədqiq edirik və onları müstəqillik
mövqeyindən daha da obyektiv, doğru-düzgün yazmağa və həm ölkəmizin ictimaiyyətinə, həm də dünyaya
çatdırmağa çalışırıq.
Bu baxımdan «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyinin keçirilməsi xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında verilmiş fərmandan ötən
dövrdə xeyli iş görülmüşdür. Ancaq hələ görüləsi işlər də çoxdur. Ona görə də biz bu gün yubiley
komissiyasının iclasına toplaşmışıq. Məqsəd də görülən işlərə nəzər salmaqdan və onların əsasında bundan
sonra görüləcək işlər haqqında müəyyən addımlar atmaqdan ibarətdir.
Görüləcək işlər haqqında iş planının layihəsi sizə təqdim olunub. Güman edirəm, onunla tanış ola
bilmisiniz. Arzu edərdim ki, müzakirə zamanı öz fikirlərinizlə bərabər, eyni zamanda iş planına münasibət də
bildirəsiniz – nəyi qəbul etmək olar, nəyi olmaz, iş planımıza əlavə nəyi salmalıyıq.
Hər halda, bu il biz yubiley tədbirlərini sona çatdırmalıyıq. Ona görə də qarşıda həm böyük, həm də çox
gərgin iş durur. Bəllidir ki, tariximizin ən parlaq səhifələrindən biri olan «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının
yubileyini indi, müstəqil Azərbaycanın müasir şəraitində çox yüksək səviyyədə keçirməliyik. Ona görə də mən
bugünkü müzakirədən çox şey gözləyirəm.
YEKUN NİTQİ
Mənə elə gəlir ki, biz tədbirlər planını yetərli müzakirə etdik. İndi biz gərək müəyyən edək. Şübhəsiz ki,
bundan sonra görüləsi işlər tədbirlər planında öz əksini tapıbdır və bu əlavələr də olacaqdır. Ancaq bu yubileyin
zirvə görüşü, tədbiri bu il olmalıdır. Şübhəsiz ki, onun vaxtını uzatmaq məqsədəuyğun olmaz.
Mənə deyirlər, YUNESKO belə bir fikir irəli sürübdür ki, əgər biz bu tədbiri iyun ayında Azərbaycanda
keçirsək, YUNESKO-nun rəhbərliyi həmin tədbirdə iştirak edəcəkdir.
Gərək indi biz bu tədbirin vaxtını müəyyən edək. İyul ayı bir az isti olur. Bilirsiniz, yubiley tədbirini
sentyabr ayında keçirmək daha yaxşı olar. Ancaq həmin vaxt bir sıra digər yubileylərlə üst-üstə düşə bilər.
Çünki Osmanlı imperatorluğunun 700 illiyi qeyd ediləcəkdir. Deyəsən, onlar bunu noyabr ayında keçirmək
istəyirlər.
Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü hər il bu dövlətlərdən birində olur. Bu zirvə görüşü
keçən il Qazaxıstanın paytaxtı Astanada oldu. Orada qərar qəbul edildi ki, növbəti zirvə görüşü 1999-cu ildə
Azərbaycanda keçirilsin.
Ona görə mən belə nəzərdə tuturam ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyini həmin zirvə görüşü
ilə bir vaxtda keçirək. Bir gün «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyi, o birisi gün zirvə görüşü keçirilsin.
Yaxud da əvvəl zirvə görüşü, sonra isə «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyi olsun ki, türkdilli ölkələrin
dövlət başçıları da bu tədbirlərdə iştirak edə bilsinlər. Artıq belə bir ənənə yaranıbdır. Məsələn, «Manas»ın min


Dövlət komissiyası sədrinin müavini, Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, Azərbaycan EA-nın ədəbiyyat, dil və incəsənət
bölməsinin akademik-katibi Bəkir Nəbiyev, təhsil naziri Misir Mərdanov Dövlət komissiyası sədrinin müavini, EA-nın
prezidenti Fərəməz Maqsudov, EA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru Ağamusa Axundov M.Ə.Rəsulzadə
adına Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri Kamil Vəliyev, Azərbaycan mədəniyyət fondunun sədri Kamal
Abdullayev, EA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş elmi işçisi Şamil Cəmşidov, xalq şairi Nəbi
Xəzri, Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru İsa Həbibbəyli, BDU-nun kafedra müdiri Tofiq
Hacıyev, EA-nın Tarix İnstitutunun şöbə müdiri Oqtay Əfəndiyev, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov, BDU-nun
professoru Samət Əlizadə, Xarici İşlər Nazirliyində xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir, YUNESKO üzrə Azərbaycan
Respublikasının milli komissiyasının məsul katibi Ramiz Abutalıbov iclasda çıxış etdilər.
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illiyi yubileyində türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının Qırğızıstanda zirvə görüşü oldu. Yaxud da Daşkənddə
Əmir Teymurun 660 illik yubileyi idi, eyni zamanda türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü keçirildi.
Mən həmin ölkələrin dövlət başçıları ilə danışmışam. Onlar da razıdırlar ki, bu iki tədbir eyni vaxtda
keçirilsin. Bu yubileyin vaxtını təyin etmək lazımdır. Ona görə ki, gərək, birincisi, YUNESKO-nun rəhbərliyi
ilə bu barədə danışaq, ikincisi, türkdilli ölkələrin dövlət başçıları ilə bu vaxtı bir də müəyyənləşdirək. Çünki
həmin dövlət başçılarının hərəsinin öz proqramı, işi vardır. Gərək vaxtı onlarla da razılaşdıraq. Biz bu yubiley
tədbirini iyun ayında keçirməyi nəzərdə tutsaq, onda gərək mən türkdilli ölkələrin dövlət başçıları ilə indidən
danışıb onların razılığını alım.
Ola bilər, bu tədbirin vaxtı ya iyun, ya da sentyabr ayı olsun. Sentyabrdan sonraya saxlamaq bir az
çətindir. Sentyabrda keçirsək, onda biz YUNESKO-nun yüksək səviyyəli heyətindən məhrum olacağıq. Biz bu
tədbiri hansı ay keçirsək, həmin tarixi razılaşdırsaq, türkdilli ölkələrin başçıları orada iştirak edəcəklər.
Əlbəttə, bu tədbiri iyul və avqust aylarında keçirmək bir qədər çətindir. Biz onu gərək ya iyunda, ya da
sentyabrda keçirək.
Gəlin belə edək, - mən bu məsələni türkdilli ölkələrin dövlət başçıları ilə müzakirə edim, görüm onlar
üçün hansı vaxt əlverişlidir, yararlıdır. Əgər onlar üçün iyun ayı əlverişli olsa, onda bu yubileyi iyunun sonunda,
yaxud sentyabr ayını qəbul etsələr, bu tədbiri sentyabrın birinci yarısında keçirmək olar ki, başqa ölkələrdəki
tədbirlərlə üst-üstə düşməsin. Gəlin belə danışaq ki, mən bir həftə, on gün ərzində bu məsələni müəyyənləşdirib
elan edərəm. Beləliklə, düşünürəm ki, müzakirəni qurtara bilərik.
Çox ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı, əhəmiyyətli çıxışlar, yaxşı təkliflər oldu. Hesab edirəm ki, bunların
əsasında iş planı daha da genişlənər, konkretləşər, həm «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubiley
tədbirlərinin keçirilməsi, həm də bu sahədə gələcək illərdə lazımi işlər görülməsi üçün yaxşı imkanlar yaranar.
Fərman imzalanandan sonra indiyə qədər görülən işlər və bugünkü müzakirə onu göstərir ki, biz böyük bir iş
başlamışıq. Bu gün bütün çıxışlarda bir daha qeyd olundu ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı Azərbaycan tarixinin,
mədəniyyətinin, elminin, ədəbiyyatının ən görkəmli, ən parlaq abidəsidir.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının fövqəladə əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o bizim tariximizin 1300 illik
dövrünü həm əks etdirir, həm də bir daha təsdiq edir. O, tarixi köklərimizi dünyaya göstərir, oğuz, türk
mənşəyimizi və zəngin tariximizi sübut edir. Bunlar bizim hamımız üçün, xalqımızın bu günü, gələcəyi üçün
əhəmiyyətlidir.
Məlumdur ki, XX əsrdə Azərbaycan xalqı bir çox tarixi hadisələri yubileylərlə, yaxud başqa tədbirlərlə
qeyd edibdir. Ancaq bu gün təəssüflə deyə bilərik ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı Azərbaycanın həyatında
özünəməxsus yeri indiyə qədər tutmayıbdır. Bunun da səbəbləri məlumdur. Çıxışlarda bu barədə deyildi. Biz
ötən dövrdə tariximizi özümüz istədiyimiz kimi yaza bilməmişik. Tariximizin, o cümlədən ədəbiyyat,
mədəniyyət tariximizin həmişə ideologiya təsiri altında qalması, bu barədə bizim sərbəst olmamağımız vaxtilə
belə böyük itkilərə gətirib çıxarmışdı. Buna təəssüf etmək olar.
Bununla yanaşı, bu gün məmnuniyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın vətənpərvər alimləri,
tədqiqatçıları, yazıçıları, şairləri «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı haqqında öz imkanları dairəsində əsərlər
yaratmışlar və «Kitabi-Dədə Qorqud»un tədqiqatı aparılmışdır. Ancaq buna dövlət himayəsi istənilən səviyyədə
olmamışdır. Məsələn, 1970-ci illərdə, 1980-ci illərin əvvəlində mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman biz
respublikamızın tarixi, keçmişi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti haqqında çoxlu tədbirlər həyata keçirdik. Amma mən
bu gün açıq deməliyəm ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» haqqında heç bir təşəbbüs irəli sürülməmişdir. Mən bu gün
bunu qətiyyətlə deyirəm. Əgər belə bir təşəbbüs irəli sürülsəydi, biz bunu müəyyən çərçivədə həyata keçirə
bilərdik. Mənim işlədiyim həmin illərdə milli mədəniyyətimizə, tariximizə aid olan bir çox tədbirlərin keçirilməsinə Moskvanın müqavimətini, hətta qadağanını hiss etmişdik. Lakin bununla yanaşı, bizim cəhdlərimiz,
təkidlərimiz nəticəsində biz o vaxt bir çox tədbirlərin keçirilməsinə nail olmuşduq.
Mən bu gün, bu müzakirə zamanı düşünürəm, - bəs nə üçün «Kitabi-Dədə Qorqud» haqqında heç bir
təşəbbüs olmamışdı? Eyni zamanda, özüm belə bir cavab verə bilərəm: yəqin ona görə ki, ümumiyyətlə, bizim
Azərbaycanın üzərinə pantürkizm damğası vurulduğuna, Azərbaycanda çox dəyərli insanlar pantürkist adı ilə
həbs olunduğuna, repressiyaya məruz qaldığına, əsərlər, kitablar dağıdıldığına görə alimlərimiz, ictimai xadimlərimiz «Kitabi-Dədə Qorqud» haqqında təşəbbüs qaldırmağa bəlkə də cəsarət etməyiblər. Mən bunu belə izah
edə bilərəm.
Ancaq biz eyni zamanda onu da qiymətləndirməliyik ki, bir çox alimlərimiz, yazıçılarımız bu mövzuya
xüsusi fikir vermişlər, əsərlər yaratmışlar və «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı Azərbaycanın həyatında,
ədəbiyyatında yaşamış və inkişaf etmişdir. Amma şübhəsiz, bunlar bizim bu gün istədiyimiz səviyyədə - tarixi
ədalət səviyyəsində olmayıbdır.
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Burada artıq qeyd olundu ki, Həmid Araslının, Məmmədhüseyn Təhmasibin, Əbdüləzəl Dəmirçizadənin
və başqa alimlərin yazdıqları əsərlər «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının elmi tədqiqi və geniş təbliğ edilməsi
üçün böyük xidmətlər göstərmişdir. Başqa bir çox alimlərin də adını çəkə bilərik.
Bizim hörmətli alimlərimiz burada çıxış etdilər və öz tədqiqatları, yazdıqları əsərlər barədə məlumat
verdilər. Bunlar hamısı çox qiymətlidir. Mən bu görüş ərəfəsində bir neçə belə kitabla tanış oldum. Alim,
professor Samət Əlizadənin burada qeyd etdiyi həmin kitab 1988-ci ildə Fərhad Zeynalovun və Samət
Əlizadənin müəllifliyi ilə nəşr edilmişdir. Mən bu kitaba baxdım. O, həqiqətən çox sanballı elmi əsərdir. Ancaq
bu elmi əsərlər alimlər, tədqiqatçılar üçün böyük əhəmiyyət daşıyır, geniş ictimaiyyət isə bunlardan istənilən
səviyyədə istifadə edə bilməyibdir. «Kitabi-Dədə Qorqud»un elmi nöqteyi-nəzərdən tədqiq edilməsi bizim üçün
çox lazımdır. Eyni zamanda, «Kitabi-Dədə Qorqud» Azərbaycan ictimaiyyəti, kütlə, xalq üçün tanınmalıdır.
Mən bu baxımdan Anarın xidmətlərini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Mənə belə gəlir ki, biz bu gün,
müəyyən zaman keçəndən sonra Anarın bu sahədəki axtarışlarına, xidmətlərinə daha da yüksək qiymət
verməliyik. Bəlkə də Anar uşaqlar üçün Dədə Qorqud haqqında kitab yazanda, yaxud başqa kitablarını yazanda
çoxları bunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu o dərəcədə dərk edə bilmirdilər. Amma indi biz artıq öz milli
dəyərlərimizi, köklərimizi, tariximizi olduğu kimi təsvir etməyə çalışarkən vaxtilə atılmış belə addımların nə
qədər qiymətli olduğunu dərk edirik. Mən Anarın bu münasibətlə yaratdığı filmi də qiymətləndirirəm.
Təbiidir, siz də, biz də, hamımız bilirik ki, hər bir tarixi hadisəni elmi kitablardan da tapıb oxumaq olar.
Amma hər bir insan elmi kitablardan istifadə edə bilmir. Son onilliklərin təcrübəsi onu göstərir ki, geniş kütlə,
xalq üçün tarixi hadisələri izah, təbliğ etməkdən ötrü ən gözəl vasitə onlar haqqında filmlərin, səhnə əsərlərinin
yaranmasıdır. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyov vaxtilə «Koroğlu» operasını yaradana qədər bəlkə də xalqımız
Koroğlunu bu qədər dərindən dərk edə bilmirdi. Ancaq Üzeyir Hacıbəyovun yaratdığı «Koroğlu» operası və
onun səhnəmizdə çox gözəl şəkildə təqdim olunması indi Koroğlu obrazının və «Koroğlu» dastanının
məzmununu, mənasını hamımız üçün çox gözəl göstərir. İndi hər birimizdən soruşsalar ki, Koroğlu kimdir,
mərhum böyük müğənnimiz Bülbülün səhnədə yaratdığı Koroğlu obrazı yada düşür. Yaxud, - mən bunu vaxtilə
demişəm, - Səməd Vurğunun Vaqif haqqında yazdığı pyes Vaqifi geniş kütləyə tanıdıbdır. Vaqifin şerləri,
əsərləri tanınırdı, amma o qədər də geniş yox. Şerlərini oxuyurduq, lakin Vaqifin kim olduğu, onun həyatı,
tərcümeyi-halı, yaradıcılığı haqqında geniş məlumat yox idi.
Xatirimdədir, mən orta məktəbdə oxuyarkən «Ədəbiyyat müntəxəbatı» kitabında Vaqif haqqında bir-iki
səhifə və şerləri var idi. Biz orta məktəbdə oxuyarkən Vaqifin «Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim» şerini
öyrənmişdik. Mənim orta məktəbdən yadımda qalan odur. Amma «Vaqif» pyesini görəndən sonra Ələsgər
Ələkbərovun ifasında Vaqifin surəti də, eyni zamanda Vaqif də bizə məlum oldu.
Ona görə də tarixi mövzuda yaradılan əsərlər, o cümlədən «Nəsimi», «Babək» filmləri çox qiymətlidir.
Şübhəsiz ki, Anarın yaratdığı «Dədə Qorqud» filmi də çox qiymətlidir. Onun qiyməti bəlkə də ona görə çoxdur ki,
- indi hamımız bilirik - «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının dili çox çətindir, mürəkkəbdir. Onun tarixi də başqa
dastanlar kimi o qədər tədqiq olunmayıbdır. Ona görə də bu təşəbbüs çox əhəmiyyətlidir. Hesab edirəm ki, bu film
qarşıdakı yubiley zamanı Azərbaycan ictimaiyyətinə, kütləyə yenidən təqdim olunmalıdır.
Mən burada irəli sürülən təkliflərlə tamamilə razıyam ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» haqqında böyük bir
serial yaratmaq olar. Bunun nə həcmdə olacağını mən bu gün müəyyən edə bilmərəm. Amma bu təklifi
dəstəkləyirəm, qəbul edirəm və biz belə bir serialın yaranması üçün lazımi vəsait taparıq. Yəqin ki, bu, tədbirlər
planında öz əksini tapmalıdır və bu barədə işlər görülməlidir.
Beləliklə, indiyə qədər olan dövrdə müəyyən işlər görülübdür. Əgər biz tariximizi bu gün müəyyən qədər
səliqəyə salsaq, indiyədək görülən işləri yəqin ki, «Kitabi-Dədə Qorqud»un tarixinin öyrənilməsinin birinci
mərhələsi hesab etmək olar. Yəqin ki, ikinci mərhələ «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında verilmiş fərmandan başlanır.
Siz bu fərmanın əhəmiyyətini burada çox düzgün qeyd etdiniz. Bu fərmanın ən böyük əhəmiyyəti ondan
ibarətdir ki, birincisi, biz bütün dünyaya nümayiş etdirir və bildiririk ki, bəli, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının
azı 1300 il yaşı vardır. İkincisi, onu bildiririk ki, bəli, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı Azərbaycan xalqına, bütün
türk dünyasına məxsusdur. Ancaq onun vətəni Azərbaycandır. Burada çox deyildi, bəli, onun vətəni, sahibi
Azərbaycan xalqıdır, onun sahibi müstəqil Azərbaycan dövlətidir.
Mən belə hesab edirəm ki, bax, bu iki cəhət bizim fərmanın böyük əhəmiyyətini nümayiş etdirir. Həmin
fərman veriləndən indiyə qədər görülən işlər də çox əhəmiyyətlidir. Burada bu barədə məlumat verildi. Ancaq
daha da çox iş bundan sonra görülməlidir. Bundan sonra görüləcək işlər isə iki mərhələyə bölünə bilər: birincisi,
vaxtını müəyyən edəcəyimiz builki zirvə tədbirinə qədər; ikincisi, ondan sonrakı dövrdə görüləcək işlər.
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Təbiidir, biz «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik tarixini təhlil etmək, əsərlər yaratmaq və onları nəşr
etmək, dünyaya yaymaq işini bir il ərzində görə bilmərik. Ona görə də bizim iş planımızın iki hissəsi olmalıdır.
Onun birinci hissəsində nəzərdə tutulan işlər son yubiley tədbirinə qədər görüləcəkdir. İkinci hissəsində
planlaşdırılan işlər isə son yubiley tədbirindən sonra, gələcək illərdə görüləcəkdir.
Hesab edirəm ki, 1997-ci ildə verilmiş fərman gələcək çox illər, on illər üçün böyük perspektiv açıbdır.
Biz böyük bir perspektiv plan hazırlamalı və onu ardıcıl surətdə həyata keçirməliyik. Biz nə qədər çox işləsək,
«Kitabi-Dədə Qorqud»u, tariximizi bugünkü və gələcək nəsillərə daha da dolğun, düzgün çatdıra biləcəyik. Biz
bunu mütləq etməliyik.
Nəhayət, həmin fərmanın meydana çıxması və indi bu müzakirənin aparılması, gələcəkdə görüləcək işlər
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir. Bəli, biz keçmişdə nə qədər iş görmüşüksə, indi – müstəqil
dövlət olduqdan sonra gördüyümüz işlər onların hamısından üstündür. Çünki biz indi sərbəstik, azadıq,
müstəqilik, biz tariximizi olduğu kimi əks etdiririk və əks etdirəcəyik.
Biz öz tariximizlə, mədəniyyətimizlə, ədəbiyyatımızla fəxr edirik və fəxr etməyə haqqımız vardır. Çünki
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı kimi böyük bir elm, mədəniyyət, ədəbiyyat abidəsi olan xalq öz tarixi ilə fəxr
edə bilər. Bunlar da ölkəmizin müstəqilliyi nəticəsində mümkün olmuşdur. Biz bu müstəqillik dövründən
səmərəli istifadə etməliyik.
Müstəqilliyin qarşımızda qoyduğu vəzifələr çoxdur. Biz hüquqi, demokratik dövlət qururuq, iqtisadi
islahatlar aparırıq, siyasi islahatları həyata keçiririk, iqtisadiyyatı inkişaf etdiririk, dövlətimizi
möhkəmləndiririk. Bununla yanaşı, mən böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, son illər Azərbaycanda
müstəqilliyin imkanlarından istifadə edərək tariximizi təhlil etmək, ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi yenidən
dərk etmək və dünyaya nümayiş etdirmək sahəsində çox işlər görmüşük. Ancaq bundan sonra daha da çox işlər
görməliyik və ümid edirəm ki, görəcəyik. Bunların hamısı Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi dünyada
tanınmasına kömək edəcəkdir.
Mən bir daha deyirəm ki, burada irəli sürülən təkliflər çox dəyərlidir. Məsələn, mən Dədə Qorqud
haqqında bu fikirlə razıyam ki, bəlkə də adi bir heykəl qoymaq o qədər də məqsədəuyğun olmazdı. Mən
razıyam ki, böyük bir kompleks yaratmaq, onun üçün münasib yer seçmək olar. Yəni doğrudan da, bir surətin
heykəlini qoymaq çox lazımdır, lakin «Kitabi-Dədə Qorqud» elə bir dastandır ki, kompleks götürsək, məsələn,
bir şəhərcik ayırsaq, sonra orada cürbəcür başqa abidələr də yaratmaq olar. Memarlarımız, heykəltəraşlarımız,
rəssamlarımız bu barədə düşünməlidirlər.
Hesab edirəm ki, biz bunu edə bilərik. Təbiidir ki, bunu qısa bir zamanda etmək mümkün deyildir. Ancaq
əgər bizim mütəxəssislərimiz bu barədə yaxşı bir təklif irəli sürə bilsələr, komissiyamız bu sahədə yaxşı işləyə
bilsə, biz belə bir layihəni qəbul edərək və bu layihə əsasında bir, iki, üç ilə böyük bir kompleks yarada bilərik.
Bu lazımdır. Əgər film lazımdırsa ki, insanlar baxsınlar, böyük bir kompleks də lazımdır ki, insanlar daim oraya
getsinlər. Dədə Qorqudu ziyarət etsinlər və tariximizlə, Dədə Qorqudla daim təmasda olsunlar.
Burada Dədə Qorqudun qəbri haqqında söhbət getdi. Biz bunu dərinləşdirmədik. Ona görə də mən bu gün
bu barədə ətraflı fikir söyləmək istəmirəm. Ancaq hesab edirəm ki, komissiyamız gərək bu barədə də bir təklif
versin. Bu təklifi yəqin ki, bir-iki ay müddətində vermək lazımdır. Hörmətli alimimiz burada dedi ki, kimsə
Dədə Qorqudun qəbrini tanıyır. Amma mən eşitmişəm ki, Dədə Qorqudun Dərbənddəki qəbri məlumdur və
oraya ziyarətə də gedirlər.
Biz etiraf etməliyik ki, Dədə Qorqudun Dərbənddə qəbri olduğunu son vaxtlara qədər bəlkə də az adam
bilirdi. Məsələn, etiraf edirəm ki, mən bunu bilmirdim. Yaxşı, kim bilirsə əlini qaldırsın. Görürsünüz, çox az, üçdörd adam əlini qaldırır.
Gəlin belə danışaq. Bir halda ki, hamınız deyirsiniz Dədə Qorqudun çox yerlərdə qəbri var, gəlin Dədə
Qorqudun harada qəbirləri varsa, onları tapaq. Bir halda ki, bu gün deyirik Dədə Qorqudun sahibiyik, həmin
qəbirləri tapaq, araşdıraq, kitablarda yazılsın, bunların ünvanı bilinsin.
Hesab edirəm ki, komissiya üzvləri Dədə Qorqudun qəbri barədə işlərlə məşğul olurlar. Mən
komissiyanın sədriyəm. Ancaq mənim müavinlərim var. Onlar Elçin Əfəndiyev, Fərəməz Maqsudov və
Anardır. Mən bundan sonrakı təşkilati işləri müavinlərimə tapşırıram. Çünki komissiyanın iclasını keçirməyə
mənim hər dəfə imkanım olmayacaqdır. Mən müavinlərimdən xahiş edirəm ki, bu gündən iş planı qurulsun. Ola
bilər, ayda iki dəfə yığışasınız, komissiyanın üzvlərindən kimləri istəsəniz dəvət edəsiniz, işləri görəsiniz və
mənə məlumat verəsiniz. Mən bunu sizdən xahiş edirəm.
Bugünkü müzakirəyə görə sağ olun.

82

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BÖYÜK BRİTANİYANIN «RAMKO» ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
16 fevral 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gəlmisiniz. Sizinlə yenidən görüşümdən çox məmnunam.
M a l k o l m R i f k i n d: Çox sağ olun, cənab prezident. Həm mənim üçün, həm də «Remko» şirkəti üçün
çox böyük şərəfdir ki, biz yenidən Bakıdayıq. Cənab prezident, Sizin səhhətinizi belə gözəl görmək bizim üçün
çox böyük xoşbəxtlikdir.
Cənab prezident, Birləşmiş Krallığa Sizin rəsmi səfərinizi böyük məmnuniyyətlə xatırlayırıq. O, çox uğurlu
bir səfər idi və həftələr, aylar ötdükcə biz onun müsbət nəticələrini görürük. Azərbaycan ilə Böyük Britaniya
arasındakı əlaqələrin və məsləhətləşmələrin miqyası da getdikcə artmaqdadır. Deməliyəm ki, Birləşmiş
Krallığın parlamentində də Azərbaycana maraq artıb, ölkənizlə əlaqədar müzakirələr genişlənibdir. Həm
İcmalar Palatasında, həm də Lordlar Palatasında Azərbaycan haqqında tezliklə böyük müzakirələr gözlənilir.
Cənab prezident, mənə elə gəlir ki, Sizin Britaniyaya rəsmi səfəriniz bu marağın artmasına səbəb olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də Böyük Britaniyaya rəsmi
səfərimi çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Hesab edirəm ki, mənim Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərim, keçirdiyim
görüşlər, apardığım danışıqlar, imzaladığımız sənədlər çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Mən həmin səfəri çox
məhsuldar hesab edirəm. Birləşmiş Krallığın Baş naziri Toni Bleyer ilə mən böyük bəyannamə və bir sıra
konkret müqavilələr, o cümlədən «Ramko» şirkəti ilə müqavilə imzaladıq. Mən bundan çox məmnunam. Hesab
edirəm ki, biz birlikdə – həm Britaniya tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi işlərimizin daha da sürətlənməsi üçün
yaxşı əsas yaratdıq.
M a l k o l m R i f k i n d: Cənab prezident, xüsusi məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimiz
arasında iqtisadi əməkdaşlıq çox uğurludur. Cənab Stiv Ramp bir neçə həftə bundan əvvəl burada olarkən biz
onunla birlikdə «Muradxanlı» yatağına baş çəkdik. Mənə elə gəlir ki, cənab Rampın burada görülən işlər
haqqında Sizə sözü vardır.
S t i v R a m p: Cənab prezident, «Muradxanlı» yatağı barədə biz Sizinlə əvvəllər də söhbət etmişik. Mən
yaxşı bilirəm ki, «Muradxanlı» yatağına tarixi baxımdan Sizin marağınız vardır. Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinin və «Ramko» şirkətinin iştirakı ilə «Muradxanlı» şirkəti yaradılmışdır.
Hazırda biz «Muradxanlı» yatağında birinci quyunun qazılması barədə tender keçiririk. Məqsəd ondan
ibarətdir ki, bu ilin may, yaxud iyun ayında həmin quyunun qazılmasına başlayaq. Bu sahədə iş çox sürətlə
gedir. Bu, «Ramko»nun iştirakı ilə Azərbaycanın qurudakı neft yatağında qazılan ilk quyudur. Daha vacib
məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə «Ramko» şirkəti arasında imzalanmış müqaviləyə
əsasən «Muradxanlı» yatağında qazılan bu quyu qurudakı yataqdan Azərbaycana gəlir gətirəcək ilk quyu olacaqdır.
Cənab prezident, mən yaxşı bilirəm ki, Azərbaycanda xarici şirkətlərə dost münasibəti yaradılmasına şəxsən
Siz çox böyük əmək sərf etmisiniz. Mən əminəm ki, «Ramko»nun buradakı fəaliyyəti xarici şirkətlərin
Azərbaycandakı işinə nümunə olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Muradxanlı» neft yatağı həqiqətən mənim üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Mən
Azərbaycanda 1970-ci illərdə işlədiyim zaman «Muradxanlı»da neftin aşkar edilməsi və hasilatı bizim üçün
böyük hadisə olmuşdu. Çünki əvvəllər belə bir fikir var idi ki, Azərbaycanda quruda – Abşeron yarımadasında
və onun yaxınlığında olan Salyan, Neftçala, Əli Bayramlı, Şirvan bölgəsində neft var, başqa yerlərdə yoxdur.
«Muradxanlı» yatağı fəaliyyətə başlayanda oradakı quyular çox yüksək miqdarda neft verirdi. Bu, bizi çox
sevindirmişdi. Ancaq sonrakı illərdə bir sıra səhvlər olmuşdu, orada neft hasilatı aşağı düşmüşdü. Mən inanıram
ki, həmin yataqda neft çoxdur. Siz bu yatağı çox düzgün seçmisiniz. Mən ümidvaram ki, biz birlikdə o yataqdan
həm çox neft, həm də gəlir götürəcəyik. Sizin bu sahədəki işinizi həmişə dəstəkləyəcəyəm.


Görüşdə Böyük Britaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Malkolm Rifkind, «Remko» şirkətinin prezidenti Stiv Ramp,
«Remko» Kaspian şirkətinin prezidenti Mixail Qalkin və Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfiri Deyvid Rocer Tomas
iştirak edirdilər.
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M a l k o l m R i f k i n d: Cənab prezident, böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimiz
arasında həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə əməkdaşlıq yaxşı səviyyədədir. Mənə elə gəlir ki, Birləşmiş
Krallıqda Azərbaycanı indi daha yaxşı anlayırlar. Cənab prezident, bu əməkdaşlığı daha da genişləndirmək üçün
biz yeni yollar arayıb tapırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz ki, Azərbaycan Böyük Britaniya ilə bütün sahələrdə əlaqələrini
genişləndirmək istəyir. Ona görə də bu istiqamətdə görülən hər bir iş bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Londonda
bəyan etdiyimiz kimi, bu, bizim imzaladığımız bəyannamədə də öz əksini tapıbdır ki, Böyük Britaniya ilə
Azərbaycan arasında əlaqələr strateji əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Bizim əlaqələrimiz adi iqtisadi əməkdaşlıq
deyildir.
Biz bu sahədə üzərimizə götürdüyümüz bütün öhdəlikləri yerinə yetiririk və yetirəcəyik. Şübhəsiz ki,
«Ramko» şirkəti ilə əməkdaşlıq da bizim bu böyük əməkdaşlığımızın mühüm bir hissəsidir.
Cənab Rifkind, xarici işlər naziri işlədiyiniz zaman da biz sizinlə yaxşı əməkdaşlıq etmişdik. «Ramko»
şirkəti Azərbaycana birincilər sırasında gələn xarici şirkətlərdən biridir. «Ramko»nun respublikamızla əlaqələri
artıq böyük sınaqlardan keçibdir. Güman edirəm ki, «Ramko» şirkəti ilə əlaqələrimizin yaxşı gələcəyi vardır.
Bunları səfir də təsdiq edə bilər.
S t i v R a m p: Cənab prezident, cənab Rifkindlə birlikdə biz üç həftə bundan əvvəl Azərbaycana səfərə
gəlmişdik. Biz Bakı–Supsa ilkin neft kəmərini də gördük. Deməliyəm ki, bu, çox gözəl bir layihədir. Aprel
ayında bu layihə üzrə neftin ixracına başlanacaqdır. Biz xüsusilə burada görülən işin keyfiyyətinə valeh olduq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu, əhəmiyyətli bir layihədir. Biz artıq aprel ayında neftin Supsa limanından
tankerlərə doldurulmasını qeyd edəcəyik. Bilirsiniz ki, həmin boruya artıq neft doldurulubdur. İndi Gürcüstan
yaxınlığında və Supsa limanında işlər başa çatmaq üzrədir. Həmin borunun işə başlaması böyük hadisə
olacaqdır. Siz borunun çəkilişi işinin yüksək keyfiyyətdə olduğunu qeyd edirsiniz. Bu, məni sevindirir.
S t i v R a m p: Cənab prezident, bu boru kəmərinin daha böyük mənası vardır. Həmin kəmər həm də
regional əməkdaşlıq – Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük
əhəmiyyət daşıyır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu kəmər bizim dostluğumuzun, əməkdaşlığımızın gələcək onilliklər üçün də
əsasını qoyur.
S t i v R a m p: Mənə elə gəlir ki, dünyanın bütün ölkələrindəki nüfuzlu investorlar bu uğurlu, gözəl
regional əməkdaşlığı görüb buraya daha böyük maraq göstərəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də belə düşünürəm.
S t i v R a m p: Cənab prezident, onu da bildirmək istəyirəm ki, biz Tbilisidə olarkən Gürcüstan rəhbərliyi
cənab Rifkinddən xahiş etdi ki, o, bu neft kəmərinə Qərbin münasibəti barədə televiziya vasitəsilə öz fikrini
söyləsin. Mənim fikrimcə, cənab Rifkind Gürcüstan televiziyası ilə öz fikirlərini çox gözəl açıqladı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, Gürcüstan ictimaiyyəti üçün lazımdır. Çünki Bakı-Supsa neft kəmərinin tikilməsi
Gürcüstanın iqtisadiyyatı və siyasi sabitliyi üçün çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında isə çox
yaxın dostluq əlaqələri vardır. Ona görə də bu kəmərin tikilməsi, şübhəsiz, həm bizim neftin ixracı üçün
lazımdır, eyni zamanda, bizim Gürcüstana verdiyimiz dəstəkdir. Cənab Rifkindin Gürcüstan televiziyası ilə
çıxışı, şübhəsiz ki, Gürcüstan ictimaiyyəti üçün çox əhəmiyyətli olubdur.
S t i v R a m p: Biz Gürcüstanda olanda mən cənab Şevardnadze ilə söhbət etdim və ona belə bir fikri
çatdırdım ki, Qərbdə böyük neft kəməri ilə daha çox maraqlanırlar. İlkin neft kəməri barədə az adamın məlumatı
vardır. Bakı-Supsa boru kəməri çox uğurlu bir işdir və bu barədə hamıya geniş məlumat çatdırmaq lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, böyük neft kəməri hazır olana qədər biz Bakı Supsa boru kəməri ilə xeyli
miqdarda neft ixrac edəcəyik. Onun ilkin tutumu 9-10 milyon tona qədərdir. Ona görə də bu kəmərin tikintisi
çox əhəmiyyətlidir. Mən sizinlə şərikəm ki, bu kəmər barədə bütün dünyaya geniş məlumat çatdırmaq lazımdır.
Supsada bu kəmərin təntənəli açılışı olacaqdır. Cənab Şevardnadze ilə biz nəzərdə tutmuşuq ki, oraya xarici
ölkələrdən qonaqlar dəvət ediləcəkdir.
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TÜRKİYƏNİN «MƏRMƏRƏ QRUPU» STRATEJİ VƏ SOSİAL ARAŞDIRMALAR
VAKFININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
17 fevral 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Siz Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Mən «Mərmərə qrupu»nun böyük tərkibdə nümayəndə
heyətini Azərbaycanda görməkdən çox məmnunam.
Keçən ilin oktyabr ayında sizin dəvətinizlə İstanbulda mən «Mərmərə qrupu»nun toplantısına gəldim.İlk dəfə
sizinlə orada tanış oldum. Çox maraqlı söhbətimiz, danışıqlarımız oldu və beləliklə, «Mərmərə qrupu» ilə
Azərbaycan arasında, Azərbaycanın prezidenti arasında gözəl bir ittifaq yarandı. Mən bundan çox məmnunam.
Ümumiyyətlə, «Mərmərə qrupu» ilə mənim, o cümlədən Azərbaycanın belə yaxından tanış olmasından çox
məmnunam və hesab edirəm ki, bizim son zamanlar yaranmış bu əməkdaşlığımız həm «Mərmərə qrupu» üçün,
həm də Azərbaycan üçün uğurlu və faydalı olacaqdır. Mən sizi ürəkdən salamlayıram və ümidvaram ki,
Azərbaycanın paytaxtı Bakı ilə ilk tanışlığınız sizə yaxşı təsir bağışlayıbdır. Hər halda, ancaq mən belə
düşünürəm. Mən sizi dinləməyə hazıram.
Mənim əmrim və tapşırığımla Azərbaycanın ticarət naziri sizinlə bərabər olubdur. Onun mənə verdiyi
məlumata görə, sizin burada bizim nazirliklərdə, şirkətlərdə bir çox görüşləriniz olubdur. Güman edirəm, hələ
bu gün də görüşləri davam etdirə biləcəksiniz. Arzu edirəm ki, bu səfəriniz sizin üçün də, bizim üçün də yaxşı
nəticələrə səbəb olsun. Mən sizi bir daha salamlayıram.
A k k a n S u v e r («Mərmərə qrupu» Strateji və Sosial Araşdırmalar Vakfının baş direktoru): Çox
hörmətli prezidentimiz!
Əziz şərəf başqanımız!
Bizi qəbul etməyinizdən çox şərəf duyuruq və sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Ötən il oktyabr ayının 30da Siz bizi İstanbulda ziyarət edərək şərəfləndirmisiniz. Həmin gün söylədiyiniz möhtəşəm nitqinizdə bizimlə
bərabər olmağınızı izhar etmişdiniz. Bunlara görə Sizə minnətdarıq. «Mərmərə qrupu» Sizin yüksək
fəaliyyətinizi, böyüklüyünüzü və xidmətlərinizi qiymətləndirərək heyətimizin toplantısında zati-alilərinizi
qrupumuzun şərəf başqanı – fəxri sədri seçmişdir.
Ölkəmizdə Azərbaycan və Türkiyə əlaqələrində yeni bir dövrün, yeni bir inkişafın başlanğıcına inam vardır.
Onu da söyləməliyəm ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin başçısı Süleyman Dəmirəl də Sizin şərəf başqanlığına layiq
görülməyinizdən böyük sevinc hissi duymuşdur.
Cənab prezident, icazə verin Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin şəxsi məktubunu, «Mərmərə qrupu»
Strateji və Sosial Araşdırmalar Vakfının «Şərəf başqanlığı»nın sənədini, plaketini, vakfın qızıl döş nişanını və
qalstuk sancağını Sizə təqdim edim.
Cənab prezident, ayrıca olaraq Sizə bir hədiyyəmiz də vardır. Ötən ilin oktyabrında İstanbulda bizimlə
görüşdə söylədiyiniz nitqin mətnini türkcə və azərbaycanca kitab şəklində çap etmişik. İcazənizlə, mən həmin
kitabı böyük məmnuniyyətlə Sizə təqdim edirəm.
Türkiyə ilə Azərbaycanın «bir millət, iki dövlət» olduğunu bir daha vurğulayıram.
Biz böyük tərkibdə nümayəndə heyəti ilə və Türkiyənin tanınmış doqquz iş adamı ilə Sizin görüşünüzə
gəlmişik. Onlar Bakıda iş birliyi yaratmaq istəyirlər.
Cənab prezident, artıq arxada qalmış 1998-ci ildə Sizin 75 yaşınız tamam oldu. Bu il noyabrın 1-də isə
hörmətli Süleyman Dəmirəlin 75 yaşı tamam olacaqdır. Biz «Mərmərə qrupu» olaraq prezident Süleyman
Dəmirəlin yubileyi ilə əlaqədar İstanbulda beynəlxalq simpozium keçirmək istəyirik. Bu simpoziumu aparmaq
şərəfini cənab Süleyman Dəmirəl vakfımıza həvalə etmişdir. Zati-aliləri, dünyanın bir çox ölkələrindən tanınmış
siyasət və dövlət adamlarının iştirak edəcəyi bu simpoziumu Sizin idarə etməyinizi arzulayırıq. Bizim bu
istəyimizi qəbul etsəniz, çox məmnun olacağıq. Sizə uzun ömür, cansağlığı, hörmət və ehtiramımızı bildiririk.
Mən PKK lideri Abdullah Öcalanın tutulub Türkiyəyə gətirilməsini də xatırlatmaq istəyirəm və bu
münasibətlə Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinə göndərilən təbrik teleqramlarına görə Azərbaycan xalqına
minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım!
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Sizin bu atəşin, çox hərarətli və çox səmimi nitqinizə görə təşəkkür edirəm. Siz bu gün mənə çox diqqət
göstərirsiniz və böyük şərəf verirsiniz. Təşəkkür edirəm ki, «Mərmərə qrupu» məni vakfın şərəf başqanlığı kimi
şərəfli bir ada layiq görübdür. Bu münasibətlə mən sizə təşəkkür edirəm. Sizin hazırladığınız «Şərəf başqanlığı»
haqqındakı sənədi, plaketinizi, həmçinin kitabınızı qəbul etdim və çalışacağam ki, mənə göstərdiyiniz bu böyük
etimadı gələcəkdə Azərbaycan ilə «Mərmərə qrupu» arasındakı əməkdaşlıqla doğruldum. Buna əmin ola
bilərsiniz.
Siz bu gün mənə başqa hədiyyələr də verdiniz. Bunların hamısına görə sizə təşəkkür edirəm. Bir daha
bildirmək istəyirəm ki, «Mərmərə qrupu» ilə Azərbaycan arasında yaranmış bu əlaqələr bizim üçün çox
qiymətlidir, əzizdir və bu əlaqələrin inkişaf etməsi üçün mən bundan sonra da çalışacağam.
Mən böyük məmnuniyyətlə əziz dostum, qardaşım, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, cümhur başqanı
Süleyman Dəmirəlin məktubunu sizdən qəbul etdim. Bu, mənim üçün çox əzizdir, çox qiymətlidir. Buna görə
də sizə təşəkkür edirəm və hörmətli cənab Süleyman Dəmirələ bu məktubla əlaqədar cavab məktubu
göndərəcəyəm. Təşəkkür edirəm.
Burada sizinlə bir heyətdə olan iş adamlarını mənə təqdim etdiniz. Mən İstanbulda sizinlə görüşəndə də
dedim ki, biz Azərbaycanın qapılarını dünyaya açmışıq. Biz son illər bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik, sərbəst
iqtisadiyyat yolu ilə gedirik. Ancaq hələ inkişafın ilk mərhələsindəyik. Doğrudur, təxminən son dörd il
içərisində Azərbaycana sərmayə, xarici investisiya, yatırım axını çox böyükdür. Ancaq bizim imkanlarımıza
görə daha da çox olmalıdır.
Bilirsiniz ki, biz 1994-cü ilin sentyabr ayında dünyada məşhur olmuş «Əsrin müqaviləsi» adlanan sənəd –
dünyanın böyük neft şirkətləri ilə Azərbaycan arasında bir müqavilə imzaladıq. Bu, Azərbaycanın Xəzər
dənizində olan neft yataqlarının müştərək işlənilməsi ilə əlaqədarlır. O konsorsiuma dünyanın 11 böyük şirkəti
daxildir. Artıq biz o müqaviləni həyata keçiririk və bilirsiniz ki, 1997-ci il oktyabr ayının 12-də ilkin neftin
alınmasını böyük bayram kimi qeyd etdik. Bu bayramda Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri hörmətli Məsud
Yılmaz da iştirak edirdi. Bir çox ölkələrdən yüksək səviyyəli nümayəndələr gəlmişdi. İndi artıq o neft dünya
bazarına çıxarılır. Bakı -Novorossiysk boru xətti ilə Qara dənizdə Rusiyanın limanı olan Novorossiysk limanına
çıxarılır və oradan isə ixrac olunur. Bu, bizim işimizin başlanğıcıdır. Ancaq eyni zamanda biz yeni bir xətt,
Bakı–Supsa boru xətti –Gürcüstanın Qara dənizdə olan Supsa limanınadək boru xətti tikirik. Artıq bu hazırdır
və aprel ayında biz neftin Qara dənizdən tankerlərlə çıxmasını qeyd edəcəyik. Güman edirəm ki, oraya bir çox
dövlətlərdən, o cümlədən Türkiyədən böyük nümayəndə heyətləri gələcəkdir. Ancaq bunlar bizim gördüyümüz
bu işlərin birinci mərhələsidir.
Ən böyük iş odur ki, biz keçən il oktyabr ayının 29-da Ankarada Bakı–Ceyhan boru xəttinin yaranması üçün
nəhayət, böyük bir bəyannamə imzaladıq. Bu bəyannaməni imzalayan Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan,
Qazaxıstan, Özbəkistan cümhuriyyətləri oldu və bu bəyannamə ilə biz Bakı–Ceyhan boru xəttinin yaranmasının
əsasını qoyduq. Bilirsiniz ki, son üç-dörd ildə Bakı–Ceyhan boru xətti haqqında dunyada çox mübahisələr gedir.
Bir çox ölkələr bunun yaranmasını istəmirlər, onun əleyhinə çıxırlar. Ancaq biz 1994-cü ildə bunu bəyan
etmişdik və bütün ötən illərdə ardıcıl olaraq öz siyasətimizi apardıq. Nəhayət, keçən ilin oktyabr ayında
Ankarada bu bəyannaməni imzaladıq. İndi bu məsələnin texniki, iqtisadi məsələləri həll olunur və hesab edirəm
ki, artıq biz Bakı-Ceyhan boru xəttini də tikəcəyik. Buna böyük ehtiyac vardır. Çünki Azərbaycan son dörd il
içərisində Xəzər dənizində olan neft-qaz yataqları ilə əlaqədar 15 müqavilə imzalayıbdır. Bu müqavilələr
əsasında Azərbaycana xarici neft şirkətləri tərəfindən 40 milyard dollar həcmində sərmayə qoyuluşu nəzərdə
tutulubdur.
Birinci müqavilə, 1994-cü ildə bağlanmış müqavilə üzrə nəzərdə tutulur ki, biz «Azəri», «Çıraq» və
«Cünəşli» yataqlarından 630 milyon ton neft çıxaracağıq. İndi təsəvvür edin, bu, birinci müqavilədəndir. Görün,
hər bir müqavilədən nə qədər çox neft alınacaqdır.
Məsələn, keçən ilin yayında mən Londona, Böyük Britaniyaya səfərim zamanı orada İngiltərənin, Amerikanın
şirkətləri ilə bir çox müqavilələr imzaladıq. Hətta ötən ilin sonunda biz Yaponiyanın dörd şirkəti ilə böyük bir
müqavilə imzaladıq. Doğrudur, Yaponiya şirkətləri bizə hələ 1997-ci ildə müraciət etmişdilər. 1998-ci ilin fevral
ayında, yəni bir il bundan öncə mənim Yaponiyaya rəsmi səfərim zamanı onlar çox xahiş etdilər ki, biz bu
müqaviləni imzalayaq. Ancaq biz bu məsələləri bir az da araşdırmalıydıq. Nəhayət, araşdırdıq və keçən ilin
sonunda Yaponiya şirkətləri ilə müqavilələr imzaladıq.
Beləliklə, gələcəkdə Xəzər dənizinin yalnız Azərbaycan sektorundan külli miqdarda, olduqca çox neft və qaz
çıxacaqdır. Bunların dünya bazarına çıxarılması lazımdır və bu baxımdan Bakı–Ceyhan boru xətti çox vacibdir,
əhəmiyyətlidir.
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Ancaq biz Xəzər dənizini dünyaya açdıq. İndi Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorunda, Türkmənistan
sektorunda da artıq bu işlərə başlanıbdır. Qazaxıstanın ərazisində quruda da onlar neft çıxarırlar. Onu yenə də bu
yol ilə, bu boru xətti ilə ixrac etmək arzusundadırlar. Ona görə də Bakı–Ceyhan boru xəttinin çox böyük
əhəmiyyəti vardır.
Bu gün bir xoş xəbər deyə bilərəm. Biz keçən ilin oktyabr ayında Ankarada olarkən Türkmənistan
prezidentini də Bakı - Ceyhan boru xəttinin bəyannaməsini imzalamağa dəvət etdik. Ancaq o, bəzi səbəblərdən
onu imzalamadı. Eyni də, həmin gün Ankarada Türkmənistanın cümhur başqanı ilə Türkiyənin cümhur başqanı
Türkmənistan qazının Xəzər dənizindən, Azərbaycan ərazisindən keçməklə Türkiyəyə verilməsi haqqında bir
bəyannamə, anlaşma imzaladılar. Bu, çox vacib bir anlaşmadır və mən dünən bu qaz borusunun
Türkmənistandan Xəzər dənizi ilə Azərbaycan ərazisindən Türkiyəyə keçməsi ilə əlaqədar böyük bir şirkətin
rəhbərlərini qəbul etdim. Onlar artıq Türkmənistanda bu məsələni araşdırıblar və bu boru xəttinin inşasına
başlamaq istəyirlər. İndi Azərbaycanın razılığını almaq istəyirlər. Bundan bir neçə gün öncə Türkmənistanın
cümhur başqanı, hörmətli Niyazovun bu barədə mənə müraciət məktubu olmuşdu. Mən dünən bu məsələni
onlarla müzakirə etdim və razılıq verdim ki, Türkmənistan qazı Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycandan
Türkiyəyə getsin. Bu da çox böyük əhəmiyyətli işdir. Burada təkcə Türkmənistan qazının Türkiyəyə getməsi
yox, dünya bazarına çıxması məsələsi durur. Bu layihənin dəyəri təxminən 3 milyard dollardır. Bu da böyük
hadisədir. Çünki indi biz Bakı - Ceyhan kəmərini neft üçün edirik.
Bununla bərabər, qaz üçün Türkmənistandan belə bir boru xəttinin keçməsi Orta Asiya ilə Qafqazı,
Azərbaycanı və Türkiyəni iqtisadi cəhətdən çox birləşdirir.
Beləliklə Azərbaycana, Azərbaycanın ətrafında olan ölkələrə sərmayələr gəlir. Bu da, şübhəsiz ki,
Azərbaycanın iqtisadiyyatına çox böyük imkanlar yaradır. Ancaq eyni zamanda biz bütün başqa sahələrə də
sərmayələrin gəlməsini arzu edirik. Bu baxımdan sizin təşəbbüsünüzü, böyük bir heyətlə Azərbaycana
gəlməyinizi və «Mərmərə qrupu» ilə bərabər iş adamlarının Azərbaycana gəlməsini məmnuniyyətlə qarşılayıram, qiymətləndirirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanda müştərək iş görmək üçün, sərmayə qoymaq üçün,
fayda götürmək üçün imkanlar çoxdur.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı çoxsahəlidir – həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı, həm infrastruktur və bütün
başqa sahələr. Azərbaycan bu barədə çox zəngindir. Keçmişdə, Sovetlər İttifaqı zamanı bizim çox inkişaf etmiş
sənayemiz olubdur. İndi bizim çoxlu zavodlarımız, fabriklərimiz var. Onlar əvvəlki gücü ilə işləmirlər. Çünki
bunların Sovet İttifaqı zamanı istehsal etdiyi məhsulları indi biz sata bilmirik, onların məhsul istehsal etməsi
üçün xammal ala bilmirik. Çünki bunlar hamısı keçmiş Sovetlər İttifaqının, Rusiyanın və başqa
cümhuriyyətlərin iqtisadiyyatı ilə bağlıdır. İndi orada da buna ehtiyac yoxdur və bazarda da ehtiyac yoxdur.
Amma böyük istehsal sahələrimiz vardır. Məsələn, ağır sənaye – metallurgiya, maşınqayırma sənayesi,
yüngül sənaye – toxuculuq, ayaqqabı və başqa sənaye sahələri. Bunlar çoxdur. İndi biz bunları özəlləşdiririk.
Özəlləşdirmə prosesində xarici şirkətlər də iştirak edə bilərlər. Ona görə də mən bunu sizə təqdim edirəm.
Mənə dedilər ki, dünən siz bizim Əmlak Komitəsində görüşlər keçirmisiniz, orada sizə bilgilər, məlumatlar
veriblər. Türkiyənin iş adamları Azərbaycanda özəlləşmədə iştirak edə bilərlər. Yaxud, başqa bir istehsal
sahələrinin, iş sahələrinin yaranmasında iştirak edə bilərlər. Mən sözümün əvvəlində də dedim ki, Azərbaycan
qapılarını bütün dünyaya açıbdır. Bizim qanunlarımız həm iş görmək üçün, həm də fayda götürmək üçün şərait
yaradır.
Mənə bildirdilər ki, bizim qanunlarımız toplu şəklində sizə verilibdir. Ancaq bu qanunlar da təkmilləşir.
Məsələn, biz iki, üç il bundan öncə qəbul etdiyimiz qanunları təkmilləşdiririk. Təkmilləşdirmə də iqtisadiyyatın
daha da sərbəstləşdirilməsi istiqamətində gedir. Yəni biz iqtisadiyyatı daha da sərbəst, açıq etmək istəyirik. Ona
görə mən bunları sizə təqdim edirəm. Siz harada iş görə bilərsinizsə, buyurun, orada iş görün. Mən isə sizə bu
barədə yardımçı olacağam, sizə qarant olacağam ki, burada gördüyünüz iş yaxşı nəticə versin və hər iki tərəf
üçün mənfəət versin.
Nəhayət, hörmətli dostum, siz mənə bildirdiniz ki, dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəlin bu il noyabr
ayının 1-də 75 yaşı tamam olur. Mən bunu yaxşı bilirəm və şübhəsiz ki, siz dəvət etsəniz də, etməsəniz də bu
mərasimdə iştirak edəcəyəm. Mən noyabr ayının 1-də Türkiyədə dostum Süleyman Dəmirəlin yanında
olacağam. Ancaq siz bir simpozium yapmaq istəyirsiniz. Bu da çox önəmli bir işdir. Mən buna da etiraz
etmirəm. Siz dediyiniz kimi, əgər simpoziumda başqanlığı da mənə etimad etmək istəyirsinizsə, mən
çalışacağam ki, bu şərəfli vəzifəni də yerinə yetirim. Ona görə əmin ola bilərsiniz ki, biz həmin gün, cənab
Süleyman Dəmirəlin doğum günü bir yerdə olacağıq və dostum Süleyman Dəmirəl, siz, yaxud başqaları hansı
proqram təklif etsələr, o proqramların hamısına qatılacağam, hamısının iştirakçısı olacağam.
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Bilməlisiniz ki, Türkiyənin hörmətli cümhur başqanı, prezidenti Süleyman Dəmirəl Azərbaycanda xüsusi
hörmətə, böyük hörmətə malikdir. Xalq onu çox sevir. Azərbaycanda xalq hörmətli Süleyman Dəmirəli Türkiyə
xalqından bəlkə də çox sevir. Bunu bilməlisiniz. Bunun da səbəbləri vardır. Çünki hörmətli Süleyman Dəmirəl
Azərbaycana həmişə qayğı, diqqət göstəribdir.
Məsələn, hələ Sovetlər Birliyi zamanı, Türkiyə ilə Sovetlər Birliyi arasında əlaqələr çox zəif olduğu bir
zaman, 1968-ci ildə hörmətli Süleyman Dəmirəl ilk dəfə Türkiyənin Baş bakanı vəzifəsinə seçiləndən sonra
Sovetlər Birliyini rəsmi ziyarətə gəlmişdi. O zaman cənab Süleyman Dəmirəl Moskvadan əlavə, Azərbaycana
da gəlməyi qərarlaşdırmışdı və ilk dəfə biz onu Azərbaycanda qəbul etdik. Mən onunla 30 il bundan öncə
görüşmüşəm və o vaxtdan bizim dostluğumuz davam edir. Amma o səfərin qiyməti çox böyükdür. Çünki əgər o
vaxt tarixdə ilk dəfə Türkiyənin Baş naziri Sovetlər İttifaqını ziyarətə gəlmişdisə və ziyarət proqramında Azərbaycana gəlmək arzusu olmuşdusa, demək, onun Azərbaycana nə qədər qayğısı, diqqəti vardır, nə qədər gözəl
münasibəti vardır. Biz bu münasibəti o vaxt gördük. Mən 1968-ci ildə hörmətli Süleyman Dəmirəlin Bakıya
ziyarəti zamanı onunla bir yerdə olmuşam. O vaxtdan bizim şəxsi dostluğumuz yaranıbdır. Ancaq Azərbaycan
müstəqilliyini əldə edən zaman da hörmətli Süleyman Dəmirəl ölkəmizə çox qayğı, diqqət göstərib və
Azərbaycanın müstəqilliyini dünya dövlətləri içərisində ilk dəfə Türkiyə tanıyıbdır. Bunun da təşəbbüskarı
hörmətli Süleyman Dəmirəldir.
Bilirsiniz ki, ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanda çox ağır proseslər olubdur. Müstəqil dövlət yaranan zaman
Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmışdır. Azərbaycan torpaqlarının bir qismi Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Azərbaycan çox ağır problemlərlə rastlaşmışdır. 1993-cü ildə
Azərbaycanda vətəndaş savaşı oldu. Burada hakimiyyət devrilməsi halları oldu. Cənab Süleyman Dəmirəl o
zaman da Azərbaycana diqqət, qayğı göstərmişdir.
Sonra Azərbaycanın Ermənistanla olan münaqişəsində problemlərin çözülməsi ilə əlaqədar Türkiyə
Cümhuriyyəti, onun hökuməti, Türkiyə xalqı və xüsusən hörmətli Süleyman Dəmirəl həmişə bizimlə bərabər
olmuşdur. O, beynəlxalq görüşlərdə, toplantılarda həmişə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etmişdir. Bunların
hamısına görə hörmətli Süleyman Dəmirəl Azərbaycanda çox əziz və dəyərli bir insandır. Azərbaycan xalqı ona
çox böyük hörmət edir. Mənim şəxsi hörmətim, Azərbaycan xalqının hörməti – hamısı birlikdə ona dəlalət edir
ki, biz noyabrın 1-də bir yerdə olacağıq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mənə sözünüz, sualınız varsa, buyurun.
A k k a n S u v e r: Hörmətli cənab prezident. Biz Bakı Dövlət Universitetini ziyarət etdik. Orada Süleyman
Dəmirəli sevənlər cəmiyyəti təsis olunmuşdur. Bu bizi çox məmnun etdi. Mənə həmin cəmiyyətin sənədi təqdim
olundu. Əlbəttə, mən bu sənədi böyük məmnuniyyətlə dövlətimizin prezidenti möhtərəm Süleyman Dəmirələ
çatdıracağam. Yeri gəlmişkən, məni bu görüşdə müşayiət edən dost Azərbaycanın dövlət və hökumət
nümayəndələrinə dərin minnətdarlıq bildirməyi özümə borc bilirəm.
H a l i d H a r i n («Harin tekstil» şirkətinin sahibi): Çox möhtərəm cənab prezident! Mən Bakıya,
Azərbaycana gəlməyimdən böyük şərəf duyuram. Sizin gərgin əməyiniz, böyük işləriniz sayəsində Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında olan dostluq günü-gündən daha da möhkəmlənir. Bu işdə Türkiyə prezidenti cənab Süleyman
Dəmirəlin də rolu olduqca böyükdür. Mən inanıram ki, Türkiyə - Azərbaycan dostluğunun inkişafı bizim iş
birliyimizi daha da genişləndirəcək.
Ş a h a b K o c a m o n ç u (Türkiyənin keçmiş səhiyyə naziri): Hörmətli cənab prezident! Azərbaycan
prezidenti kimi Sizin, Türkiyə prezidenti kimi cənab Süleyman Dəmirəlin ölkələrimiz arasındakı mədəni və
iqtisadi əlaqələrin daha da inkişafı naminə atdığınız addımlar qardaş Azərbaycana sərmayə qoymaq imkanlarını
çox genişləndirir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla işbirliyi yaratmaq böyük fayda verəcəkdir. İcazə verin Sizə
dərin hörmət və ehtiramımı bildirməklə yanaşı, Azərbaycana gəlməyimdən məmnunluq duyduğumu, Azərbaycana
daim kömək edəcəyimi xüsusi qeyd edim.
O q a n S o y s a l (Türkiyənin keçmiş millət vəkili): Möhtərəm cənab prezident! Mən hal-hazırda Amerika
Birləşmiş Ştatlarında türk lobbiçiliyi ilə bağlı fəaliyyət göstərirəm. İşimiz çox gərgin və əlbəttə ki, faydalıdır.
Siz bilirsiniz ki, Amerikada güclü erməni lobbisi vardır. Mən də öz fəaliyyətimdə onlara qarşı aktiv mübarizə
yolunu seçmişəm və bu işdə əlimdən gələni, bacardığımı etməyə cəhd göstərirəm. Hörmətli cənab prezident,
hamıya və ilk növbədə Sizə təşəkkür edirəm. İcazə verin fürsətdən istifadə edib öz şəxsi məktubumu da Sizə
çatdırım. Bir daha çox sağ ol deməyi özümə şərəf və borc bilirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostlar, çox sağ olun. Bizim bugünkü görüşümüz təkcə «Mərmərə qrupu»
ilə Azərbaycan prezidentinin görüşü deyildir. Bu, Türkiyə – Azərbaycan dostluğunu nümayiş etdirən bir
görüşdür. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələrə biz Azərbaycanda xüsusi fikir veririk. Bu,
bizim üçün üstün xarakter daşıyır və hər gün, hər an bu dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrini irəli aparmağa,
yüksəklərə qaldırmağa, inkişaf etdirməyə çalışırıq. Bugünkü görüş də bu istiqamətdə, bu yolda böyük bir
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addımdır. Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Türkiyə ilə dostluq, qardaşlıq əlaqələrinə həmişə sadiq
olacaqdır. Biz gələcəyimizin çoxunu bu əməkdaşlıqda, dostluqda görürük. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan
sizin doğma evinizdir, doğma məmləkətinizdir. Siz özünüz bildirdiniz ki, burada sərbəst danışırsınız. Hansı bir
ölkəyə getsəniz, siz öz dilinizdə, yəni türk dilində Azərbaycanda olduğu kimi danışa bilməzsiniz. Yaxud,
hansısa başqa bir ölkədə danışıqları Azərbaycanda olduğu kimi anlaya bilməzsiniz. Başqa türkdilli dövlətlər də
vardır, onlar da bizim üçün əzizdir. Amma dil fərqi böyükdür. Ancaq Türkiyədə olan türklər üçün, Azərbaycanda olan türklər, azərbaycanlılar üçün arada heç bir sədd, sərhəd yoxdur. Biz sərbəst danışırıq, fikrimizi
deyirik. Eyni sözlərdir, eyni cümlələrdir, eyni adət-ənənələrdir, eyni yeməklərdir – hamısı eynidir. Ona görə də
bizim dostluğumuzun əsası, təməli böyükdür. Biz Azərbaycanda çalışırıq və çalışacağıq ki, bu dostluğu irəli
aparaq. Sizinlə bizim əlaqələrimiz bu istiqamətdə işə çox yardım edəcəkdir.
Mən sizə bu ziyarətinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Sizin hər birinizə cansağlığı, işlərinizdə uğurlar
arzulayıram. Türk xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə səadət, xoşbəxtlik, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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ABŞ PREZİDENTİ BİLL KLİNTONUN XƏZƏRYANI BÖLGƏ ÜZRƏ XÜSUSİ
NÜMAYƏNDƏSİ SƏFİR RİÇARD MORNİNQSTARLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
22 fevral 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfir, sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və Azərbaycanda yenidən
görməyimdən çox məmnunam. Bu, bir daha onu göstərir ki, bizim işlərimiz sürətlə davam edir. Mən sizinlə yenidən
görüşməyimi çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Güman edirəm ki, ötən bir ildə gördüyümüz işlər haqqında sizdə çox
dəyərli məlumatlar vardır. Şübhəsiz ki, bu barədə fikir mübadiləsi aparmağa ehtiyac vardır.
Azərbaycanda bir məsəl var, bir məsələ həll olunanda və yaxud iş yaxşı, uğurla gedəndə deyirlər ki,
«kiminsə ayağı düşür». Cənab Morninqstar, siz Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Xəzəryanı bölgə üzrə
xüsusi səlahiyyətli nümayəndəsi, səfir təyin olunandan sonra bu işlərdə və xüsusən boru kəmərlərinin
çəkilməsində yeni bir mərhələ başlayıbdır. Ona görə də mən deyirəm ki, sizin ayağınız düşübdür. Güman
edirəm ki, biz bundan sonra da bu işdə uğurla irəli gedəcəyik.
Səmimi sözlərə və gözəl şərhlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, Sizi yenidən görmək mənim üçün çox gözəl hadisədir.
Çox şadam ki, Sizi yenidən görürəm. Deməliyəm ki, son müddətdə bu, mənim Azərbaycana beşinci səfərimdir.
Birinci səfərimdən sonra biz çoxlu tərəqqi əldə etmişik. Mən çox şadam ki, bu səfərim zamanı Sizi gözəl
səhhətdə görürəm. Çox şadam ki, Siz gözəl müalicə keçmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən heç vaxt xəstə olmamışam. Amma xırda bir
xəstəliyim, görürəm ki, çox narahatlıq doğurur. Ancaq indi hər şey çox yaxşıdır. Bu sözlərə görə sizə təşəkkür
edirəm.
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, bu gün mən eyni zamanda, xüsusi məmnuniyyət duyuram
ki, enerji naziri cənab Riçardsonun məktubunu Sizə çatdırmaq istəyirəm. Əslində bu, əvvəlcədən imzalanmış
məktubun davamıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məktuba görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən cənab Riçardsonun məktubunu diqqətlə
oxuyaram və öz mülahizələrimi bildirərəm. Bilirsiniz ki, mən cənab Riçardsonu Azərbaycana dəvət etmişəm. O,
mənə son dəfə göndərdiyi məktubda bildirmişdir ki, respublikamıza səfərə gəlməyə hazırlaşır.
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, bu məktubda də həmin məsələyə toxunulubdur. Mən
buraya gələndə o bildirdi ki, iyun ayında Azərbaycana gəlməyə çox ümid edir. O həm də ümid edir ki, bu səfəri
zamanı Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında sərhəd məsələsinə dair sənədə də imza atılacaqdır. Hesab edirəm
ki, bir qədər sonra biz bu məsələnin bütün detalları barədə söhbət edə bilərik.
Bugünkü görüş zamanı mən üç mövzuya toxunmaq istərdim. Birinci məsələ mənim Türkmənistana keçən
həftəki səfərim barədədir. Həmin səfərim zamanı Türkmənistan ilə «Pİ-ES-Cİ» qrupu arasında Transxəzər boru
xətti haqqında sənədə imza atıldı.
İkinci mövzu sərhəd məsələsində bizim vasitəçilik fəaliyyətimiz ilə əlaqədardır. Üçüncüsü isə Bakı–Ceyhan
boru kəməri layihəsi üzrə əldə etdiyimiz tərəqqi ilə bağlıdır.
Mən bu gün səhər Natiq Əliyevlə və Valeh Ələsgərovla görüşmüşəm. Bu, iki saata qədər davam edən çox
gözəl bir görüş idi. Mənə elə gəlir ki, biz bu gün bütün məsələlər üzrə razılığa gələ bildik.
Mənim Türkmənistana səfərim çox yaxşı bir səfər idi. Ona görə ki, prezident Niyazov Transxəzər boru
kəməri layihəsinə öz dəstəyini bildirdi. Mən bilirəm ki, Türkmənistan prezidentinin nümayəndələrinin buraya
səfəri zamanı Siz də bu məsələyə öz dəstəyinizi vermisiniz. Buna görə mən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Türkmənistana səfərim zamanı sərhəd məsələlərini müzakirə edərkən mən gördüm ki, cənab Niyazov bu
məsələni dərindən anlamağa başlamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə məlumat veriblər ki, siz bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində məsələlərin
hamısını ətraflı müzakirə etmisiniz. Birincisi, onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ankara bəyannaməsi imzalanandan
sonra Bakı - Ceyhan boru xəttinin tikilməsi üçün hazırlıq işləri görülməsində biz xeyli irəli getmişik.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Türkiyə nümayəndə heyəti arasında bir neçə görüş olmuşdur.
Bakı - Ceyhan boru kəmərinin tikilməsi üçün lazım olan sənədlər, layihələr hazırlanıbdır. Mənə verilən məlumata
görə, həmin məsələlərin bəziləri Türkiyə hökuməti ilə razılaşdırılmalıdır. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinin mövqeyində də müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur. Türkiyə Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti
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Bakı-Ceyhan boru xəttinin dəyərinin 2 milyard 400 milyon dollar həcmində olduğunu artıq sübut edibdir.
Görürsünüz ki, bu, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin vaxtilə elan etdiyi 3 milyard 700 milyon
dollardan nə qədər ucuzdur. Yəni mən hesab edirəm ki, ötən bir neçə ayda çox iş görülübdür və biz onu davam
etdirməliyik.
Türkmənistan qazının Xəzər dənizindən Türkiyəyə nəql olunması haqqında sizin gördüyünüz işlər, - mən
bunları mətbuatdan aldığım məlumatlara əsasən deyirəm, -Türkmənistan prezidentinin bu sahədə qəbul etdiyi
qərarlar çox sevindiricidir. Bilirsiniz, prezident Niyazov mənə bu barədə məktub göndərərək rica etmişdi ki,
onun şəxsi nümayəndəsi olan «Merxav» şirkətinin başçısı İosif Maymanı qəbul edib, bu barədə öz fikrimi ona
bildirim. Mən onun xahişini yerinə yetirdim, cənab Maymanı qəbul etdim. Biz çox ətraflı söhbət apardıq. Mən
bu boru xəttinin tikilməsi barədə Azərbaycanın razılığını, dəstəyini bildirdim.
Xəzər dənizində Azərbaycanla Türkmənistan sərhədinin müəyyən edilməsi haqqında sizin verdiyiniz
məlumat çox əhəmiyyətlidir ki, Türkmənistan prezidenti öz mövqeyində müəyyən mütərəqqi addımlar atır.
Siz bilirsiniz ki, mən oktyabrın 29-da Ankarada Türkmənistan prezidenti cənab Niyazovla görüşəndən sonra
Azərbaycan və Türkmənistan nümayəndə heyətləri bir neçə görüş keçirmiş, danışıqlar aparmışlar. Şübhəsiz ki,
Türkmənistanın bu sahədə, yəni Xəzər dənizindən qaz kəmərinin çəkilməsi sahəsində gördüyü işlərdə sizin –
Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəsna rolu vardır. Bu sahədə irəliləmə eyni zamanda Azərbaycan–
Türkmənistan sərhədinin müəyyən edilməsinə də çox kömək edir. Mən ümidvaram ki, bu məsələni də sizin
köməyinizlə uğurla həll edə biləcəyik.
Cənab Riçardson Ankarada mənimlə görüşərkən bu barədə vasitəçilik edəcəyi haqqında öz bəyanatını verdi
və mən bununla razı oldum. İndi sizin bu barədə çox dəqiq, ətraflı fikirlərinizi dinləmək əhəmiyyətli olar.
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«ŞEVRON OVERSİZ PETROLEUM İNK» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ
RİÇARD MATSKE İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
22 fevral 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Riçard Matske! Sizi salamlayıram və eyni zamanda, Bakıya
çoxdan gəlmədiyinizi vurgulayıram.
R i ç a r d M a t s k e: Cənab prezident, Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən uzun müddətdir ki,
Sizinlə görüşmürdük. Elə ona görə də qərara aldım ki, buraya gəlim və Sizə olan dərin ehtiramımı bir daha
bildirim. Sizə cansağlığı arzulayım. Elə bilirəm ki, Siz çox yaxşı müalicə olunmusunuz və indi əvvəlkindən
daha gümrah görünürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkürümü bildirirəm. Mənim xəstəliyim böyük xəstəlik deyildi ki, elə müalicə
olunum. Sadəcə, iki həftə xəstəxanada oldum ki, məni müayinə etsinlər. Qripdən sonra bədənimə bir balaca
infeksiya yayılmışdı, onu müalicə etmək lazım idi. Bunların hamısını etdilər, özü də çox yaxşı etdilər.
R i ç a r d M a t s k e: Cənab prezident, Siz o qədər gərgin işləyirsiniz ki, həqiqətən arada fasilə lazım idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada işlədiyim dövrdə, son on ildə heç vaxt istirahət etməmişəm, ona görə də bəlkə
lazım idi ki, bir balaca istirahət edim.
R i ç a r d M a t s k e: Dincəlmək hamı üçün yaxşı dərmandır, ona görə də belə yaxşı görünürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən əvvəllər bunu o qədər dərk edə bilməmişdim.
R i ç a r d M a t s k e: Cənab prezident, bizim bu görüşümüzün məqsədini açıqlayaraq Sizə şirkətin
fəaliyyəti, bugünkü vəziyyəti barədə məlumat vermək, onlara yardım göstərən Azərbaycan təşkilatlarına
minnətdarlığımı bildirməkdir. Dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi təkcə Azərbaycan kimi neft
hasil edən ölkələr üçün deyil, bu sahədə çalışan şirkətlər üçün də çətinlik törədir. Həmkarlarımız bizimlə çox
yaxşı əməkdaşlıq etmiş, hər bir şərait yaratmış və elə bilirəm ki, daşınma tariflərindən müəyyən güzəştlər etmişdilər. Bunun nəticəsidir ki, biz Qazaxıstan neftini Bakı vasitəsilə Qara dənizə daşımağa imkan tapmışıq. Eyni
zamanda bir neçə dəqiqə vaxtınızı alıb Bakı–Ceyhan xətti barədə danışmaq və bildirmək istəyirəm ki, şirkətimiz
ona dəstəyini davam etdirir. Nəhayət, Xəzər boru kəməri haqqında söhbət açmaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qazaxıstandan «Tengiz» neftinin Xəzər dənizi–Azərbaycan–Gürcüstan üzərindən
ixracı barəsində indiyə qədər sizin bütün arzularınızı, xahişlərinizi yerinə yetirmişik. Ancaq neftin qiymətinin
aşağı düşməsi ilə əlaqədar sizin tərəfdən müraciət edilmişdi və bizim neft şirkəti, Nazirlər Kabineti tariflərin
müəyyən qədər qaydaya salınması ilə məşğul olmuşdular. Mənə dedilər ki, siz artıq fevralın 1-dən bu marşrutla
neft ixrac etmirsiniz.
Sizin «Kaspian transko» müraciət etmişdi, mən Nazirlər Kabinetinə göstəriş vermişdim ki, məşğul olsunlar.
Bu gün mənə məlumat verdilər ki, yeni tarifləri müəyyən ediblər və razılaşdırıblar. Gürcüstan da yeni tarifləri
müəyyən etməlidir. Yəni biz bu barədə yenə də sizə yardım etmişik və bundan sonra da yardım etməyə hazırıq.
R i ç a r d M a t s k e: Çox sağ olun, Sizə təşəkkür edirəm. Məhz bunun nəticəsində mən buraya gəlmişəm
ki, əməkdaşlığa və yaratdığınız şəraitə görə Sizə minnətdarlığımı bildirim. Bir neçə gündən sonra Qazaxıstan
nefti Xəzər nəqliyyat sistemi ilə axmağa başlayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər istəyirsiniz, - axsın, istəmirsinizsə axmasın. Bu, sizin üçün lazımdır. Onsuz da
bizsiz işiniz keçməyəcəkdir, yəni Qazaxıstandakı işlərinizi həyata keçirə bilməyəcəksiniz. Biz əvvəldən sizə çox
xoş münasibət göstərmişik.
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XOCALININ ERMƏNİ İŞĞALÇILARINDAN MÜDAFİƏSİNDƏ İŞTİRAK ETMİŞ,
ŞƏHİD OLMUŞ MİLLİ QƏHRƏMANLARIN, DÖYÜŞÇÜLƏRİN VALİDEYNLƏRİNƏ,
AİLƏ ÜZVLƏRİNƏ VƏ FƏRQLƏNƏNLƏRƏ «QIZIL ULDUZ» MEDALLARI,
«AZƏRBAYCAN BAYRAĞI» ORDENLƏRİ TƏQDİMETMƏ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Prezident iqamətgahı
26 fevral 1999-cu il
Əziz bacılar, qardaşlar!
XX əsrdə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə təcavüz edilibdir, soyqırımı törədilibdir.
Onlardan ən dəhşətlisi Xocalı faciəsi, soyqırımıdır.
Yeddi il bundan öncə o müdhiş fevral gecəsi Ermənistan silahlı qüvvələri Sovet İttifaqı ordusunun 366-cı
alayının köməyi və iştirakı ilə Azərbaycanın gözəl bir diyarı olan Xocalının sakinlərinə qarşı dəhşətli soyqırımı
etmişlər. Böyük, misli görünməmiş vəhşiliklə həyata keçirilən bu soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən
biridir. Dinc, silahsız xocalılara bir gecənin içində böyük zərbələr vurulmuşdur. Soyqırımı nəticəsində yüzlərlə
xocalılı qadın, kişi, yaşlı, gənc, körpə, uşaq həlak olmuşdur. Yüzlərlə xocalılı yaralanmış, xəsarət almış, şikəst
olmuşdur. Yüzlərlə insan əsir düşmüşdür.
Bu faciə Azərbaycan xalqına qarşı Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dövründə vurulmuş ən ağır
zərbədir. Xocalılılar bu faciəni mərdliklə, qəhrəmanlıqla qarşılamışlar. Öz evini, şəhərini, ailəsini
qəhrəmancasına müdafiə edənlər həlak olmuşlar, şəhid olmuşlar. Vəhşi ermənilər tərəfindən açılan atəşlərin
nəticəsində Xocalı ərazisi qana bulaşmışdır.
Bu faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtmış, xocalılılara ağır bir mənəvi zərbə olmuşdur. Ancaq
xocalılıların iradəsi sınmamış, insanlar qəhrəmanlıqla, mərdliklə şəhid olmuşlar. Xocalılılar bu ağır faciəni
mərdliklə yaşamışlar. Faciənin yeddi ilinin tamam olduğu bu gün məğrur xocalılılar yenə də qəhrəmanlıq həyatı
keçirirlər.
Heç şübhə yoxdur ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulacaqdır, Azərbaycanın işğal
olunmuş torpaqları azad ediləcəkdir, bu torpaqlardan zorla çıxarılmış soydaşlarımız öz yerinə, yurduna, evinə,
obasına qayıdacaqlar. Heç şübhə yoxdur ki, Xocalı işğaldan azad olunacaqdır və xocalılılar öz doğma
torpaqlarına qayıdacaqlar, həyatlarını yenə də doğma torpaqları üzərində davam etdirəcəklər.
Ancaq Xocalı yarası qəlbimizdə daim yaşayacaqdır. Xocalı soyqırımını törədənlər ədalət məhkəməsi ilə
məhkum olunacaqlar. Xocalı soyqırımının törədilməsində günahı olan Azərbaycanın keçmiş rəhbərliyi və digər
vəzifəli şəxslər də xalq qarşısında öz cəzalarını çəkəcəklər. Ədalət məhkəməsi onların cəzasını verəcəkdir.
Xalqımız tarix boyu böyük müharibələrdən çıxmış, öz torpağını, mənliyini qoruyaraq qurbanlar vermişdir.
Xalqımız hər dəfə belə müharibələrdən, döyüşlərdən, çətinliklərdən çıxaraq daha da mətin, iradəli olmuşdur.
Əminəm ki, bu gün xalqımız, o cümlədən xocalılılar müstəqil Azərbaycan dövlətində daha da mətinləşiblər,
dövlətimizin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, işğal olunmuş torpaqlarımızın hamısının azad edilməsi uğrunda
sona qədər mübarizə aparmaq əzmindədirlər.
Bu gün, Xocalı faciəsinin yeddinci ildönümündə, Xocalıda qəhrəmancasına şəhid olmuş övladlarımızın
ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi rica edirəm.
Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin!
İndi isə Xocalı torpağını qoruyarkən qəhrəmanlıq göstərmiş, şəhid olmuş soydaşlarımızın valideynlərinə,
ailə üzvlərinə və onların özünə Azərbaycan dövlətinin mükafatlarını təqdim etmək istəyirəm.
YEKUN NİTQİ
Əziz bacılar, qardaşlar, dostlar!
Bu gün vətənimizdə, ölkəmizdə matəm günüdür. Xalqımız, Azərbaycanın vətəndaşları Xocalı soyqırımının
yeddinci ildönümünü yaşayaraq, qeyd edərək eyni zamanda Xocalı faciəsini, soyqırımını dərin hüznlə yad edirlər.
Bu gün hamımız Xocalıda soyqırımı nəticəsində həlak olanlara, xəsarət alanlara, şikəst olanlara, əsirlikdə qalıb
hələ xəbəri bilinməyənlərə – hamısına dərin hörmət və ehtiramımızı bildiririk. Bütün xocalılılara onlarla bir yerdə
olduğumuzu bəyan edirik.
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Xocalı faciəsi təkcə xocalılıların yox, bütün Azərbaycan xalqının dərdi, qəmidir. Ona görə də bu gün
bütün ölkəmizdə kədər günü, hüzn günüdür, matəm günüdür. Mən bütün həlak olanlara bir daha Allahdan
rəhmət diləyir və xocalılara, bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Çünki həlak olmuş hər bir
soydaşımız öz ailəsi ilə bərabər Azərbaycanın övladıdır və bu, Azərbaycan xalqının matəmidir.
Bununla yanaşı, bu gün sizinlə görüş mənə çox böyük təsir bağışlayır. Burada qeyd etdiniz, mən 1993-cü
ildə Azərbaycanın prezidenti seçiləndən sonra ötən illərdə Azərbaycan xalqının başına gəlmiş bəlaları dərindən
təhlil etməyə başladım və lazımi tədbirlər gördüm. O cümlədən Xocalı soyqırımına 1994-cü ilin fevral ayında
qiymət verildi və bu gün matəm günü elan olundu.
Ancaq hər dəfə xocalılarla görüşərkən mən qürur hissi keçirirəm. Bu qədər faciəli günlər keçirmiş, o
dəhşətli, müdhiş gecəni yaşamış, ən əziz adamlarını gözlərinin qabağında itirmiş insanlar məğrurdurlar,
mərddirlər. Hər biri vətən qayğısı, vətən, torpaq eşqi ilə yaşayır. Bu, xalqımızın nə qədər yüksək mənəviyyata
malik olduğunu göstərir. Xocalılıların bu yüksək mənəvi keyfiyyətləri bütün Azərbaycan xalqının mənəvi
keyfiyyətlərini əks etdirir. Amma xocalılılar hamı üçün örnəkdir, nümunədir – qəhrəmanlıq, mərdlik, mətanətlilik nümunəsidir, eyni zamanda vətənpərvərlik nümunəsidir.
Siz burada xoş sözlər dediniz, onlara görə təşəkkür edirəm. Amma eyni zamanda sizin hər birinizin dediyi
sözlərdə çox dərin məna var. O da ondan ibarətdir ki, övladınızı, ailə başçınızı, qardaşınızı, qohumlarınızı itirsəniz
də, bu gün nikbinliklə yaşayırsınız, gələcəyə ümidlə, nikbinliklə baxırsınız. Mən sizin bu əhval-ruhiyyənizə tam
şərikəm. Bəli, biz Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü başlayandan – 1988-ci ildən ağır günlər, ağır illər
yaşamışıq, böyük itkilər vermişik. Bir çox ildir ki, torpaqlarımız Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.
Bunlar bizim dərdimizdir, xalqımızın dərdidir.
Amma eyni zamanda 1994-cü ildə atəşi dayandıraraq biz qan tökülməsinin qarşısını almışıq və
torpaqlarımızı sülh, danışıqlar yolu ilə azad etmək istəyirik, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istəyirik.
Doğrudur, bu çətindir. Çünki düşmən torpağı işğal edəndən sonra onu oradan çıxarmaq daha çətin olur.
Ancaq eyni zamanda biz bu yolla gedirik və gedəcəyik. Mən inanıram ki, bizim həyata keçirdiyimiz tədbirlər,
sülhsevər siyasətimiz öz nəticəsini verəcəkdir.
Eyni zamanda mən sizin buradakı çağırışlarınızı da tam ədalətli hesab edir və bizim üçün böyük mənəvi
dəstək hesab edirəm. Bəli, əgər bizim bütün sülhsevər addımlarımız, təşəbbüslərimiz, apardığımız tədbirlər son
nəticədə işğal edilmiş torpaqların azad olunmasını təmin etməsə, nəyin bahasına, hansı qurbanların bahasına
olur-olsun, torpaqlarımızı azad edəcəyik, siz öz yerinizə-yurdunuza qayıdacaqsınız, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Bu, bizim müqəddəs borcumuzdur, - əcdadlarımız qarşısında borcumuz, bugünkü
nəsil qarşısında borcumuz, gələcək nəsillər qarşısında borcumuzdur.
Azərbaycanın prezidenti kimi mən bu barədə öz məsuliyyətimi daim hiss edirəm. Bildirirəm ki,
Azərbaycan prezidenti kimi fəaliyyətimin əsas hissəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına,
işğal edilmiş torpaqların azad olunmasına həsr edilmişdir.
Ötən illərdə mən bu işlə gecə-gündüz məşğul olmuşam. Bu gün də məşğul oluram və gələcəkdə də məşğul
olacağam. Əmin ola bilərsiniz ki, mən həmişə sizinləyəm, şəhid ailələri iləyəm, yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş soydaşlarımızlayam. Siz mənim üçün Azərbaycanın əz əziz, ən sevimli vətəndaşlarısınız və daim sizinlə
bir yerdə olacağam. İnanıram ki, işğal olunmuş torpaqları hamımız birlikdə azad edəcəyik. Xocalı azad
olunacaq, Xocalı torpağı yenidən öz sakinlərinə təqdim ediləcək və siz öz torpağınızın sahibi olacaqsınız.
Mən sizə cansağlığı arzu edirəm. Bu gün şəhidlərə bir daha Allahdan rəhmət diləyirəm. Hər birinizə
dözümlülük, dəyanət, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİNİN II FORUMUNDA FASİLƏ ZAMANI
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
Respublika sarayı
2 mart 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, gənclərin forumu ilə əlaqədar aparılan işləri qənaətbəxş hesab
edirsinizmi?
C a v a b: Yəqin ki, mən sabah öz sözümü tribunadan deyəcəyəm. Amma bir halda ki, siz tələsirsiniz,
öyrənmək istəyirsiniz, - bəli, mən hesab edirəm ki, qənaətbəxşdir. Üç il müddətində çox işlər görülübdür.
Təsəvvür edin, - üç il bundan öncə olan dövrü götürün və indiki dövrü götürün. Nə qədər işlər görülübdür,
gənclərin nə qədər məsələləri həll olunubdur. Ümumiyyətlə, gənclər təşkilatlanıbdır. Bunlar çox gözəl hallardır.
Mən həddindən artıq razıyam.
S u a l: Cənab prezident, gənclərimizə nə arzu edərdiniz?
C a v a b: Gənclərimizə arzu edirəm ki, onlar həmişə sağlam olsunlar, yaxşı təhsil alsınlar, yaxşı tərbiyə
alsınlar, cəmiyyətdə öz yerlərini tuta bilsinlər, cəmiyyət üçün faydalı ola bilsinlər, bizim milli ənənələrimizi
həmişə yaşatsınlar, valideynlərinə sadiq olsunlar, həmişə valideynlərinə hörmət etsinlər, məktəbdə, ictimai
yerlərdə yüksək mədəniyyət nümayiş etdirsinlər.
S u a l: Cənab prezident, bir neçə gündən sonra 8 Mart beynəlxalq qadınlar bayramıdır. Azərbaycan
qadınlarına nə arzu edərdiniz?
C a v a b: Mən qadınlara dünyada ən yaxşı şeyləri arzu edirəm.
S u a l: Cənab prezident, bir neçə gün əvvəl Rusiyaya məxsus MİQ-29 təyyarəsi Azərbaycan sərhədini
keçibdir. Buna Sizin münasibətiniz necədir və bu hadisə Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir
göstərir?
C a v a b: Bununla əlaqədar olaraq bizim Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat veribdir. Yəqin ki, siz bunu
bilirsiniz. Bu bəyanat hökumətin fikridir, yəni dövlətin fikridir, o cümlədən mənim fikrimdir. Biz bəyanatda
buna çox kəskin etiraz etmişik və Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmasına, Ermənistanda qırıcı təyyarələrin,
raketlərin yerləşdirilməsinə bir daha etiraz etmişik. Azərbaycan–Rusiya münasibətlərini də siz özünüz
görürsünüz, hər şey gözünüzün qabağındadır.
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AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİNİN II FORUMUNDA NİTQİ
Respublika sarayı
3 mart 1999-cu il
Əziz gənclər!
Sizi səmim-qəlbdən salamlayıram. Sizə sağlamlıq, xoşbəxt həyat və gələcək işlərinizdə uğurlar
arzulayıram.
Azərbaycan gənclərinin II forumu ölkəmizin həyatında əlamətdar hadisədir. Bu iki gün ərzində
Azərbaycan gənclərinin nümayəndələri öz II forumuna toplaşaraq son üç ildə gənclərin keçdiyi yolu, əldə etdiyi
nailiyyətləri və mövcud problemləri ətraflı təhlil etdilər.
Mən hesab edirəm ki, gənclərin II forumu üç il müddətində görülən işlərə yekun vuraraq, eyni zamanda
gələcəyə yollar açdı. Biz XXI əsrə doğru gedirik. XXI əsr gənclərin əsridir. XXI əsr Azərbaycanda gənclərin
müstəqil dövlətimizi qurub-yaratmaq və inkişaf etdirmək dövrüdür. Əziz gənclər, siz Azərbaycanın XXI əsrinin
qurucularısınız. Bu yolda sizə uğurlar olsun, eşq olsun!
Gənclər və idman naziri Əbülfəz Qarayevin forumdakı məruzəsində, Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının
sədri Azay Quliyevin, uşaq təşkilatının sədri Gülər Əhmədovanın, Azərbaycan Skaut Assosiasiyası Milli
Məclisinin üzvü Səbinə Hüseynovanın çıxışlarında və başqa çıxışlarda, nitqlərdə dəyərli fikirlər söylənilmişdir.
Gəncliyin bugünkü vəziyyəti, mövcud nöqsanlar və qarşıda duran vəzifələr ətraflı müzakirə edilmişdir.
Bölmələrdə aparılan müzakirələr də çox səmərəli olmuşdur. Bunlar hamısı gənclərin II forumunun nə
qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Gənclərin II forumu Azərbaycan gəncliyinin bu gününün və
sabahının aydın güzgüsüdür.
Həll olunmayan məsələlər, nöqsanlar məruzələrdə və çıxışlarda cəsarətlə göstərilmişdir. Bunlar şəxsən
məni çox sevindirir. Çünki bugünkü gənclər cəsarətli olmalıdırlar, hər şeyi açıq-aydın deməlidirlər, nöqsanların
üstünü örtməməlidirlər. Şübhəsiz ki, nöqsanlar dövlət və hakimiyyətin ayrı-ayrı orqanlarının fəaliyyətinə aiddir.
Eyni zamanda, gənclər təşkilatlarının, gənclərin özünə aiddir.
Beləliklə, siz bizi, hakimiyyət orqanlarını tənqid etdiniz. Çox da yaxşı etdiniz. Mən sizin bu cür
çıxışlarınızı xüsusi qiymətləndirirəm. Eyni zamanda, təəssüf edirəm ki, sizin burada göstərdiyiniz nöqsanları və
həll olunmamış problemləri müvafiq orqanlar indiyə qədər həll edə bilməmişlər. Ancaq güman edirəm, sizin də
nöqsanınız ondan ibarətdir ki, bu məsələləri siz vaxtında, kəskin olaraq qaldırmamısınız. Yəqin ki, ancaq
forumu gözləmisiniz.
Mən bəyan edirəm ki, sizin tənqidi çıxışlarınızdan hamımız nəticə çıxarmalıyıq. Hakimiyyət orqanları
özləri üçün ciddi nəticə çıxarmalıdırlar. Nöqsanlar qısa müddətdə aradan götürülməlidir. Problemlər nə qədər
çətin olsa da, ardıcıl surətdə həll edilməlidir. Bir sözlə, Azərbaycan gəncliyinin həyatını, təhsilini, məşğulluğunu
və fəaliyyətini təmin etmək üçün biz bütün imkanları səfərbərliyə almalıyıq, əlimizdən gələni etməliyik.
Çıxışlarda səsləndi ki, ötən forumda bəzi təkliflər verilmiş və ondan sonra həmin təkliflər hazırlanıb
müvafiq dövlət orqanlarına çatdırılmışdır, ancaq bunlar nəticə verməmişdir. Mən bundan sonra da belə halların
olmaması üçün təklif edirəm ki, Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurası, uşaq təşkilatı
və başqa təşkilatlar forumda irəli sürülmüş məsələlərin hamısını birlikdə cəmləşdirsinlər və onların həll
olunması üçün lazımi sənədlərin layihələrini qısa bir müddətdə, ola bilər, on gün ərzində təqdim etsinlər.
Mən eyni zamanda bu tapşırığı Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinə, Prezidentin İcra Aparatına və başqa
hakimiyyət orqanlarına verirəm. Əmin edirəm ki, sizin təkliflərinizə və layihələrdə əks etdirəcəyiniz tədbirlərin
hamısına mənim tərəfimdən diqqətlə baxılacaq, lazımi qərarlar qəbul ediləcəkdir. Düşünürəm ki, II forumun
yekunları ilə əlaqədar irəli sürülmüş məsələlərin həll edilməsi üçün Azərbaycan prezidentinin xüsusi fərmanı
olmalıdır və mən belə bir fərmanı imzalamağa hazıram.
Əziz gənclər!
Siz bu günlər öz yetkinliyinizi, fəallığınızı nümayiş etdirdiniz. II forum ölkəmizə, ictimaiyyətə tam
aşkarlığı ilə göstərdi ki, gənclər təşkilatlanandan, öz istiqamətlərini müəyyən edəndən sonra çox iş görə bilərlər
və çox iş də görüblər. Siz ötən üç ildə gördüyünüz işlər haqqında ətraflı danışdınız. Mənim üçün isə bunun
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda gənclər probleminin həll olunmasını düzgün istiqamətə
yönəltmişik.
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Məlumdur ki, keçmişdə, hamımızın yaşadığı sovet hökuməti dövründə gənclərin təşkilatları komsomol və
pioner təşkilatları idilər. Dövlət tərəfindən onlara himayədarlıq edilirdi və gənclər nəsildən-nəslə keçərək bu
təşkilatların çərçivəsində formalaşırdı, inkişaf edirdi, fəaliyyət göstərirdi. Sovet hakimiyyəti dağıldı,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdi. Qarşımıza bir çox problemlər çıxdı. Bunların biri də gənclərin
problemləridir. Doğrudur, dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra birinci illərdə Azərbaycanda bunlarla
məşğul olmaq mümkün olmamışdır, yaxud da ki, buna diqqət verilməmişdir. Ancaq hesab edirəm ki,
Azərbaycanda son dörd ildə gənclər probleminin nizama salınması və həll olunması üçün vacib tədbirlərin
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar biz lazımi işlər görə bilmişik. İndi bunun da əməli nəticələrini görürük.
Biz dörd il bundan öncə Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirliyini yaratdıq. Həmin nazirlik yaranarkən
çox fikirlər var idi – bu nazirlik lazımdır, ya lazım deyil. Ancaq biz hesab edirdik ki, bu nazirlik lazımdır. Onu
yaratdıq. İndi biz bu nazirliyin müstəqil Azərbaycanın həyatında nə qədər gərəkli olduğunu artıq görürük.
Gənclərin I forumu üç il bundan əvvəl hazırlandı, keçirildi. O vaxt da biz bu forumu hazırlayıb keçirərkən
ona bir tərəfdən böyük ümidlərlə baxırdıq, ikinci tərəfdən isə fikirləşirdik ki, bunun nəticəsi nə olacaqdır. Ancaq
üç il ərzində Azərbaycanda gənclər təşkilatlandı, gənclər təşkilatları yarandı. Gənclər və İdman Nazirliyi ardıcıl
fəaliyyət göstərir və gənclərin problemləri indi ardıcıl surətdə həll olunur. Hər halda, Azərbaycan gənclərinin
bugünkü vəziyyəti, əhval-ruhiyyəsi, onların ictimaiyyətdə yeri və həyatımızın bütün sahələrində iştirakı bunu
açıq-aydın göstərir. Bunlar çox sevindirici hallardır. Əvvəlki illərdə bu sahədə bir təşkilatçılıq yox idi, aydınlıq
yox idi. Bəziləri keçmişin qanun-qaydası ilə yaşamaq istəyirdi, bəziləri isə gənclər təşkilatının ümumiyyətlə,
olub-olmaması haqqında fikirlər söyləyirdi.
İndi artıq tam qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan gəncləri təşkilatlanıb, birləşib, cəmiyyətdə öz yerini
tutub və müstəqil Azərbaycanın inkişaf etməsi üçün lazımi işlər görürlər.
Ölkəmiz gənclər ölkəsidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsi yanvar ayında
respublikamızda əhalinin siyahıyaalınmasını həyata keçirdi. Siyahıyaalma tamamlanıb, ancaq onun nəticələri
hələ təhlil olunur. Bu siyahıyaalınmada əldə olunan ilkin nəticələr çox sevindiricidir. Birincisi, ölkəmizin əhalisi
artıbdır. İndi Azərbaycanda 8 milyona yaxın əhali vardır. İlkin məlumat verirlər ki, 7 milyon 910 mindir. Ancaq
güman edirəm, onlar hələ bütün materialları təhlil etməyiblər. Hətta belə də olsa, 8 milyona yaxındır.
Sevindirici haldır ki, əhalinin tərkibi Azərbaycan vətəndaşlarının müsbət sosial tərkibini göstərir.
Azərbaycanda ildə hər min nəfərə 17 uşaq doğulur, hər min nəfərə 6 adam vəfat edir.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda orta ömür uzunluğu da bugünkü şəraitə görə qənaətbəxşdir. Orta ömür
uzunluğu 71 yaşdır – kişilər 67 yaş, qadınlar 74 yaş. Ancaq ən sevindiricisi odur ki, Azərbaycan gənclər
ölkəsidir. Əhalinin 2 milyon 900 mini gənclər, 2 milyon 600 mini uşaqlardır. Beləliklə, əhalinin 5 milyon 500
min nəfəri gənclərdir.
Gənclər, uşaqlar demək olar ki, tamamilə təhsilə cəlb olunublar. Bir milyon 600 min gənc, uşaq
ümumtəhsil məktəblərində təhsil alır. 100 min gənc ali məktəblərdə təhsil alır. Onlardan 80 mini dövlət ali
məktəblərində, 20 mini özəl universitetlərdə oxuyur.
Bunlar hamısı Azərbaycan əhalisinin tərkibini və bugünkü sosial vəziyyətini göstərən bir neçə rəqəmdir.
Eyni zamanda, onu göstərir ki, Azərbaycan bu ağır keçid dövründə də yaşayır, inkişaf edir, bizim millətimiz
artır, təhsillənir.
Bütün bunlar bizim qarşımızda böyük vəzifələr – gənclərə, uşaqlara diqqəti, qayğını artırmaq, gənclərin
problemlərinə daha da çox qayğı göstərmək vəzifəsini qoyur. Mən bu gün sizə bəyan edirəm ki, biz, Azərbaycan
dövləti bu sahədə öz üzərimizə düşən bütün vəzifələri ardıcıl surətdə yerinə yetirəcəyik.
Ötən üç ildə Azərbaycan böyük bir inkişaf yolu keçibdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin 7-ci ilini başa
vurubdur. Ancaq bilirsiniz ki, müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın bu 7 illik tarixi çox ağır mərhələlərdən
ibarətdir. 1991-ci ilin sonunda dövlət müstəqilliyini elan edən zaman Azərbaycan böyük siyasi, sosial-iqtisadi
böhran içərisində idi. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan öz torpaqlarının müdafiəsi ilə məşğul idi,
müharibə aparırdı. Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyət çox gərgin idi. Ondan sonrakı illərdə – 1991-ci,
1992-ci və 1993-cü illərdə ölkəmizdə vəziyyət daha da gərginləşmişdi.
1993-cü ildə Azərbaycan böyük fəlakət qarşısında idi. Vətəndaş müharibəsi başladı və Azərbaycan
parçalanmaq təhlükəsi ilə qarşılaşdı. Ondan sonrakı dövr Azərbaycanın bu ağır, çətin problemlərinin həll
edilməsi dövrü olubdur.
Bilirsiniz ki, onlar da asan olmayıbdır. 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq, Azərbaycanı
parçalanmaq təhlükəsindən qurtarmaq çox ağır və çətin vəzifə idi. Bu gün iftixar hissi ilə demək olar ki, biz
bunun öhdəsindən gəldik və Azərbaycanı bu böhran vəziyyətindən çıxardıq.
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Ancaq ondan sonra Azərbaycanı dağıtmaq, parçalamaq cəhdləri yenə də davam edirdi. 1994-cü ilin
oktyabrında, 1995-ci ilin martında dövlət çevrilişinə cəhdlər Azərbaycanı yenidən böyük təhlükə altına aldı. Ancaq
Azərbaycan xalqı artıq birləşmişdi, Azərbaycan dövləti artıq öz gücünü nümayiş etdirmişdi. Bu dövlət çevrilişi
cəhdlərinin hamısının qarşısı alındı. Ondan sonra Azərbaycanda sabitləşmə dövrü başlandı. Son illər əldə etdiyimiz
ən böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirə bildik.
Gənclər də, yaşlı nəsil də heç vaxt unutmamalıdır ki, həmin 1991, 1992 və 1993-cü illərdə Azərbaycanda
sadəcə, yaşamaq da çətin idi, bəzi hallarda mümkün deyildi. Hərc-mərclik, hakimiyyətsizlik, ayrı-ayrı silahlı
dəstələrin bir-biri ilə silahlı mübarizəsi, hakimiyyət uğrunda mübarizə – bunlar hamısı Azərbaycanın həmin illərdəki
reallığı idi. İndi Azərbaycanda daxili vəziyyət tam sabitləşibdir. Biz ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik və onu
ardıcıl surətdə qoruyub saxlayırıq. Bunlar da bütün Azərbaycan vətəndaşlarının, gənclərinin normal yaşaması,
işləməsi, təhsil alması üçün əsas şərtdir.
Azərbaycan ötən illərdə sosial-iqtisadi böhrandan çıxdı. Məlumdur ki, 1993-1994-cü illərdə, hətta 1995-ci
ildə Azərbaycanda iqtisadiyyat tənəzzül dövrü keçirirdi, böhran içərisində idi. Biz apardığımız tədbirlər
nəticəsində ölkəmizi bu böhrandan çıxara bildik. İndi son üç ildə Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişaf dövrü keçirir.
Bu gün məmnuniyyət hissi ilə demək olar ki, keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olan ölkələr içərisində Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti xeyli fərqlidir.
Biz tənəzzülün qarşısını 1995-ci ildə aldıq. 1996-cı ildə iqtisadiyyatda sabitləşməni təmin edə bildik və
inkişafa qədəm qoyduq. 1997-1998-ci illərdən isə iqtisadiyyat inkişaf yolu ilə gedir. Bunu rəqəmlər sübut edir.
Ümumi daxili məhsul 1996-cı ildə 1,3 faiz artmışdır. Amma ona qədər, ondan əvvəlki 5-6 il içərisində isə
iqtisadiyyat daim tənəzzülə doğru gedirdi. 1997-ci ildə ümumi daxili məhsul 5,8 faiz, 1998-ci ildə isə 10 faiz
artıbdır. Sənaye istehsalı 1997-ci ildə 0,3 faiz, 1998-ci ildə isə 2,2 faiz artmışdır. Kənd təsərrüfatı istehsalı da
yüksəlmişdir.
Azərbaycana investisiya qoyuluşunun həcmi ilbəil artmışdır. Əgər 1996-cı ildə Azərbaycana 600 milyon
dollar həcmində investisiya qoyulmuşdusa, 1998-ci ildə bir milyard 500 milyon dollar dəyərində xarici
investisiya qoyulubdur. 1998-ci ildə kapital qoyuluşu 45 faiz artmışdır.
Bunlar hamısı Azərbaycanda əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına təminat yaratmışdır. 1996-cı ildə orta
aylıq əmək haqqı 82 min manat olduğu halda, 1998-ci ildə 170 min manat olmuşdur. Təbiidir ki, bunlar bizi
qane etmir. Ancaq bu, eyni zamanda onu göstərir ki, Azərbaycan çətin şəraitdə, müharibə şəraitində olmasına
baxmayaraq iqtisadiyyatda böhranın qarşısını aldı, ölkəmiz böhrandan çıxdı. Biz tənəzzüldən xilas olduq və
ölkəmiz inkişafa başlamışdır. Bu, 1999-cu ildə və gələcək illərdə Azərbaycanın inkişaf etməsinə şərait yaradır,
apardığımız düzgün sosial-iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Bunlar Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi
islahatların – torpaq islahatının, özəlləşdirmə proqramının, iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasının, sahibkarlığa
geniş imkan verilməsinin və beləliklə, ölkəmizin iqtisadiyyatının bazar iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə
inkişaf etdirilməsinin nəticəsidir.
Biz əldə etdiyimiz nailiyyətləri qiymətləndirərək, eyni zamanda, hələ həll olunmamış problemləri də yaxşı
bilirik. Gənclər bunları – həm nailiyyətləri, həm də həll olunmamış problemləri bilməlidirlər. Gənclər hər şeyi
bilməlidirlər. İndi biz müstəqil dövlətdə plüralizm, demokratiyanın inkişafı şəraitində yaşayırıq, hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesini həyata keçiririk. Ona görə də Azərbaycanın hər bir vətəndaşı
ölkəmizin həyatında gedən prosesləri bilməlidir və onlar bu proseslərdə fəal iştirak etməlidirlər. Gənclərin
qarşısında duran vəzifələr birinci növbədə cəmiyyətdə öz yerini tutmaqdan, maariflənməkdən, təhsilini
artırmaqdan, cəmiyyət üçün faydalı olmaqdan ibarətdir.
Təhsil sahəsində geniş islahatlar həyata keçirilir. Güman edirəm ki, bu, təhsilin keyfiyyətini də
artıracaqdır və gənclərin daha da yüksək təhsil alması üçün şərait yaradacaqdır.
Bizim həyatımızın xarakterik cəhəti bir də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Ermənistanın hərbi
təcavüzündən indiyə qədər xilas ola bilməyibdir. 1988-ci ildən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı
başlanmış təcavüz ölkəmizə çox ağır zərbələr vurmuşdur. Biz böyük itkilər vermişik. Azərbaycan torpaqlarının
bir qismi işğal olunmuşdur. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq soydaşımız məcburi köçürülmüş,
onların əksəriyyəti çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
Biz 1994-cü ilin may ayında atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. Artıq 4 ildən çoxdur ki, atəşkəs rejimində
yaşayırıq, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Bu sahədə çox işlər
görülübdür. Ən böyük nailiyyət ATƏT-in 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilmiş zirvə görüşündə
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi üçün qəbul olunmuş prinsiplərdir. Ancaq təəssüflər olsun
ki, Ermənistan tərəfinin destruktiv mövqeyinə görə biz indiyə qədər həmin prinsiplərin reallaşmasına və
münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə, torpaqlarımızın azad olunmasına nail ola bilməmişik.
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Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, biz hələ bu yolda bütün imkanlardan tam istifadə edə bilməmişik.
Hesab edirəm ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının hələ böyük potensialı vardır. Biz bu potensialdan
səmərəli istifadə etməliyik. Doğrudur, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları, Fransa bu məsələnin həll olunması üçün lazımi tədbirlər görmürlər. Biz bu barədə öz narazılığımızı və
bəzən etirazımızı da bildiririk. Ancaq biz eyni zamanda, münaqişənin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həll
olunmasını Azərbaycan üçün bu gün də, gələcəkdə də məqbul hesab edirik.
Güman edirəm ki, biz 1999-cu ildə münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün ciddi addımlar atacağıq və
məsələnin həllinə nail olacağıq. Ancaq biz eyni zamanda, ölkəmizin təhlükəsizliyini qorumaq, torpaqlarımızı
etibarlı müdafiə etmək üçün bütün imkanlarımızı inkişaf etdirməliyik. Bu baxımdan hesab edirəm ki, son illər
Azərbaycan ordusunun inkişafı, bugünkü vəziyyəti bizim əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyətlərdəndir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra respublikamızda ordu quruculuğu sahəsində bir neçə
il itirilibdir. Burada deyildiyi kimi, 1993-cü ilin noyabrından sonra Azərbaycanda ordu quruculuğuna başlandı.
Bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanın qüdrətli ordusu vardır. Azərbaycan torpaqlarını
həmişə müdafiə etməyə, lazım olarsa, torpaqlarımızı müharibə yolu ilə azad etməyə qadir olan ordumuz vardır.
Azərbaycanda cəmiyyətdə, xüsusilə gənclər arasında orduya münasibət müsbət mənada tamamilə
dəyişibdir. Gənclər indi orduya həvəslə gedirlər, orduda xidmət edirlər, öz vətəndaşlıq borclarını yerinə
yetirirlər və Azərbaycan ordusunu gücləndirirlər, inkişaf etdirirlər.
Ordunun nümayəndələri burada çıxış etdilər. Ordunun bugünkü vəziyyəti hamımızda böyük iftixar hissi
doğurur. Bəli, qısa bir zamanda Azərbaycanda ordunun yaranması və orduda zabitlərin, əsgərlərin sədaqətlə
xidmət etməsi həyatımızın ən gözəl əlamətlərindən biridir. Ancaq orduya qayğı, diqqət daim artmalıdır.
Azərbaycan gəncləri orduda xidmət etməyi öz şərəfli borcları hesab etməlidirlər. Buradakı çıxışlarda bu cür sözlər
səsləndi. Mən də bunu bir daha bildirmək istəyirəm ki, hər bir azərbaycanlı gənc orduda xidmət etməklə özünü
yüksəldir, həqiqi vətəndaş edir, ölkəsində özünü hüquqlu bir insan edir. Biz orduya bundan sonra da diqqəti,
qayğını artıracağıq. Əminəm ki, Azərbaycan gəncləri ölkəmizin ordusunu bundan sonra da gücləndirəcəklər,
inkişaf etdirəcəklər.
Ordunun nümayəndələri bu gün forum iştirakçılarını salamladılar, öz raportlarını təqdim etdilər. Hesab
edirəm, biz də onları salamlamalıyıq. Mən bu salondan forumun adından Azərbaycan ordusunun əsgərlərinə və
zabitlərinə səmimi salamlarımızı çatdırıram, onlara bu şərəfli işlərində yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan gənclərinin bir qismi vətən yolunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin övladlarıdır.
Azərbaycan gənclərinin bir qismi Vətən müharibəsində vuruşaraq şikəst, əlil olmuş, yaralanmış, xəsarət almış
insanlardır. Onlara xüsusi qayğı, diqqət olmalıdır. Vətən yolunda vuruşaraq şikəst olmuş, gözlərini itirmiş Fikrət
İsayev forumun dünənki iclasında çox həyəcanlı çıxış etdi. Fikrət İsayev kimi qəhrəman insanlar Azərbaycan
gəncliyini yüksəldən və yüksək zirvələrə qaldıran insanlardır.
Vətən yolunda vuruşub qəhrəmanlıq nümunələri göstərən gənclərimizin hamısına mən bu gün bir daha,
bir daha təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm və bəyan edirəm ki, Azərbaycan dövləti, prezidenti onlara
qayğısını bundan sonra daim artıracaqdır. Gənclər və İdman Nazirliyi, bütün gənclər təşkilatları gənclərin bu
dəstəsinə xüsusi qayğı, xüsusi diqqət göstərməlidirlər.
Azərbaycan gənclərinin bir hissəsi işğal olunmuş torpaqlarımızdan zorla köçürülmüş ailələrin övladlarıdır,
həmin torpaqların gəncləridir. Biz yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bütün soydaşlarımıza daim qayğı və
diqqət göstərməliyik və göstəririk. Ancaq köçkün, qaçqın ailələrinin uşaqlarına, gənclərinə diqqət və qayğı
xüsusi olmalıdır.
Forumdakı çıxışlarda qeyd olundu ki, onların təhsili də qənaətbəxş vəziyyətdə deyildir. Mən düşündüm, doğrudur, Təhsil Nazirliyindən soruşa bilmədim, - bu şəhid övladlarına, müharibədə şikəst olmuş, xəsarət almış
gənclərə və işğal edilmiş torpaqlarımızdan zorla qovulmuş ailələrin övladlarına, gənclərə təhsil sahəsində nə kimi
güzəştlər, imtiyazlar vardır? Düzü, bilmirəm. Ancaq varsa, hesab edirəm, onları artırmaq lazımdır. Yoxdursa, belə
imtiyazları, güzəştləri yaratmaq lazımdır.
Bəli, gərək biz bütün qaçqın və köçkün düşərgələrində məktəblər təşkil edək və onların uşaqlara, gənclərə
lazımi səviyyədə təhsil verməsi üçün ciddi tədbirlər görək. Bu da forumun yekunlarından biridir. Hesab edirəm
ki, bizim qəbul edəcəyimiz sənədlərdə bunlar öz əksini tapmalıdır.
Həyatımızda problemlər çoxdur. Hər bir vətəndaş, gənc özünə qayğı istəyir. Biz bunu etməliyik. Ancaq
adlarını çəkdiyim təbəqələrdən olan gənclərə xüsusi qayğı, diqqət göstərilməlidir.
Qeyd etdim ki, Azərbaycan gənclər ölkəsidir. Belə olan halda gənclərə daha da geniş imkanlar yaratmaq,
geniş yollar açmaq lazımdır. Mən gənclərin təhsili haqqında öz fikirlərimi dedim. Ancaq hesab edirəm,
gənclərin əmək fəaliyyətinə, dövlət, hökumət işlərinə cəlb olunması bizim əsas vəzifələrimizdəndir. Bu barədə
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indiyə qədər müəyyən işlər görülübdür. Ancaq onlar azdır. Mən burada səslənən bütün fikirlərlə razıyam ki,
gənclər dövlət idarəetmə işinə cəlb olunmalıdır. Bizim hökumət orqanları, Nazirlər Kabineti, nazirliklər, yerli
hakimiyyət orqanları gəncləri irəli çəkməlidirlər, onları dövlət, hökumət işinə cəlb etməlidirlər, öz imkanlarını
həyata keçirmək, reallaşdırmaq üçün gənclərə şərait yaratmalıdırlar.
Forumda dünən və bu gün çıxış edən gənclər özlərinin siyasi yetkinliklərini, dövlət işi üçün nə qədər hazır
olduqlarını göstərdilər. Biz onlara imkanlar yaratmalıyıq. Mən bu gün bəyan edirəm ki, bütün hakimiyyət
orqanlarında, dövlət və hökumət orqanlarında gənclər işə cəlb olunmalıdır və onlara bu barədə lazımi qayğı
göstərilməlidir.
Mən bu fikri əvvəllər də irəli sürmüşdüm. Ancaq təəssüflər olsun ki, onun əməli surətdə tam həyata
keçirilməsinə nail ola bilməmişik. Ona görə də forumun yekunları ilə əlaqədar sənədlərdə bizim bu
çağırışlarımızdan əlavə, onları həyata keçirmək üçün, gənclərin dövlət, hakimiyyət işinə cəlb olunması üçün
konkret tədbirlər görməliyik. Hesab edirəm ki, şəhərlərə, rayonlara, bütün nazirliklərə bu barədə lazımi
göstərişlər verilməlidir və onların həyata keçirilməsi nəzarət altında olmalıdır.
Biz yaşlı, orta nəslin Azərbaycanın bugünkü həyatında xidmətlərini yüksək qiymətləndirməliyik. Onların
təcrübəsindən, biliyindən, bacarığından bundan sonra da fəal istifadə edəcəyik. Ancaq bunlar gənclərin irəli
çəkilməsinə, dövlət işlərinə cəlb edilməsinə mane olmamalıdır. Əmin ola bilərsiniz ki, mən bu fikri axıradək
həyata keçirəcəyəm.
Gənclərin, ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşlarının fəaliyyəti üçün müstəqil dövlətimizin əsas
prinsiplərinə əməl edilməlidir. Əgər belə deyə bilsək, bu, müstəqil Azərbaycanın milli ideologiyasının
prinsipləridir. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyi, onun möhkəmləndirilməsi, daim inkişaf etdirilməsi və əbədi
olmasıdır.
Azərbaycanın suverenliyi, bütövlüyü və bölünməzliyi, ölkəmizin bütün vətəndaşlarının mənsub olduğu
Azərbaycan xalqı, azərbaycançılıq, ölkəmizin dövlət dili olan Azərbaycan dili, xalqımızın tarix boyu yaratdığı
milli-mənəvi dəyərlərimiz, xalqımızın milli əxlaqi mentaliteti, ümumbəşəri dəyərlər və bütün bu dəyərlərin
sintezi, respublikamızın ilk demokratik konstitusiyası, bu konstitusiyada hər bir vətəndaş üçün vəzifələr,
vətəndaşlarımızın hüquqları, təminatları, Azərbaycanın milli bayrağı, gerbi, himni – bütün bunlar, mənim
fikrimcə, müstəqil Azərbaycanın milli ideologiyasının əsasını təşkil edən prinsiplərdir. Gənclərimizi təhsil,
tərbiyə sahəsində, ailə həyatında bu prinsiplər əsasında formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və fəaliyyətə cəlb
etmək lazımdır.
Hesab edirəm ki, bunlar Azərbaycan məktəblərinin, universitetlərinin, bütün təhsil ocaqlarının, ölkəmizin
gənclər təşkilatlarının, Təhsil Nazirliyinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin, bütün hakimiyyət orqanlarının əsas
vəzifəsidir. Gənclər bütün bu prinsiplər əsasında tərbiyələndirilməli, inkişaf etdirilməlidir. Onlar Azərbaycanın
gələcəyini təmin etməlidirlər.
Əziz gənclər!
Forum zamanı siz Azərbaycanın dövlətçiliyi, ölkəmizin xarici və daxili siyasəti, respublikamızın bu günü
və gələcəyi haqqında səmimi sözlər dediniz, öz fikirlərinizi bildirdiniz. Bütün bunlara görə sağ olun.
Azərbaycan dövləti müstəqil dövlətimizi qorumaq, inkişaf etdirmək üçün öz vəzifələrini yerinə yetirir. Ancaq
xalqın dəstəyi, etimadı, gənclərin Azərbaycanın dövlət siyasətinə verdiyi dəstək və bu siyasətin həyata
keçirilməsində fəal iştirakı bizim bugünkü və gələcək nailiyyətlərimizin əsasını təşkil edir.
Mən bu dəstəyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. İnanıram ki, Azərbaycanın gəncləri bundan sonra da
ölkəmizin dövlətçiliyini və müstəqilliyini daim müdafiə edəcək və qoruyacaqlar, Azərbaycanın dövlətinə,
prezidentinə daim dayaq olacaqlar.
Forum və gənclərin bugünkü əhval-ruhiyyəsi məni çox sevindiribdir. Güman edirəm ki, bu forumun
gedişini televiziya ilə müşahidə, seyr edənlər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları, vətənpərvər insanlar bizim kimi
sevinirlər və Azərbaycan gəncliyinin bu günü ilə fəxr edirlər.
Əziz gənclər!
Siz Azərbaycanın bu günü və gələcəyisiniz. Sizin üzərinizə böyük vəzifələr düşür. Bu vəzifələr gələcəkdə
daha da böyük olacaqdır. Siz müstəqil Azərbaycanı XXI əsrdə yaşadanlarsınız, quranlarsınız, inkişaf
etdirənlərsiniz. Biz müstəqil Azərbaycanın taleyini gələcəkdə sizə etibar edəcəyik, sizə tapşıracağıq. Ona görə
də Azərbaycanı, Azərbaycan dövlətini yaşatmaq, inkişaf etdirmək üçün hazır olun!
Mən sizə bir daha cansağlığı arzu edirəm, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki,
Azərbaycanın gəncliyi, ölkəmizin bu günü və gələcəyi həmişə parlaq, işıqlı olacaqdır.
Yaşasın Azərbaycan gəncləri!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan!

100

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

GÖRKƏMLİ QAZAX YAZIÇISI, QAZAXISTANIN İTALİYA VƏ
YUNANISTANDAKI SƏFİRİ OLJAS SÜLEYMENOVLA
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 mart 1999-cu il
O l j a s S ü l e y m e n o v: Çox şadam ki, uzun illərdən sonra biz yenidən görüşürük. Amma mən Sizi
həmişə görürəm, fəaliyyətinizi izləyirəm. Dünən Sizin çıxışınızı dinlədim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bizim axırıncı görüşümüzdən çox illər, on il, bəlkə də daha çox keçmişdir.
O l j a s S ü l e y m e n o v: Xatirimdədir, mən burada Füzulinin yubileyində olmuşam. O vaxt Siz mənə dediniz
ki, Oljas, sən təkcə qazaxlara deyil, azərbaycanlılara da gərəksən.
H e y d ə r Ə l i y e v: Oljas, çox şadam ki, siz bizə qonaq gəlmisiniz. Azərbaycanda sizi xalqımızın böyük
dostu hesab edirlər. Təbii ki, mən də bu fikirdəyəm. Hesab edirəm ki, siz Azərbaycan xalqının da dostusunuz,
mənim də dostumsunuz. Sizə böyük hörmət hissləri bəslənilir, həm yazıçı, həm də siyasi xadim kimi,
Azərbaycanda böyük nüfuza maliksiniz. Azərbaycanın 1990-cı ilin yanvarında sovet qoşunları tərəfindən işğalı
zamanı sizin fəaliyyətinizi Azərbaycanda yaxşı xatırlayır və yüksək qiymətləndirirlər, sovet qoşunlarının Bakıya
yeridilməsinin ikinci günü sizin buraya gəlişinizi xatırlayırlar. Siz buraya gəldiniz, çıxış edib baş verənləri
pislədiniz. Bunu Azərbaycanda çox yaxşı xatırlayırlar.
Bizi sizinlə çoxdankı dostluq bağlayır. Hələ o vaxtlar, mən burada, Azərbaycanda, siz isə Qazaxıstanda
işləyən dövrlərdə, sonra Moskvada işlədiyim zaman mən sizə böyük iftixar hissi ilə baxırdım ki, xalqlarımızın
belə gənc istedadları var; elə istedadlar ki, nəinki romanlar, pyeslər və ya digər ədəbi əsərlər yazmağa, həm də
öz xalqı haqqında, onun taleyi, keçmişi, indisi və gələcəyi barədə düşünməyə qadirdirlər. İndi öz tarixi
köklərini, tarixi keçmişini, milli özgünlüyünü və milli ləyaqətini daha dərindən dərk etmiş bütün xalqlarımızın
belə görkəmli nümayəndələrindən birisiniz. Siz hələ cavanlığınızda bu məsələlərdə çoxlarına nisbətən daha
böyük yetkinlik nümayiş etdirirdiniz. Bu, yaxşı məlumdur. O vaxtlar mən bunu görür, müşahidə edir, duyurdum
və buna görə də bu, əslinə qalsa, ədəbi istedadınızla yanaşı, məndə sizə hörmət, ən səmimi, dostluq hissləri
doğururdu. Buna görə də şadam ki, siz Azərbaycanı unutmursunuz, buraya gəlmişsiniz, özü də qəfildən,
gözlənilmədən gəlmisiniz. Dünən qəfildən, günortadan sonra mənə xəbər verdilər ki, siz buraya gəlirsiniz.
Əlbəttə ki, mən sevindim, çünki bu, çox xoş xəbər idi. Bununla bərabər, dərhal soruşdum ki, siz burada neçə
gün qalacaqsınız. Mənə dedilər ki, çox az. Onda şübhəsiz ki, məyus oldum. Buna baxmayaraq, mən bu görüşə
şadam, sizi görməyimə şadam. Siz əvvəllər olduğu kimi yenə gə gözəlsiniz. Bir sözlə, sizi salamlayıram.
O l j a s S ü l e y m e n o v: Təşəkkür edirəm. Mən buraya, həqiqətən, gözlənilmədən gəldim. Almatıdan
İstanbul vasitəsilə Romaya gedirdim, yolüstü İstanbulda dayandım və buraya zəng vurub dedim ki, iki gün
vaxtım var. Soruşdum ki, buraya gələ bilərəmmi? Onu da soruşdum ki, Heydər Əliyeviç indi Bakıdadırmı?
Dedilər ki, bəli. Odur ki, təyyarəyə minib buraya gəldim.
Heydər Əliyeviç, mən Sizə həmişə böyük hörmətlə yanaşmışam, yanaşıram və yanaşacağam. Çünki bir
şəxsiyyət kimi, dövlət xadimi kimi bütün keçmiş Sovet İttifaqı üçün, Azərbaycan üçün, yer üzündəki bütün türk
xalqları üçün qədir-qiymətinizi bilirəm. Zənnimcə, əgər onda, 1990-cı ildə Siz burada olsaydınız, həmin o Qara
Yanvar olmazdı.
Xatirimdədir, o vaxt mən bundan gecə saat üçdə xəbər tutdum, yazıçılar mənə zəng vurmuşdular. O zaman
mənə soyuq dəymişdi və «Moskva» mehmanxanasında qızdırmalı yatırdım. Amma hadisədən xəbər tutan kimi
qalxıb buraya gəldim. Axı o anda deyə bilməzdim ki, xəstəyəm, gələ bilmərəm. Təbii ki, gəlməyə bilməzdim.
Bunu düzgün başa düşməzdilər, fikirləşərdilər ki, Oljas özünü bu dəhşətli əhvalatdan kənara çəkir.
Mən gəldim və dostlarımın, doğma Azərbaycanımın müsibətinə və ağrı-acılarına şərik çıxdım. O vaxtdan
həmin günlər, sonralar baş vermiş hadisələr barədə xatirələr mənim ovqatıma təsir göstərir. Mən ilk qaçqınları
görmüşəm və bu gün onların məskənlərinə getmək, onlarla dərdləşmək, onların ümid və iztirablarından hali
olmaq istəyirəm. Biz bütün bunlara biganə qala bilmərik.
Bu gün mən Sizinlə, Azərbaycanla bir daha görüşürəm. Burada gördüklərimi və hiss etdiklərimi dostlarıma
və başqa ölkələrdə ünsiyyətdə olduğum adamlara da danışacağam. Bu torpağa, onun xalqına, şəxsən Sizə,
Azərbaycanın görkəmli oğullarına öz məhəbbətimi bir daha ifadə etmək və doğma saydığım bu torpağa
xoşbəxtlik, tarixin bizi qarşılaşdırdığı belə dəhşətli vəziyyətlərdən tezliklə çıxmağı arzulamaq istəyirəm. Bu
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xalqın, onun rəhbərliyinin nikbinliyi ümid verir ki, hər şey qaydasına düşəcək, digər xalqların köməyi, arzu və
ümidləri ilə burada da günəş bərq vuracaqdır. Azərbaycan buna layiqdir. Sizinlə görüşərkən mən bax, bunları
demək istəyirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin təşəbbüsünüzü qiymətləndirirəm və bayaq dediyim kimi, istərdim ki, burada
çox qalasınız. Ancaq, hər halda, Azərbaycanda olmaq üçün ayırdığınız vaxt ərzində biz çalışacağıq ki,
qaçqınlarımızın yaşadıqları çadır düşərgələrini də, mümkün olan hər şeyi də görəsiniz. Bizim üçün başlıcası sizin
ölkəmizə, xalqımıza göstərdiyiniz diqqətdir. Bu diqqət də öz ifadəsini sizin buraya gəlişinizdə tapır.
Sizi gördükdə, əlbəttə, ötən günlərdən çox şeyi yada salıram, xatırlayıram. Xatırlayıram ki, siz öz
əsərlərinizdə mərdliklə və cəsarətlə elə mövzular qaldırırdınız ki, bunlar o vaxtlar da gərək idi, indi – qazax
xalqı da, Azərbaycan xalqı da öz müstəqilliyini, azadlığını əldə etdiyi, suveren dövlətlər olduğu vaxtda daha
yüksək qiymətləndirilir.
Əlbəttə, 1986-cı ilin dekabrını da xatırlayıram. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, bu, Sovetlər İttifaqının
tərkibinə daxil olan xalqlara qarşı, necə deyərlər, ilk siyasi təcavüz idi. O vaxt mən Siyasi Büronun üzvü idim və
yeri gəlmişkən, Mixail Qorbaçov oraya Kolbini MK-nın birinci katibi kimi göndərməyi qərara aldıqda ona öz
fikrimi söylədim. Öz narahatlığımı bildirdim, çünki bundan əvvəl o, Şimali Qafqaz respublikaları barəsində
artıq müəyyən işlər görmüşdü – orada yerli millətlərdən olan adamları ruslarla əvəz etmişdi. Sonra, 1986-cı ilin
dekabrında Almatıda bu hadisə baş verdikdə Solomentsev başda olmaqla, - siz onu Qazaxıstanda hələ
keçmişdəki fəaliyyətindən tanıyırdınız, - komissiya göndərildiyini və nə kimi qərar qəbul edildiyini
xatırlayıram.
Mən öz fikrimi çox kəskin şəkildə bildirdim. Qorbaçovun yeritdiyi milli siyasət məsələləri ilə əlaqədar bizim
aramızda əvvəllər də ciddi fikir ayrılıqları olurdu. Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, öz sələflərindən fərqli olaraq o,
müsəlman xalqları, türk mənşəli xalqlar barəsində çox mənfi mövqe tuturdu. Siyasi Büronun iclaslarında, xüsusən də bu iclaslar «məhdud» dairədə keçəndə, - oturmaq və olduqca xoşagəlməz söhbətləri eşitmək mənim
üçün çox ağır idi. Məsələn, yadınızda olduğu kimi, Özbəkistanda rəhmətlik Şərəf Rəşidova qarşı kampaniya
başlanmışdı və əslində günahsız insanları zindanlara salırdılar. Hər həftə iclaslarda Rusiya Federasiyasının bu və
ya digər vilayətlərinin siyahılarını təklif edir, adamlar seçir və onları Özbəkistana göndərirdilər. Soruşurdum niyə?
Mənə cavab verirdilər ki, orada kadrlar yoxdur. Özbəkistan belə yüksək səviyyədə olduğu halda, demə, orada
«kadrlar yox imiş».
Sonra bütün bunlar o yerə gətirib çıxarıldı ki, Qazaxıstanda, o cür kadrları olan respublikada, sən demə, yerli
millətdən olan adam yox idi, oraya Kolbini gördərmək lazım imiş.
Beləcə, 1986-cı ilin dekabr hadisələri baş verdi və bir il sonra, hətta bir az da tez, 1987-ci ilin oktyabrında
mən bütün vəzifələrimdən istefaya getdim. Qazaxıstanla bağlı hoqqabazlıq mənə çox ağır təsir bağışladı və
əslinə qalsa, Qorbaçovla münaqişəmizin zirvəsinə çevrildi. Yeri gəlmişkən, o vaxt mən Almatıda rəsmi səfərdə
olanda bu barədə parlamentdə Nursultan Abişeviçə danışdım.
Təəccüblüsü bu idi ki, Qorbaçov yalan məlumat verirdi. O, Siyasi Büroda deyirdi ki, bilirsinizmi,
Qazaxıstanda hamı istəyir ki, birinci katib yerli millətdən olmasın. Görürsünüzmü, bunların hamısı necə
saxtakarlıqla təqdim edilirdi, o, hətta bir dəfə bildirmişdi ki, guya Kunayev gələrək demişdir ki, orada elə bir
adam yoxdur və Moskvadan adam göndərin. Bax, belə informasiyalar verirdi. Nə etmək olardı? Axı biz bunu
yoxlaya bilmirdik. Axı o bunları Siyasi Büronun iclasında deyirdi. Məsələnin müzakirəsindən sonra mən onun
yanına gəldim və təklikdə dedim: Siz bir başa düşün, mən burada, Siyasi Büroda rus və ya Ukrayna millətindən
olmayan yeganə adamam, mən biganə qala bilmərəm, siz düz iş tutmursunuz, indi 30-cu, 40-cı illər deyil, artıq
1986-cı ildir. Hətta 30-cu illərdə Qazaxıstana Şayahmətov – yerli millətdən olan adam başçılıq edirdi. Bəs indi
necə oldu ki, 1986-cı ildə Qazaxıstanda, bu qədər kadrları olan belə böyük respublikada yerli millətdən adam
yoxdur? Onun şovinist mövqeyi konkret işlərində özünü çox aydın və konkret görünürdü.
Əslinə qalsa, məhz bu ona gətirib çıxardı ki, sonralar, 1988-ci ilin fevralında Dağlıq Qarabağ üstündə
Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə başlandı. Sözün düzü, mən hər yerdə və həmişə dəfələrlə açıq
demişəm ki, günahkar o, Qorbaçovdur. «Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinin mümkünlüyü» barədə
müraciət edən ermənilərə o vəd vermişdi. O, erməniləri arxayın salmış, onlara razılıq vermişdi, sonra da onlar
baş qaldırdılar. Onlar baş qaldıranda isə o bunun qarşısını ala bilərdi – o vaxt hələ Sovetlər İttifaqı kimi bir
dövlət vardı. Axı Dağlıq Qarabağ məsələsi tarixin əvvəlki mərhələlərində də qaldırılmışdı. Mən burada 14 il
respublikanın rəhbəri işləmişəm və bu müddətdə həmin məsələni dəfələrlə qaldırmışdılar. Biz müzakirə edir və
sübut edirdik ki, bu, mümkün deyildir, qanunauyğun deyildir və məsələ obyektiv həll olunurdu. Amma bu dəfə
o, həmin məsələni xüsusi olaraq qızışdırdı, faciə baş verdi. 10 ildən çoxdur davam edir.
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Əslində, digər bütün münaqişələr – gürcü-abxaz münaqişəsi də, gürcü-osetin münaqişəsi də, nəhayət,
Çeçenistan, Moldova münaqişələri də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlandıqdan sonra yarandı. Onların hamısı
sonra meydana gəldi, çünki bu, zəncirvari reaksiyadır. Tarixdə həmişə belə olmuşdur. Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsi birinci idi. İndi həlli müşkülə düşən bütün bu münaqişələrin yaranmasında Qorbaçov təqsirkardır.
Müxtəsəri, sizi gördükdə bütün keçmişi xatırlayıram.
O l j a s S ü l e y m e n o v: Bütün bunlar siyasi qeyri-peşəkarlığın nəticəsidir, peşəkarlar meydandan
çəkilmiş və boşluğu səriştəsiz adamlar, qeyri-peşəkarlar doldurmuşdular. Siyasi nadanlıq milyonlarla insanın
faciəsinə gətirib çıxarır. Buna görə də çox vacibdir ki, müstəqilliyin təşəkkül tapdığı məhz bu çətin dövrdə
xalqlara Sizin kimi yüksək dərəcəli peşəkarlar, bərkdən-boşdan çıxmış insanlar rəhbərlik etsinlər. Çünki belə
imkan xalqlara min ildə bəlkə də bir dəfə verilir və onu əldən buraxmaq olmaz, ondan elə istifadə etmək
lazımdır ki, xalq bu dövrdən möhkəmlənmiş halda çıxsın və onun sonrakı nəsilləri irsən müstəqil, sözün əsl
mənasında azad və məğrur insanlar olsunlar. Heydər Əliyeviç, Sizin kimi rəhbərlərin xidməti də məhz bundan
ibarətdir. Sizə möhkəm cansağlığı, dünən tribunadan çoxminlik salonu lərzəyə gətirdiyiniz kimi güclü enerji
arzulayıram. Mən gənclərin Sizi necə alqışladığını gördüm. Təcrübə ilə gənclik hərarətinin bu vəhdəti, bu birliyi
çox şey deyir. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə və xoş arzulara görə, Oljas, Sizə təşəkkür edirəm.
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MDB-nin İCRAÇI KATİBİ BORİS BEREZOVSKİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
5 mart 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır, yenidən görüşməyimizə şadam. Eşitdim ki, siz
MDB-nin bəzi ölkələrinə səfər etmisiniz və zənnimcə, Bakı axırıncı məntəqədir. Yoxsa, səfəri davam
etdirəcəksiniz?
B o r i s B e r e z o v s k i: Bakıdan sonra Moskvaya getməyə hazırlaşıram. Heydər Əliyeviç, hər şeydən
əvvəl çox sağ olun ki, vaxt tapıb məni qəbul etdiniz. Əvvəlki görüşlərimizin hamısında biz bütün dövlət
başçılarının hələ keçən ilin aprelində qarşıya qoyduqları vəzifələrdə çox konstruktiv irəliləmişik. Əslinə qalsa,
Sizinlə görüşümdən məqsəd mənə tapşırılmış işin necə getdiyi barədə məlumat verməkdir. Mənə elə gəlir ki, bu
iş dövlət başçılarının istər azad ticarət zonası yaradılması üçün, istərsə də birliyin islahatı üçün
müəyyənləşdirdikləri nəticəyə yaxınlaşmaqdadır. Zənnimcə, bu çox vacibdir ki, birlik üçün
müəyyənləşdirdiyiniz yeni üstün cəhətlər, - yəni iqtisadiyyat hər şeydən irəlidir, qalanların hamısı bunun
nəticəsidir və nəticəsi də olmalıdır, - yeni struktura çevrilməlidir. Həqiqətən, iqtisadi cəhətlər birliyin yeni
ünsürlərində, ötən dəfə sizə dediyim və bu dəfə də diqqətinizə çatdıracağım ünsürlərdə əsas yer tutur. Bir daha
çox sağ olun ki, bunu müzakirə etməyə vaxt tapdınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz belə bir rəylə razıyıq və onu dəstəkləyirik ki, iqtisadi cəhətlər bizim
üçün, MDB ölkələri üçün başlıcadır, bunlar Müstəqil Dövlətlər Birliyini möhkəmlədib inkişaf etdirə bilər.
Təəssüf ki, bu sahədə hələlik ancaq söhbətlər gedir, iş isə yoxdur. Biz, dövlət başçıları axırıncı dəfə, deyəsən,
ötən il aprelin 29-da görüşmüşük. Tezliklə bir il olacaqdır. Gərək ki, biz iki dəfə görüşmək istəyirdik, demişdik
ki, görüşlər keçiriləcək, amma keçirilmədi. Başa düşürəm, burada müəyyən obyektiv səbəblər var. Bununla yanaşı, belə çıxır ki, MDB var, MDB-nin konkret praktiki fəaliyyəti isə yoxdur.
Siz o vaxt gəldiniz, MDB-nin, onun strukturlarının fəaliyyətini indi dediyiniz səpgidə təkmilləşdirməyə
dair təkliflər verdiniz. Biz bunların hamısını bəyəndik, razılaşdıq. Bundan sonra nümayəndəmiz bir neçə dəfə
iclaslarda oldu, axırıncı dəfə sizin iclasınız Minskdə keçirildi. Biz də bu fikirdəyik ki, indi həqiqətən hər şeyi
MDB çərçivəsində əhatə etmək praktiki cəhətdən mümkün deyildir. Üstəlik, düşünməliyik: lazımdırmı? O ki
qaldı iqtisadi əməkdaşlığa, MDB-nin iqtisadi əlaqələrinin inkişafına, mən də bu fikirdəyəm ki, bu, başlıca
məsələdir, iqtisadi əməkdaşlığın yaxşı, səmərəli təşkili ona gətirib çıxara bilər ki, buna başqa sahələr də qoşula
bilərlər.
B o r i s B e r e z o v s k i: Heydər Əliyeviç, mən buraya həqiqətən Özbəkistandan gəlmişəm. Dünən
prezident İslam Kərimovla görüşüm oldu, bundan əvvəl Gürcüstanda Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze ilə,
Ermənistanda prezident Koçaryanla, Tacikistanda prezident Rəhmonov ilə görüşmüşdüm, Türkmənistan
prezidenti Niyazovun yanında da olmuşdum. Onların hamısı narahatlıqla bildirdilər ki, çoxdandır görüşlər
keçirilmir, faktiki olaraq irəliləyiş yoxdur. İstisnasız olaraq hamı belə fikir söylədi ki, əgər biz üstün
istiqamətləri düzgün müəyyənləşdirsək, əgər iqtisadi məsələlər qalan hər şeydən üstün tutularsa, onda bu,
ümumi mənafelərin həyata keçirilməsinə imkan yaratmağa gətirib çıxaracaq yoldur. Siyasi hikkələr vasitəsilə,
siyasi niyyətlər vasitəsilə deyil, məhz iqtisadiyyat vasitəsilə, Birliyin hər bir ölkəsinin hər bir adamını, hər bir
vətəndaşını real surətdə əhatə edə biləcək vəzifələr vasitəsilə. Buna görə də prezidentlərin mövqeyini bir daha
bilmək mənim üçün həqiqətən vacib idi. Mən bundan əvvəl Ukrayna prezidenti ilə, Belarus prezidenti ilə, məhz
belə üstün istiqamətlərin ən qızğın tərəfdarlarından biri olan Qazaxıstan prezidenti ilə görüşmüşdüm.
Düşünürəm ki, məsələlərə münasibətdəki bu vəhdət, şübhəsiz, bir nəticə verə bilər. Əminəm ki, görüş
keçiriləcək, zirvə toplantısı yaxın vaxtlarda olacaqdır. Amma, əlbəttə, bu işdəki bir illik fasilə ideyanın özünü
pozur. Mən bu barədə Sizinlə tam razıyam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən razıyam, biz də bu fikirdəyik. Prinsipcə mən son vaxtlar bir neçə dəfə
bildirmişəm ki, indi MDB çox böyük böhran keçirir. Əgər dövlət başçıları və ən əvvəl Rusiya MDB-nin
mövcud olmasını və bütün ölkələrə fayda gətirməsini istəyirlərsə, onda iş bu cür vəziyyətdə qala bilməz. İndi,
xüsusən də, demək olar, bütün MDB ölkələrini və ilk növbədə Rusiyanı bürümüş və şübhəsiz, bizə,
Azərbaycana da mənfi təsir göstərmiş maliyyə-iqtisadi böhran fonunda iqtisadi inteqrasiyanı gücləndirmək
lazımdır. Biz böhranın ziyan vurmasına yol verməmək üçün çox böyük səylər göstərməli olduq. Böhranın mənfi
təsirini hiss etmişik və edirik, ancaq buna baxmayaraq, valyutamızın sabitliyini qoruyub saxlamışıq, bizdə
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Rusiyadakı, digər MDB ölkələrindəki kimi inflyasiya yoxdur, milli valyutamız möhkəmləndiyinə görə istehlak
malları hətta ucuzlaşmışdır. Əlbəttə, biz buna böyük çətinliklə müvəffəq olmuşuq, inflyasiyanın artmasına və
Rusiyadakı maliyyə-iqtisadi böhranın təsirinin böyük olmasına yol verməmək üçün ehtiyatlarımızdan istifadə
etmək lazım gəlmişdir. Biz bu vəziyyətdən çıxmışıq, bu gün də çıxırıq, hərçənd respublikanın maliyyə-iqtisadi
vəziyyətinə təzyiq var. Təminat varmı ki, Rusiyada sabah daha hansısa bir böhran tüğyan etməyəcək və bu
böhran bizə yenidən zərbə endirməyəcəkdir?
Buna görə də təbii ki, iqtisadiyyat əsasdır. Biz Rusiya iqtisadiyyatında nə kimi mürəkkəb proseslər
getdiyini informasiya orqanları əsasında müşahidə edirik. Rusiya çox böyük ölkədir, bütün MDB ölkələri
onunla iqtisadi cəhətdən bağlıdır. Ona görə də bu məsələlərlə daha fəal məşğul olmaq lazım idi. Təəssüf ki, belə
deyildir və nədənsə, kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilə məsələsi daha çox müzakirə edilir. Halbuki indi
bu, heç də başlıca məsələ deyildir. Məsələn, biz Azərbaycanda hesab edirik ki, MDB ölkələri hansısa bir xarici
təcavüz təhlükəsi qarşısında deyil ki, kollektiv təhlükəsizliyi möhkəmləndirsinlər. Belə təhlükə yoxdur. Amma
buna baxmayaraq, iqtisadiyyatdan çox, kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilənin müqəddəratından söhbətlər
gedir.
Bu onu göstərir ki, Rusiya, - çünki həmin təklif və məsələlərin hamısının təşəbbüsçüsü Rusiyadır,
vəziyyəti çox da düz qiymətləndirmir, məsələlərin həllinə çox da düz yanaşmır. Əgər kollektiv təhlükəsizlik
haqqında müqavilədən danışmalı olsaq, onda MDB ölkələri bu müqavilənin nə kimi faydasını görüblər? Hələ
1993-cü ilin dekabrında, Azərbaycan MDB-yə daxil olduqdan az sonra, - siz bilirsiniz ki, Azərbaycan MDB-yə
1993-cü ilin sentyabrında daxil olub, - Aşqabadda MDB dövlət başçılarının görüşündə mən məsələ qaldırdım və
çox ətraflı bir bəyanat verdim ki, əgər bu birliyə daxil olan ölkələrdən ikisi – Ermənistan və Azərbaycan
müharibə vəziyyətindədirsə, bir-biri ilə vuruşursa, onda Müstəqil Dövlətlər Birliyi, xüsusən kollektiv
təhlükəsizlik haqqında müqavilə mövcud ola bilməz. O vaxtlar isə fəal döyüş əməliyyatları gedirdi və
Ermənistan silahlı qüvvələri çox fəal hücum edirdilər. Lakin, təəssüflər olsun, - bunu demək istəyirəm, aradan
artıq bir çox illər keçmişdir, - o vaxt bütün dövlət başçıları bu bəyanata reaksiya vermədilər. Mənim bəyanatım
bir bəyanat olaraq qaldı. Bəlkə ona görə ki, o vaxtlar Azərbaycanın əzab çəkdiyi qədər heç kim əzab çəkmirdi,
bəlkə də, MDB ölkələrinin bu problemdən xəbəri yox idi. Bununla belə, əgər biz MDB-də birləşmişiksə və
kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqaviləyə daxiliksə, onda, gəlin, bir nəzər salaq.
Bu, 1993-cü ilin dekabrında olmuşdu. İndi 1999-cu ilin əvvəlidir, beş ildən artıq vaxt keçmişdir və
kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilə məsələsi yenə də müzakirə edilir. Yəni demək istəyirəm ki, əsas
diqqəti indi MDB ölkələri üçün həlledici əhəmiyyətə malik başlıca məsələlər üzərində cəmləşdirmək əvəzinə,
nədənsə digər, daha az əhəmiyyətli məsələlərin üstünə düşmüşlər. Əlbəttə, təhlükəsizlik məsələsi bizim üçün
çox mühüm məsələdir. Əgər MDB ölkələri birləşib Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini həll etməyə,
Qafqazda sülh yaratmağa, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan ərazisini azad
etməyə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı ilə əlaqədar öz yaşayış yerlərindən qovulmuş bir milyondan çox
Azərbaycan vətəndaşlarının oraya qayıtmasına kömək etsələr, əlbəttə ki, bu halda biz təhlükəsizliyə, kollektiv
təhlükəsizliyə, bütün MDB ölkələrinin, o cümlədən də ölkələrimizin təhlükəsizliyinə aid bütün məsələlərin
müzakirəsinin fəal iştirakçısı olardıq. Lakin MDB ölkələri üçün ən ağır problem – Ermənistanla Azərbaycan
arasında hərbi münaqişə bir kənarda qalır, bəziləri, xüsusən Moskvada, kollektiv təhlükəsizlik haqqında
müqavilənin qeydinə qalırlar. Əgər bu müqavilə MDB-nin daxilində təhlükəsizliyi təmin etmirsə, nə
müqavilədir?
MDB-nin fəaliyyətində, xüsusən bunu əlaqələndirməli olan adamların işində nöqsanlar, səhvlər çoxdur.
Boris Abramoviç, mən başa düşürəm, siz əsasən iqtisadi məsələlərlə məşğul olursunuz. Amma gərək ki,
kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilənin baş katibi var. Beş ildə mən bu baş katibin üzünü görməmişəm və
ümumiyyətlə, onun nə ilə məşğul olduğunu bilmirəm. İndi, kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilənin
müddəti bitdiyi və onun uzadılmasından, yeni müqavilə imzalanmasından söhbət getdiyi vaxtda isə ortaya
məsələ çıxır. Bəs bu beş ildə harada idilər? Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud olan problemə nə üçün
laqeyddirlər?
Bir sözlə, məsələlər çoxdur. Lakin mənə elə gəlir ki, biz fikir mübadiləsi edirik.
Sonra. Bu gün Moskva televiziyası xəbər verdi ki, kimsə MDB-nin icraçı katibi Berezovskini işdən
çıxarmışdır. Biz isə sizinlə görüş barədə razılaşmışdıq. Bu mənə aydın deyildir, mən təəccübləndim. Belə şey
olar? Axı biz, dövlət başçıları Berezovskinin MDB-nin icraçı katibi təyin olunması haqqında qərarı birlikdə
müzakirə və qəbul etmişdik. Əgər onun əvəz olunması və ya azad edilməsi və hətta başqa işə keçirilməsi
məsələsi meydana çıxarsa, onda biz bu məsələni də müzakirə etməli, birgə həll etməliyik. Axı, nəhayət, MDBni hər hansı dövlətin əlavəsinə çevirmək olmaz. Sözün düzü, mən bu xəbərdən təəccübləndim və düşünürəm ki,
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biz bu məsələni aydınlaşdırmalıyıq. Hesab edirəm ki, bu, sizin deyil, bizim məsələmizdir. Bunu mənə səhər
bildirdilər, dedilər ki, bu xəbəri Moskva televiziyası vermişdir. Ona görə də mən bu barədə də öz fikrimi
söyləməyi qərara aldım.
B o r i s B e r e z o v s k i: Mənə elə gəlir ki, qəribə olsa da, dövlətlər üçün çox ciddi olan birinci məsələ
– təhlükəsizlik məsələsi də, Sovet İttifaqının süqutundan sonra meydana gəlmiş son dərəcə mürəkkəb
problemlərin həlli məsələsi və Sizin xatırlatdığınız kiçik bir məsələ, yəni icraçı katibin təyin və azad edilməsi
məsələsi də, təəssüf, eyni bir səbəblə bağlıdır. Zənnimcə, son vaxtlar dünyada baş verən hadisələr, həqiqətən
dərindən dərk edilmir. Sovet İttifaqı biryolluq, həmişəlik dağılıb getmişdir. Təəssüflər olsun, kiminsə başında
belə bir ideya var ki, bu, uçub dağılmış adicə kubiklərdir və onları yenidən yığmaq, yapışdırmaq mümkündür və
onda hər şey qaydasında olacaqdır. Bu adamlar qətiyyən başa düşmürlər ki, adi kubiklər daha yoxdur, indi
mürəkkəb həndəsi fiqurlar – öz milli, mədəni, iqtisadi xüsusiyyətləri olan ayrı-ayrı ölkələr var və indən belə
daha adicə kubiklərdən əzəmətli bina ucaltmaq mümkün deyildir. Buna görə də çox tez-tez yanılırlar və yenə də
əmr etməyə, yenə də vahid mərkəzdən idarə etməyə şirnikirlər. Hesab edirəm ki, indən belə bu, qətiyyən real
deyildir.
Mən Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze ilə görüşdüm, axı Gürcüstanın da problemi – gürcü-abxaz
problemi var və orada da sual doğur: Bu çox ağır münaqişənin həllinə birlik ötən müddətdə nə kimi kömək
göstərmişdir? Buna da tamamilə birmənalı cavab verirlər – kömək olmayıbdır və biz başa düşmürük ki,
kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilə nəyimizə gərəkdir.
Dünən mən Özbəkistan prezidenti ilə görüşdüm. Birliyin necə qurulması ilə bağlı onun da sualları çoxdur.
Kərimov çox əla bir fikir söylədi və bu, məni öz dərinliyi ilə heyran etdi. O dedi ki, biz birliyi real surətdə
yalnız o halda qura bilərik ki, dövlətlərdən hər biri özünütəminata qadir olsun. Nəyə görə indi Avropa birləşmək
potensialına malikdir? Ona görə ki, Avropa dövlətlərindən hər biri özünütəminata qadirdir. Müstəqilliyin və
suverenliyin real mənası da məhz bundan ibarətdir. Dövlətlərdən hər birinin özünütəminata qadir olmaq üçün
seçdiyi yol imperiya yaratmağa can atanlarda, təəssüf ki, bu gün də narazılıq doğurur. Amma hesab edirəm ki, o
vaxtlar arxada qalmışdır, geri qaytarmaq olmaz. Bizim birlikdə etməyə çalışdığımız isə, - əslində, mən Sizin
iradənizi, digər prezidentlərin iradəsini əlaqəli şəkildə ifadə etməyə çalışıram, - mənə elə gəlir ki, məhz buna
doğru aparan yoldur ki, hər bir dövlət müstəqillik qazansın və başqaları ilə əməkdaşlığın faydasını görsün. Sağ
olun, Heydər Əliyeviç.
H e y d ə r Ə l i y e v: Boris Abramoviç, siz bu məsələyə toxundunuz və təbii ki, mən bizim fikrimizi
bildirməliyəm.
Bəli, biz Rusiyada gedən və Sovetlər İttifaqını, ola bilsin Sovetlər İttifaqını yox, hansısa digər ittifaqı, hər
halda, hansısa vahid ittifaq dövlətini bu və ya digər formada birmənalı şəkildə bərpa etmək cəhdi demək olan
prosesləri izləyirik.
Həm Moskvada, həm də Belarusda Rusiya ilə Belarusun ittifaqı çox təbliğ olunur. Biz iki MDB dövlətinin
ikitərəfli münasibətlər probleminə qarışmırıq. Onlar iki suveren dövlətdir və özlərinə faydalı olan münasibətlər
qurmağa ixtiyarları var. Bununla belə, Rusiya ilə Belarusun bu ittifaqında nəzərə çarpan da, həm Rusiyada, həm
də Belarusda dövlət xadimləri eyham vuranda və işarə edəndə ki, bu, digər ölkələrin də vahid ittifaqda
birləşməsinin başlanğıcıdır, əlbəttə, hamımıza aydın olur ki, keçmişdə olanı bu və ya digər formada bərpa etmək
cəhdindən söhbət gedir.
Təkcə bu deyil. İmperiya əhval-ruhiyyəsi bir çox digər hallarda, təəssüf ki, Rusiyanın bəzi dairələrində,
Moskvada yaşayır və özünü büruzə verir. Bu, hamını narahat edir. Zənnimcə, heç bir müstəqil dövlət bununla
razılaşa bilməz. Lakin əgər Belarus razılaşırsa, bu, onun işidir. Bizim üçün, Azərbaycan üçün tamamilə aydın və
şəksizdir – Sovetlər İttifaqı həmişəlik dağılmışdır. O dağılmalı idi, yaşamaq qabiliyyətini itirmişdi. Onun
dağılması Azərbaycan üçün xüsusilə mühümdür. Çünki Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin başlanması
Sovetlər İttifaqının və onun 80-ci illərdəki rəhbərliyinin əməlinin nəticəsidir.
1990-cı ilin yanvarında Azərbaycana qarşı edilən hərbi təcavüz – sovet qoşunlarının çox böyük
kontingentinin Bakıya yeridilməsi, günahsız, tamamilə müdafiəsiz insanların qırılması və Moskvanın
Azərbaycana qarşı eyni ədalətsizliklə törətdiyi bir çox digər əməllər bizim mövqeyimizi qəti şəkildə aydın və
anlaşıqlı edir – Sovetlər İttifaqının bərpasından söhbət gedə bilməz. Dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi
xalqlarımızın, hər halda, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin tarixi nailiyyətidir. Biz heç vaxt və heç bir
şəraitdə onu əlimizdən verməyəcəyik, yol verməyəcəyik ki, xalqımızın bu hüququ tapdansın, yaxud
məhdudlaşdırılsın.
İmperiya əhval-ruhiyyəsi ilə yaşayan və hansısa yeni ittifaq yaratmaq planları hazırlayan adamlar bu
həqiqəti başa düşməlidir. Özü də, onlar tarixi yaxşı bilməlidir. Məsələn, Sovetlər İttifaqı 1922-ci ildə
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yaranmışdı. Tarixdən yaxşı bilirik ki, 1922-ci ilin dekabrında Sovetlər İttifaqında birləşən respublikaların
razılığına nail olmaq üçün bir neçə il fəal iş aparmaq lazım gəlmişdi. Doğrudanmı, həmin adamlar güman
edirlər ki, bu ölkələr XX əsrin sonunda, müstəqillik əldə etdikləri və tamamilə başqa səviyyədə olduqları bir
vaxtda yenidən kiminsə tabeçiliyinə düşməyə, yaxud, necə deyərlər, kiminsə vassalı olmağa razılaşarlar? Bu,
ola bilməz. Buna görə də onlar səhv edirlər və səhvlərini nə qədər tez başa düşsələr, bir o qədər yaxşı olar. Biz
MDB-yə daxil olan bütün ölkələrin müstəqilliyi, suverenliyi və öz müstəqilliyimizin mövqeyində möhkəm
dayanmışıq. Biz öz suverenliyimizi var gücümüzlə qoruyacağıq.
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BAKI BEYNƏLXALQ HAVA LİMANININ AEROVAĞZAL KOMPLEKSİNDƏ
TİKİNTİNİN GEDİŞİ İLƏ TANIŞ OLDUQDAN SONRA TOPLAŞANLAR QARŞISINDA
ÇIXIŞI
6 mart 1999-cu il
1980-ci ildə biz Azərbaycanın bu hava limanı binasının tikilməsi haqqında qərar qəbul etmişdik. O vaxt
aeroflot var idi, sizin bu idarə də ona, eyni zamanda Azərbaycana tabe idi. O zaman bu işlərlə Mülki Aviasiya
Nazirliyi məşğul olurdu. Mülki aviasiya naziri Boris Pavloviç Buqayev də tez-tez buraya gələrdi. Onu
Azərbaycandan Sovet İttifaqının Ali Sovetinə deputat seçmişdik, ona görə də bizim yaxşı münasibətlərimiz var
idi. Biz xahiş elədik ki, Azərbaycana vəsait ayırsınlar, onlar da ayırdılar.
Mən göstəriş verdim ki, bunun layihəsi hazırlansın. Layihəni hazırladılar. Rasim Əliyevə tapşırmışdım, o vaxt Bakının baş memarı idi. Mən layihələrə iki dəfə, özü də burada, hava limanında baxmışam.
1981-ci ildə bunun tikintisinə başlandı. İndi 1999-cu ildir, 18 il keçibdir, amma tikilib qurtarmayıb. Belə
çıxır ki, bunun əsasını da biz qoyduq, tikib başa çatdırmağı da tale bizim üzərimizə qoyubdur.
İndi mən Azərbaycanda belə şeyləri çox görürəm: hansı binanı ki, mən vaxtilə başlamışam, qurtara
bilməmişəm, - mən olmadığım müddətdə heç kəs onu qurtarmayıbdır. İndi gəlmişəm, onları axıra çatdırıram.
Şübhəsiz, mənim üçün yaxşı olardı ki, bu, 4-5 ilə tikilib qurtaraydı və Azərbaycana xidmət edəydi. Təəssüf ki,
belə olmayıbdır. Bir halda ki, olmayıb, bunu heç kəs başa çatdıra bilməyib, indi yenə də mənim üzərimə düşüb,
mən başa çatdırmalıyam. Mən də başa çatdırıram. Bu barədə qəbul etdiyimiz qərarlar məlumdur, kreditlər
almışıq, «AzAL»ın vəsaitindən, başqa vəsaitlərdən istifadə olunur.
Mən baxdım, indiyə qədər görülən iş, ümumiyyətlə, yaxşıdır. Bunu müsbət qiymətləndirirəm,
qənaətbəxşdir. Keyfiyyətinə də fikir verdim, o da yaxşıdır. Son vaxtlar ayrı-ayrı ölkələrdə, Müstəqil Dövlətlər
Birliyi ölkələrində bəzi yerlərdə tikilənlərlə müqayisə etmək olar. Mən görürəm ki, bu onlardan geri qalmır. Ona
görə də bu məni sevindirir.
Ancaq iki ay müddətində – mart, aprel aylarında çox böyük iş görülməlidir. Siz görülən işlər haqqında bu
gün mənə məruzə etdiniz və söz verdiniz ki, mayın 5-nə bu kompleks istifadəyə verilmək üçün tamamilə hazır
olacaqdır. Elədir, yoxsa yox? Elə olmasın ki, bunu mənə göstərəsiniz, sonra da deyəsiniz ki, sərnişinləri bir
aydan sonra buraxacağıq. Biz gəlib burada binanın açılışını bayram edib çıxanda sərnişinlər buraya
girməlidirlər. Başa düşdünüz, belə olmalıdır. Görürəm ki, vaxtınız az, işiniz də çoxdur. İşlərinizi elə qurun ki,
verdiyiniz söz yerinə yetsin və mənim bugünkü təəssüratım daha da artsın.
Şübhəsiz ki, bu, bizim Azərbaycan üçün, dövlətimiz, ölkəmiz üçün çox böyük həcmli obyekt olacaqdır.
Çünki indi müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri ilə əlaqə saxlayır, insanlar gedib-gəlirlər.
Bunun da əksəriyyəti hava yolu ilə, təyyarələrlə olur. Demək, Azərbaycanın əsas giriş-çıxış qapısı buradır.
Keçmişdə, 10-20 il öncə dəmir yolu vağzalı ilə olurdu, çünki əsas nəqliyyat vasitəsi dəmir yolu idi. Bu yollar da
ancaq Sovetlər İttifaqının ərazisindən keçirdi. Amma indi dünyaya açılan qapılar bu yoldan gedir. Demək, qapısı
da buradır. Ona görə də bura həm gözəl, çox rahat olmalı, həm də beynəlxalq standartlara cavab verməli, insanların bu nəqliyyatdan istifadə etməsi üçün bütün şərait olmalıdır.
Siz bəzi yerləri göstərdiniz. Müasir, beynəlxalq standartlara uyğun səviyyədə tikilən hər bir bina
insanların da mədəni və davranış səviyyəsini qaldırır. Köhnə binada kababdan, ləvəngidən can qurtara
bilmirsiniz, çünki oranın kökü elə qoyulubdur. Amma burada elə vərdişlərə yol vermək olmaz. Burada hər şey
dünya standartları səviyyəsində olmalıdır. Bu da insanları daha da nizam-intizamlı edəcəkdir. Görəndə ki, bina
təmizdir, hər şey yaxşıdır, insanlar da çalışacaqlar ki, bu səviyyəyə qalxsınlar. Amma görəndə ki, orada-burada
zibil var, deyəcək ki, onsuz da zibilləyiblər, qoy mən də zibilləyim.
Sizin ən böyük vəzifəniz (konsernin baş direktoru Cahangir Əsgərova müraciətlə) bura üçün işçi heyəti
hazırlamaqdır. Amma təkcə sizin işçi heyəti yox idi. Gərək bu gün buraya daxili işlər naziri, milli təhlükəsizlik
naziri, Gömrük Komitəsinin sədri, sərhədçilər də çağırılaydı.
İki-üç günə (Baş nazir Artur Rasizadəyə müraciətlə) onların hamısını toplayıb hərəsinin qarşısında vəzifə
qoymaq lazımdır. Köhnə aerovağzaldan istifadə prinsiplərini buraya köçürmək olmaz. Bura tamamilə yeni
olmalıdır. Məsələn, bayaq dedilər ki, burada sərhədçi formada durmamalıdır. Amma orada durur. Deyəcək ki,
məni niyə formada durmağa qoymursan? Bunları mən sənə, Baş nazirə tapşırıram. Bu iki ay müddətində gərək
hərə öz işçi heyətini hazırlasın. Yaxşı işləməyən, qanunu pozan, yararlı olmayan adamlar buraya gəlməməlidir –
həm «AzAL» üzrə, həm də burada fəaliyyət göstərəcək nazirliklər üzrə. Buraya gələn heyət yeni tələblərə
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tamamilə uyğun olmalıdır. Onlar gələndə attestasiyadan keçməlidirlər ki, burada işləmək hüquqları var, ya yox.
Yaxşıları seçməlisiniz, prinsip bu olmalıdır. Yoxsa ki, kiminsə xətrinə dəyər, nə bilim, kimsə xahiş elədi – belə
şeylər olmamalıdır. Bura dövlətin ən mühüm, ən böyük obyektlərindən biridir. Ona görə burada dövlətçilik
prinsipi hər şeydən üstün olmalıdır.
Mən Baş nazirə müraciət edərək bildirirəm ki, vəzifələr məlumdur, sən bütün bu işlərə rəhbərlik, nəzarət
edirsən və mənim göstərişlərimin həyata keçirilməsini təmin edirsən.
Heydər Əliyev binadan çıxarkən orada toplaşmış inşaatçılarla və hava limanının işçiləri ilə bir daha
səmimi salamlaşaraq dedi:
– Mən tanış oldum, inşaat işi yaxşı gedir, hava limanında çox gözəl vağzal tikilir. Söz veriblər ki, may
ayının 5-nə qədər hamısı hazır olacaq, istismara verəcəyik, Azərbaycanın vətəndaşları üçün yaxşı şərait
yaranacaqdır. Burada çalışanlara, işləyənlərə uğurlar arzulayıram. Əgər burada işləməyənlər varsa, onlar da
arxayın olsunlar ki, may ayında buradan səmərəli istifadə edəcəklər. Sağ olun.
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BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ GECƏDƏ NİTQİ
Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı
6 mart 1999-cu il
Hörmətli xanımlar, əziz bacılar!
Sizi, bütün Azərbaycan qadınlarını bayram münasibətilə, Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, səadət və həmişə gözəllik arzulayıram.
Biz XX əsrin son illərini yaşayırıq. Tarixə nəzər salarkən böyük məmnuniyyət hissi ilə demək olar ki,
Azərbaycan qadını bu əsrdə böyük, şanlı yol keçmiş və uğurlar əldə etmişdir. Çoxəsrlik tariximizdə demək olar
ki, qadın heç vaxt XX əsrdəki qədər yüksəlməmiş, heç vaxt bu zirvələrə çatmamışdır.
Azərbaycan qadını azadlıq əldə edəndən sonra sürətlə özü də inkişaf etmiş və cəmiyyətin də inkişaf
etməsinin səbəbkarı, böyük iştirakçısı olmuşdur. Ona görə də bu gün müstəqil Azərbaycanda qadınların
problemi ondan ibarətdir ki, onlara daha da çox qayğı göstərmək lazımdır, onların qüvvəsindən daha da səmərəli
istifadə etmək, onlara daha da çox hörmət etmək, cəmiyyətin minnətdarlığını bildirmək lazımdır.
Təsəvvür edin, əgər ölkəmizdə səhiyyə və təhsil sahəsində işləyənlərin 50-60 faizini qadınlar təşkil edirsə,
görün qadınlar savadsızlıqdan, çadra altından çıxandan sonra, cəmiyyətdə hüququ olmadığı bir zamandan bəri
tarixi nöqteyi-nəzərdən qısa bir dövrdə nə qədər sıçrayış əldə etmiş, inkişaf etmişlər.
Təbiidir ki, qadınlara yaradılmış şərait, ölkəmizdə qadınlara göstərilən münasibət və qayğı, eyni zamanda
qadınların daxili istedadı, onların potensialı, ağlı, zəkası, biliyə, təhsilə, elmə, mədəniyyətə olan hədsiz marağı
və öz istedadlarını həyata keçirmək üçün çalışqanlığı – bunlar hamısı birlikdə Azərbaycan qadınını yüksəklərə
qaldırmışdır. Biz fəxr edə bilərik ki, qadınlar cəmiyyətimizdə çoxluq təşkil edir. Çünki əhalimizin 51 faizindən
çoxu qadınlardır.
Azərbaycan qadını haqqında çox yazılıb, çox deyilib. Bu gün də burada natiqlər hamısı Azərbaycan
qadınının qeyrətindən, namusundan, ağlından, istedadından, gözəlliyindən, sədaqətindən xoş sözlər dedilər.
Mən bütün sözlərin, ifadələrin hamısı ilə tam razıyam. Həmin sözlər mənim də qəlbimdən gələn sözlərdir.
Bizim sevimli şairimiz, çox hörmətli Mirvarid xanım Dilbazi qadın haqqında şer oxudu. Mirvarid xanımın
şerləri həmişə bizim cəmiyyətimizin ürəyinə yatandır. Mən onları çox sevirəm. Ancaq hesab edirəm, bu gün
qadın haqqında bizə çatdırdığı şer qadınların Azərbaycanda, təkcə Azərbaycanda yox, ümumən bəşəriyyətdə ən
yüksək keyfiyyətlərini əks etdirdi. Çox gözəl sözlər dedi. Ancaq mənim ən çox xoşuma gələn söz, əgər
unutmadımsa, bundan ibarətdir: təbiət dünyanı dəyişdirərkən cənnəti qadınla əvəz etdi. Həqiqətən belədir! Nə
qədər gözəl sözdür, ədalətli ifadədir! Cəmiyyətdə, həyatda, insan cəmiyyətində qadının yerini nə qədər gözəl
göstərir! Həqiqətən, biz kişilər cənnət haqqında düşünməməliyik. Cənnət – qadınlar bizim yanımızdadır. Qoy
qadınlar cənnət haqqında düşünsünlər və cənnətə çatmaq üçün bu dünyada öz işlərini görsünlər. Bizim
cənnətimiz buradadır.
Azərbaycan qadını mərd, cəsarətli, qeyrətli, namuslu qadındır. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan qadını
xalqımız üçün qəhrəman ərlər yetişdirir. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan qadını dünyaya böyük alimlər bəxş edir.
Azərbaycan qadını dünyaya böyük sənət ustaları, siyasi, dövlət xadimləri bəxş edir. Bunlar hamısı Azərbaycan
qadınının xidmətidir.
Biz bu dövrdə, son illər artıq xalqımızın milli mənliyini dərk edirik və müstəqil dövlətimizdə, azad
ölkəmizdə müstəqil dövlətimizi, həyatımızı qururuq. Bu dövrdə öz millətimizin bütün xüsusiyyətlərini dərindən
dərk edərkən yenə də, yenə də düşünürük – nə qədər xoşbəxtik ki, bizim xalqımız zəkalı, qüdrətli, mərd,
qəhrəman xalqdır! Nə qədər xoşbəxtik ki, bizim xalqımızı yetişdirən, böyüdən, xalqımızı artıran gözəl və mərd
qadınlarımız vardır!
Qadınlara bundan sonra da qayğı göstərmək bizim vəzifəmiz, borcumuzdur. Azərbaycanın Konstitusiyası
qadınların hüquqları haqqında bütün bəşər mədəniyyətinin əldə etdiyi nailiyyətləri özündə əks etdiribdir. Bu gün
biz fəxr edirik ki, Azərbaycan qadını, ölkəmizdə qadınların cəmiyyətdə yeri və mövqeyi bir çox başqa
ölkələrdəkindən çox-çox üstündür.
Biz indi yeni həyat quraraq çalışırıq ki, öz iqtisadiyyatımızı, insanların sosial həyatını, rifahını iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatdıraq. Güman edirəm ki, biz buna nail olacağıq. Çünki müstəqil
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinin yeddinci ilini başa vurduğu zaman biz artıq əvvəlki illərdə mövcud olan
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sosial-iqtisadi böhrandan çıxmışıq. Azərbaycanın iqtisadiyyatı, sosial həyatı inkişaf mərhələsindədir. Qarşıdakı
illərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı daha da sürətlə inkişaf edəcək, xalqın rifahı daha da yaxşılaşacaqdır. Demək,
qadınların da həyatı, güzəranı yaxşılaşacaqdır. Ancaq bir daha deyirəm, biz istəyirik ki, ölkəmizdə iqtisadiyyat
dünyada iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatsın. Lakin qadınların səviyyəsi, bu günü barəsində
biz buna ehtiyac duymuruq. Çünki Azərbaycan qadınının səviyyəsi – bilik, elm səviyyəsi, onun azadlığı inkişaf
etmiş ölkələrin qadınlarının heç birindən aşağı deyildir. Bu həqiqətdir. Bu, bizim reallığımızdır. Biz bu reallıqla da
XX əsri başa vururuq.
Burada bu sözü də işlətdilər ki, fransız yazıçısı Lui Araqon deyibdir ki, qadın həyatın, bəşəriyyətin
gələcəyidir. Həqiqət belədir. Qadınsız nə bu gün var, qadınsız nə həyat var, qadınsız gələcək də ola bilməz.
Qadınlar bizim gələcəyimizdir.
Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan qadınları indiyə qədər əldə etdikləri nailiyyətləri daha da yüksəltsinlər.
Biz dövlət, hökumət olaraq bunun üçün imkanlar yaradırıq və yaradacağıq. Keçən ilin sentyabr ayında qadınlar
qurultayında bu barədə çox ətraflı söhbət getdi. Siz bir çox məsələlər qaldırdınız. Onların həll edilməsi barədə
göstərişlər verilibdir və prezident fərmanı da veriləcəkdir. Onun hazırlanması bəlkə də bir az gecikib, ancaq bu
günlərdə biz onu bəyan edəcəyik.
İndi bizim iqtisadiyyatımızın imkanları o qədər də böyük deyil. Ancaq bütün imkanlardan istifadə edərək
qadınların problemlərinin həll olunmasına çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq. Qadın Azərbaycanda
cəmiyyətin ən şöhrətli, ən hörmətli üzvüdür. Mən bu sözlərlə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizə öz hədsiz
məhəbbətimi bildirirəm.
Mən şair deyiləm ki, sizi şerlə sevindirim. Şairlərimiz bu barədə burada çox dəyərli sözlər dedilər. Ancaq
bilin, mənim qəlbim də şair qəlbidir. Ona görə şair qəlbidir ki, mən qadınları sevirəm.
Qadınları sevməyən heç vaxt şair ola bilməz. Ancaq qadınları sevən hər kəs də şair deyil. Amma onun
qəlbi qadınlara o biri şairlərdən bəlkə də yaxındır.
Azərbaycan qadınlarının bir keyfiyyətini də mən qeyd etmək istəyirəm. O da bizim qadınlarımızın
gözəlliyidir. Bilirsiniz, biz əvvəllər, məsələn, dünyada, hansı ölkədə qadın nə qədər gözəldir – onu o qədər də
bilmirdik. Mənim yadımdadır, gənc olarkən biz bir-birimizlə söhbət aparırdıq – gənc vaxtlarında insanlar bu
barədə söhbətləri daha çox aparırlar – hansı millətin qadını daha gözəldir? İndi mən demirəm ki, o vaxtlar biz
hansı millətin qadınlarını gözəl hesab edirdik. Amma mən sizə deyim, hamı belə fikirləşirdi ki, - hər halda,
ətrafımda olanlar, hansılarla ki, mən təmasda idim – başqa qadınlar bizim qadınlardan gözəldir. Ancaq indi
dünya bizim üzümüzə açıldı, hər yerə getdik, bütün ölkələri gördük. Hamımız dünyanın hər yerini görmüşük –
kimi az, kimi çox. Mən özümü deyə bilərəm, başqalarının fikrini bilmirəm. Mən dünyanın çox yerini gəzmişəm,
qadınlarını görmüşəm. Fikrim belədir ki, Azərbaycan qadını bütün dünyadakı qadınlardan gözəldir.
Bunu sizə xoş gəlməsi üçün demirəm. Bu, mənim həqiqi fikrimdir və mən bütün dünya qadınlarını
görəndən sonra bu fikrə gəlmişəm. Ona görə də mən Azərbaycan kişilərinə məsləhət verirəm: qadınları
qiymətləndirin, qadınları sevin, heç yerdə, heç bir ölkədə, heç bir millətdə Azərbaycan qadını kimi gözəl qadın
tapa bilməyəcəksiniz.
Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə sevgimi, məhəbbətimi bildirirəm. Sizə cansağlığı arzulayıram.
Gələcək həyatınızda sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM, MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİNƏ,
İCTİMAİ XADİMLƏRƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN YÜKSƏK MÜKAFATLARININ –
ORDENLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Prezident iqamətgahı
7 mart 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Siz Azərbaycan dövlətinin yüksək mükafatları – ordenlərlə təltif olunmusunuz. Mən böyük
məmnuniyyətlə bu yüksək mükafatları sizə təqdim edirəm.
Bundan öncə qadınları 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Onlara
cansağlığı, xoşbəxtlik və bütün işlərində uğurlar arzulayıram.
Mərhum akademik Ziya Bünyadovun layiq görüldüyü «İstiqlal» ordenini alimin həyat yoldaşı Tahirə
xanıma təqdim edirəm.
T a h i r ə x a n ı m B ü n y a d o v a: Əziz Heydər Əliyeviç, Ziya Bünyadovun xatirəsinin
əbədiləşdirilməsinə görə ailəmiz adından və şəxsən öz adımdan Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Bakıda prospektlərdən birinə, respublika Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutuna Ziya
Bünyadovun adı verilmiş, Ziya Bünyadov adına təqaüd təsis edilmiş, onun yaşadığı evə xatirə lövhəsi vurulmuş,
qəbri üstündə gözəl bir abidə qoyulmuşdur.
Cənab prezident, mən Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Ziyanın xidmətlərinə yüksək qiymət verərək onu
respublikanın ən yüksək ordeni ilə təltif etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə cansağlığı, gümrahlıq,
xoşbəxtlik arzulayıram. Əziz Heydər Əliyeviç, heç bir günümüz Sizsiz olmasın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görkəmli sənətkar, xalq artisti Leyla Bədirdəyliyə «İstiqlal» ordeni təqdim
edirəm.
L e y l a B ə d i r b ə y l i: Əziz və möhtərəm prezidentimiz cənab Heydər Əliyevə hörmət və ehtiram!
Bizə göstərdiyiniz qayğı çox qiymətlidir. Çətin və gərgin işinizin içində bizi unutmursunuz, bizim
haqqımızda düşünürsünüz. Ensiklopedik biliyiniz Sizə hər şeyi işıqlandırır. Sizinlə fəxr edir, həmişə gözəl
hisslər keçiririk. Sizin hər bir addımınız bizim üçün dəyərlidir. Xalqımızın səadəti naminə Sizə möhkəm
cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Həmişə belə cavan və gümrah qalın. Sonsuz minnətdarlıq, təşəkkür və
razılığımızı qəbul edin.
Heydər Əliyev Rusiya-Azərbaycan Dostluğu Cəmiyyətinin sədri, həmyerlimiz, professor, ictimai xadim
Nikolay Baybakova, ictimai xadim Kamran Hüseynova, professor Məzahir Abasova, xalq artisti Tükəzban
İsmayılovaya, professor Abdulla Muxtarova, professor Yaqub Mahmudova, xalq artisti, bəstəkar Süleyman
Ələsgərova, xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadəyə «Şöhrət» ordenləri təqdim etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz Nikolay Konstantinoviç!
Azərbaycanın yüksək mükafatını – «Şöhrət» ordenini sizə dərin məmnuniyyətlə təqdim edirəm. Nikolay
Konstantinoviç, siz bizim üçün doğma insansınız, həmyerlimizsiniz, bakılısınız, əsl azərbaycanlısınız.
Nikolay Konstantinoviç Baybakovu Azərbaycanda hamı tanıyır. Bununla belə, bir neçə söz deyəcəyəm.
O, Bakıda doğulmuş, burada təhsil almış, Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirmiş, neftçi-mühəndis olmuş
və əmək fəaliyyətinə Azərbaycanın neft mədənlərində başlamışdır. Onun hələ 30 yaşı yox idi, amma ən iri
idarəyə – Sabunçu Neft-Mədən İdarəsinə başçılıq edirdi. Bu idarə həmin illərdə - mən 30-cu illərin ikinci
yarısını nəzərdə tuturam – Azərbaycan, Bakı neftinin, demək olar, əsas hissəsini verirdi.
Nikolay Konstantinoviç Azərbaycanda gözəl məktəb – mərdlik məktəbi, şərəf məktəbi, ləyaqət məktəbi
keçmiş və buradan, təkrar edirəm, hələ 30 yaşı bitməmiş daha da yüksəklərə vəsiqə aldı. O, həmin vaxtlar
Sovetlər İttifaqının yenicə açılmış neft rayonlarına, «İkinci Bakı»ya göndərildi. O rayonları nə üçün «İkinci,
Üçüncü Bakı» adlandırmışdılar? Çünki bütün bu neft yataqları Azərbaycan neftçilərinin fəal iştirakı ilə kəşf
olunmuş və açılmışdı. Bu neftçilərdən biri də Nikolay Konstantinoviç Baybakov idi. O, «İkinci Bakı» neft
yataqlarının açılması və istismarı sahəsində üzərinə qoyulmuş vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirdi və sonra Sovetlər
İttifaqının paytaxtında – Moskvada işə irəli çəkildi.
O, 30 yaşında artıq Sovetlər İttifaqının xalq komissarı, yəni SSRİ-nin neft sənayesi naziri oldu. Onun
sonrakı yolu da Sovetlər İttifaqının neft sənayesinin və iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı mürəkkəb, çətin, lakin
şərəfli yoldur. Nikolay Konstantinoviç Baybakov Sovetlər İttifaqının neft sənayesinin inkişafına, keçmişdə
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ittifaqa daxil olan indiki müstəqil respublikaların – Rusiyada və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin digər ölkələrində
neft sənayesinin belə potensialının və onun belə böyük inkişaf perspektivlərinin olmasına böyük töhfə
vermişdir.
Nikolay Konstantinoviç Baybakov 20 ildən çox Sovetlər İttifaqının Dövlət Plan Komitəsinə başçılıq
etmişdir. Bu, nəhəng ölkənin xalq təsərrüfatının inkişafını planlaşdıran, təşkil edən və planların həyata
keçirilməsinə çalışan başlıca iqtisadi idarəsi idi. Beləliklə, o, təkcə neft sənayesinin deyil, bütün Sovetlər
İttifaqının iqtisadiyyatının və xalq təsərrüfatının inkişafına böyük töhfə vermişdir.
Nikolay Konstantinoviç, keçmişin üstündən qələm çəkərək, həyatın guya onlardan başlanmasını düşünən
və əlbəttə, dərin səhvə yol verən bir çoxlarından, yeri gəlmişkən, moskvadakılardan fərqli olaraq, biz keçmişdə
olanları unutmuruq. Çünki belə zəngin keçmiş olmasaydı, bu gün malik olduqlarımız da olmazdı. Yox, biz
keçmişdə olanların hamısını lazımınca qiymətləndiririk. Keçmiş isə o deməkdir ki, Sovetlər İttifaqına daxil olan
respublikalar 20-ci illərdən başlayaraq sosial-iqtisadi, mədəni və bütün digər sahələrdə böyük inkişaf əldə
etmişdilər. Hazırda bu inkişaf keçmiş Sovetlər İttifaqı respublikalarının, o cümlədən Azərbaycanın bugünkü və
gələcək həyatının təməlini təşkil edir. Bütün bunlarda Nikolay Konstantinoviç Baybakovun böyük xidməti var.
Nikolay Konstantinoviç Baybakovu Azərbaycanda hamı doğma adam kimi tanıyır. O, Azərbaycandan
getdikdən sonra da bütün illər ərzində bizimlə əlaqəni kəsməmiş, Azərbaycana daim gəlmiş, Moskvada işləyərkən
respublikamızın inkişafı ilə bağlı bir çox problemlərlə məşğul olmuşdur. 1938-ci ildən başlayaraq o,
Azərbaycandan bütün çağırışlarda SSRİ Ali Sovetinin deputatı seçilir. Məhz Azərbaycan neftçiləri, azərbaycanlı
həmvətənlər ona böyük etimad göstərərək SSRİ Ali Sovetinə deputatlığa namizəd irəli sürür və deputat seçirdilər.
Nikolay Konstantinoviç bu etimadı layiqincə doğruldurdu.
Şəxsən mən Nikolay Konstantinoviçi çoxdan tanıyıram. Lakin 30 il əvvəl biz onunla lap sıx əməkdaşlığa
başladıq, yəni 1969-cu ildə mən Azərbaycana rəhbərlik etdikdə qarşılıqlı münasibətlərimizin yeni mərhələsi,
yeni dövrü başlandı.
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim bütün o illər ərzində biz Nikolay Konstantinoviçlə fəal əməkdaşlıq
etmişik. O, mənim dəvətimlə və ya öz arzusu ilə tez-tez Azərbaycana gəlirdi, biz Azərbaycan iqtisadiyyatının
problemlərini birlikdə nəzərdən keçirirdik. Hamıya məlumdur ki, 70-ci illər və 80-ci illərin birinci yarısı
Azərbaycanda iqtisadiyyatın, sosial həyatın sürətli inkişaf dövrü idi. Bütün bunlarda Nikolay Konstantinoviç
Baybakovun böyük xidməti var.
Sonralar biz Moskvada, SSRİ Nazirlər Sovetinin tərkibində birlikdə işlədik. Mən Nazirlər Soveti Sədrinin
birinci müavini idim. Nikolay Konstantinoviç Nazirlər Soveti sədrinin müavini idi. Biz hər gün birlikdə olurduq,
hər halda, həftədə bir dəfə Nazirlər Sovetinin iclaslarında, Siyasi Büronun iclaslarında olurduq. Biz birlikdə idik
və fəal əməkdaşlıq edirdik.
Nikolay Konstantinoviç Azərbaycanla əlaqələrini bu gün də itirmir. Məhz bütün bu böyük xidmətlərinə
görə və hazırda Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsində və inkişafında çox böyük rol
oynadığına görə o, Rusiya-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri seçilmişdir və özünün bu vəzifələrini layiqincə
yerinə yetirir.
Nikolay Konstantinoviç uzun ömür sürmüşdür, lakin gördüyünüz kimi, bu gün də cavan, yaraşıqlı kişidir.
Bu gün onun 88 yaşı tamam olur, bu gün Nikolay Konstantinoviçin ad günüdür. Nikolay Konstantinoviç, mən
şadam ki, siz öz ad gününüzdə buradasınız, Azərbaycanda, Bakıda, köhnə dostlarınız arasındasınız. Şadam ki,
məhz ad gününüzdə sizə Azərbaycan dövlətinin yüksək mükafatını təqdim etmək şərəfinə malikəm.
Nikolay Konstantinoviç bu gün də enerjilidir, çox gülərüzdür, çox nikbindir, neft elminin problemləri ilə
yaxından məşğul olur. O professordur, iqtisadiyyat sahəsində, neft sənayesi sahəsində görkəmli alimdir. O,
böyük neftçidir, hətta deyərdim, keçmiş Sovetlər İttifaqında bir nömrəli neftçidir, çünki onun kimi ikinci beləsi
Rusiyada da yoxdur, Azərbaycanda da. Nikolay Konstantinoviç elmi fəaliyyətlə də, neft sənayesinin inkişafı
sahəsində fəaliyyətlə də məşğul olur və bununla əlaqədar Azərbaycan neftçiləri ilə əməkdaşlığı davam etdirir.
Nikolay Konstantinoviç, bütün bunlara görə biz çox şadıq. Təkrar edirəm, mən şadam ki, bu gün biz sizinlə bir
yerdəyik.
Əziz Nikolay Konstantinoviç, siz öz həyatınız boyu Sovetlər İttifaqının da, dünyanın bir çox digər
dövlətlərinin də neçə-neçə yüksək mükafatlarını almısınız. Lakin siz doğma Azərbaycanınızın dövlət mükafatını
ilk dəfə alırsınız. Belə düşünürəm ki, bunun sizin üçün də, bizim üçün, bu gün müstəqil dövlət kimi
vətəndaşlarını da, öz hüdudlarından kənarda olan həmvətənlərini də mükafatla təltif etmək imkanına malik olan
Azərbaycan üçün də əhəmiyyəti var.
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Nikolay Konstantinoviç, sizi bir daha təbrik edir, cansağlığı arzulayıram. Allaha şükür, yaxşı qalmısınız.
Düşünürəm ki, yüz illiyinizi sizinlə birlikdə qeyd edəcəyik. Sizə bütün işlərinizdə uğurlar, ən xoş diləklər
arzulayıram.
N i k o l a y B a y b a k o v: Əziz Heydər Əliyeviç!
Əziz dostlar və yoldaşlar!
Bu gün mənə təqdim edilən bu yüksək mükafata görə minnətdarlıq sözləri tapa bilmirəm. Bəli, Heydər
Əliyeviç mənim həyatımdan çox danışdı. Buna görə də təkrar etmək fikrində deyiləm, bir də ki, buna lüzum
yoxdur, çünki çoxları məni tanıyır. Mən yalnız bir şeyi demək istəyirəm ki, faşizm üzərində qələbə üçün
Azərbaycanın etdiklərini bəlkə də heç bir respublika etməmişdir. Dövlət Müdafiə Komitəsinin cəbhənin
yanacaqla təmin olunması üzrə keçmiş müvəkkili kimi, - bu vəzifəyə məni Stalin təyin etmişdi, - bilirəm ki,
almanlar Azərbaycana lap yaxınlaşan zaman ölkəmiz nə vəziyyətdə idi. Axı onlar artıq Krasnodarı işğal edərək
Qroznının həndəvərinə gəlib çıxmışdılar və Azərbaycanın aqibəti həll olunurdu. Bəs Azərbaycanın aqibəti nə
demək idi? Müharibədən əvvəlki dövrdə, 40-cı ildə çıxardığımız 33 milyon ton neftin 23,5 milyon tonu
Azərbaycanın payına düşürdü. Ukrayna, - o, çox az miqdarda neft verirdi, Krasnodar, - xeyli neft vermirdi,
faşistlər tərəfindən işğal edildikdən sonra bütün ağırlıq Azərbaycanın üzərinə düşdü. Almanlar cənubda Rostov
yolunu kəsdikdə, faşistlər Stalinqrada yaxınlaşıb cəbhənin də, xalq təsərrüfatının da yanacaqla bütün təchizat
yollarını kəsdikdə biz çox böyük işlər görməli olurduq. Hətta iş o yerə gəlib çatmışdı ki, cəbhə üçün və xalq
təsərrüfatı üçün nefti Xəzər dənizi ilə çənlərdə daşıyıb aparırdıq. Necə deyərlər, sağ əlimizlə sol qulağımızı
qaşıyırdıq.
Bu mövzuda çox danışmaq istəmirəm, lakin faşizm üzərində qələbədə vətənimin əhəmiyyətini bir daha
nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Dekabrda buraxılmış və yaxın vaxtlarda Bakıya da gəlib çatacaq «Stalindən
Yeltsinədək» kitabında faşizm üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu və əhəmiyyətindən danışılır. Buna görə də
çıxışımı bitirərək demək istəyirəm ki, Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin inkişafına az-çox kömək
göstərməyə nə qədər ki, qüvvəm var, mümkün olan hər şeyi edəcəyəm, təbii ki, sizin köməyinizlə. Biz köhnə
rayonların və ən əvvəl Balaxanı, Sabunçu və Ramananın canlandırılmasına dair qəbul olunan sazişlər əsasında
birlikdə hərəkət edəcəyik. Mən həmin rayonlarda trest müdiri olmuşam və oradan da məni «İkinci Bakı»ya,
sonra da «Üçüncü Bakı»ya aparmışdılar.
İstəyirəm ki, neftin geoloji ehtiyatlarının qalan 50 faizi əziz vətənimə xidmət üçün çıxarılsın. Sağ olun,
Sizə möhkəm cansağlığı, azı 100 il ömür arzulayıram. Az olsa, yanıma gəlin, ömrünüzü uzadaram, çünki mən
150 il yaşamışam. Ona görə ki, bu «dəlixanada» - 22 il sədr işlədiyim Dövlət Plan Komitəsində bir il üç il hesab
edilir. 15 il xalq komissarı və nazir işləmişəm, bunu ikiyə vurun, 5 il Şimali Qafqaz Xalq Təsərrüfatı Şurasının
sədri işləmişəm, bunu ikiyə vurun, 2 il Dövlət Neft və Kimya Komitəsinin sədri olmuşam, bunu iki il hesab
edirəm, çünki orada heç nəyə cavabdeh deyildim. Bunların üstünə mənim 88 yaşımı gəlib hesablayın, görərsiniz
ki, hamısı birlikdə 150 ilə bərabərdir. Odur ki, sizin ömrünüzü uzatmağa ixtiyarım var. Üstəlik, burada, mən
Kirovabaddan deputat seçilərkən ilk dəfə uzunömürlü Novruz Baryamovla görüşdüm, həmin gün onun 147 yaşı
tamam olurdu. O, buraya, Bakıya herontoloqlarla birlikdə gəlmişdi və təəssüf ki, burada xəstələnib vəfat etdi.
Bunu ona görə deyirəm ki, insanın potensialı çox böyükdür. Mənim keçmiş köməkçim Aleksandr
Nikolayeviç Umnov burada oturur. Biz onunla 20 il Dövlət Plan Komitəsində işlədik. O, burada mənə
materiallar verdi. Bu materiallardan nə qədər uzunömürlü insan olduğunu və onların nə qədər yaşadığını
öyrəndim. Bax, dünyada ən çox yaşayan bir balıqçı olmuşdu – 205 il. Necə istəyirsiniz, yoxlayın, lakin rəsmi
məlumat bunu təsdiq etmişdir.
Stalin məni xalq komissarı təyin edərkən nə kimi keyfiyyətlərə malik olmalı olduğumu yoxlamaq üçün
məni imtahana çəkdi. Mən hər şeyi danışırdım, o isə hey soruşurdu. Daha nə, özgə nə. Mən dedim: Yoldaş
Stalin, mən bildiklərimin hamısını söylədim, əgər Siz faydalı keyfiyyəti mənə desəniz, şad olaram. O, mənə
yaxınlaşıb qəlyanı ilə çiynimə vuraraq dilləndi; hər şeyi doğru dediniz, amma başlıca məsələni demədiniz. Təbii
ki, mən tez ayağa qalxdım. O isə yenə də qəlyanıyla çiynimə vuraraq bildirdi: Xalq komissarı möhkəm əsəblərə
malik olmalı və nikbin olmalıdır. Budur, nikbinliyin nə demək olduğunu bütün həyatım boyu anlayıram.
Nikbinlik mənə kömək etmişdir. Bunu Sizə də təklif etmək istəyirəm, çünki bu, ağır şəraitdə xüsusilə vacibdir.
Əziz Heydər Əliyeviç, sözün düzü, heç bilmirəm yaxşı nə deyim. Amma Azərbaycanın inkişafı üçün
Heydər Əliyeviçin etdiyini, zənnimcə, heç kim etməmişdir. Mən Mircəfər Bağırovla, başqaları ilə işləmişəm.
Lakin açığını deyəcəyəm, kiminsə Heydər Əliyeviç kimi işlədiyini görməmişəm. Respublikamızın,
Azərbaycanımızın inkişafı, çiçəklənməsi onun dövründə olmuşdur. Arzu etmək istəyirəm ki, Siz bu məsul vəzifədə də həmişə o cür fəal olasınız, Azərbaycanı daha böyük enerji ilə möhkəmlədəsiniz. Mən Azərbaycanı, onun
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həyatını, rəqəmləri izləyirəm və xalq təsərrüfatının inkişafında, Azərbaycan əməkçilərinin həyat səviyyəsinin
yüksəlməsində uğurlar arzulamaq istəyirəm. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Nikolay Konstantinoviç özünün bir keyfiyyətindən danışmadı - o, qadınları çox
sevir və qadınlar da onu çox sevirdilər və bu gün də sevirlər. Hər halda, Dövlət Plan Komitəsində çoxlu qadın
işləyirdi və o, hamısını sevirdi, onlar da onu sevirdilər. Ümumiyyətlə, nəzərə alın ki, o elə həmin kişidir.
Mən «Şöhrət» ordenini Kamran Hüseynova təqdim edirəm.
K a m r a n H ü s e y n o v: Heydər Əliyeviç, Siz indicə Nikolay Konstantinoviçdən danışdınız və o da
öz sözünü dedi. Siz bir müddət qısa müalicədə olarkən, inanın, bütün respublika həyəcan keçirirdi, hər gün hamı
Sizin səhhətinizlə maraqlanırdı. Allaha şükür, Siz özünüz deyirdiniz ki, hər şey çox əladır və biz sakitləşirdik.
Bu, hamının arzu və istəyi idi. Qayıdanda özünüz gördünüz ki, uşaqdan tutmuş böyüyədək bütün ölkə Sizi necə
təntənə ilə qarşılamağa çıxmışdı. Çox sağ olun. Allaha şükür ki, Siz tam sağalıb qayıtdınız.
İcazə verin, Nikolay Konstantinoviç Baybakov haqqında bir neçə kəlmə deyim.
Heydər Əliyeviç, Sizin dediklərinizi təkrar etmək mümkün deyildir. Nikolay Konstantinoviç bizim doğma
adamımızdır. Çox sağ olun ki, Siz bütün hallarda, heç vaxt Nikolay Konstantinoviçi unutmursunuz.
Siz respublikaya rəhbərlik etdiyiniz 70-ci illərdən danışdınız. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın həmin
dövrünü intibah, dirçəliş, bərpa, inkişaf dövrü adlandırmaq olar. Nikolay Konstantinoviç də bu işdə heç də
axırıncı rol oynamırdı, görkəmli rol oynayırdı. Bizdə nəinki güclü kimya, metallurgiya, maşınqayırma sənayesi
meydana gəlmişdi, neft sənayesi inkişaf edirdi, başlıcası bu idi ki, Siz maarifin maddi-texniki bazasının
inkişafına diqqət yetirirdiniz. Həmin illərdə bir milyon iki yüz min şagird yeri yaradılmışdı. Demək olar, bütün
şagirdlər yeni məktəblərdə oxuyurdular. Səhiyyənin, maarifin bazaları, elmi-texniki idarələr, hər yerdə çox saylı
yeni müəssisələr yaradılmışdı. Siz bizi onun yanına göndərib deyirdiniz, «Baybakov oradadır, onun yanına
gedin». Biz onun yanına gəlir, deyirdik: Nikolay Konstantinoviç, məktəblərin inkişafı üçün bizə bir milyard
manat lazımdır. O, məktəb tikintisinin inkişafı üçün birbaşa, təyinatla 500 milyon manat tapırdı. Azərbaycan
kəndinin görkəmi dəyişirdi.
Siz burada da tamamilə doğru dediniz, çox sağ olun. Siz onu unutmursunuz. O, doğma adamımızdır,
həmyerlimizdir. Onun Dövlət Plan Komitəsinin sədri olması o demək deyildi ki, bizə hər şey verməli idi. O,
bizə nə düşürdüsə, onu da verirdi. Bu da böyük işdir.
İki kəlmə ilə onu da demək istəyirəm ki, o, Rusiyanın müxtəlif rayonlarında işləyən bir çox Azərbaycan
neftçiləri, - Komi Respublikasının baş, əməkdar geoloqu Məmmədov, qaz kəşfiyyatı təsərrüfatının başçısı Akif
Səyyadov və başqaları üçün mayak olmuşdur. Belələri nə qədərdir! Dardüşüncəli adamlara elə gəlir ki,
azərbaycanlılar yalnız göy-göyərti satırlar. Amma onların sənayeni irəlilətməsini unudurlar. Müharibə
başlananda Sumqayıtdan 6 min nəfərlik kollektiv bütünlüklə Nijni Tagilə, yerli kombinatın tikintisinə getdi və
onu inşa etdi. Mingəçevirin tikintisi başa çatdı və böyük texnika, ehtiyatlar Yenisey SES-in tikintisinə
göndərildi. Biz orada tikintiyə başladıq, Beləliklə, Azərbaycan borclu qalmırdı, hər şey edirdi. Çox sağ olun.
Siz Nikolay Konstantinoviçi gözəl xatırlayırsınız, ona hər zaman dostluq, yoldaşlıq əli uzadırsınız. O da
Sizə son dərəcə hörmət bəsləyir. Biz bununla fəxr edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizi də həmişə xatırlayıram. Görürsünüz, köhnə qvardiyaya necə hörmət edirik.
Öz aramızdır, bu heç də hər yerdə belə deyildir. Hamı da belə deyildir.
K a m r a n H ü s e y n o v: Çox sağ olun. İcazə verin kiçik hədiyyəni – «Bir həyatın salnaməsi» kitabını
Sizə təqdim edim. Bu kitab yaxınlarda nəşr olunmuşdur, tezliklə rus dilində də çıxacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Professor Məzahir Abasova «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm.
M ə z a h i r A b a s o v: Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Möhtərəm cənab prezident, Siz mənə zəng
vuranda mən öz ürək sözlərimi bildirdim. Sizin tapşırığınızla mən general Əbilov haqqında kitab yazmışam.
Sizə təqdim etmək istədiyim kitabda ürək sözlərimi belə ifadə etmişəm: «Böyük zəka və ağıl sahibi, xalqımın
yüksək hüsn-rəğbətini qazanmış, dünya şöhrətli, müdrik Heydər Əlirza oğluna kiçicik xatirə kimi təqdim
olunur».
Heydər müəllim, bu kitab Sizin tapşırığınızla yazılıb, oxuyarsınız, əgər iradınız olsa, mən onları
düzəltməyə hazıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: İrad ola bilməz. Yəqin ki, yaxşıdır. Sağ olun.
M ə z a h i r A b a s o v: Heydər müəllim, Sizinlə telefonla danışanda dediniz ki, mənə sözünüz var?
Fikirləşdim ki, mən nə deyim, - prezident məni təbrik edir. Amma iki-üç gündən sonra Sizin adınıza bir məktub
yazdım. Həmin məktuba hələlik bir cavab yoxdur. Ona görə də yenisini yazmışam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sənin məktubun mənə çatmayıb, mən onu almamışam.
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M ə z a h i r A b a s o v: Cənab prezident, mən Sizə minnətdaram, uzun ömür, cansağlığı arzulayıram.
Siz Allah tərəfindən göndərilmiş səma elçisisiniz. Azərbaycanın taleyi yalnız Sizdən asılıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti Tükəzban İsmayılovaya yüksək mükafatı təqdim edirəm.
T ü k ə z b a n İ s m a y ı l o v a: Əziz və möhtərəm prezidentimiz, Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Siz
bizim əzizimizsiniz. Siz həmişə bizim ailəmizə qayğı göstərmisiniz. 75 yaşımın tamam olması münasibətilə Siz
mənə zəng vuranda elə bildim ki, Allah mənə yenidən ömür bəxş etdi. Sizin danışığınız mənə çox böyük təsir
etdi. Mən hər yerdə bu barədə danışıram.
İşinizin çox olmasına baxmayaraq, vaxt tapıb müğənniyə - mənə zəng etməyinizlə elə bildim ki, dünyanı
mənə bağışladınız. Mən Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Dünyada nə qədər yaşamaq istəyirsinizsə,
Allah onu Sizə bəxş eləsin. Allah mənim ömrümdən kəsib Sizə versin. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Maşallah, yaxşısınız, gözəl qalmısınız, heç dəyişməmisiniz.
T ü k ə z b a n İ s m a y ı l o v a: Sizin kimi prezidenti olan qocalmaz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Professor Abdulla Muxtarova «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm.
A b d u l l a M u x t a r o v: Bu yüksək mükafat üçün Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tarixçi, professor Yaqub Mahmudova «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm.
Y a q u b M a h m u d o v: Öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Möhtərəm cənab prezident!
Bu gün Azərbaycan ziyalılarına, bizim sənət adamlarımıza müstəqil Azərbaycanımızın ali
mükafatlarının təqdim olunması çox əlamətdar bir hadisədir. Buna görə də Azərbaycanın ən yüksək
ordenini Sizdən qəbul edərkən hədsiz həyəcan hissi keçiririk. Bunun müqabilində nə isə demək son dərəcə
çətindir.
Amma mən bir neçə söz demək istəyirəm. Çünki Sizin bu gün müstəqilliyini qurduğunuz, yaratdığınız,
qoruduğunuz, xilas etdiyiniz Azərbaycanda gələcəkdə yüz illərlə ölkəmizin yüksək mükafatları veriləcəkdir.
Tarixçi alim kimi mən bu yüksək mükafatı, ali ordeni Sizdən qəbul edərkən bilirəm ki, onu Azərbaycanın
prezidentindən, dövlətçiliyimizin xilaskarından, Azərbaycan millətinin fəxrindən qəbul edirəm.
Mən böyük qürur hissi keçirirəm ki, lap bu yaxın günlərdə planetimizin ən qüdrətli siyasətçiləri arasında
sorğu aparılanda Siz Kembricdə Bioqrafik Araşdırmalar Mərkəzində «XX əsrin ən görkəmli dövlət xadimi»
adına layiq görülmüsünüz. Bu, hər bir azərbaycanlı üçün, şəxsən məndən ötrü böyük bir fəxrdir.
Azərbaycanın bu yüksək ordenini, ali mükafatı bu gün Sizdən qəbul edərkən belə hesab edirəm ki, Siz bu
ali mükafatı təkcə mənə deyil, 1950-ci, 1960-cı, 1970-ci illərdə şəxsən Sizin qoruduğunuz milli əhval-ruhiyyəli
gənclərin – Siz onları məhv olmaqdan xilas etmisiniz, zülm dəyirmanının qarşısında dayanaraq onları
müdrikliklə, son dərəcə ölçüb-biçərək, amma böyük cəsarətlə xilas edirdiniz, mən onların bir nümayəndəsiyəm
– onların hər birini təltif edirsiniz.
Siz 1970-ci illərdə Azərbaycanı qaldırdınız. Azərbaycan geniş SSRİ məkanında ən qüdrətli
respublikalardan birinə çevrildi. O böyük məkanda azərbaycanlı başını qaldırıb qürurla gəzirdi. O zaman mən də
qürur hissi keçirirdim ki, bu mənim Azərbaycanımın qeyrətli oğlunun sayəsindədir, onun xidmətlərinin nəticəsidir ki, Azərbaycan tanınır, xalqımız xalqlar içərisində öz imzasını tapa bilir. Bax, o zaman qürur hissi keçirən
azərbaycanlılardan biri kimi, mən bu gün məmnuniyyətlə belə hesab edirəm ki, bu, həmin azərbaycanlıların
hamısına verilən mükafatdır.
Nəhayət, Siz 1970-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edərkən ziyalılarımızın böyük bir dəstəsini məhv
olmaqdan xilas etdiniz. Siz tarixçiləri, sənət adamlarını o çox ağır şəraitdə xilas etdiniz, qoruyub saxladınız.
Bizim ziyalı potensialımız yaşadı, onlar bu gün Sizin arxanızdadır. Belə hesab edirəm ki, bu mükafat onların hər
birinə verilən mükafatdır.
Nəhayət, biz Azərbaycanda neçə il Sizsiz yaşadıq, ağır günlərimiz oldu. Mən cəbhə bölgələrini qarış-qarış
gəzmişəm. Kərkicahanda, Xocalıda, Qubadlıda, Laçında gəncləri döyüşə ruhlandıranda hamı bir ağızdan deyirdi
ki, bizi bu bəladan, fəlakətdən Heydər Əliyev xilas edəcəkdir, onu hakimiyyətə gətirin.
Ölkəmizdə dövlət çevrilişinə cəhdlər göstərilərkən mən Azərbaycanın bütün guşələrini gəzmişəm. Uzaq
Zaqatalada, Şəkinin Göynük kəndində, Qaxda, Balakəndə, Lənkəranda, Füzulidə Azərbaycan dövlətçiliyindən
söhbət düşəndə hamı əllərini açaraq tribunaya yaxınlaşıb deyirdi: «Tale Heydər Əliyevi yaşatsın, ona cansağlığı
versin, bizi o xilas edəcəkdir».
Mənim sözümün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu gün bizim hamımız dərindən-dərinə dərk edir ki, 1993cü ildə Azərbaycan məhv olmaqda ikən, daşnakların arzularının yerinə yetməsi ərəfəsində, ölkəmiz
parçalananda, xalqımız ayaq altında qalanda, dövlətçiliyimiz məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qalanda bizim bir
silahımız var idi: Heydər Əliyevin zəkası! O zəkanı bizə Allah-taala bəxş etmişdir. Təkcə o silahla bizim
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düşmənlərimiz - xalqımızı məhv etməyə çalışan zəhmli xarici düşmənlər də, daxildəki satqınlar da
məğlubiyyətə uğradılar. Bu gün Azərbaycan yaşayır!
Düzünü deyim ki, mən həmişə bu salonda yüksək mükafatların təqdim olunması mərasimini izləyəndə
daxilən narahatlıq keçirirəm. Bizim hər birimizə – Azərbaycanın ziyalılarına, dövlət adamlarına bu mükafatları
Heydər Əlirza oğlu verir. Bəs onun mükafatı nə olmalıdır, ona kim mükafat verməlidir?
Möhtərəm prezident, mən belə hesab edirəm ki, bizim qurtuluş mübarizəmizin qalibi Siz oldunuz. Yəni
Sizin kimi şəxsiyyətlərin mükafatla təltif edilməsinə fərmanı tarix verir. Tarix isə min illər üçün Sizi
Azərbaycan xalqının qurtuluş mücadiləsinin qalibi kimi yüksək fəxri adla təltif etmişdir. Siz bizim
dövlətçiliyimizin xilaskarısınız. Siz bu gün Azərbaycan xalqını planetdə təmsil edirsiniz və xalqımız Sizin
sayənizdə dövlətçiliyini qoruyub saxlayır. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı
olmaq Azərbaycan üçün, dünyamız, planetimiz üçün ən böyük fəxri addır. Bütün bu adlara layiq olduğunuz
üçün və xalqımız Sizi öz ürəyinin başına yazdığına görə Sizi qəlbən təbrik edirik, Sizə möhkəm cansağlığı
arzulayırıq.
Cənab prezident, təyyarə meydanında Sizi qarşılayanlardan ən çox sevinənlərdən biri mən oldum. İndi
həmişəki kimi millətlə baş-başa vermisiniz. Arzu edirik ki, millətimizi bir də belə sınağa çəkməyəsiniz. Sizə
möhkəm cansağlığı arzulayıram. Sizə eşq olsun!
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq artisti, bəstəkar Süleyman Ələsgərova vətənin yüksək mükafatını təqdim
edirəm.
S ü l e y m a n Ə l ə s g ə r o v: Möhtərəm prezidentimiz!
57 illik zəhmətimə, Azərbaycan milli musiqisinin inkişafında gördüyüm işlərə verdiyiniz qiymətə, mənə
göndərdiyiniz məktubda yazdığınız ürək sözlərinə, telefon danışığımız zamanı dediyiniz qəlbdən gələn sözlərə
və məni «Şöhrət» ordeni ilə təltif etdiyinizə görə Sizə minnətdaram. Xahiş edirəm mənim təşəkkürümü qəbul
edin.
Mən hər gün düşünürəm, öz-özümə sual verirəm. Deyirəm, görəsən dünyada bizim hörmətli prezidentimiz
qədər mədəniyyətimizin, musiqimizin ayrı-ayrı sahələrinə bu dərəcədə diqqət, qayğı göstərən ikinci bir dövlət
başçısı varmı? Özüm də o saat cavab verirəm ki, xeyr, əsla yoxdur.
Yaşımın bu ahıl vaxtında bir arzumu Sizə bildirmək istəyirəm. Mənim ən böyük arzum odur ki,
torpaqlarımız düşməndən azad edilsin. Şuşamız qayıtsın. Biz Şuşada, Cıdır düzündə izdihamlı bir toplantı quraq
və Siz orada çıxış edəsiniz. İştirakçıların hamısı bir ağızdan desin: Xalqımızın və vətənimizin xilaskarına eşq
olsun! Möhtərəm prezident, yaşayın, çox yaşayın! Allah bizi bu arzularımıza çatdırsın!
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadəyə «Şöhrət» ordenini təqdim edirəm.
O q t a y S a d ı q z a d ə: Bu yüksək mükafat üçün səmimi-qəlbdən təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostlar!
Biz bu gün Beynəlxalq Qadınlar Günü bayramı ərəfəsindəyik. Bu, təkcə qadınların deyil, bütün
cəmiyyətin bayramıdır, yəni kişilərin də bayramıdır. Əgər belə olmasaydı, 8 Mart günü heç də istirahət günü
olmazdı. Qadınların bayramına görə bütün cəmiyyət, kişilər də istirahət edir, bayram edir.
Bu gün təltif olunanların arasında Azərbaycanın gözəl qadınları vardır. Onlar bizimlə bir yerdədirlər.
Leyla xanım Bədirbəyli, Tükəzban xanım İsmayılova Azərbaycan mədəniyyətinin tarixidirlər. Ola bilər, mən
onlarla bir yaşdayam, bəlkə də bir az yaşlıyam. Mən ən gənc vaxtlarımdan həm Leyla xanımın, həm də
Tükəzban xanımın sənətinə vurulan adamlardan biriyəm. Mən xoşbəxtəm ki, Leyla xanım da, Tükəzban xanım
da bu gün cəmiyyətdə fəal iştirak edirlər və nəhayət, müstəqil Azərbaycanın, dövlətimizin yüksək mükafatlarını
alırlar.
Mən istəyirəm ki, hamımızın adından qadınları bir daha təbrik edim, onlara xoşbəxtlik, səadət arzulayım.
Qadınların özlərinə, ailələrinə, balalarına, nəvələrinə, nəticələrinə – hamısına cansağlığı, sağlam həyat, xoş
güzəran arzulayıram.
Sağ olun, sizin hamınızı Qadınlar bayramı münasibətilə bir daha təbrik edirəm.
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AZƏRBAYCANDA KEÇİRİLƏN DAĞISTAN MƏDƏNİYYƏT GÜNLƏRİNDƏ
DAĞISTAN İNCƏSƏNƏT USTALARININ KONSERTİNƏ BAXDIQDAN SONRA
YARADICI KOLLEKTİVLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Respublika sarayı
12 mart 1999-cu il
Sizi Azərbaycanda səmimi salamlayır və Azərbaycanda Dağıstan mədəniyyəti günlərinin başlanğıcı olan
gözəl çıxışınız münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bu, Azərbaycan üçün də, Dağıstan üçün də böyük hadisədir. Xalqlarımız, ölkələrimiz bir-biri ilə həmişə
sıx bağlı olmuşlar, indi isə buna xüsusi zərurət və xüsusi tələbat var. Siz də məhz bu məqsədə xidmət edirsiniz.
Öz sənətinizlə, öz çıxışlarınızla Dağıstanla Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə və
inkişafına kömək edirsiniz. Bu baxımdan Azərbaycanda Dağıstan mədəniyyəti günləri böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Bu günlərin başlanmasına mən çox şadam və əminəm ki, Azərbaycanda olmağınız xalqlarımızı,
dövlətlərimizi, ölkələrimizi, şübhəsiz, daha da yaxınlaşdıracaqdır.
Bu gün siz Dağıstan xalqının parlaq incəsənətini nümayiş etdirdiniz. Dağıstan nadir ölkədir. Zənnimcə,
dünyada Dağıstan kimi ölkə yoxdur. Əlbəttə, bu ölkənin zəngin təbiəti var, ancaq ən çox öz gözəl insanları və
çoxmillətli tərkibi ilə zəngindir. Təkrar edirəm, mən dünyada elə bir ölkə tanımıram ki, Dağıstan kimi kiçik bir
ərazidə bir çox millətlərdən olan insanlar yaşasın və özü də gözəl yaşasınlar. Bu gün siz öz çıxışınızla
Dağıstanın bu rəngarəngliyini, çoxmillətliliyini olduqca parlaq şəkildə nümayiş etdirdiniz.
Şəxsən mən və Azərbaycan xalqı Dağıstanı yaxşı tanıyırıq. Biz sizin tarixinizə, mədəniyyətinizə,
incəsənətinizə də bələdik. Bu gün siz yüksək səviyyəli, yüksək dərəcəli incəsənət və Dağıstan xalqları
mədəniyyətinin yüksək nailiyyətlərini göstərdiniz. Müxtəlif dillərdə - avar, dargin, qumuq, lak, ləzgi və
Dağıstanın bir çox digər dillərində mahnıları dinləmək xoş idi. Əlbəttə, rəqslərinizi görmək də xoş idi. Siz
virtuozsunuz. Əlbəttə, İqor Moiseyevin bizim hamımız üçün məşhur olan, rəqs sənətinin həqiqətən yüksək
səviyyəsinə yiyələnmiş ansamblı var. Qafqazın – Azərbaycanın da, Gürcüstanın da, başqa xalqların da rəqs
ansamblları var. Biz Azərbaycanın rəqs ansamblını çox yüksək qiymətləndiririk. Ancaq bu gün sizin
göstərdiklərinizi, açığını deyəcəyəm, mən əvvəllər Dağıstanda görməmişdim.
Mən Dağıstan xalqlarının gözəl rəqslərinin dəfələrlə şahidi olmuşam, amma «Ləzginka» məşhur
ansambldır. O, bütün dünyanı gəzib dolaşmışdır və özünün yüksək ustalığını bu gün də saxlayır. Bu gün siz
«Ləzginka»nın çıxışından əlavə, çoxmillətli Dağıstana aid bir çox digər şeylər də göstərdiniz.
Buraya gəldiyinizə görə, Dağıstan mədəniyyətini Azərbaycanda göstərməyə başladığınıza görə sağ olun.
Mən bunu çox böyük hadisə hesab edirəm, incəsənət və mədəniyyətdə qazandığınız əla uğurlar münasibətilə sizi
təbrik edirəm.
Dağıstan Rusiya Federasiyasının ayrılmaz hissəsidir. Biz Dağıstanla, Dağıstan xalqları ilə dostluqdan
danışdıqda Azərbaycan və Rusiya Federasiyası arasında dostluqdan danışırıq. Mən Dağıstanı yaxşı tanıyıram və
Rusiya Federasiyasını yaxşı tanıyıram. Ürəkdən arzu edirəm ki, siz Dağıstanda, Rusiya Federasiyasının ən
cənub hüdudlarında onun dayağı, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluğun çox mühüm vəsiləsi olasınız. Biz
Rusiya ilə münasibətlərimizin möhkəmlənməsi və inkişafı üçün mümkün olan hər şeyi edəcəyik.
İqtisadi əməkdaşlıq yaxşı inkişaf edir. Digər bütün sahələrdə də xoş cəhətlər olduqca çoxdur. Ancaq
Azərbaycan ilə Rusiya arasında hərtərəfli, çoxsahəli dostluq münasibətlərindən və sıx əməkdaşlıqdan danışa
bilməyimiz üçün bütün bunlar hələlik çox azdır. Biz bu baxımdan səy göstərir və göstərəcəyik. Buna Rusiya
tərəfi də çalışır. Bu işdə Dağıstan da çox mühüm yer tutur, onun xüsusi rolu var, çünki siz Azərbaycana çox
yaxınsınız, eləcə də Azərbaycan sizə tarix, milli ənənələr, adətlər, din, müəyyən qədər dil baxımından yaxındır.
Bütün bunlar Dağıstan-Azərbaycan dostluğu vasitəsilə Rusiya - Azərbaycan dostluğu və əməkdaşlığını da
möhkəmlətmək üçün yaxşı zəmin yaradır.
Şadam ki, sizin belə istedadlarınız, yaxşı müğənniləriniz var. Naida xanım bunu mənə demişdi. Şadam ki,
Dağıstan xalqlarının incəsənəti belə yüksək səviyyədədir. Çox şadam, sözün düzü, buraya gəlməyə
hazırlaşarkən bilirdim ki, konsert yaxşı olacaq, amma güman etmirdim ki, belə gözəl olacaqdır.
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Sizə cansağlığı, firavanlıq, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Dağıstan ilə Azərbaycan arasında
dostluğun, qardaşlığın möhkəmlənməsi sahəsində sizin tərəfinizdən də, Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri
tərəfindən də yeni-yeni səylər göstərilməsini arzu edirəm.
N a i d a Ə b d ü l h ə m i d o v a (Dağıstanın mədəniyyət naziri): Heydər Əliyeviç, Azərbaycanda
Dağıstan mədəniyyəti günlərinin keçirilməsini lazım bildiyinizə görə, vaxt tapıb konsertimizdə olduğunuza görə
çox sağ olun. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bütün gözəl işlər Sizin xoş məramınızla başlayır. Bizim Dağıstan
dövlətinin başçısı Məhəmmədəli Məhəmmədoviç də Azərbaycanla əməkdaşlığa aid bütün təşəbbüslərinizi
həmişə dəstəkləyir. Azərbaycanda bu qəbula görə çox sağ olun.
Bu gün biz iki çox mühüm tədbir keçirdik – sərgi açdıq və indi də konsert verdik. Sabah Qusarda böyük
konsert verəcəyik.
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XALQ RƏSSAMI OQTAY SADIQZADƏ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
13 mart 1999-cu il
O q t a y S a d ı q z a d ə: Cənab prezident, vaxt ayırıb məni qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin
minnətdarlığımı bildirir və bu görüşdən çox şad olduğumu vurğulayıram. Sizin yenidən ölkəmizin prezidenti
seçilməyiniz münasibətilə çəkdiyim portretinizi, habelə xalq rəssamı mərhum Elmira Şahtaxtinskayanın
mənzərə janrında iki əsərini Sizə təqdim etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu hədiyyələrə görə təşəkkürümü bildirirəm və sənət əsərlərini yüksək
qiymətləndirirəm. Bu əsərlər çox dəyərli əsərlərdir. Elmira xanım da Azərbaycanın rəssamlıq həyatında böyük
bir iz qoyub gedibdir.
O q t a y S a d ı q z a d ə: Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Mən bu fürsətdən istifadə edərək Sizdən bir
xahiş etmək istəyirəm. Bu yaxınlarda Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Müşeyinin 60 illiyi
tamam olur. Bu, ən şöhrətli və məşhur muzeylərdən biridir. Hazırda o, çox acınacaqlı vəziyyətdədir, təmirə
ehtiyacı vardır. Muzeyin imkanları isə olduqca məhduddur. Hətta ekspozisiyaların bir hissəsi işləmir, çünki
təmirə ehtiyac vardır. Əgər imkan daxilində bu işə kömək göstərsəydiniz, orada çalışanlar çox şad olardılar.
Mən bunu onların adından yox, öz adımdan deyirəm. Çünki mən muzey üçün rəsmlər çəkir, onların
sifarişini yerinə yetirirəm.
Məlumat verim ki, mən dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə bağlı son dövrdə bir neçə şəkil
çəkmişəm və hazırda bu əsərlər muzeydə saxlanılır. Eyni zamanda şairə Natəvanın portretini də çəkmişəm.
İcazə verin onların fotosurətini Sizə təqdim edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu tablolara baxmaq istərdim. Mən belə işlərlə çox maraqlanıram. Siz vaxtilə
Zərifə xanımın da portretini çəkmişdiniz. Çox yaxşı portretdir, mənim çox xoşuma gəlir. Ona görə sizə təşəkkür
edirəm.
O q t a y S a d ı q z a d ə: Cənab prezident, bu bizim borcumuzdur. Bunu biz öz borcumuz hesab edirik.
Çünki Siz doğrudan da bizə həm mənəvi, həm maddi cəhətdən çox kömək etmisiniz. Siz bizim
prezidentimizsiniz. Ona görə biz həmişə Sizə borcluyuq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin mənə heç bir borcunuz yoxdur. Siz böyük bir rəssamsınız, çox işlər görürsünüz,
Azərbaycanın rəssamlıq sənətini inkişaf etdirirsiniz. Dediyim kimi, Elmira xanım Şahtaxtinskaya da çox böyük
əsərlər yaradıbdır, bizim rəssamlıq sənətində böyük iz qoyub gedibdir. Ona görə sizin sənətiniz, yaradıcılığınız
çox qiymətlidir. Bunları nəzərə alaraq mən sizi ordenlə təltif etdim. Amma siz bundan sonra da çox işlər görə
bilərsiniz. Görürəm ki, siz çox məhsuldar işləyirsiniz. Bu, çox yaxşıdır.
Muzey haqqında dediyiniz məlumatı nəzərə alaram. Mən bilmirdim, eşitməmişdim və heç kəs mənə
deməyibdir. Yəqin ki, bir tədbir görmək lazımdır. Doğrudan da o, nadir bir binadır, unikal muzeydir. Oranı
qorumaq, saxlamaq lazımdır.
Mənim yadıma salsınlar. Gərək bir gün vaxt tapıb gedim muzeydə bu tablolara baxım. Bunlar çox
maraqlıdır. Bunların reproduksiyasını buklet kimi çıxarmaq lazımdır. Çox gözəl işlərdir. Azərbaycan haqqında
cürbəcür rəngli albomlar hazırlayanda bu reproduksiyalardan oraya daxil etmək lazımdır. Çünki bunlar həm
kompozisiya, məzmun nöqteyi-nəzərindən, həm də rəssamlıq sənəti nöqteyi-nəzərdən çox dəyərlidir. Mən bunu
fotolardan görürəm. Yəqin ki, əsli bundan daha da təsirlidir. Sizi təbrik edirəm. Gərək vaxt tapıb Natəvanın da
portretinə gedib baxım. Bu şəkildən görünür ki, çox yaxşı portretdir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ
İSLAHATLARIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA NİTQİ
Azərbaycan Milli Bankının iclas salonu
16 mart 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün respublikamızda işə başlayan beynəlxalq konfrans Azərbaycanda dövlət idarəetmə sisteminin
islahatlarına həsr edilmişdir. Ölkəmizdə son illər dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək
sahəsində ciddi addımlar atılmış və müsbət nəticələr əldə olunmuşdur. Azərbaycanda hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Ölkəmizin iqtisadiyyatını planlı iqtisadiyyat
sistemindən bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçirmək yolunda böyük işlər görülür. Bazar iqtisadiyyatı yaranır,
formalaşır və inkişaf edir. Bunların hamısı Azərbaycanda bütün sahələrdə islahatların həyata keçirilməsinin
nəticəsidir. Son illər iqtisadiyyatda islahatların həyata keçirilməsi kompleks xarakter daşıyır. Özəlləşdirmə
proqramının, torpaq islahatının həyata keçirilməsi, bütün dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi artıq öz müsbət
nəticələrini verir.
Bunlar hamısı Azərbaycanın ilk Demokratik Konstitusiyasının əsasında və qəbul olunmuş 200-dən çox
qanunların və prezident fərmanlarının əsasında həyata keçirilir. Bunların nəticəsində Azərbaycanın həyatının
bütün sahələrində böyük dəyişikliklər əldə edilmişdir. Birinci növbədə aparılan islahatlar, həyata keçirilən
tədbirlər iqtisadiyyatın inkişafını təmin etmişdir.
Məlumdur ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı 1990-cı ildən başlayaraq tənəzzül dövrü keçirmiş, sosial-iqtisadi
böhran içərisində olmuşdur. Həmin dövrdə iqtisadiyyat davamlı olaraq ildə 20 faiz aşağı düşmüşdür. Bizim
apardığımız tədbirlər, həyata keçirdiyimiz islahatlar iqtisadiyyatda makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması ilə
nəticələnmişdir.
1995-ci ildə iqtisadiyyatda stabillik əldə olunmuş, 1996-cı ildən başlayaraq iqtisadiyyat inkişaf yoluna
düşmüşdür. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 1996-cı ildə 1,3 faiz, 1997-ci ildə
5,8 faiz, 1998-ci ildə 10 faiz artmışdır. 1998-ci ildə sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı artmışdır.
Maliyyə sistemində aparılan tədbirlər yaxşı nəticələr vermişdir.
1994-cü, hətta 1995-ci ilə qədər inflyasiya Azərbaycanın iqtisadiyyatına, maliyyə sisteminə böyük
zərbələr vururdu. Aparılan tədbirlər, düzgün iqtisadi, maliyyə siyasəti nəticəsində bunların qarşısı alınmış,
inflyasiya tədricən aradan götürülmüşdür. Son illər, xüsusən 1998-ci ildə inflyasiya tamamilə ləğv edilmişdir.
Hətta 1998-ci ildə Azərbaycanın milli valyutasının – manatın dəyəri dollara nisbətən o qədər möhkəmlənmişdir
ki, istehlak mallarının qiymətlərinin azalması və deflyasiya müşahidə olunur.
Bütün bunların nəticəsində iqtisadiyyatın başqa sahələrindəki göstəricilər də sevindiricidir. Təbiidir ki,
bütün bu nailiyyətləri əldə etmək üçün Azərbaycanda birinci növbədə ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək lazım
idi və bu, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonrakı vəziyyətinə görə xüsusi əhəmiyyət kəsb
edirdi.
Məlumdur ki, 1988-ci ildən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində respublikamız böyük, gərgin
ictimai-siyasi proseslər içərisində olubdur. Bununla yanaşı, Azərbaycanda sabitlik olmamış, müxtəlif qüvvələrin
hakimiyyət uğrunda qanunsuz mübarizəsi, qanunsuz silahlı dəstələrin mövcudluğu ölkəmizin daxili həyatını
həddindən çox gərginləşdirmişdir. Şübhəsiz ki, bunlar da Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük zərbələr
vurmuşdur. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran əsas vəzifə ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək
idi. Məhz 1994-95-ci illərdə bunu təmin edəndən, Azərbaycanda əldə olunmuş ictimai-siyasi sabitliyi dönməz
edəndən sonra ölkədə iqtisadiyyat və bütün sahələrdə islahatların həyata keçirilməsi mümkün olmuşdur və bunlar
məlum müsbət nəticələri vermişdir. Bunların əsasında Azərbaycanın dünya miqyasında hörməti artmış,
ölkəmizin iqtisadiyyatına maraq yüksəlmiş, respublikamıza xarici dövlətlərdən investisiya qoyulması prosesi
başlanmışdır. Bütün bunlar yüksələn istiqamətlə irəliləyir.
Keçən il, 1998-ci ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatına bir milyard 500 milyon Amerika dolları dəyərində
investisiya qoyulmuşdur. Adambaşına xarici investisiya qoyuluşunun miqdarına görə Azərbaycan Müstəqil



Konfrans Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankı tərəfindən təşkil olunmuşdur.
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Dövlətlər Birliyi içərisində birinci yerdədir. Ümumiyyətlə, iqtisadi göstəricilərə görə Azərbaycan Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələr arasında çox görkəmli yer tutur.
Məlumdur ki, 1998-ci ildə dünyanın bir sıra bölgələrində baş vermiş maliyyə böhranı başqa ölkələrə də
sirayət etmişdir. Xüsusən, Rusiyada baş vermiş və bu günə qədər davam edən maliyyə böhranı onun ətrafında
olan ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana da öz təsirini göstərmişdir. Ancaq başqa ölkələrdən fərqli olaraq
Azərbaycanda son illər aparılan düzgün iqtisadi siyasət, həyata keçirilən düşünülmüş, tədbirlər və ölçülübbiçilmiş islahatlar nəticəsində biz Azərbaycanın maliyyə və iqtisadiyyat sahəsində elə bir şərait yaratmışıq ki,
hətta Rusiyada baş vermiş böyük maliyyə böhranının da ölkəmizə təsirini azaldıb, onun qarşısını ala bildik.
Qeyd etdiyim kimi, bunların nəticəsində Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf edir. Biz özəlləşdirmənin də
müsbət nəticələrini görürük. İndi artıq Azərbaycanda ümumi daxili məhsul istehsalının 55 faizi özəl sektora
məxsusdur. Sənaye məhsulunun 26 faizi özəl sektorda istehsal olunur. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
95 faizi, ticarətin 98 faizi və inşaatın 70 faizi Azərbaycanda özəl sektora məxsusdur. Bunlar iqtisadiyyatın
inkişafında da müsbət nəticələr əldə olunmasını təmin edir. Eyni zamanda, bu göstəricilər Azərbaycanda iqtisadi
islahatların və onların içərisində özəlləşdirmənin doğru-düzgün, səmərəli aparıldığını göstərir.
Bütün bunlarla yanaşı, indiyə qədər Azərbaycanda dövlət idarəetmə sistemində də islahatlar aparılıb və
müsbət nəticələr əldə edilibdir. İqtisadi islahatlarla və özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı
iqtisadiyyatı idarəetmə sahəsində ölkənin 20-dən çox nazirliyi, Dövlət Komitəsi, konserni və şirkəti ləğv
olunubdur. Bir çox nazirliklərdə və idarəetmə orqanlarında ayrı-ayrı qurumlar ləğv olunub, yaxud da onların
bugünkü fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunlaşdırılıb və uyğunlaşdırılır.
Bunlar bizim gördüyümüz işlər və əldə etdiyimiz nailiyyətlərdir. Ancaq bu, bizim işimizin başlanğıcıdır.
İslahatlar bütün istiqamətlərdə davam etdirilir və davam etdirilməlidir. Bu islahatlar içərisində dövlət idarəetmə
sistemində islahatların aparılması bir daha zəruri xarakter daşıyır.
Biz ümumiyyətlə, bütün islahatların keçirilməsində Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan başqa
ölkələrin bir çoxundan bu işləri vaxt etibarilə gec başlamışıq. Bəzən bizim bu işlərimizi tənqid edənlər, yaxud
da ki, bu işlərə qərəzli münasibət göstərənlər islahatların aparılmasında gecikməyimizi və beləliklə, guya
islahatlara lazımi münasibət göstərməməyimizi sübut etməyə çalışmışlar. Biz hələ bir neçə il bundan əvvəl belə
avantüristlərə və Azərbaycanın iqtisadiyyatını dağıtmağa çalışanlara lazımi cavabları vermişik. Ancaq ötən üç
ilin nəticələri onu göstərir ki, keçid dövrünü yaşayan bir neçə başqa ölkələrlə Azərbaycanı müqayisə edəndə
bizim gördüyümüz işlər daha da dərin xarakter daşıyır. Biz bütün tədbirləri ölçüb-biçib, düşünüb həyata
keçiririk və bunlar öz müsbət nəticəsini verir.
Ancaq eyni zamanda islahatların, özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi bir çox nöqsanları və çatışmazlıqları,
hətta səhvləri də meydana çıxarır. Məsələn, Azərbaycanın kənd təsərrüfatında pambıq istehsalı sahəsi mühüm
yer tutur. Biz torpaq islahatı keçirərək, torpağı kəndliyə şəxsi mülkiyyətə verərək ciddi addımlar atmışıq. Biz
eyni zamanda, kənd təsərrüfatını, idarəetmə sistemini və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal müəssisələrini də
özəlləşdirmişik və özəlləşdiririk. Bunlar hamısı olmalıdır. Biz bunu etmişik və bundan sonra da edəcəyik.
Ancaq təəssüf ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə meydana çıxan bəzi problemləri vaxtında aşkar etmək və
nöqsanların, mənfi meyllərin qarşısını almaq sahəsində ayrı-ayrı nazirliklərdə və dövlət orqanlarında səhvlərə
yol verilmişdir. Bu, pambıqçılıq sahəsində özünü göstərir.
Prezident Aparatı, Nazirlər Kabineti bu yaxınlarda bu məsələləri müzakirə etmişlər. Aydın olmuşdur ki,
pambıqtəmizləmə zavodlarının özəlləşdirilməsi müsbət xarakter daşıdığı halda, iş nəticələri istənilən səviyyədə
deyil, hətta istehsalı keçmiş dövrlərə nisbətən çox geri salmışdır. Məsələn, Azərbaycanda 1997-ci ilə nisbətən
1998-ci ildə pambıq istehsalı xeyli azalmışdır. 1999-cu il üçün pambıq istehsalına hazırlıq işləri isə çox qeyriqənaətbəxş vəziyyətdədir. Səbəbi nədir? Səbəbi ondan ibarətdir ki, torpaqları fermerlərə verdikdən,
pambıqtəmizləmə zavodlarını özəlləşdirdikdən sonra dövlət, hakimiyyət orqanları bu məsələlərdən əlini demək
olar ki, tamamilə üzmüş, bu mürəkkəb və çətin məsələləri fermerlərin, özəl sektorun ixtiyarına vermişdir.
Təbiidir ki, on illərlə yaranmış sistemi dağıdıb özəl sektor, bazar iqtisadiyyatı prinsipi əsasında yeni bir iş
yaratmaq asan deyildir. Buna dövlət, hökumət qayğısı, yardım, kömək olmalıdır. Ancaq bunlar edilməyibdir.
Nəinki edilməyibdir, bu məsələ tamamilə nəzərdən qaçıbdır. Ona görə də indi biz özəlləşdirmənin, torpaq
islahatının həyata keçirilməsi nəticəsində pambıqçılıq sahəsində istehsalın artması əvəzinə istehsalın xeyli
azalmasının və heç təsəvvür edilməyəcək qədər azalmasının şahidiyik.
Mən dünən bu məsələləri müzakirə etdim və lazımi tədbirlər görülməsi haqqında göstərişlər verdim. Bu
günlərdə müəyyən sənədlər qəbul olunacaqdır. Çünki biz iqtisadiyyatımızın böyük bir sahəsini belə bir
vəziyyətdə qoya bilmərik.
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Mən bu günlər bizim üçün tam aşkar olan bu məsələni sizə çatdırmaqla onu bildirmək istəyirəm ki,
iqtisadi islahatlar, özəlləşdirmə, iqtisadiyyat sahəsində bizim apardığımız işlərin hamısı iqtisadiyyatı inkişaf
etdirməyə, vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdırmağa, sosial problemləri həll etməyə yönəldilibdir və bu
məqsədi daşıyır. Əgər biz aparılan bütün tədbirlər nəticəsində buna nail ola bilmiriksə, onda bazar
iqtisadiyyatının, özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi istiqamətində gördüyümüz işləri, islahatları özümüz
ləkələmiş oluruq. Şübhəsiz ki, bunlara yol vermək olmaz.
Beləliklə, bizim indiyə qədər gördüyümüz işlər dövlət idarəetmə sistemində islahatların daha da
dərinləşdirilməsi zəruriyyətinə gətirib çıxarır.
Mən bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda dövlət quruculuğu, iqtisadi islahatlar prosesi ilə
əlaqədar beynəlxalq təşkilatlarla – Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq
edirik. mən bu gün məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, bu əməkdaşlıq Azərbaycan üçün yaxşı nəticələr
verir. Biz bu əməkdaşlıqdan məmnunuq. Mən bu gün Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun
Azərbaycana göstərdiyi qayğıya, diqqətə və yardıma görə təşəkkür edirəm. Bu təşkilatların Azərbaycana olan
münasibətini, yardımını və qayğısını yüksək qiymətləndirirəm. Bizim bu əməkdaşlığımız artıq uzunmüddətli
xarakter daşıyır. Ona görə də biz Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə ayrı-ayrı tədbirlərin həyata
keçirilməsi barədə vaxtaşırı məsləhətləşirik, onların tövsiyələrindən istifadə edirik.
Bu gün demək istəyirəm ki, bu təşkilatlar tərəfindən verilən bütün tövsiyələr indiyə qədər bizə kömək
edibdir. Bəzən ayrı-ayrı ölkələrdə belə fikirlər irəli sürülür ki, guya bu təşkilatlarla əməkdaşlıq istənilən nəticəni
vermir. Biz belə fikirdə deyilik. Hesab edirik ki, əməkdaşlıq səmərəlidir, Azərbaycanda iqtisadi islahatların
həyata keçirilməsində çox əhəmiyyətlidir. Biz bu əməkdaşlığı bundan sonra da davam etdirmək əzmindəyik.
Dövlət idarəetmə sisteminin islahatları ilə əlaqədar biz Dünya Bankı ilə indiyə qədər də əməkdaşlıq
etmişik və bu sahədə ciddi addımlar atılması üçün yenidən Dünya Bankına müraciət etdik. Onlar bizim
müraciətimizə çox müsbət münasibət göstərdilər. Onlarla birlikdə biz dövlət idarəetmə sisteminin islahatları ilə
əlaqədar yeni proqramların hazırlanmasına başladıq. Məhz buna görə də mən 1998-ci ilin dekabr ayında bu
məsələlərlə əlaqədar böyük bir fərman vermişəm, komissiya təşkil etmişəm. Bu komissiyanın bir neçə bölməsi
vardır. Onlar dövlət idarəetmə sisteminin bütün istiqamətlərində islahatların keçirilməsi üçün layihələrin
hazırlanması, təqdim edilməsi və ondan sonra həyata keçirilməsi ilə məşğul olmalıdırlar.
Dövlət idarəetmə sistemindəki islahatlar 1999-cu ildə və ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanın qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biridir. Biz buna çox böyük əhəmiyyət veririk. Hesab edirəm ki, Dünya Bankının
köməyi ilə biz bu islahatları da uğurla həyata keçirəcəyik.
Biz Azərbaycanda apardığımız bütün işlərdə dünya təcrübəsindən, ayrı-ayrı ölkələrdə islahatların həyata
keçirilməsi sahəsində əldə olunmuş təcrübədən istifadə edirik. Biz müsbət təcrübələri ölkəmizin xüsusiyyətinə
uyğun olaraq tətbiq etməyə çalışırıq. Ancaq mənfi nəticələri, təcrübəni, nöqsanları da öyrənib nəzərə alırıq ki,
onlara yol verməyək.
İndi keçid dövrünü yaşayan ölkələrin həyatındakı proseslər bizim üçün də, başqa ölkələr üçün də məlumdur.
Məsələn, əgər Rusiyanı götürsək, o, böyük bir ölkədir və islahatlara MDB ölkələri içərisində demək olar ki,
hamıdan tez başlamışdır. Lakin bunların aparılmasında, xüsusən iqtisadi islahatların keçirilməsində buraxılan
səhvlərə görə böyük və çətin problemlərlə rastlaşıbdır. Biz bunların hamısını ətraflı öyrənirik, müzakirə edirik.
Yenə də deyirəm, biz dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq, əldə edilmiş təcrübələrdən ölkəmizdə
istifadə edilməsinə çalışırıq.
Düşünürəm ki, bugünkü beynəlxalq konfrans Azərbaycanda bütün islahatların həyata keçirilməsi və
xüsusən də dövlət idarəetmə sistemindəki islahatların həyata keçirilməsi sahəsində mühüm bir mərhələ
olacaqdır. Bu konfransda aparılan müzakirələr və indiyə qədər əldə edilən təcrübənin ümumiləşdirilməsi bizim
gələcək işlərimizə kömək edəcəkdir.
Mən konfransın işini açıq elan edirəm. Konfransın işində sizə uğurlar arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TƏHSİL SAHƏSİNDƏ İSLAHATLAR ÜZRƏ
DÖVLƏT KOMİSSİYASININ İCLASINDA NİTQİ
Prezident sarayı
17 mart 1999-cu il
Azərbaycanda təhsil islahatları keçirmək üçün bir il bundan öncə xüsusi komissiya yaranıbdır. Verilən
məlumatlara görə, komissiya artıq öz işini başa çatdırıb və təhsil islahatları ilə əlaqədar təkliflərini hazırlayıbdır.
Biz Azərbaycanda islahatların keçirilməsində müəyyən beynəlxalq təşkilatların köməyindən istifadə
edirik və onların tövsiyələrini, təkliflərini nəzərə alırıq. Bu baxımdan Dünya Bankı ilə Azərbaycanın
əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz bir çox sahələrdə islahatlar aparmaq üçün Dünya Bankı ilə
əməkdaşlıq edirik və Dünya Bankı Azərbaycana yardım göstərir.
Təhsil sahəsində islahatların aparılmasında da Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq edirik və onun tövsiyələri
nəzərə alınır. Mən məmnunam ki, Dünya Bankının nümayəndələri bu gün Azərbaycandadırlar, Təhsil Nazirliyi
və Təhsil islahatları keçirmək üçün təşkil olunmuş komissiyanın üzvləri ilə əməkdaşlıq edirlər. Bu gün də birgə
görüş keçiririk.
Mən belə düşünürəm ki, biz təhsil sahəsində islahatlar komissiyasının sədri, təhsil naziri Misir Mərdanovu
dinləməliyik. Ondan sonra fikir mübadiləsi aparmalıyıq.
YEKUN NİTQİ
Azərbaycanda təhsil sahəsində islahatların hazırlanması və yeni təhsil qanununun hazırlanması bizim
işimizin əsas hissələrindən biridir.
Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Azərbaycanda
iki milyon uşaq, gənc ümumtəhsil məktəblərində və ali təhsil ocaqlarında təhsil alır. Səkkiz milyon əhalidən iki
milyonu, yəni bütün əhalinin dörddə bir hissəsi təhsil alır. Əgər nəzərə alsaq ki, təhsil alan hər bir uşağın, gəncin
arxasında ailə durur, ailə də əhalinin o iki milyondan əlavə hissəsini təşkil edir, beləliklə, təhsil sahəsi elə bir
sahədir ki, cəmiyyət üzvlərinin, əhalinin, demək olar, tam əksəriyyəti bu sistemlə bağlıdır. O mənada ki, kimin
uşağı, oğlu-qızı təhsil alıbsa, - amma hamınınkı alır, kimin ki, evdə uşağı, oğlu-qızı var, onlar təhsil alır, Azərbaycanda belədir, əksəriyyət təhsillə bağlıdır. Ona görə də təhsil sahəsi cəmiyyət üzvlərinin, demək olar ki,
tam əksəriyyətini həm maraqlandırır, həm də onların bu və ya digər şəkildə iştirakını tələb edir, yaxud da iştirakı
ilə bağlıdır. Bir də ona görə ki, təhsil mürəkkəb bir sahədir. Təhsil sahəsi nə sənayedir, nə kənd təsərrüfatıdır, nə
ticarətdir. Bu, cəmiyyətin xüsusi, intellektual cəhətini əks etdirən bir sahədir. Belə halda təhsil sisteminə çox
diqqətli yanaşmaq lazımdır və bu sistemə münasibət çox həssas olmalıdır. Hesab edirəm ki, bu tələblər hər
ölkədə var. Amma keçid dövrünü yaşayan ölkələr, bir ictimai-siyasi sistemdən başqasına keçən ölkələr bu işə
daha da diqqətli olmalı, daha da ciddi və həssas yanaşmalıdırlar.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu mühüm sahəyə 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil qanunu ilə böyük
zərbə vurulmuşdur. Mən təəssüf edirəm ki, təhsil sahəsində çalışan məsul şəxslər və təhsil işçiləri Azərbaycanın
təhsil sisteminə vurulan bu zərbəni indiyə qədər təhlil etməyiblər, araşdırmayıblar və buna lazımi qiymət
verməyiblər. Keçid dövründə iqtisadiyyata vurulmuş zərbə, yaxud həyatımızın bir çox başqa sahələrinə
vurulmuş zərbə aydındır, bunu cəmiyyət bilir. Amma təhsil sisteminə də böyük zərbə vurulubdur.
Biz indi yeni təhsil qanunu qəbul etmək ərəfəsindəyik. Təhsil qanunu Milli Məclisdə müzakirə olunub,
ümumxalq müzakirəsinə verilibdir. Tamamilə düzgündür ki, təhsil qanunu ümumxalq müzakirəsinə verilibdir.
Mən artıq dedim ki, ölkə əhalisinin, demək olar, tam əksəriyyəti təhsillə əlaqədardır, təhsillə bağlıdır. Buna görə
hər bir vətəndaş öz fikrini bildirməlidir ki, Azərbaycanın yeni təhsil qanunu onu qane edir, ya etmir.
Bununla yanaşı, biz təhsil sahəsində islahatlar proqramı hazırlamışıq. Burada Dünya Bankı bizə yardım
göstərir, bizimlə əməkdaşlıq edir. Mən belə anladım ki, indi bizim təhsil islahatları komissiyası və eyni zamanda
Dünya Bankının nümayəndələri yekdil fikirdədirlər ki, hazırlanmış təhsil islahatları proqramının layihəsi günün
tələblərinə cavab verir. Mən bu layihəyə diqqətlə baxacağam və əgər mən də sizin fikrinizlə razı olsam, layihəni
təsdiq edəcəyəm. Beləliklə, sənəd əməli iş üçün hazır olacaqdır.


İclasda Dünya Bankının ekspertləri də iştirak etmişdir.
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Bu münasibətlə bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Azərbaycanda təhsil sisteminin tarixi böyükdür. Ancaq
Azərbaycanın təhsilində böyük dəyişikliklər, böyük inkişaf XX əsrə məxsusdur. XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda məktəblər çox az olubdur, ali təhsil məktəbi olmayıbdır. Mövcud məktəblər də, demək olar,
vahid bir prinsip, sistem əsasında qurulmayıbdır. O vaxtlar Azərbaycan Rusiya imperatorluğunun tərkibində idi,
ona görə dünyəvi təhsil sistemi Rusiyada çox əsrlər ərzində olan təhsil sistemindən götürülmüşdü. Rusiya
imperatorluğu dağılandan sonra, 1918-ci ildə Azərbaycanda ilk xalq cümhuriyyəti yaranmışdır. Xalq
cümhuriyyəti dövründə təhsil sahəsində bəzi işlər görülüb, Bakı Dövlət Universiteti açılıbdır. Bu, Azərbaycanda
ilk ali təhsil müəssisəsi idi. Mən bilmirəm, onlar təhsil qanunu qəbul eləmişdilər, ya yox? Bundan xəbəriniz
varmı? Deyəsən, xəbəriniz yoxdur. Mən də deyə bilmərəm, ancaq hesab edirdim ki, komissiya üzvləri, nazir
mənim sualıma cavab verə bilərlər. Yəqin ki, bilmirsiniz. Mən də belə düşünürəm ki, onlar təhsil qanunu qəbul
etməyiblər, yəni təhsil sahəsində ciddi addım atmağa imkanları olmayıbdır. Hesab edirəm, xalq cümhuriyyətinin
böyük xidməti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ilk ali təhsil müəssisəsi yaradıbdır. Ancaq bu ali təhsil
müəssisəsinin yaranması ondan əvvəl Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərin məntiqi nəticəsi olmuşdur.
Azərbaycanda indi mövcud olan təhsil sistemi 1920-ci ildən sonrakı dövrdə yaranıbdır. Bu, sizə, hamıya
məlum olan sovet təhsil sistemidir. Bu gün bunu utanmadan, çəkinmədən açıq demək lazımdır. Bilirsiniz, biz
özümüzün varlığımızı nümayiş etdirmək, göstərmək üçün heç vaxt heç kəsdən çəkinməməli, heç kəsdən də
utanmamalıyıq. Nazir dedi ki, etiraf etmək lazımdır. Nəinki etiraf etmək lazımdır, çox cəsarətlə, qətiyyətlə
demək lazımdır ki, Azərbaycanda 1920-ci ildən indiyə qədər mövcud olan təhsil sistemi sovet təhsil sisteminin
bir hissəsidir.
Mən açıq demək istəyirəm, bu təhsil sistemi çox yaxşı bir sistemdir. Hər şey öz nəticəsi ilə ölçülür. Qısa
bir zamanda Azərbaycanda savadsızlıq ləğv olunub, ibtidai, ümumtəhsil məktəblərinin geniş şəbəkəsi yaranıb,
on-on beş ilin içərisində Azərbaycanda bir neçə ali təhsil müəssisələri, institutlar yaranıb və tarixi nöqteyinəzərdən qısa bir zamanda – 1920-ci illə 1940-cı ilin arasında nə var, cəmisi 20 ildir – təhsil Azərbaycanın hər
yerini əhatə edibdir. Azərbaycanda savadsızlıq ləğv olunub, insanlar məktəblərdə təhsil alıblar və fəaliyyətə
başlayıblar. Bunun əsasında Azərbaycanın böyük elmi yaranıbdır. Elmi müəssisələr yaranıb və Azərbaycanın
mədəniyyəti inkişaf edibdir. Bunların hamısı təhsil sisteminin və ondan səmərəli istifadə edilməsinin nəticəsidir.
İndi burada oturanların hamısı, təkcə onlar yox, bu gün Azərbaycanda yaşayanlar - həm yaşlı, həm orta nəsil,
həm də gənc nəsil - öz təhsilini, biliyini həmin bu təhsil sistemində alıbdır.
Bu təhsil sisteminin nə qədər dəyərli olduğunu ondan görmək olar ki, Azərbaycanda yüksək savada,
biliyə, ixtisasa, yüksək elmə malik insanlar var və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təşkil edir. Əgər bunlar
olmasaydı Azərbaycanın iqtisadiyyatı belə güclü inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı Azərbaycanın elmi
inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı biz indi Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi idarə edə bilməzdik. Bunları
qiymətləndirmək lazımdır və on illərlə əldə etdiyimiz nailiyyəti heç vaxt unutmamalıyıq. İndi təhsil sistemində
islahatlar apararaq, onu dünya təhsil sisteminin standartlarına uyğunlaşdıraraq heç vaxt buna yol verməməliyik
ki, 70 il, yaxud, demək olar ki, 80 ilə yaxın bir dövrdə istifadə etdiyimiz təhsil sisteminə başqa cür qiymət
verilsin.
Mən sizə deyə bilərəm ki, sovet təhsil sistemi yerində durmayıb, daim təkmilləşibdir, islahatlar
keçirilibdir. Məsələn, 30-40-cı illərdə olan təhsil sistemindən sonrakı - 60-70-80-ci illərdəki təhsil sistemi
fərqlidir. Bu baxımdan mən çox təəssüf edirəm ki, 1992-ci ildə, Azərbaycanda yeni qüvvələr hakimiyyətə gələn
zaman qısa bir müddətdə, yəni iki-üç ay içərisində nə qədər mürəkkəb, böyük sahəyə aid olan bir qanun qəbul
olunubdur.
Biz keçid dövrünü yaşayırıq. 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunu öz dövlətçiliyinin əsası kimi müəyyən edib, bazar iqtisadiyyatı
yaratmağı, inkişaf etdirməyi də öz iqtisadiyyatının əsas istiqaməti kimi bəyan edibdir. Amma bəyan etməklə
bunlara nail olmaq arasında böyük bir məsafə var. Bəyan olunan şey heç də o demək deyildir ki, artıq o realdır,
mövcuddur. Hətta inqilabi dəyişikliklər belə, köhnə sistemi dərhal yeni bir sistemlə dəyişdirmir. İnqilabi
dəyişikliklər adətən köhnə sistemi vurub dağıdır, amma ondan çox fərqli olan bir sistem yaratmaq üçün buna
vaxt lazımdır, illər lazımdır. Bunu bilirsiniz, Rusiyada 1917-1920-ci illərdə baş vermiş inqilabda və keçmişdə
başqa ölkələrin tarixində olmuş inqilablarda da görmüşük.
Ancaq təhsil sistemi elə bir sistemdir ki, burada heç bir inqilabi dəyişiklik ola bilməz. Ümumiyyətlə,
bizim həyatımızın bütün sahələrində dəyişikliklər təkamül xarakteri, tədricən dəyişikliklər xarakteri daşıyır. Heç
vaxt yol vermək olmaz ki, on illərlə yaranmış şeyi bir gündə vurub dağıdasan, ondan sonra heç bilmədiyin yeni
bir şey yaradasan. Ancaq 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil qanunu belə bir xarakter daşıyır. Ona görə mən
deyirəm ki, bu təhsil qanunu Azərbaycan təhsilinə böyük zərbələr vurubdur.
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İndi biz yeni təhsil qanunu qəbul etmək, təhsildə islahatlar aparmaq üçün görün nə qədər vaxt sərf edirik.
Bir ildən artıqdır ki, islahatlar hazırlanır. Ondan da çox zamandır ki, təhsil qanunu hazırlanır. Deyəsən, bir dəfə
cəhd olunmuşdu ki, bu təhsil qanununa parlamentdə baxılsın, ancaq baxa bilməmişdilər. İndi iki aydır ki, o,
parlamentdə müzakirə olunur, onu ümumxalq müzakirəsinə vermişik. Bu, tamamilə normal prosesdir.
Yenə də deyirəm, təhsil qanunu elə bir qanundur, təhsil islahatları elə islahatlardır ki, iqtisadiyyatdan,
maliyyədən, başqa sahələrdən fərqli olaraq, bunda bütün cəmiyyətin iştirakı lazımdır. Biz iqtisadi islahatları
iqtisadiyyat sahəsindəki qanunlarla hazırlayır, müəyyən çərçivədə müzakirə edir və qəbul edirik. Ancaq təhsil
islahatları belə ola bilməz.
Mən sovet təhsil sistemində gedən dəyişiklikləri də xatırlayıram. Sovetlər Birliyinin rəhbərliyində
olduğum zaman, Sovet İttifaqı Baş nazirinin birinci müavini vəzifəsində işlədiyim zaman SSRİ-nin bütün təhsil
sisteminə rəhbərlik edirdim. O vaxt Sovetlər İttifaqında təhsili təşkil edən üç nazirlik var idi: Maarif Nazirliyi,
Ali Təhsil Nazirliyi, Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi. Yerlərdə, müttəfiq respublikalarda, o cümlədən
Azərbaycanda da üç nazirlik var idi.
Mən Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində başqa nazirliklərdən əlavə, bu nazirliklərin üçünə də rəhbərlik
edirdim. Mən bu rəhbərliyi beş il müddətində aparmışam – 1983-cü ilin əvvəlindən 1988-ci ilə qədər.
O vaxt Sovetlər İttifaqında «yenidənqurma» adlanan bir proses gedirdi, özünəməxsus islahatlar aparılırdı.
O zaman biz Sovetlər İttifaqı parlamentində məktəb islahatı haqqında qanun qəbul etdik. Mənim xatirimdədir,
bu islahatları hazırlayan komissiyanın sədri idim. Bu qanunu, onun yerinə yetirilməsi üçün lazımi qərarları
qəbul etməkdən ötrü il yarım o komissiya ilə birlikdə işlədim. Qanunu parlamentin müzakirəsinə verməzdən
əvvəl iki ay ümumxalq müzakirəsinə verdik, rəyləri topladıq. Ondan sonra qanunu parlamentin müzakirəsinə
verdik, orada qəbul və təsdiq olundu.
Mən indi demək istəmirəm ki, o islahatlar hansı qiymətə malik idi. Hesab edirəm ki, o dövrün tələblərinə
görə çox yüksək səviyyədə hazırlanan islahatlar idi. Bununla onu demək istəyirəm ki, indi çoxlarının xoşuna
gəlməyən hətta keçmiş sovet sistemində, guya qeyri-demokratik olan bir sistemdə də təhsilə münasibət bu qədər
həssas idi. Ona görə də, - mən bunu bizim təhsil işçiləri və cəmiyyətimiz üçün deyirəm, - 1992-ci ildə iki-üç
ayın içərisində təhsil qanunu qəbul edib və onu icra edərək Azərbaycanın təhsilinə zərbələr vurmaq, - bu,
Azərbaycan xalqına qarşı cinayət etmək deməkdir.
Biz bu acı təcrübədən nəticələr çıxarmalıyıq. Təhsil sahəsində qəbul edəcəyimiz qanunda və islahatlar
proqramında da məsələyə çox dəqiq, həssas münasibət göstərməliyik. Mənim fikrimcə, bu ondan ibarət
olmalıdır ki, Azərbaycanda təhsil sistemində indiyə qədər əldə edilmiş müsbət təcrübə özünü doğrultmuş,
müsbət nəticələr vermiş sistem saxlanmalı, inkişaf etdirilməli və müasirləşdirilməlidir. Nöqsanlar, yaxud mənfi
təcrübə aradan götürülməlidir. Dünya təcrübəsindən Azərbaycanın milli xüsusiyyətlərinə uyğun olan prinsiplər,
qaydalar təhsil sistemimizə tətbiq edilməlidir. Biz dünyanın bütün ölkələrində – Qərbdə də, Şərqdə də əldə
olunmuş nailiyyətləri dərindən öyrənməli və onlardan Azərbaycan üçün müsbət xarakter daşıyan cəhətləri
ölkəmizin təhsil sistemində tətbiq etməliyik.
Bu fikirləri siz də burada söylədiniz və Dünya Bankının nümayəndələri də belə fikirdədirlər. Mən bunu
məmnuniyyətlə dinlədim ki, Dünya Bankının nümayəndələri də Azərbaycanda indiyə qədər mövcud olan təhsil
sisteminin müsbət cəhətlərini görür, bunları qiymətləndirirlər və bunlardan imtina etməyin tərəfdarı deyillər.
Şübhəsiz ki, biz bütün beynəlxalq təşkilatların məsləhətlərinə çox diqqətlə yanaşmalıyıq. Xüsusən Dünya
Bankı ilə ki, əməkdaşlıq edirik, - onun verdiyi tövsiyələri, məsləhətləri çox diqqətlə qəbul etməliyik.
Azərbaycanın reallığına, milli xüsusiyyətinə uyğun olan hər bir müsbət təklifdən istifadə etməli, onu öz təhsil
sistemimizdə tətbiq etməliyik. Ancaq indiyə qədər mövcud olan təhsil sistemində əldə edilmiş müsbət nəticələri
və bu günün, gələcəyin tələblərinə uyğun gələn hər şeyi saxlamalı və inkişaf etdirməliyik.
Mən belə anlayıram ki, indi bizdə təhsil sistemində islahatların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanın təhsil sistemi dünya təhsil sisteminin standartlarına uyğunlaşsın. Yenə də deyirəm, Azərbaycanın
təhsil sistemi son on illərdə müsbət nəticələr veribdir. Ancaq Azərbaycanın təhsil sistemində təhsil alan
insanların və xüsusən ali məktəbləri bitirənlərin bilik səviyyəsi və onların biliklərini təsdiq edən sənədlər gərək
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin ali məktəblərinin bilik səviyyəsinə uyğunlaşdırılsın. Onların prinsiplərinə
uyğunlaşdırılsın ki, Azərbaycanda təhsil almış və mühəndis diplomu almış bir insan başqa ölkələrdə də həmin
diplomla qəbul edilə və fəaliyyət göstərə bilsin. Yaxud da, Azərbaycanda Tibb Universitetində təhsil almış,
həkim ixtisası diplomu almış adam hər bir başqa ölkədə öz diplomu ilə işləyə bilsin. Ona görə də onun bilikləri,
Azərbaycan Tibb Universitetində təhsilin istiqaməti gərək dünya miqyasında ümumbəşəri dəyərlər hesab edilən
tibb təhsilinin səviyyəsində olsun. Məqsəd bundan ibarətdir.

126

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Amma eyni zamanda, buna nail olmaq, yenə də deyirəm, indiyə qədər, on illərlə əldə etdiyimiz təhsil
prinsipləri gözlənilməli və inkişaf etdirilməlidir. Mən hesab edirəm ki, əgər biz bu yolla gediriksə, qısa bir
zamanda Azərbaycanda təhsil sistemini dünya standartlarına çatdıra bilərik.
Mən sizin təkliflərinizi - təhsil islahatlarının üç mərhələdə aparılmasını müsbət qiymətləndirirəm. Sizin bu
təklifləriniz mənim dediyim sözləri tam təsdiq edir, yəni biz eyni fikirdəyik. 1992-ci ildə qəbul olunmuş qanun
haqqında mən nə üçün bu qədər həyəcanla danışıram? Çünki bilirsiniz, o qanunda belədir ki, «olanı dağıt, bunu
hazırlamışam, bunu da həyata keçir». Həyata keçirmək də mümkün deyildir. Amma siz üç mərhələ təklif edirsiniz.
Birincisi 1999-cu il, ikincisi 2004-cü ilə qədər, üçüncüsü də ondan sonrakı dövr. Tamamilə düzdür.
Məsələn, biz ölkəmizdə, - təkcə bizdə deyil, bizə bənzər başqa ölkələrdə də belədir, - iqtisadiyyatda
dəyişiklikləri bir il, iki il yox, beş il, on il müddətində həyata keçiririk. Məsələn, bazar iqtisadiyyatına keçid bir
ildə mümkün deyildir. Yaxud da özəlləşdirmə, dövlət mülkiyyətini xüsusi mülkiyyətə çevirmək - bu, bir ildə
mümkün deyildir.
Biz 1995-ci ildə «Torpaq islahatı haqqında» qanun qəbul etmişik. İndi 1999-cu ildir, «Torpaq islahatı
haqqında» qanunu hələ ki, axıra çatdıra bilməmişik. Amma indi «Torpaq islahatı haqqında» qanunu tətbiq
edərkən qarşıya yeni-yeni ağır problemlər çıxır. İdarəetmə sahəsindəki islahatlar haqqında dünən Dünya Bankı
ilə keçirdiyimiz beynəlxalq konfransda bunu dedim. Yeni-yeni problemlər çıxır və onları da həll etmək üçün
yeni bir proqram lazımdır. Yenə də deyirəm, əgər iqtisadiyyat sahəsində islahatları keçirmək bir il, iki il yox, bir
neçə il və ondan da çox vaxt tələb edirsə, təhsil sahəsində islahatlar bundan daha çox vaxt tələb edir. Bunu
anlamaq, bilmək lazımdır. Ona görə də deyirəm ki, burada inqilabi dəyişikliklər ola bilməz.
Mən sizin bu təkliflərinizi bəyənir və çox dəyərli hesab edirəm. Güman edirəm ki, hər mərhələnin
tədbirlərini vaxtında hazırlayacaq və vaxtında həyata keçirəcəksiniz. Bununla onu qeyd etmək istəyirəm ki, bir
halda siz üç mərhələ müəyyən etmisiniz, hər mərhələ üçün nəzərdə tutulan tədbirlər vaxtında həyata
keçirilməlidir ki, o biri mərhələnin vaxtı uzanmasın. Bu, çox ciddi iş tələb edir.
Hesab edirəm ki, təhsil islahatları komissiyası bununla məşğul olacaq və Dünya Bankı da bizə kömək
edəcəkdir. Mən belə başa düşürəm. Dünya Bankının köməyi yalnız qrant və kredit ayırmaqdan ibarət deyildir.
Çox məmnunam ki, burada Dünya Bankı nümayəndələrinin, ekspertlərinin böyük bir tərkibi iştirak edir. Dünya
Bankının bizə köməyi dünya təcrübəsini Azərbaycana gətirməkdir. Biz özümüz də dünya təcrübəsini öyrənirik,
təhsil işçiləri bununla məşğuldurlar. Amma burada da kömək, yardım lazımdır. Mənə belə gəlir ki, Dünya Bankı
ilə əməkdaşlığımızın əsasını bu təşkil etməlidir. Şübhəsiz ki, kreditlər bu tədbirləri həyata keçirmək üçün çox
lazımdır, zəruridir. Ümidvaram ki, siz bu kreditləri də ayıracaqsınız. Dediniz ki, 5 milyon dollar kreditdən sonra
böyük bir proqram krediti hazırlayacaqsınız. Mən bunu dəstəkləyirəm, bununla razıyam və arzu edirəm ki, bu
bəyanatlarınızı, sözlərinizi real işlə təsdiq edəsiniz.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda islahatlar bütün sahələrdə irəliləyir. Biz dünən idarəetmə sistemində
islahatlara həsr olunmuş beynəlxalq konfransın işini başladıq. Bu gün də o davam edib, işi sona çatıbdır.
İqtisadiyyat sahəsində çox ciddi islahatlar aparırıq. Təhsil sahəsində islahatlar aparacağıq. Səhiyyə sahəsində
islahatların keçirilməsi ilə əlaqədar mən komissiya yaratmışam. Yəqin ki, onların da təkliflərini yaxın
zamanlarda müzakirə etməli və həyata keçirilməsini təmin etməliyik. Dünya Bankı kömək edir. Yoxsa yox?
Birgə işləyirsiniz.
Biz bununla bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan keçid dövründən səmərəli istifadə etməyə çalışır.
Azərbaycan tutduğu yolla ardıcıl surətdə gedir. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesi davam edir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında inkişaf edir və bu da öz
müsbət nəticələrini verir. Azərbaycanın həyatının başqa sahələrində də, o cümlədən təhsil, səhiyyə sahələrində
islahatlar bundan sonra həyata keçiriləcəkdir. Mən Dünya Bankına və onun bizim bu işlərdə iştirak edən
nümayəndələrinə təşəkkür edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim bu əməkdaşlığımız bundan
sonra daha da genişlənəcək və dərinləşəcəkdir.
Gələcək işlərinizdə Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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BİR QRUP HƏRBİ QULLUQÇUYA VƏ ONLARIN AİLƏ ÜZVLƏRİNƏ YÜKSƏK DÖVLƏT
MÜKAFATLARININ TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Prezident iqamətgahı
17 mart 1999-cu il
Əziz dostlar!
Sizi Azərbaycan dövlətinin yüksək mükafatları ilə bir daha təbrik edirəm, hamınıza cansağlığı, səadət və
bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Sizin aldığınız dövlət mükafatları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki siz 1995-ci ilin mart ayında
Azərbaycanın dövlətçiliyinə qəsd edən, dövlət çevrilişi cəhdi göstərən və bununla əlaqədar Azərbaycanda
gərgin bir vəziyyət yaradan cinayətkar dəstənin zərərsizləşdirilməsində, Azərbaycanın dövlətçiliyinin
qorunmasında, müdafiə olunmasında iştirak etmisiniz, öz xidmətlərinizlə, qəhrəmanlığınızla, şücaətinizlə
müstəqil Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan Konstitusiyasına, Azərbaycan xalqına sədaqətinizi nümayiş
etdirmisiniz. Yenə də deyirəm, sizin bu xidmətləriniz xüsusi əhəmiyyətə malikdir və ona görə də siz
Azərbaycanın yüksək ordenləri və medalları ilə təltif olunmusunuz.
Təltif olunanların bir qismi ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşlər.
Onlar öz gənc canlarını Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda, Azərbaycanın dövlətçiliyi yolunda, Azərbaycan
xalqının azad və rahat yaşaması yolunda qurban vermişlər, qəhrəmancansına həlak olmuşlar.
Bu gün mən 1995-ci ilin mart ayında Azərbaycan dövlətçiliyini qoruyarkən şəhid olmuş, canlarını qurban
vermiş Azərbaycan oğullarının xatirəsi qarşısında baş əyirəm və sizdən rica edirəm, onların xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad edək.
Allah rəhmət eləsin!
Əziz bacılar, analar!
Sizin dərdiniz böyükdür. Mən sizin dərdinizi sizin kimi çəkirəm. Çünki Azərbaycan dövləti üçün,
Azərbaycan xalqı üçün böyük təhlükə törədən 1995-ci ilin mart hadisələrini mən də yaşamışam, onun bütün
əzab-əziyyətini çəkmişəm. Ancaq siz fəxr edə bilərsiniz ki, övladlarınız Azərbaycan dövlətinin qorunub
saxlanması yolunda, sizin bugünkü rahat yaşamağınız yolunda özlərini qurban vermişlər. Bu, şərəfli bir işdir.
Siz Azərbaycanın hörmətli adamlarısınız. Çünki belə qəhrəman övladlar böyütmüsünüz, Azərbaycanın Milli
Ordusuna göndərmisiniz və onlar sizin analıq, bacılıq xidmətlərinizi, səylərinizi doğruldublar. Onlar
qəhrəmancasına həlak olublar.
Bütün təltif olunanlar fəxr edə bilərlər ki, siz, əziz dostlar, məhz böyük bir şərəfli vəzifəni yerinə
yetirmisiniz – Azərbaycanın dövlətçiliyini, Azərbaycanın Dövlətini qorumusunuz. Bu həqiqətdir. Ötən dörd il
müddətində 1995-ci ilin mart hadisələri ətraflı tədqiq və təhlil olunubdur. Müvafiq hüquq-mühafizə orqanları,
ədalət məhkəmələri bu hadisələrin başvermə səbəblərini və o hadisələrin özünü, o cinayəti törədənlərin hamısını
ətraflı təhlil ediblər, hər kəsin günahını ədalətlə müəyyən ediblər və günahkarların tam əksəriyyəti cəzalanıbdır.
Ötən dörd il bir daha sübut etdi ki, 1995-ci ilin mart ayında Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan Respublikası
böyük təhlükə qarşısında idi. Bu hadisələr ondan öncəki dövrdə Azərbaycanda mövcud olan cinayətkar dəstələrin,
qrupların, hakimiyyət uğrunda silahlı dəstələr vasitəsilə mübarizə aparan qüvvələrin Azərbaycanda gördüyü işlərin
bir hissəsi idi.
Məlumdur ki, 1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyət pozulmuşdu.
Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünün qarşısını almağa çalışırdı. Ancaq yaranmış şəraitdən istifadə edən
cinayətkar qruplar, dəstələr, bəzi siyasi partiyalar və qüvvələr vətənin Ermənistan təcavüzkarlarından qorunması
əvəzinə, ölkənin içində hakimiyyət mübarizəsinə başlamışdılar. Onların bu cinayətkar əməlləri Azərbaycanın
özünü müdafiə etmək qüdrətini sarsıtmış, zəiflətmiş və bunlar hamısı da Ermənistan silahlı qüvvələrinə
Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək üçün şərait yaratmışdı. Bütün bu proseslər, müxtəlif siyasi qüvvələr,
cinayətkar dəstələr tərəfindən aparılan çəkişmələr, toqquşmalar, hakimiyyət mübarizəsi nəhayət, 1993-cü ildə
Azərbaycanın parçalanması təhlükəsinə gətirib çıxardı, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başladı, qardaş qanı
töküldü.
Sizə məlumdur ki, böyük çətinliklərlə həyata keçirilən ardıcıl və dövlət mənafeyinə xidmət edən siyasət
nəticəsində, tədbirlər nəticəsində Azərbaycan 1993-cü ilin iyun ayında və ondan sonrakı aylarda vətəndaş
müharibəsindən xilas oldu, onun parçalanmasının qarşısı alındı və Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin

128

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

sabitləşməsi uğrunda ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı. Ancaq daxildə çox cinayətlər etmiş və
cinayətlər yolu ilə öz istəklərinə nail olmuş insanlar, dəstələr və müxtəlif qruplar, hətta özlərini siyasi partiya
adlandıran qruplar yenə də öz cinayətkar əməllərindən əl çəkməmişdilər. Məhz bunların nəticəsi idi ki, 1994-cü
ilin oktyabr ayında Azərbaycanda bir qrup silahlı dəstələr tərəfindən dövlət çevrilişinə cəhd göstərildi.
Xatırlayırsınız, mənim gecə vaxtı xalqa müraciətimə Azərbaycan xalqı, Bakı şəhərinin sakinləri həyəcanla
cavab verdilər və Azərbaycanın dövlətçiliyini, müstəqilliyini, öz həyatlarını qorumaq üçün dərhal Azərbaycan
prezidenti sarayının ətrafına toplaşdılar. O gecə Azərbaycan xalqı öz milli birliyini dünyaya nümayiş etdirdi.
Azərbaycan xalqı Azərbaycanın daxilində cinayətkarlıq yolu ilə hakimiyyəti zəbt etmək istəyən qruplara,
dəstələrə bəyan etdi ki, xalqımız Azərbaycanın dövlətini müdafiə edir və edəcəkdir, Azərbaycanın prezidentini
müdafiə edir və edəcəkdir. Məhz xalqın dəstəyi, xalqın birliyi ilə biz o cinayətkar dəstələrin qarşısını ala bildik
və dövlət çevrilişinə cəhd baş tutmadı. Cinayətdə iştirak edən insanlar yaxalandılar və həbs olundular.
Doğrudur, onların çoxu qaçdı, gizləndi, özlərinə başqa ölkələrdə sığınacaq tapdı. Ancaq indi artıq
Azərbaycanda hamı görür ki, heç kəs cəzadan canını qurtara bilmədi - onların tam əksəriyyəti müxtəlif ölkələrdə
və Azərbaycanda yaxalandılar, məsuliyyətə cəlb olundular, ədalət məhkəməsi qarşısında durdular və cəzalarını
da aldılar.
Həmin 1994-cü ildə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində olan OMON dəstəsinin içindəki
cinayətkar qruplar oktyabr hadisələrində iştirak edirdilər. Onlar başqa qruplarla birlikdə Azərbaycanın
dövlətçiliyinə qəsd edirdilər, dövlət çevrilişinə cəhd göstərirdilər. O vaxt OMON dəstəsinin başçıları bəyan
etdilər ki, onlar öz səhvlərini anlayıblar. Oktyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə gəlib Prezident sarayının
qarşısında öz səhvlərini etiraf etdilər, güzəşt istədilər. Biz böyük humanistlik göstərdik, insanpərvərlik
göstərdik, onları bağışladıq. Ancaq eyni zamanda qəti bildirdik ki, onlar bu cinayətkar əməllərindən əl
çəkməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, onlar bir neçə vaxtdan sonra yenə də öz bəd əməllərinə başladılar .
Bu gün artıq məlumdur ki, onların bu hərəkətləri tək özlərinin içindən gələn istəklər, arzular, yaxud da
qərarlar deyildi. Onlar xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən bu cinayət işlərinə sövq edilirdilər,
onlara yardım göstərilirdi, Azərbaycan dövlətini dağıtmaq, pozmaq üçün məsləhətlər verilirdi. Amma bununla
yanaşı, Azərbaycanın daxilində olan bəzi siyasi qüvvələr, partiyalar bu şəraitdən istifadə edib, əvvəlki illərdə
olduğu kimi yenə də zorla hakimiyyətə gəlmək arzularından, istəklərindən əl çəkməmişdilər və onlar həmin
OMON dəstəsinin içindəki cinayətkar qrupları, insanları yenə də cinayət etməyə yönəltdilər. Onlara məsləhətlər
verirdilər, onlara dəstək verirdilər, onları qızışdırırdılar, inandırırdılar ki, onlar qəhrəmandır, onlar Azərbaycan
dövlətini, Azərbaycanın prezidentini devirə bilərlər və hakimiyyəti ələ keçirə bilərlər.
Bütün bunların nəticəsində 1994-cü ilin son aylarında və 1995-ci ilin əvvəlindən başlayaraq Daxili İşlər
Nazirliyinin OMON dəstəsində bu cinayətkar insanlar yenə də qatı cinayətlər etməyə başladılar. Onların
qarşısı alınırdı, ancaq onlar bundan özləri üçün nəticə çıxarmırdılar. Onlar artıq mənəviyyatca
pozulmuşdular. Onlar əvvəlki illərdə etdikləri cinayətdən bəhrələndiklərini, zənginləşdiklərini,
varlandıqlarını unuda bilmirdilər və bu yolla getməkdə davam edirdilər. Bu cür hərəkətləri də onları
fəlakətə gətirdi və nəhayət, onlar mart ayının əvvəlindən Azərbaycanda ictimai -siyasi sabitliyi pozmağa,
Azərbaycan dövlətçiliyinə qəsd etməyə, Azərbaycan dövlətini silah gücü ilə zorla devirməyə başladılar.
Məlumdur ki, onlar Ağstafa, Qazax rayonlarının ərazisində bu işə başladılar. Demək olar ki, onlar o vaxt
bu rayonlarda hakimiyyəti ələ keçirməyə nail oldular. Sonra isə onların əsas dəstəsi Bakıda 8-ci Kilometr
qəsəbəsində yerləşən bazada güclü silahlarla, sursatlarla Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlamağa və
Azərbaycan dövlətini devirməyə hazırlaşdılar.
Xatırlayırsınız, biz çox cəhdlər göstərdik, onları düz yola dəvət etdik. Müxtəlif imkanlardan –
Azərbaycanın ağsaqqallarından, hörmətli adamlarından, alimlərindən istifadə etdik. Ancaq heç bir şey nəticə
vermədi. Bu insanlar artıq pozulmuşdular. Onlar özləri və onları bu cinayət yoluna salan qüvvələr xaricdən və
daxildən artıq hesab edirdilər ki, bu cinayət yolu ilə Azərbaycanda dövlətçiliyi dağıtmaq olar. Bu da ona gətirib
çıxardı ki, 1995-ci il mart ayının 16-dan 17-nə keçən gecə güclü silahlara və qüvvəyə malik olan OMON dəstəsi
Azərbaycanın dövlətçiliyi üzərinə hücum etdi. Ancaq hamı – həm onlar, həm onlara havadarlıq edənlər, onları
bu yola salanlar, maliyyələşdirənlər, dəstəkləyənlər təəssüf ki, anlamırdılar ki, artıq Azərbaycan dövlətinin
özünü müdafiə etmək üçün qüdrəti var, gücü var. Artıq Azərbaycanın güclü silahlı qüvvələri var və Azərbaycan
dövləti, onun prezidenti, Azərbaycanın silahlı qüvvələri Azərbaycan dövlətini hər an qorumağa qadirdirlər.
Onlar bunu dərk edə bilməmişdilər. Ancaq onlar böyük faciə törətdilər, qan tökdülər. Azərbaycanda
qardaş qanı tökdülər, böyük cinayətlər etdilər. Azərbaycanın silahlı qüvvələri, Azərbaycanın dəyərli
insanları, Azərbaycanın igid əsgərləri, zabitləri o böyük qüvvəyə malik olan cinayətkar dəstənin qarşısını
məharətlə aldılar. O gecə qanlı döyüşlər getdi. Bu gün məlumdur ki, o döyüşlərdə Azərbaycan silahlı
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qüvvələrinin əsgərlərindən, zabitlərindən və mülki adamlarından 42 nəfər Azərbaycan dövlətçiliyini
müdafiə edərkən həlak oldu. 150-dən artıq şəxs yaralandı, xəsarət aldı. Biz qurbanlar verməyə məcbur
olduq, ancaq dövlətçiliyi qoruduq. Azərbaycanın dövlətini qoruduq, Azərbaycanın müstəqilliyini qoruduq.
Mən bu gün sizin qarşınızda 1995-ci ilin mart ayında Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasında,
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasında xidmətlər göstərmiş Azərbaycan vətəndaşlarının hamısına
təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Əziz dostlar!
Mən sizə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Siz həmin qanlı gecənin iştirakçılarısınız. Siz o gecə
Azərbaycanın dövlətçiliyinin qorunmasında qəhrəmanlıqlar göstərmisiniz. Ona görə də Azərbaycan dövləti sizi,
sizin fəaliyyətinizi, xidmətinizi yüksək qiymətləndiribdir. Siz ordenlərlə və medallarla təltif olunmusunuz.
Artıq bu gün qətiyyətlə demək olar ki, 1995-ci ilin mart ayı Azərbaycan tarixinə həm faciə kimi daxil
olacaq, - çünki biz böyük itkilər verdik, - həm də Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyinin qüdrətini nümayiş
etdirən dövr kimi daxil olacaqdır. Biz fəxr edirik ki, həm 1995-ci ilin mart ayında, həm də ondan sonrakı
aylarda, illərdə Azərbaycanda mövcud olan cinayətkar dəstələrin qarşısını ala bildik. Onların əksəriyyəti
yaxalandı, öz cəzalarını aldılar.
Cinayətkarlar öz cəzalarını Azərbaycanın cəza yerlərində çəkirlər. Bu gün bunun müsbət nəticəsi ondan
ibarətdir ki, həmin mart hadisələrində cinayət törətmiş insanlar, onların əksəriyyəti cəza yerlərində öz
günahlarını anlayırlar, peşman olduqlarını bildirirlər və onları bu cinayətə sövq edənləri, yəni həmin o
cinayətkar dəstənin başçılarını lənətləyirlər, onlara öz nifrətlərini bildirirlər. Bu da bizim Azərbaycan
qanunlarının humanist, ədalətli olmasını və eyni zamanda hər bir Azərbaycan vətəndaşını tərbiyə etmək məqsədi
daşımasını bir daha göstərir.
Bizim cəmiyyətdə elə qüvvələr, adamlar da var ki, indi də həmin o cinayətkarlara havadarlıq etmək
istəyirlər, hadisələri təhrif etmək istəyirlər, cürbəcür yalanlar uydururlar və beləliklə də, cinayətkarlara bəraət
qazandırmaq istəyirlər, hadisələr haqqında qeyri-obyektiv fikir yaratmaq istəyirlər. Ancaq onlar
unutmamalıdırlar ki, 1995-ci ilin mart ayında Azərbaycanda tökülən qanların günahkarlarına bəraət
qazandırmaq olmaz. 42 nəfər qəhrəmancasına həlak olub. Onlar Azərbaycanın xarici düşmənləri tərəfindən yox,
erməni qəsbkarları tərəfindən yox, Azərbaycanın daxilində olan Azərbaycan vətəndaşları, cinayətkarlar
tərəfindən vəhşicəsinə öldürülübdür. Bunları heç vaxt dövlət də unutmayacaq, xalq da unutmayacaq və həlak
olanların ailələri, qohum-əqrəbaları da unutmayacaqlar. Ona görə də həqiqəti təhrif edənlərə aydın olmalıdır ki,
onlar heç bir şeyə nail ola bilməzlər. Əksinə, onlar öz günahlarını boyunlarına almaqla, etiraf etməklə bəlkə də
müəyyən qədər cəmiyyətdə anlaşıla bilərlər. Ancaq belə mövqedə duran insanlar Azərbaycan cəmiyyətində heç
vaxt özünə yer tapa bilməyəcəklər.
Mən bu gün sizə Azərbaycanın dövlət mükafatlarını təqdim edərək bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan
dövləti ötən dörd il müddətində daha da möhkəmlənib, daha da qüdrətlənibdir. Azərbaycanın dövləti, onun silahlı
qüvvələri Azərbaycan torpaqlarını müdafiə etməyə qadirdir və hər bir halda Azərbaycanın dövlətçiliyini,
Azərbaycanın dövlətini müdafiə etməyə qadirdir. Məhz bizim gördüyümüz işlərin nəticəsində, Azərbaycanda
1989-90-cı illərdən başlayaraq mövcud olan silahlı dəstələrin, cinayətkar qrupların zərərsizləşdirilməsi
nəticəsində, onların aradan götürülməsi nəticəsində indi Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yaranıbdır.
İnsanlar rahat yaşayırlar, rahat işləyirlər və Azərbaycan indi artıq inkişaf mərhələsindədir.
Mən bu gün bir daha bildirmək istəyirəm ki, əziz dostlar, siz öz xidmətlərinizlə Azərbaycanda bugünkü
ictimai-siyasi sabitliyin yaranmasına da xidmət etmisiniz. Siz öz xidmətlərinizlə özünüzün və bütün Azərbaycan
xalqının bu gün rahat yaşaması üçün yaradılan şəraitə xidmət etmisiniz. Bunlara görə sizə təşəkkür edirəm.
Mən bəyan edirəm ki, Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitlik bundan sonra daha da qətiyyətlə
qorunacaqdır. Azərbaycan xalqının rahat yaşaması üçün bundan sonra daha da yaxşı imkanlar yaradılacaqdır.
Heç kəs güman etməsin ki, o keçmiş dövrlərdə olduğu kimi, kimsə güclə, silahla Azərbaycanda nəyəsə nail ola
bilər. Artıq o zamanlar keçibdir. İndi hər kəs qanuna tabe olmalıdır, hər kəs qanun çərçivəsində öz istəklərini,
arzularını bildirməlidir, onlara nail olmağa çalışmalıdır. Qanunu pozan hər bir vətəndaş, hər bir qrup, hər bir
dəstə bilməlidir ki, o, qanun əsasında cəzalanacaq və qanunsuz iş görməyə Azərbaycanda yol verilməyəcəkdir.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm.
Siz burada çıxışlarınızda Azərbaycan dövləti haqqında xoş sözlər dediniz. Buna görə təşəkkür edirəm.
Eyni zamanda bəziləriniz öz problemləriniz haqqında mənə xahişinizi, istəyinizi çatdırdınız. Bildirirəm ki, bu
gün mən Prezidentin İcra Aparatına tapşırıram, - sizin burada qaldırdığınız məsələlərin hamısına baxılacaqdır və
imkan dairəsində sizin xahişlərinizin hamısı ödəniləcəkdir. Sizin ümumi xahişiniz - Milli qəhrəmanlara,
qəhrəmanlıq göstərən insanlara, onların ailələrinə, şəhid ailələrinə diqqət, qayğı və yardım - indiyə qədər
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göstərilib, bundan sonra da göstəriləcək və daim artacaqdır. Kim dövlət, hökumət, hakimiyyət orqanlarında bu
müqəddəs işə mane olursa, yaxud da ki, öz vəzifə borcunu yerinə yetirmirsə, diqqətsizlik göstərirsə, onlar
cəzalanacaqdır. Buna əmin ola bilərsiniz.
Biz hamımız birlikdə cəmiyyətimizdə olan nöqsanları, mənfi halları aşkar edib onları aradan
qaldırmalıyıq. Təəssüf ki, nöqsanlar da az deyildir. Dövlət, hökumət, hakimiyyət işlərində çalışan insanlar
arasında vəzifəsindən sui-istifadə edənlər, vətəndaşlara biganə münasibət göstərənlər də vardır. Bunlar da aşkar
olunmalıdır. Onlar dövlət, hökumət işindən kənarlaşdırılmalıdır. Dövlət, hökumət işində çalışan insanların
hamısı xalqa xidmət etməlidir, öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirməlidir. Əgər bunlar olmursa, demək, belə
insanlar dövlət işində işləyə bilməzlər. Biz bu barədə tədbirlər görürük və bundan sonra da görəcəyik. Sizin
burada verdiyiniz məlumatlar da bizim bu tədbirləri aparmağımıza kömək edəcəkdir.
Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Qarşıdan bizim əziz bayramımız – Novruz bayramı gəlir. Sizi
Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm! Sizə səadət, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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BİLƏSUVAR RAYONUNDA MƏSKUNLAŞMIŞ QAÇQINLAR VƏ MƏCBURİ
KÖÇKÜNLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
19 mart 1999-cu il
Əziz bacılar, qardaşlar!
Sizi, çadır şəhərciyində yaşayan bütün soydaşlarımızı xalqımızın əziz bayramı - Novruz bayramı
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə xoş ovqat, şən həyat, səadət, bütün arzularınıza çatmağınızı diləyirəm.
Novruz bayramı insanlara həmişə xoşbəxtlik gətirir, insanları xeyirxah, nikbin edir. Bu Novruz bayramı
da Azərbaycan, bütün xalqımız üçün yeni müjdələr gətirir. Sizin hamınıza cansağlığı arzulayıram. Bildirirəm ki,
hamımızın yeganə arzusu – Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının azad olunması, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsi və işğal olunmuş bütün torpaqlarımızdan zorla çıxarılmış, didərgin düşmüş
soydaşlarımızın öz doğma torpağına, elinə - obasına qayıtması bizim və Azərbaycan prezidenti kimi şəxsən
mənim müqəddəs vəzifəmizdir. Mən bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün bundan sonra da əzmlə çalışacağam.
Bu gün Azərbaycan xalqı bayram edir, şənlənir. Ölkəmizin hər yerində Novruz insanlara səadət gətirir.
Amma eyni zamanda, xalqımızın qəlbində qəm də, kədər də vardır. Bu dərd, qəm bizim torpaqlarımızın
parçalanması, ərazilərimizin bir qisminin işğal olunması qəmidir. Bu qəm torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda
vuruşaraq şəhid olmuş övladlarımızın dərdidir, qəmidir. Bu qəm, kədər hər bir insanın qəlbində onun əzizlərinin
bu bayramda olmamasının dərdidir. Bu dərdi hamımız çəkirik.
Bilməlisiniz ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşının vətən, torpaq dərdi bizim ümumxalq dərdimizdir, mənim
dərdimdir. Hər bir vətəndaşın öz ailəsinə, öz həyatına məxsus olan kədəri, dərdi Azərbaycan prezidenti kimi
mənim özümün dərdimdir.
Adətən Novruz bayramında hər kəs, hər ailə dünyasını dəyişmiş yaxınlarını, doğmalarını xatırlayır. Bu
gün biz burada, çadır şəhərciyindəki bu şən gündə torpaqlarımız uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidləri
xatırlayırıq, hər bir ailənin doğmasının, yaxınının həyatını dəyişməsini xatırlayırıq. Ona görə də mən arzu
edərdim ki, şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Biz, buraya toplaşanların hamısı bu kədər, qəmlə yanaşı, böyük sevinc hissi keçiririk. Sevinc hissi
keçiririk ki, məhz belə bir ağır şəraitdə də çadırlarda, bu şəhərcikdə ayrı-ayrı evlərdə yaşayan insanlar heç vaxt
başlarını aşağı dikməyiblər və dikməyəcəklər. Onlar həmişə alnıaçıq, üzüağdırlar, bu dərdin, qəmin içində də öz
sevinclərini, məhəbbətlərini bildirirlər, öz şadlıqlarını keçirirlər.
Bu gün belə bir şad gün iki ailənin övladlarının, bəlkə də dörd ailənin övladlarının yeni ailə qurması ilə
əlaqədardır, toy şənliyidir. Mən oktyabr ayında burada olanda söz vermişdim ki, sizin şəraitinizin
yaxşılaşdırılması üçün mümkün olan tədbirləri görəcəyəm. Bilirsiniz ki, - burada artıq deyildi, - ötən aylarda bu
sahədə bir neçə qərar qəbul etmişəm, bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmişəm. Bunlar hamısı sizin
həyat şəraitinizi, maddi vəziyyətinizi azca da olsa yaxşılaşdırıbdır.
Təbiidir ki, elindən-obasından didərgin düşmüş, çadırda yaşayan insanın problemi heç vaxt tükənmir.
Ancaq biz imkan dairəsində əlimizdən gələni etdik və bundan sonra da edəcəyik.
Mən o vaxt sizə söz vermişdim ki, burada toy mərasimi, yaxud başqa ailə mərasimlərini keçirmək üçün
müəyyən bir yer də yaratmaq lazımdır. Mənim bu sözlərim artıq həyata keçirilibdir. Görürəm, hesab edirəm ki,
burada çox gözəl bir şadlıq evi tikilibdir. Bu gün burada ilk şadlıq, toy mərasimi keçirilir. Mən bundan çox
məmnunam və buna çox sevinirəm. Çünki əgər biz hər bir insan üçün yaxşı bir iş görə biliriksə, bu, bizə sevinc
gətirir. Burada bir yox, bir neçə belə şadlıq evi olacaqdır. Qoy daim şənlik, şadlıq olsun, toylar, başqa şadlıq
mərasimləri keçirilsin. Mən bu gün burada keçirilən ilk mərasimə gəlmişəm və sizinlə bir yerdəyəm. Xoşbəxtəm
ki, bu gün, novruz bayramı ərəfəsində keçirilən iki toy mərasimində mən də iştirak edirəm.
Ümumiyyətlə, adətən mən həyatımda demək olar, heç bir toyda olmamışam. Mənim həyatım belə
gətiribdir. Bəlkə də gənc yaşlarımda toyda olmuşam, amma sonra dövlət işləri ilə məşğul olduğuma görə toy
mərasimlərinə getməyə imkan tapmamışam. Bu gün sizə bildirmək istəyirəm ki, hətta mənim oğlum da, qızım
da ailə qurarkən mən onlara toy edə bilmədim. Yəni ona görə yox ki, imkanım yox idi. Ancaq mənim iş şəraitim
elə idi ki, hesab edirdim, onlar elə toysuz da öz ailələrini qurub xoşbəxt ola bilərlər. Mən bu gün sevinclə deyə
bilərəm ki, toy edə bilmədimsə də onlar gözəl ailə qurublar, mənim nəvələrim var, xoşbəxt yaşayırlar.
Ancaq mən burada, çadır şəhərciyində, soydaşlarımızın ağır şəraitdə yaşadıqları yerdə keçirilən belə bir
toy mərasiminə çox böyük həvəslə, istəklə gəlmişəm. Sizin şad gününüzün mən də iştirakçısıyam.
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Mən bu gün bu toy mərasimində iştirak etdim. Sizə demək istəyirəm ki, belə bir mərasimi birinci dəfədir
görürəm. Mən belə mərasimi heç vaxt görməmişdim. Bilmirdim ki, o, necə olur. Çünki mən evlənəndə - bu,
çoxdan olubdur - belə şeylər yox idi. Mən bunları sizə danışa bilərəm. Mərhum həyat yoldaşım Zərifə xanımla
biz iki-üç il idi ki, evlənmək istəyirdik. Amma o vaxt şəraitimiz yox idi. Sizə deyim ki, mən evlənmək
istəyirdim, Zərifə xanımla biz müəyyən vaxt tanış idik. Ancaq mənim evim yox idi. Ona görə də biz iki il
gözləməli olduq ki, mən ev alım. Mən sonra ikiotaqlı ev aldım. Demək, evlənmək mümkün idi. O vaxt bir siyasi
məsələ də var idi, onu bu gün burada deməyin yeri yoxdur. O zaman - 1950-ci ilin əvvəllərində totalitar rejimin
ən qatı vaxtı idi. Bir sıra dairələr bəzi siyasi səbəblərə görə bizim evlənməyimizə razılıq vermirdi. Ona görə də
biz müəyyən vaxt gözlədik. 1953-cü ildə Stalin öldü, ondan sonra ölkədə siyasi vəziyyət dəyişdi və 1954-cü ildə
mən evləndim.
Ancaq nə təhər evləndim? Biz Bakıda şəhəri gəzirdik. O vaxt Voroşilov küçəsi var idi, indi həmin küçə
Yusif Məmmədəliyevin adını daşıyır. Gəlib gördük ki, orada bir ZAQS şöbəsi var. Biz həmin ZAQS-a getdik.
Nə şahid, nə də başqa iştirakçı var idi. Heç kəs yox idi. ZAQS-da bir qadın oturmuşdu, ona dedik ki, biz kəbin
kəsdirmək istəyirik. Bildirdi ki, yaxşı, gəlin oturun. Heç üzük də yox idi. Biz oturduq. Buradakı kimi belə
təntənəli nitqlər olmadı. Həmin qadın bizdən soruşdu ki, ailə qurmağa razısınız? Dedik ki, bəli. Bildirdi ki,
buraya imza atın, biz də imza atdıq. Bizim kəbin kağızımızı verdilər. Soruşdum ki, nə edək? O vaxt «Nizami»
kinoteatrının yanında bir mağaza var idi, orada yaxşı konfet satırdılar. Yadınızdadır ki, o zaman «Mişka»
konfeti var idi, amma baha idi. Biz həmin mağazaya getdik, bir kiloqram «Mişka» konfeti aldım. Sonra oradan
piyada dəniz kənarına gəldik. Zərifə xanımın ailəsi orada yaşayırdı. Biz onların evinə gəldik, Zərifə xanımın
anasına və qohumlarına dedik ki, artıq kəbin kəsdirmişik. Bildirdim ki, bir kiloqram «Mişka» konfeti
gətirmişəm ki, ağzımızı şirin edək.
Bax, o vaxt bizim evlənməyimiz belə olubdur. Ona görə də mən belə şeyləri görməmişəm. Dedim ki, oğlum,
qızım da evlənəndə mən belə mərasimlərdə olmadım. Həyat yoldaşım Zərifə xanım Bakıdakı şadlıq evinə, «Səadət
sarayı»na gedib, onların kəbinini kəsdirib gətirmişdi, amma mənim xəbərim olmamışdı.
Ona görə də bu toy mərasimi mənim üçün yeni bir şeydir. Yəni bu, yeni yox, adi bir şeydir, amma mən
bunu indi görürəm. Elə buna görə də çox sevinirəm ki, belə bir mərasimdə iştirak edirəm, bizim millətimizin,
xalqımızın çox gözəl adət-ənənəsinin həyata keçirilməsində iştirak edirəm. bütün bunlara görə sağ olun,
təşəkkür edirəm.
Ancaq mənim əsas sözüm bugünkü gənclərədir. Əziz övladlarımız Kifayət, Azər, Aygün, Tuqay! Bu gün
siz həyatınızda ən məsuliyyətli və əhəmiyyətli bir addım atdınız, - öz səadətinizi birləşdirdiniz, ailənizin əsasını
qoydunuz.
Siz gəncsiniz. Bəlkə də bu hadisənin sizin hər biriniz üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu o qədər dərk
edə bilmirsiniz. Amma bizim kimi yaşlı, həyatı görmüş adamlar bütün bunları yaxşı bilirlər. Mən arzu edərdim ki,
sizin bugünkü addımınız hər birinizə daim səadət, sevinc gətirsin. Arzu edərdim ki, siz bir-birinizə həmişə
bugünkü kimi məhəbbətli olasınız. Arzu edərdim ki, həyatınızda birinci növbədə bir-birinizlə səmimi olasınız, birbirinizə daim yardım edəsiniz. Çalışasınız ki, ailəniz əbədi, möhkəm olsun. Çalışasınız ki, öz ailə həyatınızla
ətrafınızda olan insanlara da sevinc gətirəsiniz.
Burada mənim yanımda sizin analarınız Ziba xanım və Ruba xanım oturublar. Ananın zəhməti böyükdür.
Siz bəlkə hələ onu da dərindən dərk edə bilmirsiniz. Ancaq nə qədər yaşlaşacaqsınız, həyatda nə qədər yeni-yeni
mərhələlərə çatacaqsınız, valideynlərinizin və xüsusən ananızın qədrini bir o qədər çox biləcəksiniz.
Analarınız, atalarınız sizi yaradıb, sizə həyat verib, böyük çətinliklərə baxmayaraq sizi bugünkü xoşbəxt
günə gətirib çıxarıblar. Güman edirəm ki, siz də analarınız kimi sədaqətli, səmimi olacaqsınız. Arzu edirəm ki,
ailə səmimiyyəti, insan sədaqəti həmişə sizinlə olsun.
Hər bir insan üçün vətənə, torpağa sədaqət ən ülvi xüsusiyyətdir. Mən arzu edərdim ki, siz bu
xüsusiyyətlərə həmişə malik olasınız. Qarşıda sizin böyük həyat yolunuz vardır. Siz təhsil alacaqsınız,
işləyəcəksiniz, ailə, övladlar sahibi olacaqsınız. Şübhəsiz ki, bütün bunlar sizə həm sevinc gətirəcək, həm də
problemlər, çətinliklər yaradacaqdır.
Əlbəttə, asanlıqla ailə quran, hamar yolla gedən hər bir ailə xoşbəxtdir. Ancaq onlar dünyanın
problemlərinin çoxunu bilmirlər. Dünyanın, həyatın problemlərinin çoxunu bilən, həyatda bunlarla rastlaşan
insanlar yaşadıqca həmişə daha da mətinləşir, qüdrətlənir, həyatı dərindən başa düşür. Mən arzu edirəm ki, siz
həyatınızda qarşınıza çıxan problemlərin öhdəsindən gələ biləsiniz, onlar sizi qorxutmasın, çəkindirməsin.
Çalışın hər bir çətin vəziyyətdən özünüz çıxasınız. Beləliklə, siz daha da möhkəmlənəcəksiniz, insan kimi daha
da formalaşacaqsınız.
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Təbiidir ki, gənclərimiz üçün mənim arzum mənəviyyatla əlaqədardır. Azərbaycan xalqının ən gözəl
xüsusiyyəti onun yüksək mənəviyyata malik olmasıdır. Arzu edirəm ki, siz millətimizin, xalqımızın gözəl
ənənələrini özünüzdə cəm edəsiniz, onlar sizə həmişə düz yol göstərsin, ailənizə, işinizə, vətəninizə, torpağınıza,
dövlətinizə sadiq olasınız.
Siz XX əsrin sonunda ailə qurursunuz, XXI əsrin ailəsini yaradırsınız. Siz müstəqil Azərbaycanın
vətəndaşlarısınız. Bu, hər bir azərbaycanlı üçün böyük xoşbəxtlikdir. Əmin ola bilərsiniz ki, biz – dövləti idarə
edənlər indi artıq elə bir əsas yaratmışıq ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir. Ölkəmizdə
həyat şəraiti, insanların rifah halı ilbəil yaxşılaşacaqdır, hər bir insan üçün işləmək, normal yaşamaq imkanları
yaradılacaqdır. Şübhəsiz ki, bunlar hamısı işğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsi ilə bağlıdır.
Beləliklə, siz azad, müstəqil ölkədə – Azərbaycanda yaşayırsınız və ailənizi qurub inkişaf etdirirsiniz.
Bunlar hamısı sizin ailə həyatınızın istədiyiniz kimi olmasına şərait yaradır. Güman edirəm ki, siz bu
imkanlardan səmərəli istifadə edəcəksiniz.
Mənim ən əsas tövsiyəm odur ki, bir-birinizi sevin, bir-birinizə sədaqətli olun, valideynlərinizi unutmayın,
torpağınıza, ölkəmizə, dövlətimizə sədaqətli olun.
Mən sizə cansağlığı, səadət, gözəl ailə həyatı arzu edirəm. Sağ olun.
Şübhəsiz ki, yeni ailə quran üçün ən dəyərli hədiyyə ailə həyatında əsas, lazımi əşyalardan ibarət ola bilər.
Hesab edirəm ki, müasir dünyada indi hər bir adam üçün televizor əsas əşyalardan biri olubdur. Ona görə də
mən sizin hər birinizə müasir tələblərə uyğun olan televizor hədiyyə edirəm. Onlar buradadır, gətirilibdir.
Güman edirəm ki, onlar sizə dünyada olan hadisələri daha da yaxşı bilmək və ailənizi daha da yaxşı qurmaq
üçün kömək edəcəkdir. Sağ olun.
Mərasim iştirakçıları qarşısında çıxışı
Əziz dostlar, bacılar, qardaşlar!
Mən çox şadam ki, bu gün bizim hamımıza, xüsusən mənə belə bir toy mərasimində iştirak etmək qismət
oldu. Təbiidir ki, bu toy gənclərin yeni həyata başlaması ilə bağlıdır. Eyni zamanda bu toy salonda oturanların,
düşünürəm ki, təkcə onların yox, bütün bu çadır şəhərciyində olanların hamısının bayramına, şadlığına çevrildi.
Belə bir xoş günə görə sizə və bizim gənclərə təşəkkürümü bildirirəm.
Gənclər yeni həyat yoluna başlayırlar. Bir daha onlara xoşbəxt həyat, ailə səadəti, uğurlu yol arzulayıram.
Gənclərin valideynlərini, qohum-əqrəbalarını bu şad gün münasibətilə təbrik edirəm. Sizin hamınızı təbrik
edirəm. Bu gün Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının bu gənclərinin ailə qurması, güman edirəm ki, hamı üçün böyük
sevinc gətirir.
Eyni zamanda toy mərasimi bu şəhərcikdə yeni bir xoş əhval-ruhiyyə yaradır. Arzu edirəm ki, belə şad
günlər burada çox olsun, qəm-qüssə az olsun.
Bu son beş ay müddətində, oktyabr ayından indiyə qədər biz burada və başqa çadır şəhərciklərində əlavə
tədbirlər görmüşük. Bundan sonra da görəcəyik. Bilirsiniz, biz burada və başqa yerlərdə böyük evlər sala bilərik
ki, siz bu evlərdə yaşayasınız, daha da rahat olasınız. Amma bu sizə də lazım deyil, bizə də. Çünki hamımızın
vəzifəsi sizin öz torpaqlarınıza qayıtmağınızdır. Bunun üçün də hamımızın birlikdə vəzifəsi işğal olunmuş
torpaqların hamısının azad edilməsidir. Ona görə də siz belə əzab-əziyyətə dözürsünüz. Biz də dözürük,
hamımız bir yerdə dözürük. Bu dərd, əzab-əziyyət, yerindən-yurdundan didərgin düşmək aqibəti təkcə sizin
üçün deyil, bütün Azərbaycan xalqı üçündür, bizim üçündür, mənim üçündür. Ona görə də biz hamımız bir
tərəfdən daha da dözümlü olmalıyıq. Eyni zamanda torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün daha da gərgin
iş aparmalıyıq.
Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu işlərlə məşğuluq. Mən burada bir daha bəyan edirəm ki, iş günümün əksər
hissəsi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, yəni Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün ləğv olunmasına
yönəldilibdir. Bu barədə çox iş görürük. Görülən hər işi, tədbiri elan etməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq çox iş
görülür, bütün imkanlardan istifadə edilir.
İki ay öncə mən Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya prezidentinə, Amerika Birləşmiş Ştatları
prezidentinə, Fransa prezidentinə çox geniş məktub göndərmişəm, məsələnin indiyə qədər həll olunmamasını
bir daha bildirmişəm. Bugünkü vəziyyəti ətraflı təhlil edib müraciət etmişəm ki, onlar öz üzərlərinə düşən
vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. Yəni onlar, ATƏT tərəfindən Minsk qrupunun həmsədrləri kimi üç böyük ölkə
bu münaqişəni, məsələni həll etməlidirlər. Bunun da birinci nəticəsi Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad
edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası olmalıdır.

134

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Başqa tədbirlər də görmüşük və görürük. Bu gün də, gələcəkdə də bu barədə ciddi addımlar atacağıq.
Yəni bildirmək istəyirəm ki, bu məsələni həll etməyənə qədər biz öz vəzifəmizi bitmiş hesab edə bilmərik. Ona
görə siz də, biz də dözməliyik ki, məsələni həll edə bilək. Ancaq mən əminəm, inanıram, - çünki bu işin
içindəyəm, - biz məsələni sülh yolu ilə mütləq həll edəcəyik. Başqa yollar da var, onlar da məlumdur. Onların
heç birisi bizim üçün mümkünsüz deyil, hər bir yoldan istifadə edib məsələni həll edə bilərik. Ancaq indi
səylərimizi məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına yönəltmişik və mən bunun müsbət nəticəsinə inanıram.
Beləliklə, siz dözməlisiniz, biz sizə daha çox qayğı, diqqət göstərməli, daha çox yardım etməliyik.
Beləliklə, hamımız birlikdə bu vəziyyətdən çıxacağıq.
Mən yerindən-yurdundan didərgin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarına, soydaşlarımıza təşəkkür edirəm,
minnətdaram. Çünki siz hamınız böyük çətinliklər içərisində yaşayaraq çox təmkin göstərirsiniz. Belə bir çətin
şəraitdə yaşayaraq daim Azərbaycan dövlətinə, onun siyasətinə, Azərbaycanın prezidentinə etimadınızı,
inamınızı göstərirsiniz. Mən bunlara görə təşəkkür edirəm və daim minnətdaram.
İşğal olunmuş torpaqlardan didərgin düşmüş soydaşlarımız keçən ilin oktyabr ayında Azərbaycanda
prezident seçkilərində də özlərinin qətiyyətliliyi, mütəşəkkilliyi ilə bu seçkilərin uğurla keçirilməsini təmin
etdilər və Heydər Əliyevə səs verib onu prezident seçdilər. Mənim üçün, yəni prezident seçilməyim üçün hər bir
seçicinin səsi qiymətlidir. Ancaq sizin səsiniz, bu ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayan insanların səsi mənim üçün
hədsiz qiymətlidir. Mən sizə olan məhəbbətimi daim bildirirəm və məmnunam ki, siz də bu hisslərimi anlayır,
duyursunuz və həmişə məni dəstəkləyirsiniz, mənə etimad göstərirsiniz. Mən həmişə sizinləyəm. Bu gün də
sizinləyəm, sabah da, gələcəkdə də sizinlə olacağam. İnanıram ki, işğal edilmiş torpaqlar azad olan zaman biz
sizinlə Cəbrayılda da, Füzulidə də, Zəngilanda da, Qubadlıda da, Ağdamda da, Kəlbəcərdə də, Laçında da,
Şuşada da, bütün rayonlarda, Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağda da görüşəcəyik.
Mən sizə bir daha cansağlığı arzulayıram. Novruz bayramı münasibətilə sizi bir daha təbrik edir, hər
birinizə səadət, işlərinizdə uğur arzulayıram.
İndi isə musiqiçilər yaxşı, ürəyəyatan bir hava çalsınlar, mən yeni ailə quran gənclərlə və onların ailə
üzvləri ilə rəqs edib sizi tərk edəcəyəm.
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HƏCC ZİYARƏTİNƏ GEDƏN BİR QRUP ZƏVVARLARLA
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
20 mart 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Əvvəlcə sizi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, səadət və bütün
işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Bu gün bizim xalqımızın əziz günüdür, Novruz bayramı axşamıdır. Adətən bu gün insanlar istirahət edir,
bayram edirlər. Ancaq biz sizinlə gözəl bir məqamda, bayram axşamında görüşürük. Güman edirəm, bu bayram
axşamındakı görüş və danışıqlar hər birimizə fayda gətirəcəkdir.
Siz Həccə getməyə hazırlaşmısınız. Çox gözəl təşəbbüsdür, gözəl işdir. Məlumdur ki, sizin Həccə getməyiniz
Səudiyyə Ərəbistanının kralı, iki müqəddəs şəhərin xadimi, bizim əziz dostumuz Fəthin Mərhəməti ilə, onun
Azərbaycana yardımı ilə əlaqədardır. Siz yola düşməzdən əvvəl mənimlə görüşmək istəmisiniz. Mən də sizinlə
görüşmək istəmişəm. Ona görə də bizim bu göruşümüz artıq başlayıbdır. Sizin mənə deyəsi sözünüz varsa, buyurun.
Cənab şeyx, siz danışmaq istəyirsinizsə, buyurun.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Hörmətli prezident həzrətləri! Bu gün bizim üçün iki bayramdır.
Bunun biri Novruz bayramıdır, ikincisi isə Novruz bayramı axşamında, müqəddəs gündə prezident həzrətlərimizin
xeyir-duasını almaq, onunla birlikdə olmaq bizim üçün böyük şərəfdir. Deyərdim ki, bu, bütün müsəlmanlar üçün
böyük bayramdır. Bu gün vaxt tapıb bizi qəbul etdiyinizə görə bütün Qafqaz müsəlmanları adından, hacılar adından
Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Hörmətli prezident həzrətləri! Bilirsiniz ki, Sizi Azərbaycan torpaqlarından kənarda da müsəlman
qardaşlarınız həmişə yad edirlər və Sizə böyük hörmət bəsləyirlər. İki müqəddəs şəhərin rəhbəri, Sizin
qardaşınız Fəth ibn Əbdül Əziz həzrətləri Sizin xatirinizə öz hesabına Azərbaycandan 250 nəfər hacının ziyarəti
barədə qərar qəbul etmişdir. Bu, Sizin Yaxın Şərqdə və müsəlman aləmində, müsəlman dövlətləri arasında
hörmətinizin yüksək olmasını bir daha göstərir. Bu ziyarətimizin təşkili Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Din
İşləri və Vəqflər Nazirliyinin rəhbərinə tapşırılmışdır.
Hörmətli prezident, nazirliyin nümayəndələri buradadır, onları Sizə təqdim edirəm. Biz neçə gündür Bakıda
bir yerdə işləyirik. Qardaşlarımız tərəfindən bizə olan tövsiyələri tam yerinə yetirmişik. Onlar və Həccə
gedənlər çox istədilər ki, Sizinlə görüşsünlər və bu, bizə nəsib oldu.
Məlumat verim ki, ziyarətə gedənlərin 25 nəfərdən çoxu Qarabağ müharibəsi əlilləri və iştirakçılarıdır, şəhid
ailələri üzvlərinin sayı 90-dan yuxarıdır. Onlardan dörd nəfəri Milli Qəhrəman valideynləridir. Qaçqın və
məcburi köçkün, əsgər ailələrindən olanların sayı 30-dan çoxdur. Qalanları isə pensiyaçılar, dindarlar və cənab
prezidentə şəxsən müraciət edən insanlardır.
Cənab prezident, mən hər yerdə, xüsusən Səudiyyə Ərəbistanında Sizə daim hörmət bəslənilməsinin şahidi
olmuşam. Biz söz veririk ki, Sizin Həccə göndərdiyiniz adamlar - şəhid anaları, ataları, qaçqınlar və məcburi
köçkünlər Kəbə evində şəhidlərimizi yada salaraq dua edəcəyik ki, inşallah, tezliklə torpaqlarımız düşmən
tapdağından azad olunsun. Mən bir daha bütün müsəlmanlar adından, hacılar adından Sizi təbrik edirəm və bizi
qəbul etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Ə f r a s Q a s ı m o v (Əli Bayramlı Şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri): Sizi Novruz bayramı və qarşıdan
gələn Qurban bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Cənab prezident, Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq.
Bizə bu şəraiti yaratdığınıza görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Biz müqəddəs Məkkədə, Kəbədə
torpaqlarımızın azad olunması, qaçqın və məcburi köçkünlərimizin öz yurdlarına qayıtması üçün dualar
edəcəyik ki, Siz bütün bu işləri başa çatdırasınız. Ümidvarıq ki, qan tökülmədən torpaqlarımız qaytarılacaqdır.
Biz Sizə inanırıq. Biz Sizə həmişə duaçıyıq. Biz Sizin daxili və xarici siyasətinizi müdafiə edirik və həmişə
sizinləyik.
Ə l i M ə m m ə d y a r o v (Qarabağ müharibəsi veteranı): Cənab prezident, özümü çox xoşbəxt sayıram
ki, Həcc ziyarəti ərəfəsində Sizinlə görüşürəm. Siz dünyanın böyük şəxsiyyətlərindən birisiniz. Sizinlə həmişə
fəxr etmişəm. Vaxtilə Siz Siyasi Büronun üzvü seçiləndə, inanın ki, sevincimdən oynamışam. Həmişə Sizi
televizorda görəndə fəxr etmişəm, öyünmüşəm. Öyünmüşəm ki, böyük bir fövqəldövlətin başçıları arasında
mənim də xalqımın öz şəxsiyyətinə, mahir nitqinə, bacarığına görə seçilən oğlu vardır. Sevinirəm ki, həmin oğul
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bu gün öz xalqının rəhbəridir, müstəqil dövlətini qurmuş ölkəmizin əvəzsiz prezidentidir. Ona görə Sizinlə fəxr
edirəm.
Əziz prezidentimiz, Siz respublikamızda əmin-amanlıq yaratmısınız. Müstəqillik qazanmış ölkələrdə nə cür
hadisələrin baş verdiyini mütəmadi olaraq eşidirik. Amma bizdə bunlar yoxdur. Bayırda, hər yerdə hamı rahat
gəzir. Siz xüsusən Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına, əlillərə, şəhid ailələrinə, qaçqınlara böyük qayğı göstərirsiniz. Biz dünən televizora baxanda gördük ki, Siz Biləsuvar rayonundakı qaçqın şəhərciyində qaçqınların
toy məclisində doğma övladlarınızın toyundakı, şadlığındakı kimi oynadınız. Bu, doğrudan da xalqa, onlara
göstərdiyiniz böyük qayğının təzahürüdür. Mən həm qaçqınam, həm veteranam, həm də pensiyada olan bir
şəxsəm. Onların adından Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən böyük ailə sahibiyəm. Dörd uşağım Tibb Universitetində oxuyur. Biz həmişə haqq-ədalət görmüşük.
Uşaqlarımın hamısı əlaçıdır. Bunu Sizin gücünüz hesab edirəm. Çünki Sizin siyasətiniz, gənclərə göstərdiyiniz
diqqət onların öz dərslərini yaxşı oxumalarına kömək edir. Qiymətli vaxtınızı bizə sərf etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Yazdığım bu kitabı Sizə təqdim edirəm.
Z ə r i f ə P i r i y e v a (Şəhid anası): Hörmətli prezident, bu göruşümdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Sizi
ziyarət etməyimə və Həccə getməyimə qəlbən sevinirəm. O qədər həyəcan keçirirəm ki, danışmağa söz tapa
bilmirəm. Mən şəhid Ceyhun Piriyevin anasıyam. Bizə göstərdiyiniz etimadı yazdığım «Pənahımız Heydərə»
şerimlə demək istəyirəm. Mən bunu xalqımın ən əziyyətli günündə bir ilahi kimi onun dadına çatan, gecəsini
gündüzə, gündüzünü gecəyə qatan, baldan şirin yuxusunu xəyalda yatan elimizin atası Heydər Əliyevə həsr
etmişəm.
Yalvarıram sənə, ey gözəl Allah,
Dəymə bizim pənahımız Heydərə.
Dualar yetişsin ulu dərgaha,
Dəymə bizim pənahımız Heydərə.
Sızlayan körpənin gülüşüdür o,
Buludlu havanın günəşidir o,
Sönmüş ürəklərin atəşidir o,
Dəymə bizim pənahımız Heydərə.
Heydər babam, adın uca ay kimi,
Heç vaxt qışın olmasın, ol yay kimi,
Parla günəş kimi, parla ay kimi,
Dəymə, Allah, pənahımız Heydərə.
El əlin qaldırıb ulu dərgaha,
Namaz üstə yalvarıram Allaha,
Otuz il də bir saf ömür bir daha,
Allah, pay ver sən bizim Heydərə.
Əlçatmaz babama əlim yetəydi,
Allah, bir gün müharibə bitəydi,
Acı günlər bir-bir gəlib ötəydi,
Bütün dünya baş əyəydi Heydərə.
İcazə verin şeri Sizə təqdim edim.
B ə k i r N ə b i y e v (Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat, dil və incəsənət bölməsinin akademik-katibi):
Möhtərəm prezident, Sizi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Vaxtın az olmasına görə istəyirəm bir
mətləbi çatdırım.
Siz 1994-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanına yüksək səviyyəli görüşə gedərkən nümayəndə heyətinin tərkibində
məni də özünüzlə aparmışdınız. Orada etdiyimiz ziyarət, ibadət - hamısı sizinlə bağlı olmuşdu. Mən orada
müşahidə etmişdim ki, Azərbaycanın rəhbəri özünün dini ənənəsinə necə sadiqdir və o, dinin tələblərinə əsasən
müqəddəs məkanı - Kəbəni necə böyük ürəklə, sidqi-məhəbbətlə ziyarət etdi. Cənab prezident, biz onda Sizin
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arxa tərəfinizdə namaz qıldıq. Bu gün ikinci dəfə Səudiyyə Ərəbistanı kralının dəvəti ilə, bilavasitə şəxsən Sizin
göstərdiyiniz hörmət sayəsində Həccə yola düşəcəyəm.
Cənab prezident, «Atalar üçdən deyib» məsəlinə uyğun olaraq bir arzumu bildirmək istəyirəm. Mən o günü
arzulayıram ki, Siz torpaqları azad edilmiş, öz haqq işi uğrunda qələbə çalmış bir ölkənin rəhbəri kimi, o
müqəddəs yerləri üçüncü dəfə ziyarətə gedəndə məni də heyətinizin tərkibinə alaydınız və mən yenə Sizinlə bir
sırada namaz qılıb Allahın dərgahına öz dualarımı, minnətdarlığımı bildirəydim. Sizə uzun ömür, cansağlığı və
arzuladığım o böyük niyyətə çatmağı diləyirəm.
S ə d ə s - S ə ə d (Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Din İşləri və Vəqflər Nazirliyinin nümayəndəsi, doktor):
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə, Allahın xeyir-duası Məhəmmədə, onun ailəsinə və onun silahdaşlarına
olsun.
Zati-aliləri cənab prezident!
Hörmətli dostlar, qardaşlar və bacılar!
Mən bizim nümayəndə heyətinin üzvləri adından zati-aliləri cənab prezidentə bu görüş üçün vaxt ayırdığına
və bizi qəbul etdiyinə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab prezident Heydər Əliyev iman sahibi olan
bir insandır və o, iman sahibi olan bir xalqa başçılıq edir. Bu, öz əksini ölkənin bayrağında və bu yaxınlarda
bizim də gördüyümüz Azərbaycan Respublikasının yeni pasportlarında da tapmışdır. Bu fürsətdən istifadə
edərək, zati-aliləri cənab prezidentə və hörmətli qardaş və bacılarımıza iki müqəddəs ocağın xadiminin səmimi
salamlarını yetirirəm və eyni zamanda ölkəmizin, dövlətimizin, hökumətimizin digər üzvlərinin salamlarını,
xeyirli, gözəl ziyarət arzularını yetirirəm.
Mən də burada çıxış edən şəhid anası kimi şair olmaq istərdim ki, öz hisslərimi və buradakı ab-havanı şair
qələmi ilə təsvir edəm. Lakin sözün çoxluğundansa ürəklərdəki hisslərin səmimiliyi, çoxluğu daha mühümdür.
Ona görə də çox danışmaq istəmirəm. Sözümün sonunda Sizə bildirmək istəyirəm ki, iki müqəddəs ocağın
xadimi Sizin ölkəmizə çatandan sonra hər cür qayğı ilə əhatə olunmağınız barədə müvafiq göstərişlərini vermişdir
və biz onu yerinə yetirəcəyik.
Bu ölkənin, Azərbaycanın torpaqlarının işğal olunması Sizin kimi, bizim də ürəyimizdə bir yaradır. Arzu
edirəm ki, gələn il belə bir münasibətə qədər torpaqlarınız azad edilmiş olsun və biz bunu qeyd edək. Mən Sizin
hamınıza uğurlar, xoşbəxtlik, səadət arzulayıram. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çıxış edənlərə və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığından gəlmiş qonağa təşəkkürümü
bildirirəm.
Hörmətli dostlar, bacılar, qardaşlar!
Mən sizi bu müqəddəs yolda bir də təbrik edirəm. Hər birinizin Məkkəni, Mədinəni, Kəbəni ziyarət etmək
istəyiniz, arzunuz özlüyündə sizin daxili mənəviyyatınızı nümayiş etdirir, o müqəddəs yerləri ziyarət etmək
istəyən hər bir şəxs yüksək mənəviyyat yoluna düşməlidir və ümidvaram ki, siz məhz bunu dərk edərək Məkkə,
Mədinə, Kəbə ziyarətinə getmək üçün can atmısınız və bu istəyiniz, arzunuz da artıq yerinə yetirilir. Siz yol
üstəsiniz, gedirsiniz. Siz də, biz də - hamımız Səudiyyə Ərəbistanının kralı, iki müqəddəs ocağın xadimi, bizim
dostumuz və qardaşımıza Azərbaycana göstərdiyi bu qayğıya, diqqətə görə təşəkkür edirik. Bu, artıq ənənəyə
çevrilibdir. Hər il Həcc ziyarəti zamanı Azərbaycana belə qayğı göstərilir və Səudiyyə Ərəbistanı kralının
qonağı kimi 250 nəfər Həcc ziyarətinə gedir. Həcc ziyarətinin özü insan üçün böyük nemətdir. Ancaq bu
ziyarəti iki müqəddəs ocağın xadiminin qayğısı altında, onun himayəsi altında həyata keçirmək buna daha da
xüsusi əhəmiyyət verir.
İndi Azərbaycanda xalqlar bütün azadlıqları əldə ediblər. O cümlədən vicdan azadlığı, din azadlığı tamamilə
bərqərar olunubdur. Bizim millətimiz öz islam dininə, islam mənəviyyatına olan bağlılığını, sevgisini,
məhəbbətini indi keçmişdə olduğu kimi gizli, yaxud da xəlvət yox, açıq-aşkar nümayiş etdirir.
Bu gün məmnuniyyətlə qeyd etmək olar ki, Azərbaycanda insanlar vicdan azadlığı əldə edəndən sonra
respublikamızda müqəddəs yerlər – məscidlər, məbədlər xalqımıza, onun mənəvi dəyərləri mənimsəməsinə çox
yardım edir. Bütün bunların içərisində islam dininə mənsub olan insanların, azərbaycanlıların ən böyük arzusu
Həcc ziyarəti etməkdir. Kim buna nail olursa, o, şübhəsiz ki, dünyanın ən xoşbəxt adamı olur. Siz buna nail
olmusunuz, yəni bu hüququ almısınız və artıq yola düşürsünüz. Mən inanıram ki, siz sağ-salamat gedəcəksiniz,
ziyarəti edəcəksiniz, sağ-salamat öz vətəninizə, evinizə qayıdacaqsınız və bu ziyarətdən aldığınız mənəvi yardım
sizin gələcək həyatınızda, əmək fəaliyyətinizdə çox şeylər verəcəkdir.
Çox şadam ki, illər boyu qəlbimdə yaşayan arzumu 1994-cü ildə həyata keçirə bildim, müqəddəs yerləri Məkkəni, Mədinəni, Kəbəni ziyarət etdim. Bu, mənim həyatımda ən dəyərli tarixi bir hadisə olubdur. Deyə
bilərəm ki, belə bir ziyarətdən sonra insan nə qədər yüksəlir, nə qədər yüksək hisslərə qovuşur. Buna görə də
mən deyirəm ki, siz artıq xoşbəxt bir insansınız. Təbiidir, hər bir insanın həyatında müxtəlif qayğılar, çətinliklər,
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problemlər vardır. Ancaq bunların içərisində Həcc ziyarəti etmək insanlarda müəyyən qədər rahatlıq yaradır və
başqa çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün insanları daha da cəsarətli edir, daha da məğrur edir.
Mən şübhə etmirəm ki, siz bu Həcc ziyarətini uğurla başa çatdıracaqsınız. Sizdən başqa, Azərbaycanda
çoxları da bu Həcc ziyarətinə gedir. 250 nəfər bizim dostumuz, Səudiyyə Ərəbistanı kralının himayəsi altında,
450 nəfər də özləri öz imkanları hesabına ziyarətə gedir. Beləliklə, bu il 700 nəfər Azərbaycan vətəndaşı,
azərbaycanlı Həcc ziyarətini həyata keçirəcəkdir. Bu, Həcc ziyarətini edən hər bir insan üçün də əhəmiyyətlidir,
amma bizim cəmiyyətimiz, xalqımız üçün də əhəmiyyətlidir. Çünki Həcc ziyarətini edən hər bir şəxs nəinki özü
mənəviyyatca zənginləşir, o, aldığı mənəvi zənginlikdən bəhrələnərək öz ətrafına, ailəsinə, öz dostlarına da təsir
edir, kömək edir, onları daha da düz yola, Allah yoluna dəvət edir.
Mən sizin hamınıza yaxşı yol, uğurlu yol arzulayıram. Əvvəlcədən arzulayıram ki, Həcc ziyarətinizi Allah
qəbul etsin və siz sağ-salamat vətənimizə qayıdasınız.
Bir daha sizinlə bu bayram axşamı, bu əziz, müqəddəs gündə görüşdüyümə görə çox sevinirəm. Çünki belə
gündə hər bir görüş insan üçün xüsusi əhəmiyyətlidir. Mən sizinlə görüşürəm, yəni Allah yolunda Həccə gedən
adamlarla görüşürəm.
Məndən Məkkəyə, Mədinəyə, Kəbəyə salam çatdırın və Azərbaycan xalqının islam dininin bütün yüksək
mənəvi dəyərlərinə nə qədər sadiq olduğunu öz hissiyyatlarınızla oraya çatdıran. Sizə yaxşı yol! Bir daha
bayramınızı təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ
20 mart 1999-cu il
Əziz həmvətənlər!
Sizi, respublikanın bütün vətəndaşlarını Novruz bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, hər
birinizə xoş arzularımı yetirirəm.
Qədim zamanlardan hər bir azərbaycanlı ailəsində yaşanan Novruz bayramı respublikamızın müstəqillik
əldə etməsi ilə artıq neçə ildir ki, dövlət səviyyəsində qeyd olunur.
Novruz dostluq, ünsiyyət, təmizlik və yenilik bayramıdır. Əsrlərin sınağından çıxmış mənəvi dəyərlərimizi,
adət-ənənələrimizi özündə təcəssüm etdirən bu bayram insanlar arasında birliyin və mehribanlığın
möhkəmləndirilməsi, onların bir-birinə qayğı və diqqət göstərməsi üçün daima gözəl zəmin yaratmışdır. Novruz
həmişə barışıq, ülfət və səmimiyyət bayramı olmuşdur. İnanıram ki, builki Novruz da cəmiyyətimizdə milli
həmrəyliyin daha da möhkəmlənməsinə kömək edəcəkdir.
Novruz təbiətin oyanması, ürəklərdə saf niyyətlərin, xoş arzuların yaşandığı bir gündür. Azərbaycanın
işğal olunmuş torpaqlarının azad olunması, erməni təcavüzü nəticəsində yurd-yuvasından didərgin düşmüş
soydaşlarımızın öz ata-baba ocaqlarına qayıtması, xalqımızın firavan yaşaması hər bir azərbaycanlının ürəyində
yaşatdığı ən müqəddəs arzudur. Əminəm ki, bu arzu və niyyətlərin həyata keçəcəyi gün uzaqda deyil.
Novruz həm də bütün dünya azərbaycanlılarının milli birlik bayramıdır. Ölkə hüdudlarından kənarda
yaşayan bütün dünya azərbaycanlıları bu bayramı böyük sevinc və qürurla qeyd edir. Novruz şənliklərində
yaranan xoş ünsiyyət onları həm bir-biri ilə, həm də doğma Azərbaycanla daha sıx bağlayır, hər bir
soydaşımızda azərbaycançılıq hisslərini gücləndirir.
Bu bayram günü Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizi böyük
minnətdarlıq hissi ilə xatırlayaraq, onlara Allahdan rəhmət, xalqımıza səbr diləyirəm.
Əziz bacı və qardaşlar, əziz soydaşlar!
Xalqımızın milli bayramı olan Novruz münasibətilə sizin hər birinizə əmin-amanlıq, möhkəm cansağlığı,
işlərinizdə və həyatınızda uğurlar diləyirəm.
Bayramınız mübarək olsun!
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 mart 1999-cu il
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BAKI ƏYLƏNCƏ MƏRKƏZİNDƏ KİMSƏSİZ VƏ ŞƏHİD AİLƏLƏRİNDƏN
OLAN UŞAQLAR ÜÇÜN KEÇİRİLMİŞ NOVRUZ BAYRAMINDA NİTQİ
20 mart 1999-cu il
Əziz uşaqlar, əziz balalar!
Sizi Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, şən həyat və xoşbəxt gələcək
arzulayıram.
Əziz balalar, Azərbaycan gənclər ölkəsidir, 8 milyon əhalimizin 5,5 milyondan çoxu gənclər, uşaqlardır.
Siz xalqımızın sevimlilərisiniz, siz bizim sevincimiz, gülümüz, çiçəyimiz, siz bizim ürəyimiz, qəlbimizsiniz! Siz
Azərbaycanın gələcəyisiniz.
XX əsr sona çatır, biz XXI əsrə qədəm basaraq gələcəyi sizin üzərinizə qoyuruq. Siz uşaqlar, gənclər bu
gün müstəqil Azərbaycanın gələcəyinin qurucularısınız. Mən bu gün sizinlə burada olduğum dəqiqələr, saatlar
içərisində çox düşünmüşəm və bunların nəticəsi ondan ibarətdir ki, sizin istedadınız, gözəlliyiniz,
vətənpərvərliyiniz məni əmin edir ki, Azərbaycanın çox gözəl, xoşbəxt gələcəyi var.
Siz bu gün öz istedadınızı parlaq şəkildə nümayiş etdirdiniz – mahnılarınızla, rəqslərinizlə, sözlərinizlə,
musiqinizlə. Siz Azərbaycana nümayiş etdirdiniz ki, xalqımızın çox istedadlı uşaqları, gəncləri var. Deməli,
xalqımızın, millətimizin bugünkündən də gözəl gələcək qurucuları var və bu gündən də gözəl, xoşbəxt gələcəyi
var.
Əziz uşaqlar, biz atalar, analar, babalar, nənələr sizin rahat yaşamağınız, sülh və əmin-amanlıq içərisində
olmağınız üçün çalışırıq. Görürsünüz ki, son illər Azərbaycanda gördüyümüz işlərin nəticəsində həyat gündəngünə yaxşılaşır, insanların rifah halı yüksəlir və sizin bugünkü görkəminiz, əhval-ruhiyyəniz, xoş mahnılarınız
da bunu təsdiq edir ki, Azərbaycan gündən-günə yaxşılığa doğru gedir. Siz sülh və əmin-amanlıq şəraitində
yaşayırsınız. Bizim apardığımız siyasət, gördüyümüz tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda sabitlik, rahatlıq
yaranıbdır. Siz uşaqlar rahat yaşayıb oxumaq, təhsil almaq və gələcəyə hazırlaşmaq imkanını əldə etmisiniz.
Bu Novruz bayramı günü mən sizi və Azərbaycanın bütün uşaqlarını, gənclərini əmin edirəm ki, sizin
bundan sonra daha da firavan, şən, rahat yaşamağınız üçün biz bütün tədbirləri görəcəyik, bütün fəaliyyətimizi
buna həsr etmişik və bundan sonra da həsr edəcəyik.
Sizin qarşınızda təhsil almaq, həyatda öz yerinizi tutmaq üçün çalışmaq kimi böyük və çox məsuliyyətli
yol durur. Sizin təhsilinizin daha da səmərəli olması üçün, məktəblərdə, ali təhsil ocaqlarında tədrisin
keyfiyyətini artırmaq üçün, sizi - uşaqları, gəncləri gələcəyə hazırlayaraq müasir tələblər əsasında sizə təhsil
vermək üçün biz böyük tədbirlər görürük. Təhsil islahatı kimi böyük bir proqram hazırlamışıq və onu həyata
keçiririk. Azərbaycanın təhsil islahatı proqramı bu əsrin sonundan XXI əsrin birinci onilliyinə qədər nəzərdə
tutulubdur. Demək, məktəblərdə sizin təhsilə baxmağınız, təhsil almağınız, ali məktəblərə hazırlaşmağınız
dövrü ölkəmizdə təhsil islahatları dövrü ilə üst-üstə düşür. Biz çalışacağıq ki, məktəblər, bütün təhsil ocaqları
daha da mükəmməl olsun, beynəlxalq standartlara cavab versin. Çalışacağıq ki, gənclərimiz gələcəkdə aldıqları
təhsillə dünyanın hər bir yerində yaşayıb işləyə bilsinlər, özlərinə münasib yer tapa bilsinlər.
Azərbaycan müstəqil ölkə kimi Dünya Birliyinə bağlanıbdır. Biz çalışırıq ki, uşaqlarımız, gənclərimiz elə
təhsil alsınlar, elə hazırlaşsınlar ki, öz ölkələrinə fayda verməklə bərabər, dünyanın hər bir ölkəsində
Azərbaycanı təmsil edə bilsinlər və öz vətəni, ölkəsi üçün səmərəli iş görə bilsinlər. Biz sizin bu gününüz,
gələcəyiniz üçün çalışırıq, çox işlər görürük və bundan sonra da görəcəyik. Bu gün sizinlə burada birlikdə
olduğum dəqiqələr məni bir daha əmin edir ki, siz buna layiqsiniz. Biz sizin üçün daha çox çalışmalıyıq. Siz çox
gözəlsiniz, öz gözəlliyinizlə, istedadınızla bizim cəmiyyətimizi sevindirirsiniz, ataları, anaları, bütün insanları
sevindirirsiniz. Güman edirəm ki, bu gözəl Əyləncə Mərkəzində bugünkü Novruz bayramını keçirməyiniz,
bunun televiziya ilə bütün Azərbaycana yayılması vətənini, millətini istəyən hər bir insanı sevindirməlidir.
Çünki siz o qədər gözəllik, sevinc gətirirsiniz ki, insan buna biganə qala bilməz.
Bu Əyləncə Mərkəzi Azərbaycanda son illər aparılan iqtisadi siyasətin gözəl təzahürü, bazar
iqtisadiyyatının gözəl nümunəsidir. Bu Əyləncə Mərkəzi Azərbaycanda insanların rahat istirahət etməsi,
əylənməsi üçün yaranıbdır. Burada siz uşaqlar əylənir, bayram edirsiniz. Demək, bu Əyləncə Mərkəzi bütün
xalqımızındır, millətimizindir, uşaqlarındır. Bu məni daha da sevindirir. Əylənin, oynayın, oxuyun, şadlanın,
bayram edin!
Novruz bayramınız mübarək olsun, əziz balalar! Sağ olun!
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BAKININ GƏNCLƏR MEYDANINDA, QOŞA QALA QAPISI ÖNÜNDƏ
NOVRUZ BAYRAMI ŞƏNLİYİNDƏ ÇIXIŞI
21 mart 1999-cu il
Əziz həmvətənlər, dostlar!
Ölkəmizin paytaxtı Bakının sakinləri!
Sizi, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını əziz bayramımız - Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm, sizə cansağlığı, səadət, gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Novruz bayramı xalqımızın qədim zamanlardan sevdiyi və həmişə xalqımıza xoşbəxtlik, sevinc gətirən
bayramdır. Biz sevinirik ki, indi artıq müstəqil Azərbaycanda Novruz bayramı hər yerdə özünə yer tapıbdır,
insanlar əziz bayramlarını sərbəst, azad qeyd edir və bu günlərdə öz arzularına çatmağa çalışırlar.
Qoy Novruz bayramı Azərbaycanın vətəndaşlarına, bütün xalqımıza yeni-yeni uğurlar, sevinc, şadlıq
gətirsin. Qoy Novruz bayramı Azərbaycanın hər bir vətəndaşına, ailəsinə sülh, əmin-amanlıq, səadət, rahatlıq,
rifah, mehribanlıq gətirsin. Qoy Novruz bayramı xalqımızı daha da birləşdirsin, həmrəy etsin, cəmiyyətimizdə
mehribanlıq, qarşılıqlı anlaşma yaratsın. Qoy Novruz bayramı ölkəmizə sabitlik, rahatlıq, sülh, əmin-amanlıq
gətirsin. Qoy Novruz bayramı hər bir azərbaycanlının, vətəndaşımızın öz istəklərinə, arzularına çatmasına
yardım etsin.
Şübhə yoxdur ki, Novruz bayramı ilə başlanan bu bahar, yeni il Azərbaycan xalqı üçün daha da uğurlu
olacaqdır. Şübhə yoxdur ki, biz müstəqil, azad, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu yolu ilə yeni addımlar
atıb irəliləyəcəyik. Şübhə yoxdur ki, vətəndaşlarımızın hamısının səyi ilə ölkəmiz daha da inkişaf edəcək və
insanlar öz arzularına çatmaq üçün daha da irəliləyəcəklər.
Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Hər bir ailəyə səadət, xoşbəxtlik, rahatlıq arzulayıram.
Ölkəmizə, xalqımıza sülh, mehribanlıq, əmin-amanlıq arzulayıram.
Bayramınız mübarək olsun, əziz dostlar, bacılar, qardaşlar! Sağ olun.
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SUMQAYITDA EP-300 İSTEHSALATINDA BUXAR-GENERATOR
QURĞUSUNUN ÖZÜLÜNÜN QOYULMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
24 mart 1999-cu il
Əziz sumqayıtlılar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi səmim-qəlbdən salamlayıram və sizinlə bugünkü görüşümə görə çox şad olduğumu bildirirəm.
Bu gün biz sizinlə Sumqayıt şəhəri və bütün Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli olan bir işin başlanğıcını,
təməlini qoyuruq. Bu, Azərbaycanda nəhəng bir qurğunun - kimya sənayesi üçün böyük əhəmiyyəti olan buxargenerator kompleksinin inşasına başlanması mərasimidir. Bu, böyük hadisədir. Deyə bilərəm ki, müstəqil
Azərbaycanın 1990-cı illər tarixində respublikamızda yeganə hadisədir ki, biz böyük bir sənaye obyektinin
tikintisinə başlayırıq.
Azərbaycanda, o cümlədən Sumqayıtda keçmiş illərdə, onilliklərdə nəhəng sənaye müəssisələri yaradılıb
istifadəyə verilibdir. Onların əksəriyyəti Azərbaycan xalqına indiyə qədər xidmət edir. Sumqayıt şəhəri bu
sahədə xüsusi yer tutur. Sumqayıt gənc şəhərdir, hələ 50 yaşı tamam olmayıbdır. Ancaq bu müddətdə Xəzərin
sahilində böyük bir şəhər yaranıbdır. Bu şəhərin yaranmasının da əsas səbəbi burada nəhəng sənaye
müəssisələrinin olmasıdır.
Sumqayıtın sənayesinin böyük bir hissəsini kimya sənayesi təşkil edir. Məlumdur ki, 1960, 1970, 1980-ci
illərdə Azərbaycanda kimya sənayesinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi üçün böyük işlər görülmüş və mühüm
nailiyyətlər əldə olunmuşdur. İndi şəhərin nəhəng kimya sənayesi kompleksi Sumqayıt və Azərbaycan sənayesinin
böyük bir hissəsini təşkil edir.
Biz vaxtilə burada kimya sənayesi müəssisələrini yaradarkən həm Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf
etdirməyə, həm də o illər mənsub olduğumuz Sovetlər İttifaqının kimya sənayesini inkişaf etdirməyə çalışırdıq.
Bizim gördüyümüz işlər ölkəmizə böyük sərvətlər gətirib, bir neçə nəsil insanlar bu sənaye müəssisələrində
ixtisas alıb, işləyib, öz həyatlarını qurublar. Bir sözlə, bu sənaye müəssisələri Azərbaycan üçün öz xidmətlərini
göstərib. Ancaq bu müəssisələrin hələ böyük potensialı vardır. Müasir şəraitdə bunları hərəkətə gətirmək üçün
isə əlavə tədbirlər görülməlidir.
Sumqayıtın kimya sənayesində EP-300 qurğusunun tikilməsi 1970-ci illərdə Azərbaycanda qarşımızda duran
böyük vəzifələrdən biri idi. O illər EP-300 qurğusu ümumiyyətlə, nadir bir sənaye müəssisəsi idi. Onun
texnologiyası yeni idi, həmin müəssisənin yaradılması böyük vəsait, mütəxəssislər - texnologiyadan istifadə edə
bilən mühəndislər, texniklər, fəhlələr tələb edirdi. Amma biz bu məhsulun o vaxtlar çox əhəmiyyətli olduğunu
bilərək Azərbaycanın kimya sənayesində EP-300 kompleksini tikməyə çalışdıq.
Mən indi keçmişi yada salaraq sizə bildirmək istəyrəm ki, bu o qədər də asan deyildi. Çünki Sovetlər
İttifaqında belə qurğuların başqa yerlərdə də yaradılması nəzərdə tutulurdu, böyük vəsait lazım olduğuna görə
buna vəsait ayırmaq çətin idi. Ona görə də biz davamlı olaraq bir neçə il bu təkliflərimizi Sovet İttifaqı
hökumətinə təqdim edirdik və bunların həyata keçirilməsinə çalışırdıq.
Xatirimdədir, 1975–1976-ci illərdə EP-300 qurğusunun tikilməsi haqqında təklif irəli sürmüşdük və bu təklif
qəbul olunmuşdu. Ancaq lazımi hazırlıq işləri, layihələrin hazırlanması, vəsaitin tapılması zaman tələb edirdi.
Biz bu işlə bir neçə il ardıcıl məşğul olduq. Nəhayət, 1980-ci ildə bu qurğunun tikintisinə başladıq.
Təəssüflər olsun ki, bu kompleks istənilən həcmdə yaradıla bilmədi. Ancaq yaradılan da Azərbaycan üçün
böyük sərvət oldu və böyük sərvətdir. Ətrafda gördüyünüz qurğular, nəhəng cihazlar, sənaye müəssisələri –
bütün bunlar müstəqil Azərbaycanın, xalqımızın sərvətidir. Biz məhz o illərdə – Sovetlər İttifaqının tərkibində
olduğumuz zaman böyük çətinliklərin öhdəsindən gələrək, ümumxalq büdcəsindən vəsaiti almağa nail olaraq bu
sərvəti yarada bildik.
İndi bizim sənayemiz, iqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulmalıdır. Məhz buna görə
də keçmiş zamanda Sumqayıtda yaradılmış sənaye müəssisələri indi əvvəlki gücü ilə işləmir. Bizim məqsədimiz
sənaye müəssisələrini müasir tələblərə, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunlaşdırmaqdan və bunlara yeni
həyat verməkdən ibarətdir.
Bilin ki, biz bu sahədə çox işlər görmüşük və görürük. İnanıram ki, görülən işlər gələcəkdə öz nəticəsini
verəcəkdir. Bu baxımdan kimya sənayesini yeni mərhələdə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun, istehsalın,
məhsulun keyfiyyətini artırmaq yolu ilə inkişaf etdirmək qarşımızda duran mühüm vəzifədir. Ancaq məlumdur
ki, bunun üçün vəsait lazımdır. Müstəqil Azərbaycanın indiki həyatında istənilən vəsait yoxdur. Biz
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iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmək üçün xarici sərmayələrin Azərbaycana gətirilməsi sahəsində tədbirlər həyata
keçiririk.
Bilirsiniz ki, son illər bizim bu tədbirlərimiz yaxşı nəticələr verir. Məsələn, keçən il Azərbaycana 1 milyard
500 milyon dollar dəyərində xarici sərmayə gəlmişdir. Amma 4 il bundan öncə respublikamıza cəmi 300 milyon
dəyərində sərmayə qoyulmuşdu. Biz son vaxtlar bu istiqamətdə apardığımız işləri Yaponiya hökuməti və bu
ölkənin böyük şirkətləri ilə həyata keçirməyə çalışırıq.
Burada deyildiyi kimi, keçən ilin fevralında mənim Yaponiyaya rəsmi səfərim zamanı apardığımız danışıqlar,
imzaladığımız müqavilələr bizə yeni böyük imkanlar açmışdır. EP-300 qurğusunun müasirləşdirilməsi, ona yeni
həyat verilməsi üçün burada buxar-elektrik kompleksinin tikilməsi bunların içərisində mühüm yer tutur. Biz bu
qurğunun tikilməsi üçün Yaponiyanın «Niçimen» və başqa şirkətləri ilə danışıqlar apardıq. Bunların nəticəsində
Yaponiya hökumətinin güzəştli kreditinin alınmasına nail olduq. Bu qurğuya 90 milyon dollar dəyərində vəsait
tələb olunur. Bunun əksər hissəsi Yaponiyanın «Eksim bank»ının krediti vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir.
Bu, böyük hadisədir. Həm bu miqyasda, həcmdə kreditin əldə olunması, həm də bu kreditin həyata
keçirilməsi üçün yüksək texnologiyaya, yüksək sənaye səviyyəsinə malik xarici şirkətlərin Azərbaycana cəlb
edilməsi böyük hadisədir. Bu, müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafını nümayiş etdirir. Eyni zamanda,
müstəqil dövlət kimi Azərbaycana inamın olduğunu nümayiş etdirir.
Beləliklə, biz Sumqayıtın kimya sənayesində yeni mərhələ açırıq, bu qurğunun tikintisinə başlayırıq. Biz
buraya bu münasibətlə toplaşmışıq, onun təməlini qoyuruq.
Artıq burada bəyan edildi ki, bu qurğu, kompleks qısa bir zamanda inşa olunub istismara veriləcəkdir. Mən
bu bəyanatları - həm Yaponiya, həm də Türkiyə şirkətləri tərəfindən verilən bəyanatları qəbul edirəm və onlara
inanıram. «Azərkimya» Dövlət Şirkəti tərəfindən verilən bəyanatı da inamla qəbul edirəm. Əmin olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, burada bəyan edilmiş müddət ərzində bu böyük kompleks tikiləcək, istifadəyə veriləcək,
məhsul verəcək və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edəcəkdir.
Güman edirəm ki, sumqayıtlılar, kimyaçılar üçün bu qurğunun təkcə yaradılıb istismara verilməsi yox, onun
inşaat prosesi də çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki bunun inşasında xarici şirkətlərlə bərabər, Sumqayıtın
inşaatçı, quraşdırıcı və başqa təşkilatları da iştirak edəcəklər.
Verilən məlumata görə, burada gündə 600 nəfər işləyəcəkdir və onların tam əksəriyyəti, demək olar ki, 99
faizi siz sumqayıtlılar, şəhərin müxtəlif təşkilatları olacaqdır. Demək, bu qurğu hələ tikilib istismara verilənə
qədər artıq burada yeni iş yerləri açılacaq, insanlar işləyəcək, əmək haqqı alacaqdır. Öz-özlüyündə bu,
Azərbaycanın həm iqtisadiyyatına, həm də insanların rifah halının yaxşılaşmasına xidmət edəcəkdir. Mən qeyd
etdim ki, bu, müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk hadisədir. Ona görə də mən bu hadisəni sizinlə bir yerdə qeyd
etmək üçün buraya gəlmişəm.
Sumqayıtın problemləri çoxdur. Mən qeyd etdim ki, vaxtilə Sumqayıtda nəhəng sənaye müəssisələri
yaradılıbdır. İnsanlar burada işləyib özlərinə iş yeri tapıblar. İndi sənaye müəssisələrinin istənilən səviyyədə
işləməməsi bir çox çətinliklər, problemlər yaradıbdır. Biz bu problemləri bilirik, onların aradan qaldırılması
üçün çalışırıq. Mən Baş naziri və bir çox nazirləri, respublika təşkilatlarının rəhbərlərini keçən ay Sumqayıta
göndərdim. Onlar burada vəziyyəti öyrəndilər, araşdırdılar və müəyyən təkliflər təqdim etdilər. Biz yardımlar
etdik və bundan sonra da edəcəyik. Əmin ola bilərsiniz ki, Sumqayıtda sənaye müəssisələrinin, ümumiyyətlə,
istehsalın, şəhərin həyatının bugünkü problemlərinin həll olunması bizim nəzarətimiz altındadır. Biz bunların
həll edilməsi ilə məşğul oluruq və bundan sonra da məşğul olacağıq. Sadəcə, hamımız bilməliyik ki, müstəqil
Azərbaycan öz həyatının keçid dövrünü yaşayır, iqtisadiyyatda böyük dəyişikliklər baş verir, bazar iqtisadiyyatı
formalaşır.
Biz keçmiş istehsal sistemindən, imkanlarından əvvəlki kimi səmərəli istifadə edə bilmirik. Ancaq bu proses
get-gedə öz müsbət nəticələrini verir. İnanırıq ki, biz Azərbaycanda sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı,
azad iqtisadiyyat sistemini təşkil edə, yarada biləcəyik və Azərbaycanın vətəndaşları bütün bu imkanlardan getgedə daha da çox bəhrələnəcəklər, istifadə edəcəklər.
Mən bu hadisə münasibətilə kimyaçıları, bütün sumqayıtlıları təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, bu qurğu Sumqayıtda istehsalın yeniləşdirilməsinin başlanğıcı olacaqdır. Biz gələcəkdə də belə
tədbirləri həyata keçirməyə nail olacağıq.
Sizə cansağlığı arzu edirəm. Bu kompleksin inşasına uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN TƏHLÜKƏSİZLİK XİDMƏTLƏRİNİN
RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
26 mart 1999-cu il
Hörmətli dostlar, sizi salamlayıram və şadam ki, siz – türkdilli dövlətlərin xüsusi idarələrinin rəhbərləri
bir yerə toplaşmısınız və öz başlıca problemlərinizi müzakirə edirsiniz.
Mən bilən, ilk belə görüş İstanbulda olmuşdur, ikinci görüş Bakıda keçir. Bu, yaxşı ənənədir və ümumi
səylərimizə uyğundur. Siz bilirsiniz ki, Türkiyə prezidenti, dostumuz Süleyman Dəmirəlin təşəbbüsü ilə 1992-ci
ildən türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının görüşləri keçirilir. Bu görüşlər hər il keçirilir və sizə deməliyəm ki,
onlar böyük fayda gətirir. Ötən il belə görüş Qazaxıstanda, Astanada oldu, biz məsələlərimizi müzakirə etdik,
sonra da Qazaxıstanın yeni paytaxtının təqdimat mərasimində iştirak etdik. Növbəyə uyğun olaraq, bu il iyunda
görüş Bakıda keçiriləcəkdir. Beləliklə, türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının görüşü dövlətlərarası münasibətlərin və əməkdaşlığın, xüsusən mədəniyyət, təhsil, elm, iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsinə böyük fayda gətirən illik görüşlərin sabit sisteminə malikdir. Odur ki, bu baxımdan türkdilli
dövlətlərin xüsusi xidmətləri rəhbərlərinin görüşünün artıq təşəkkül tapmış forması bəyənilməli və
dəstəklənməlidir.
Belə düşünürəm ki, siz artıq bunun zəruriliyini duyaraq görüşürsünüz, ünsiyyətdə olursunuz, məsələləri
müzakirə edirsiniz. Əminəm ki, siz buna getdikcə daha böyük tələbat duyacaqsınız. Təbii ki, bu, dövlətlərimizin
maraqlarına tamamilə uyğundur. Xüsusən indi, dünyanın belə mürəkkəb dövründə, ölkələrimizin dövlət
müstəqilliyi yolu ilə getdikləri, öz taleyini keçmişdə, Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğumuz dövrdəkinə
nisbətən müstəqil həll etdiyi bir vaxtda xüsusi idarələrin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər meydana çıxır. Beynəlxalq
terrorizm, ekstremizm, narkotik maddələrin yayılması və artıq transmilli xarakter daşıyan bir çox digər
cinayətlər bütün ölkələri xüsusilə narahat edir. Buna ölkələrimizin daxilində baş verən və təbii ki, xarici
amillərlə sıx bağlı olan müxtəlif proseslər də əlavə edilir. Dövlətlərimiz, onlardan hər biri bəzi başqa ölkələrin
bu və ya digər dərəcədə böyük maraq obyektidir. Bu isə ölkələrimizdə təxribat xarakterli tədbirlər həyata
keçirilməsini şərtləndirir. Hər halda, biz bunu ölkəmizin timsalında deyə bilərik. Buna görə də xüsusi idarələrin
səylərinin əlaqələndirilməsi, qarşılıqlı fəaliyyət, təcrübə mübadiləsi, qarşılıqlı yardım olduqca böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsindən əvvəl də sonra da daxili siyasi vəziyyətimizi nəzərə alsaq,
görərik ki, bu baxımdan Azərbaycan bəlkə də daha mürəkkəb şəraitli ölkə olmuşdur. Digər tərəfdən, bir də ona
görə ki, bildiyiniz kimi, Azərbaycan Ermənistan tərəfindən zorla müharibəyə cəlb olunmuşdur. 10 ildən də əvvəl
Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətini özünə birləşdirmək üçün, ərazi, qanunsuz iddialarını həyata
keçirməyə çalışaraq müharibəyə başlamış və Azərbaycana hərbi təcavüz etmişdir. Siz bunun tarixini bilirsiniz. Siz
bilirsiniz ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmişdir və bir milyondan çox
azərbaycanlı öz yaşayış yerlərindən didərgin salınmışdır və onlar çox ağır şəraitdə, çadır şəhərciklərində
yaşayırlar.
Münaqişə hələ dayandırılmayıbdır, hərçənd ki, 1994-cü ilin mayında biz atəşkəsə nail olmuşuq. Lakin
münaqişəni və onun nəticələrini hələ aradan qaldıra bilməmişik. Hazırda biz münaqişənin sülh yolu ilə
tənzimlənməsi üçün fəal iş aparırıq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına, işğal olunmuş
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilməsinə və vətəndaşlarımızın öz yaşayış
yerlərinə qayıtmasına çalışırıq. Bu, mürəkkəb, çətin prosesdir, amma biz məsələnin məhz dincliklə
tənzimlənməsi xəttini götürmüşük.
Münaqişə vəziyyəti 80-ci illərin təxminən axırlarından başlayaraq Azərbaycanda daxili siyasi şəraitin
mürəkkəbləşməsini şərtləndirdi. Bu, ölkəmizdə hakimiyyətin dəyişməsinə, 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsinə
gətirib çıxardı. Vətəndaş müharibəsi Azərbaycanın bütövlüyünü əslində təhlükə qarşısında qoydu, Azərbaycan
fəlakət, parçalanma həddində idi. Ancaq iş bununla bitmədi, hərçənd biz vətəndaş müharibəsinin qarşısını
almağa müvəffəq olduq. 1994-cü ildə Azərbaycanda dövlət çevrilişi cəhdi oldu, 1995-ci ildə silahlı dövlət
çevrilişi cəhdi oldu. Bu hadisələr nəinki Azərbaycandakı müxtəlif ekstremist qüvvələrin əməlləri ilə, həm də
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bəzi xarici dövlətlərin xüsusi idarələrinin hərəkətləri ilə bağlı idi. Bunu əsas tutaraq biz dövlətlərimiz arasında
əməkdaşlığı xüsusilə zəruri hesab edirik.
Məsələn, bu yaxınlarda Daşkənddə, Özbəkistanda amansız terror hərəkətləri törədildi. Bizə elə gəlirdi ki, bu
Mərkəzi Asiya ölkəsində möhkəm, sarsılmaz daxili siyasi sabitlik mövcuddur. Orada dövlətin idarə edilməsi
baxımından sabitlik var. Bununla belə, bir görün terrorçular nə kimi hərəkətlərə əl atırlar?!
Odur ki, xüsusi idarələrin fəaliyyətini əlaqələndirmək zamanın tələbidir. Təkrar edirəm, - yəqin siz bu
məsələləri daha ətraflı müzakirə etmisiniz, - mən buna siyasi cəhətdən, dövlət mövqeyi cəhətdən belə yanaşıram
ki, dövlətçiliyi, dövlət müstəqilliyini möhkəmlətmək üçün, ölkələrimizdə iqtisadi islahatlar planlarının həyata
keçirilməsini və iqtisadi, sosial, siyasi islahatların aparılmasını təmin etmək üçün, ölkələrimizdə bazar
iqtisadiyyatının formalaşdırılması, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin təmin olunması
nəzərə alınmaqla, daxili siyasi sabitlik tələb olunur. Ölkələrimizi, xalqlarımızı istər ölkələrimizdə pozuculuq
fəaliyyəti, istərsə də terrorizm kimi azğın hərəkətlər törədilməsi baxımından kənardan göstərilən hər cür
cəhdlərdən qorumaq tələb edilir.
Buna görə də sizin bu növbəti görüşünüzü alqışlayıram, inanıram ki, bu görüşlər ənənəvi xarakter
daşıyacaqdır. Əminəm ki, ölkələrimizin xüsusi xidmət orqanları nə qədər çox ünsiyyətdə olsalar, qarşılıqlı
fəaliyyət göstərsələr, bir-birinə kömək etsələr, dövlətlərimiz bir o qədər möhkəm olacaq və biz ölkələrimiz
qarşısında duran vəzifələri bir o qədər uğurla həyata keçirəcəyik.
Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra dövlət müstəqilliyi əldə etmiş ölkəmiz üçün qorxu odur ki, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi təhlükədə olmasa da, elə vəziyyətdədir ki, müstəqilliyimizin daim qorunmasının təmin
olunmasına ehtiyac var. Əvvəlki idarəetmə formalarına qayıtmaq üçün dövlət müstəqilliyimizi tapdalamağa
cürbəcür cəhdlər göstərilir. Biz bunu Azərbaycana münasibətdə hiss edirik. Hesab edirəm ki, belə vəziyyət digər
ölkələrdə də bu və ya başqa dərəcədə mövcuddur.
Odur ki, vəzifə dövlət müstəqilliyini möhkəmlətməkdən ibarətdir. Azərbaycanda biz öz vəzifəmizi dövlət
müstəqilliyini sabit, dönməz, əbədi etməkdə görürük. Bundan ötrü isə xalqlarımızı, ölkələrimizi mümkün ola
bilən hər cür cinayət və hücumlardan qorumaq lazımdır.
Ölkələrimizdə xüsusi xidmət orqanları böyük tarixə malikdir. Lakin onların fəaliyyətində ən mürəkkəb, ən
məsul dövr dövlət müstəqilliyi əldə etdiyimiz vaxtdan sonrakı dövrdür. Bununla belə, bu, ən şərəfli vəzifədir.
Biz dövlət müstəqilliyinə malik olmaqla hər halda, tarixi uğurlar qazanmışıq. Bu müstəqilliyi qoruyub
saxlamaq, ölkələrimizin həmişəlik müstəqil olması, bir daha heç vaxt digər ölkələrin əlinə keçməməsini təmin
etmək isə bizim şərəf işimizdir. Azərbaycanda biz vəzifəni məhz bu səpkidə qoyuruq.
Mən sizə bunu deyə bilərəm. Yəqin siz də mənə nəsə deyəcəksiniz. Bir sözlə, sizi salamlayıram, uğurlu iş
münasibətilə təbrik edirəm.
M i k t a t A l p a y (Türkiyə Cümhuriyyəti Milli Təhlükəsizlik xidməti rəhbərinin birinci müavini):Sayın
cümhur başkanım, bu toplantını Süleyman Dəmirəlin və sizin təşəbbüsünüzlə biz başladıq. Ancaq burada
gördük ki, hörmətli nazirlər başda olmaqla, əlbir şəkildə daha irəli getmək mümkündür. Azərbaycanda bu
əməkdaşlıq altı dövlətin birliyi anlamına gələcək qədər gözəl oldu. Çox yaxşı anlaşmalar imzalandı və bunu
etmək şərəfi bizə nəsib oldu. Zənnimcə, türkdilli dövlətlərin təşəbbüsləri başqalarına da örnək olar. İnanıram ki,
bundan sonra Qazaxıstanda keçirəcəyimiz görüş daha səmərəli olacaq, bizi daha irəli aparacaqdır.
R ü s t ə m İ n o y a t o v (Özbəkistan Milli Təhlükəsizlik xidmətinin sədri):Heydər Əliyeviç, Özbəkistanın
daxili işlər naziri Zakircan Almatovla mən Bakıya gəlməzdən əvvəl prezidentimizin yanında olduq. İslam
Əbdüqəniyeviç Sizə çoxlu salam göndərdi, Ən yaxşı arzularını bildirdi. Ən başlıcası isə, səfər ərəfəsində bizə
nəinki bugünkü konfransda, eləcə də gələcəkdə Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə səmərəli işləməyi
tapşırdı. Bu gün biz təkcə Özbəkistanı deyil, Azərbaycanı da narahat edən bir çox istiqamətlərdə uzunmüddətli
qarşılıqlı iş haqqında müqavilə imzaladıq. İşimizin bir çox mərhələlərini müəyyənləşdirdik. Bizim işimiz isə
gələcəkdə istər Azərbaycanın, istərsə də Özbəkistanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi işinə kömək edəcəkdir.
Siz yaxşı bilirsiniz ki, Özbəkistanın ətrafında çox da sağlam olmayan bir vəziyyət mövcuddur –
Əfqanıstanda müharibə davam edir, Tacikistanda vəziyyət gərgindir. Bundan başqa, bəzi məqamlar da var. Və
bunlar Özbəkistanın da həm dünya miqyasında, həm də MDB miqyasında müstəqil siyasət yeritməsi ilə əlaqədar
vəziyyətə təsir göstərir. Ona görə də elə dünən biz prezidentin belə bir göstərişini aldıq ki, azərbaycanlı həmkarlarla
birlikdə işi daha yüksək səviyyədə, tam etimad şəraitində təşkil etmək lazımdır, Əlbəttə, əgər belə bir arzu olarsa.
Qarşılıqlı münasibətlərimiz yeni, daha yüksək səviyyədə qurulacaqdır. Çünki Azərbaycanın da, Özbəkistanın da
olduqca çox ümumi maraqları var. Diqqətinizə görə sağ olun.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Bu yaxınlarda biz İslam Əbdüqəniyeviçlə telefonla danışdıq, fikir
mübadiləsi etdik. Danışdıq ki, siz buraya gələcəksiniz və biz daha ətraflı fikir mübadiləsi apara biləcəyik. Çox
sağ olun.
N u r t a y A b ı k a y e v (Qazaxıstan Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri):Hörmətli Heydər Əliyeviç,
prezidentimizə, xalqımıza Sizin şəxsi münasibətinizi Qazaxıstanda bilirlər. Burada toplaşmağa imkan
verdiyinizə görə Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Biz çox səmərəli işlədik. Bildirmək istəyirəm ki, dövlət
başçılarının növbəti görüşü burada, bizim növbəti görüşümüz isə Astanada olacaqdır. Bizdə vəziyyət normaldır,
tam etimad şəraitində işləyəcəyik və dövlət başçıları tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələri layiqincə yerinə
yetirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Dünən mən Nursultan Abişoviçlə telefonla danışdım, biz də fikir
mübadiləsi apardıq.
M i s i r A ş i r k u l o v (Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik naziri):Hörmətli Heydər Əliyeviç, bizi qəbul
etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu, bizim üçün böyük şərəfdir.
Bayaq qeyd etdiyiniz kimi, bəzi mütəşəkkil cinayətkar ünsürlər transmilli xarakterə malikdir. Buna görə də
türkdilli dövlətlər qərara almışlar ki, onların xüsusi idarələri bir-biri ilə sıx əlaqə saxlamalıdır. Qırğızıstan
çoxtərəfli sazişdən əlavə, Azərbaycanla da ikitərəfli saziş imzaladı. Biz dövlətlərimizin təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən bu yaxınlarda Əsgər Akayevlə də danışdım. Biz belə bir
razılığa gəldik ki, iyunda burada, Bakıda görüşək. Hazırda Parisdə YUNESKO-nun konfransı keçirilir.
Konfrans Çingiz Aytmatovun yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Mən bizim mədəniyyət naziri Polad
Bülbüloğlunu da oraya göndərdim ki, konfransda iştirak və çıxış etsin. Yeri gəlmişkən, Çingiz Aytmatovun
yazıçı Şaxanovla birlikdə yazdığı pyesi bizim Azərbaycan teatrı tamaşaya hazırlamışdır. Deyirlər ki, yaxşı
tamaşadır, yəqin mayın əvvəllərində göstəriləcəkdir. Ola bilsin ki, biz bu pyesin müəllifi ilə burada görüşəcəyik.
Gördüyünüz kimi, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq çox fəal həyata keçirilir.
T ı r k e ş T ı r m ı y e v (Türkmənistan Milli Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin birinci müavini):İlk öncə,
Saparmurad Atayeviçin xoş arzularını Sizə yetirmək istəyirəm. Sizin münasibətlərinizi Türkmənistan xalqı çox
xeyirxahlıqla, dərin hörmətlə qarşılayır. Və münasibətlərimizdə, xüsusən iqtisadi sahədə münasibətlərimizdə
müsbət irəliləyişlər yaxşı qarşılanır. Ümidvarıq ki, baş verən bütün hadisələr xalqlarımızın xeyrinə olacaqdır.
Həmkarlarımın dedikləri kimi, xüsusi idarələr təhlükəsizliyin qorunub saxlanması, ölkələrimiz arasında
təhlükəsizliyin təmin olunması üçün hər şeyi edəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkürümü bildirirəm. Bu yaxınlarda Saparmurad Atayeviçlə telefon söhbətimiz
oldu. Biz əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsindən danışdıq. Yeri gəlmişkən, Türkmənistandan
başlayaraq Xəzərdən keçməklə Azərbaycana, Gürcüstana və Türkiyə Trançxəzər qaz kəmərinin çəkilişi
sahəsində birgə böyük işə başlayırıq. Bu, tarixi əhəmiyyətli layihədir. Biz bu layihənin həyata keçirilməsinə
razılıq vermişik. Mən bununla əlaqədar Saparmurad Atayeviçə məktub yazaraq, onu tamamilə dəstəklədiyimizi
bildirmişəm. Telefonla söhbət zamanı biz bu işin təşkili sahəsində praktiki addımlar barədə fikir mübadiləsi
apardıq. Bir sözlə, ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr getdikcə daha çox inkişaf edir, bizi daha da yaxınlaşdırır, digər bütün münasibətlərimizi möhkəmləndirir.
Ötən ilin oktyabrında Ankarada biz Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyini qeyd edərkən Bakı–Ceyhan neft
kəmərinin inşası haqqında çox mühüm bəyannamə imzaladıq. Bu bəyannaməni Türkiyə, Gürcüstan,
Azərbaycan, Özbəkistan və Qazaxıstan prezidentləri imzaladılar. İndi bəyannamə ardıcıl surətdə həyata keçirilər
və inanıram ki, Bakı–Ceyhan neft kəməri çəkiləcək, Xəzər nefti bu kəmərlə Türkiyə ərazisi vasitəsilə dünya
bazarlarına göndəriləcəkdir.
Eyni zamanda Ankarada Türkiyə ilə Türkmənistan arasında qaz kəməri haqqında bəyannamə imzalandı, indi
isə bu Transxəzər qaz kəməri üzrə işə praktiki olaraq başlanmışdır.
Hazırda biz TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi – böyük tarixi İpək yolunun bərpa edilməsi üçün
böyük iş görürük. Sizin yadınızdadır ki, ötən ilin sentyabrında Bakıda beynəlxalq konfrans keçirildi. Konfransda
İpək yolunun üstündə yerləşən 35-dən çox ölkənin nümayəndələri, bir çox dövlətlərin başçıları, o cümlədən
Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl, Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov, Qırğızıstan prezidenti Əsgər
Akayev iştirak edirdilər. Qazaxıstan və Türkmənistandan çox mötəbər nümayəndə heyətləri gəlmişdi.
Bu, çox böyük layihədir və yeri gəlmişkən deyim ki, senator Braunbekin İpək yolu strategiyası barədə təklifi
hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatında müzakirə edilir. Biz ümidvarıq ki, həmin qanun layihəsi qəbul
ediləcək və onun çox böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
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Belə çıxır ki, tarixi İpək yolunun bərpası ilə bağlı iqtisadi prinsiplərimiz də bir çox siyasi məsələlərlə birləşir.
Bütün bunlar Mərkəzi Asiyanı, Qafqazı, Türkiyəni və Avropanı, qərbi coğrafi, coğrafi-siyasi cəhətdən çox sıx
bağlayır. Əlbəttə, bununla əlaqədar ölkələrimizin xüsusi xidmət idarələri qarşısında çox mühüm və böyük vəzifələr
durur. Çünki bu layihələrin həyata keçirilməsi ölkələrimiz üçün çox böyük iqtisadi, sosial, siyasi əhəmiyyətə
malikdir. Bununla yanaşı, biz bilirik ki, bu layihələrin nə qədər əleyhdarları var, nə qədər adam bu layihələrə
maneçilik törədir və ya onların olmasını istəmir. Məsələn, son illər ərzində biz Xəzərin enerji ehtiyatlarının – neftin
və qazın dünya iqtisadiyyatının sərvətinə çevrilməsi üçün böyük iş görmüşük. Çox böyük işlərə başlanmışdır.
Məsələn, biz dünyanın bir çox ən iri neft şirkətləri ilə bir çox müqavilələr imzalamışıq. Amma bu, heç də hamının
xoşuna gəlmir, bəziləri buna mane olmaq istəyir, bəziləri isə indi belə bir təbliğat aparırlar ki, bəs Xəzərdə güman
edildiyi qədər neft yoxdur və sair. Bütün bunlar işimizə mane olmağa yönəldilmişdir. Xəzərdə isə neft çoxdur, lap
çoxdur, neçə-neçə nəslə çatacaqdır.
Bizim fəal hərəkətlərimiz, ümumi uğurlarımız xalqlarımız üçün, ölkələrimiz üçün, şübhəsiz, gözəl
perspektivlər açır, amma bunun olmasını istəməyən ayrı-ayrı qüvvələrdə narazılıq və hətta düşmənçilik hissləri
doğurur. Elə bunun özü də bizdən daha sıx birləşməyi, bir-birimizə kömək göstərməyi tələb edir. Bu isə, təkrar
edirəm, xüsusi xidmət idarələri qarşısında çox böyük vəzifələr qoyur. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK ORQANLARI YARADILMASININ 80 İLLİYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı
27 mart 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Sizi Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının 80 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları 80 il ərzində mürəkkəb, ziddiyyətli, eyni zamanda uğurlu yol
keçmişdir. Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarında 80 il ərzində bir neçə nəsil azərbaycanlılar, vətənpərvər
insanlar xidmət etmişlər və respublikamızın təhlükəsizlik orqanlarının tarixinin yaranmasında iştirak etmişlər.
Təhlükəsizlik orqanlarının tarixi haqqında danışarkən təbiidir ki, bu orqanların Azərbaycana, bizim milli
mədəniyyətimizə, tariximizə, elmimizə, milli kadrlarımıza vurduğu zərbəni və zərəri də nəzərə alıb qeyd
etməliyik. Eyni zamanda, bu orqanlarda sədaqətlə xidmət etmiş soydaşlarımızı, azərbaycanlıları unutmuruq.
Xalq cümhuriyyəti zamanı Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları gənc müstəqil dövlətimizə xidmət
etmişdir. Sonrakı 70 il ərzində Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları sovet hakimiyyətinə, kommunist
ideologiyasına xidmət etmiş, Sovet İttifaqının təhlükəsizlik orqanlarının tərkib hissəsi olaraq onların siyasətini
və əməli tədbirlərini həyata keçirməklə məşğul olmuşdur. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra
respublikamızın dövlət orqanlarının müstəqil fəaliyyət göstərməsi prosesində Azərbaycanın təhlükəsizlik
orqanları da öz yerini tapmışdır.
Bütün bu mərhələlərdə təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətində xalqımız üçün zərərli amillər də olmuş,
ancaq eyni zamanda, təhlükəsizlik orqanlarının xalqımıza xidmətləri də olmuşdur. Onu qeyd etmək lazımdır ki,
sovet hakimiyyəti dövründə və xüsusən 1920-1930-cu illərdə təhlükəsizlik orqanları sovet hakimiyyətinin
repressiya siyasətinin həyata keçirilməsində alət olmuş və Azərbaycan xalqına böyük zərbələr vurmuşdur.
Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarında 1953-cü ildən sonra, yəni Stalinin vəfatından sonra Sovetlər İttifaqında
mövcud olan prosesdə eyni zamanda müsbət dəyişikliklər başlamışdı. Beləliklə, 1953-cü ildən sonrakı dövrdə
Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları Sovet İttifaqının təhlükəsizlik orqanlarının tərkib hissəsi olaraq, eyni
zamanda Azərbaycanda təhlükəsizlik orqanlarının respublikamızın milli mənafelərinə xidmət etməsinə müəyyən
qədər nail olmuşdur.
Bu gün onu da qeyd etmək lazımdır ki, sovet hakimiyyətinin təhlükəsizlik orqanları müttəfiq
respublikalarda və xüsusən müsəlman respublikalarında, türkdilli respublikalarda mərkəzin hakimiyyətini
həyata keçirməkdə xüsusi səlahiyyətə malik idi. Azərbaycanda təhlükəsizlik orqanlarında milli kadrlar çox azlıq
təşkil edirdi. Azərbaycanda repressiyaların aparılmasında, xalqımıza vurulmuş zərbələrdə məhz mərkəzə tabe
olan və onun iradəsini həyata keçirən kadrlar fəallıq göstərirdilər.
Qeyd etdim ki, müsəlman respublikalarına mərkəzdən münasibət başqa respublikalara nisbətən çox fərqli
idi. Ona görə də Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarında milli kadrların yaranmasına imkan verilmirdi. Məhz
1950-ci illərdən, 1950-ci illərin ikinci yarısından başlayaraq bu imkan əldə edildi. Ancaq buna nail olmaq üçün
təhlükəsizlik orqanlarında Azərbaycan xalqına zidd siyasətin həyata keçirilməsində fəallıq göstərənləri
orqanlardan uzaqlaşdırmaq, kənarlaşdırmaq lazım idi.
Mənim xatirimdədir, 1953-cü ildə Stalin vəfat edəndən sonra təhlükəsizlik orqanlarında müəyyən
struktur dəyişiklikləri əmələ gəldi. Mən o vaxt Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin, sonra
komitəsinin Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi idim. O dövrü bu gün də xatırlayanda dəhşətə gəlirəm ki, biz
kimlərlə işləyirdik. Yerli kadrlar çox az idi. Vaxtilə elələrini seçirdilər ki, onlar yüksək savada, biliyə, yaxud
keyfiyyətə malik olmasınlar. Əsas rəhbər vəzifələrdə işləyənlər başqa millətlərə mənsub olan kadrlardan ibarət
idi. Ancaq 1950-ci illərin ikinci yarısında, 1960-cı illərdə, sonra 1970-ci illərdə Azərbaycanın təhlükəsizlik
təşkilatında ciddi dəyişikliklər həyata keçirmək mümkün oldu.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda təhlükəsizlik təşkilatının milliləşdirilməsi prosesi bu təşkilatın
Azərbaycana vurduğu zərərə baxmayaraq, bizim əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyət idi. Təşkilat milliləşdikcə
onun fəaliyyətinin istiqamətini də Azərbaycanın milli mənafelərinə daha çox uyğun aparmaq mümkün olurdu.
Təsəvvür edin, Azərbaycanda o illərdə Təhlükəsizlik Nazirliyinin, təşkilatının başçısını yerli kadrlardan
təyin etmək mümkün deyildi. Sadəcə olaraq, açıqca bəyan edirdilər ki, bu, mərkəzdən gəlməlidir, azərbaycanlı

149

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

olmamalıdır. 1967-ci ildə ilk dəfə Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri vəzifəsinə
azərbaycanlının təyin edilməsi, demək olar ki, bir tarixi hadisə oldu.
O illər biz çox iş gördük, təhlükəsizlik orqanlarında milli kadrların hazırlanmasına və irəli çəkilməsinə
nail olduq. Ancaq təəssüflər olsun ki, 1985-ci ildən etibarən, yenə də Azərbaycanın Təhlükəsizlik Komitəsinə
kənardan kadrların gətirilməsi prosesi başladı. Nəhayət, burada qeyd edildiyi kimi, 1988-ci ildə, Azərbaycanın
ən ağır dövründə yenə də Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyinə mərkəzdən təyin olunmuş insan,
Azərbaycanda heç vaxt işləməmiş, respublikamızın xüsusiyyətini bilməyən adam təyin olundu. Bu, qəsdən
edilmişdi. Çünki lazım idi ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarında milli kadrların iradəsi sındırılsın və onlar
yenə də mərkəzin iradəsinə tabe etdirilsin.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, Cənubi Qafqazın digər respublikalarında vəziyyət belə deyildi.
Orada təhlükəsizlik orqanlarında həm yerli, milli kadrlar əksəriyyəti təşkil edirdi, həm də onların rəhbərləri,
birinci şəxs həmişə öz yerli, milli kadrlarından idi.
Belə bir faktı xatırlayıram. Deyəsən, 1972, 1973, 1974-cü illərdə Ermənistanda Dövlət Təhlükəsizliyi
Komitəsinin sədrini dəyişdirib oraya Moskvadan rus göndərdilər. Xatirimdədir, bir dəfə görüşümüzdə Andropov
mənə danışırdı ki, belə bir qərar qəbul ediləndən sonra Mikoyan ona telefonla zəng etmiş və öz narazılığını,
etirazını bildirmişdi. Bəyan etmişdi ki, Ermənistana təhlükəsizlik orqanının başçısı vəzifəsinə rus təyin etmək
mümkün deyildi. Siz bunu nə üçün etdiniz. O vaxt mən Andropova dedim ki, bəs Mikoyan düşünmürmü ki,
Azərbaycanda on illərlə bu vəzifəyə heç vaxt azərbaycanlı təyin olunmayıbdır, həmişə Moskvadan göndərilmiş,
rus millətinə mənsub olan adam təyin edilibdir.
Beləliklə, görürsünüz, o vaxt Cənubi Qafqazın digər respublikalarına nisbətən Azərbaycana qarşı
münasibət tamamilə başqa idi. Bunlar hamısı Azərbaycanı daim təzyiq altında saxlamaq, daim idarə etmək və
Azərbaycanda milli dirçəlişin, milli oyanışın qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı.
Təəssüflər olsun ki, təxminən 1985-1986-cı illərdə Azərbaycanın Təhlükəsizlik Komitəsində milli
kadrların azalması prosesi getdi, kənardan gələn kadrlar burada müəyyən yerlər tutdu. Xatirinizdədir ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlamamışdan əvvəl Azərbaycanın həm Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinə, həm də Daxili İşlər Nazirliyinə Moskvadan böyük-böyük briqadalar göndərilirdi və
həmin briqadalar respublikamızı dağıtmaq, Azərbaycanın milli mədəniyyətinə, milli sərvətlərinə zərər vurmaq
məqsədi daşıyırdı. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarında 1988-ci ildən ölkəmiz müstəqillik
əldə edənə qədər olan dövr, demək olar ki, 1930-cu illərin təkrarı kimi göstərilə bilər.
Beləliklə, təhlükəsizlik orqanlarının tarixində müxtəlif dövrlər, hər dövrün özünəməxsus xüsusiyyəti
olubdur. Ölkəmizin XX əsrdəki tarixini doğru-düzgün əks etdirmək, yazmaq üçün mütləq tədqiqatlar, tarixi
araşdırmalar aparılmalıdır və obyektiv, ədalətli əsərlər yaradılmalıdır.
Bütün bu dövrlərdə Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarında mövcud olan nöqsanlarla, qüsurlarla yanaşı,
vətənpərvər insanlar, azərbaycanlıların əksəriyyəti öz xalqına, millətinə sədaqətlə xidmət etmişdir. Biz bunu heç
vaxt unutmamalıyıq.
Bu gün bu təntənəli mərasimdə Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının veteranları da iştirak edirlər. Hesab
edirəm, biz onların keçmiş dövrdə Azərbaycan Respublikasına göstərdiyi xidmətləri qiymətləndirməliyik və
vətənə, xalqa sədaqətlə xidmət etdiklərinə görə onlara təşəkkür etməliyik.
Dövlət müstəqilliyi əldə ediləndən sonra milli təhlükəsizlik orqanlarında çox ciddi proseslər getmişdir.
Nəhayət, Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ölkəmizin dövlət müstəqilliyinə xidmət etmək səviyyəsinə
gəlib çatmışdır.
Şübhəsiz ki, bu proseslərin gedişində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işinə çox zərbələr, zərərlər də
vurulmuşdur. Ancaq bu gün məmnuniyyətlə qeyd etmək olar ki, bütün bunlar artıq geridə qalmış, Azərbaycanın
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi indi müstəqil Azərbaycanın milli mənafelərinə tam xidmət etməyə qadirdir.
Müstəqil Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə keçmişdən də çox şey çatmışdır. Bu, birinci
növbədə Azərbaycanın milli kadrlarıdır. Əgər keçmiş dövrlərdə milli kadrlar hazırlanmasaydı, müstəqillik
dövründə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində – belə bir mürəkkəb təşkilatda fəaliyyət göstərmək və onun işini
təmin etmək mümkün olmazdı.
Bizim təhlükəsizlik təşkilatımıza keçmişdən böyük maddi-texniki baza çatmışdır. Bu baza olmasaydı, bu
gün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi öz işini apara bilməzdi. Mən xüsusən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin gözəl
binasını qeyd etmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, mən keçmiş illərdə Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda bir çox
binaların, sarayların yaranmasının, tikilməsinin təşəbbüskarı, təşkilatçısı olmuşam. Bunların içərisində ən
görkəmlisi indi müstəqil Azərbaycanın Prezident sarayıdır. Bunlardan biri də Azərbaycanın təhlükəsizlik
təşkilatının binasıdır. Bu binalar həm memarlıq nöqteyi-nəzərindən, həm şəhərin memarlıq kompleksinin tərkib
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hissəsi kimi, həm də öz funksiyalarını həyata keçirmək baxımından müasirdir və çox yararlıdır. İndi Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin belə bir gözəl və öz işləri üçün yararlı olan binada yerləşməsi də keçmişdən bu
nazirliyə çatan böyük sərvətlərdən biridir.
Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin son illər gördüyü işlər və əldə etdiyi nəticələr müsbət
qiymətə layiqdir.
Nazir Namiq Abbasovun buradakı məruzəsində gətirilən konkret faktlar onu göstərir ki, ölkəmizdə Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin, ümumiyyətlə, təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyəti çox gərəklidir və çox
əhəmiyyətlidir. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, artıq formalaşan və təşkilatlanan Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyi qarşısında duran vəzifələri bundan sonra daha da müvəffəqiyyətlə yerinə yetirəcəkdir. Vəzifələr isə
çox böyükdür.
Keçmiş dövrlərdə, sovet hakimiyyəti vaxtında Azərbaycanın təhlükəsizlik təşkilatı ümumi sovet
hökumətinin qərarlarını və göstərişlərini yerinə yetirməklə məşğul idi. İndi müstəqil Azərbaycanda ölkəmizi
təhlükəsizlik təşkilatı müstəqil Azərbaycanın, xalqımızın milli mənafelərini təmin etmək vəzifəsini daşıyır.
Ancaq bu vəzifəni yerinə yetirmək çox çətindir. Ona görə də biz Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyindən çox şeylər gözləyirik.
Məlum olan, burada elan edilən faktlar onu göstərir ki, Azərbaycana xarici ölkələrin kəşfiyyat orqanlarının
marağı günü-gündən artır. Onların qarşısını almaq, Azərbaycanın milli mənafelərini qorumaq üçün təhlükəsizlik
təşkilatı daha da fəal işləməlidir. Azərbaycanın bu baxımdan vəziyyətini mürəkkəbləşdirən bir də odur ki, ölkəmiz
Ermənistan ilə müharibə vəziyyətindədir. İndi biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasına çalışırıq. Ancaq bununla yanaşı, Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən aparılan müxtəlif kəşfiyyat,
təxribat işləri davam edir və onların qarşısı alınmalıdır, Azərbaycanda bunlara yol verilməməlidir.
Bir sözlə, Azərbaycan indi bir çox xarici kəşfiyyat orqanlarının diqqətini cəlb edir və Azərbaycanı
bunlardan qorumaq lazımdır. Bunun üçün də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha da yaxşı işləməlidir. Ölkəmizin
daxilində Azərbaycanın müstəqilliyinə, dövlətçiliyinə qəsd etmək cəhdləri hələ tükənməyibdir. Bunların da
qarşısı alınmalıdır.
Son illərin təcrübəsi onu göstərdi ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı terror, təxribat və başqa düşmənçilik
aksiyaları davam edir. Bunların qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlər görülməlidir.
Beləliklə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qarşısında çox böyük vəzifələr durur. Bu vəzifələr, birinci
növbədə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, mühafizə etməkdən ibarətdir. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinə təcavüz halları davam edir və dövlətimizin müstəqil siyasəti bəzi dairələri narahat edir. Bu
müstəqil siyasətin sarsıdılması üçün həmin siyasətə zidd hərəkətlər həyata keçirilir və Azərbaycanı bu
müstəqillik yolundan müxtəlif təzyiq vasitələri ilə çəkindirməyə çalışırlar. Ona görə də Azərbaycanın müstəqil
siyasətinə xidmət etmək, dövlət müstəqilliyimizi qorumaq, mühafizə etmək Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
əsas vəzifəsidir.
Bizim qarşımızda duran vəzifə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdir. Qeyd etdim ki, biz
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq. Burada Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin də vəzifələri var. Bu vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək lazımdır.
Terrorizm indi dünyada geniş yayılıbdır. Burada gətirilən faktlar əyani sübut edir ki, Azərbaycanda terror
aksiyaları keçirmək cəhdləri, dövlətçiliyimizi sarsıtmaq məqsədi daşıyan cəhdlər son illər olmuşdur. Ancaq bu
gün də bunların mümkünlüyü var. Ona görə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi terror aksiyalarına qarşı xüsusi
tədbirlər hazırlayıb həyata keçirməlidir.
Azərbaycan öz iqtisadi imkanlarını genişləndirir. Ölkəmizə xarici investisiyalar gəlir. Azərbaycan neft
sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün müqavilələr imzalayıb və onları həyata keçirir. Neft kəmərləri tikilir.
Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün tədbirlər həyata keçirilir. Ancaq bunlar Azərbaycanın
düşmənlərini çox narahat edir və bizim bu işlərimizi pozmaq üçün müxtəlif təxribat aksiyalarının keçirilməsi də
mümkündür. Ona görə bizim iqtisadiyyat sahəsində apardığımız işlərin də mühafizə olunması Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin əsas vəzifələrindən biridir.
Azərbaycanın sərhədləri daha da etibarlı qorunmalıdır. Sərhəd qoşunlarının fəaliyyəti daha da
gücləndirilməlidir. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin kəşfiyyat idarəsi də öz işini gücləndirməlidir.
Biz hələ kəşfiyyat idarəsinin fəaliyyətindən lazımi məlumatlar, lazımi materiallar ala bilmirik. Bir sözlə,
kəşfiyyat idarəsinin fəaliyyəti zəifdir, burada ciddi tədbirlər görülməlidir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və onun əməkdaşları bilməlidirlər ki, Azərbaycan dövləti nazirliyə və
nazirliyin əməkdaşlarına böyük etimad göstərir. Azərbaycanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi böyük sahəni əhatə
edir. Bir çox başqa ölkələrdə təhlükəsizlik sistemində kəşfiyyat ayrıdır, sərhəd qoşunları müstəqildir. Ancaq biz
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Azərbaycanda bu sahələrin hamısını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində saxlamışıq və hesab edirəm ki,
düz etmişik. Bu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin üzərinə daha da çox məsuliyyət qoyur, daha da çox vəzifələr
qoyur. Bu, eyni zamanda, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə Azərbaycan dövləti tərəfindən göstərilən böyük
etimadı nümayiş etdirir. Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə tam etibar
edirəm və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, nazirlik, onun bütün əməkdaşları bu etimadı daim
doğruldacaqlar.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmək üçün öz peşəkarlıq fəaliyyətini,
təcrübəsini daha da artırmalıdır. Bilikli gənc kadrlar hazırlanmalıdır, müasir tələblərə cavab verən kadrlar
hazırlanmalıdır.
Məlumdur ki, bu keçid dövründə Təhlükəsizlik Nazirliyini təmizləmək lazım idi. Bu günün tələblərinə
cavab verməyən, yaxud da ki, işə sədaqətli olmayan şəxslərdən azad olmaq lazım idi. Bunu bilin, bəlkə buna
hələ bu gün də müəyyən qədər ehtiyac vardır. Ancaq eyni zamanda vaxtı itirmədən, müasir tələblərə cavab
verən, yüksək professional səviyyədə olan kadr korpusu hazırlanmalıdır. Güman edirəm ki, Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin Akademiyası tezliklə fəaliyyətə başlayacaqdır və bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün öz
xidmətlərini göstərəcəkdir. Hər halda, biz bu sahədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bütün yardımları etməyə
hazırıq. Ancaq sədaqətli, bilikli, peşəkar kadrlar hazırlanmalıdır. Əgər bu gün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
Azərbaycana qarşı yönəldilmiş bu casusluq, təxribatçılıq, terrorçuluq faktları ilə bu qədər rastlaşırsa, təsəvvür
edin, qarşıdakı dövrdə bu, nə qədər olacaqdır. Azalmayacaqdır, - mən bunu deyə bilərəm, - artacaqdır. Bir daha
qeyd edirəm, Azərbaycanın müstəqil siyasəti çoxlarını narahat edir və müxtəlif istiqamətlərdən Azərbaycana
təsir göstərmək, bunun üçün casuslardan istifadə etmək, terror aksiyaları keçirmək, təxribatlar həyata keçirmək
cəhdləri azalmayacaqdır. Bunların qarşısının alınması üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gərək həm sayca, həm
də keyfiyyətcə öz gücünü artırsın.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləmək, dövlətimizin, xalqımızın təhlükəsizliyini təmin etmək peşəsinə
sahib olmaq hər bir vətəndaş üçün şərəfli vəzifədir. Çünki təhlükəsizlik təşkilatının əməkdaşları cəmiyyətdə
yüksək etimada, eyni zamanda yüksək səlahiyyətə malikdirlər. Gərək hər bir əməkdaş bunların müqabilində öz
məsuliyyətini dərk edə bilsin və uzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirə bilsin.
Nazirliyin əməkdaşları yüksək biliyə malik olmalıdırlar, Azərbaycanın daxili və xarici siyasətini yaxşı
bilməlidirlər, Azərbaycanın Konstitusiyasını, qanunlarını yaxşı bilməlidirlər. Konstitusiyanın və qanunların
həyata keçirilməsi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının əsas vəzifələridir. Siz beynəlxalq vəziyyəti
yaxşı bilməlisiniz, beynəlxalq aləmdə gedən prosesləri izləməlisiniz. Bunlar sizin işlərinizin təşkil olunması
üçün əsas şərtlərdən biridir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları xalqımıza, Azərbaycan dövlətinə,
ölkəmizə hədsiz sədaqətli olmalıdırlar. Saf mənəviyyata, əxlaqa malik olmalıdırlar. Yüksək mənəviyyat sizin
fəaliyyətinizin əsas şərtidir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları heç vaxt öz xalqına, dövlətinə xəyanət
yoluna düşməməlidirlər. Sədaqət, vətənpərvərlik əsas keyfiyyətlərdir və siz özünüzdə bu keyfiyyətləri daim
yaratmalısınız, inkişaf etdirməlisiniz.
Eyni zamanda sizin peşəniz çətin peşədir, böyük qəhrəmanlıq tələb edir, böyük şəxsi cəsarət, iradə,
dönməzlik tələb edir. Güman edirəm ki, Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları bu
keyfiyyətlərə daim malik olacaqlar.
Bir sözlə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Azərbaycanın dövlət orqanları arasında xüsusi yer tutur və arzu
edirəm ki, öz əməli işinizlə, fəaliyyətinizlə belə yüksək yer tutmağa həmişə nail ola biləsiniz. Mən Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin son illərdə əldə etdiyi nailiyyətləri yüksək qiymətləndirdiyimizi bir daha bildirirəm
və bu nailiyyətlərə görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyinə və əməkdaşlarına təşəkkür edirəm.
80 illik yubiley mərasimləri Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyatında yeni bir mərhələ
açır. Müstəqillik illərinin arxada qalan dövründə görülən işlərə yekun vurulur və gələcək illərdə qarşıda duran
vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün daha da əlverişli şərait yaradılır. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki,
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, onun bütün əməkdaşları son illər əldə etdikləri təcrübədən bundan sonra daha da
səmərəli istifadə edəcəklər, öz vəzifələrini şərəflə yerinə yetirəcəklər.
Mən bu gün, bu bayram günü sizi təbrik edirəm. Bildirirəm ki, biz sizə inanırıq və sizdən Azərbaycanın
dövlətçiliyinin qorunması sahəsində daha da çox işlər gözləyirik. Sizi bu bayram münasibətilə bir daha təbrik
edirəm. Hər birinizə cansağlığı, səadət arzu edirəm. Gələcək işlərinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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BAKININ BİBİHEYBƏT ZİYARƏTGAHINDA QURBAN BAYRAMI MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞI
28 mart 1999-cu il
H a c ı H i k m ə t Ə l i z a d ə (Bibiheybət məscidinin axundu): Cənab prezident, 1994-cü il mayın 21də, peyğəmbər əleyhissəlam həzrəti Məhəmmədin mövlud günü Siz ilk dəfə buraya gələndə indi gördüyünüz
ikinci minarənin ucaldığı yerdə çıxış edib bizə söz verdiniz ki, inşallah, Bibiheydət məscidi tikiləcəkdir. Bu
xeyirxah əməlinizə görə Sizə cansağlığı diləyirik. Allah Sizi bizə, xalqımıza çox görməsin. Sizin sözünüz də,
əməliniz də bütövdür və hər işi başa çatdırırsınız. Bayramınız mübarək olsun!
H e y d ə r Ə l i y e v: İş onda deyil ki, mən söz vermişəm və sözümü yerinə yetirmişəm. Təbiidir ki,
mən söz verəndə həmişə onu yerinə yetirməyə çalışıram və çox vaxt da nail oluram. Amma bu, təkcə sizin
arzunuz, istəyiniz olmamışdı. Bu, mənim qəlbimdən gələn bir hiss idi. Keçmişdə biz Azərbaycanda saraylar,
böyük-böyük binalar yaratmışıq. Amma bu müqəddəs yerdə məscidin yaranması sizin də, bizim də – bütün
müsəlmanların arzusu olubdur. Mən xoşbəxtəm ki, biz belə bir gözəl məscid yaratdıq. Gözəl də minarələri var,
çox gözəldir. Özü də ancaq Azərbaycan memarlığı üslubunda tikilibdir, başqa cür ola bilməz. Çox gözəl
məsciddir və o, burada olmalı idi. Bura müqəddəs yer, pirdir. İnsanlar buna inanır, buraya böyük ümidlərlə
gəlirlər. Ona görə də burada belə bir məscid binası olmalı idi ki, insanlar gəlib həm öz arzu-istəklərini
bildirsinlər, eyni zamanda ibadət eləyə bilsinlər. Mən çox xoşbəxtəm, çox gözəldir.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Həmd və səna olsun Allaha ki, bizi yaradıb və içərimizdən bizə elə şəxslər göndərib ki, onlar dünyaya
gələndən sonra saleh işlər görürlər, insanlara yaxşı yollar göstərir, yaxşı əməllər sahibi olurlar.
Sovet rejimi, ateizm rejimi zamanı Bibiheybət məscidi, müqəddəs yerimiz – imam Rza əleyhissəlamın
bacısı Hökumə xanımın dəfn olunduğu məscid yerlə yeksan edildi, şəhidliyə məruz qaldı. Hətta üstündən yol
çəkildi ki, bir daha tikilməsin. Bəli, onu sökənlər, dağıdanlar, üstündən yol çəkənlər də təəssüf ki, xalqımızın
nümayəndələri, azərbaycanlılar idi.
Amma bu gün biz Heydər minarəsindən birinci dəfə olaraq, hörmətli prezidentimizin iştirakı ilə, onunla
bərabər gəlmiş qonaqların iştirakı ilə «Allahu-əkbər» səsini eşidirik, yəni dirilik səsini eşidirik. Allah-təala bir
tərəfdən bizi ümidsiz eləyirdisə, bu gün bizə ümid, gələcəyə inam bəxş eləyibdir. Allah-təala Azərbaycan
torpağına xalqımızı birlikdə görmək əzmində olan bir rəhbər göndərdi və biz bugünkü gündə onun nemətini
görürük.
Biz bu məscidə cansız daş kimi baxmamalıyıq. Yox, bu məscid diridir, şahiddir, xalqımızın tarixidir.
Xalqımızı əyə bilərlər, torpaqlarını əlindən müvəqqəti ala bilərlər. Amma heç vaxt imanımızı, inamımızı
əlimizdən ala bilməzlər. Çünki bu xalqın belə oğulları varsa, inşallah, o xalq həmişə yaşayacaq və
yaşamaqdadır.
Bu tikintidə zəhmət çəkənlər çoxdur. Bibiheybət məscidinin tikilməsində onun ətrafında yaşayan adi
camaat, xalq kömək göstərib, işçilər də yaxşı çalışıblar. Elə adamlar var ki, daxilən, Allaha məhəbbət üçün,
xalqına və rəhbərə məhəbbət üçün iş görürlər. Mən istərdim ki, şeyxülislam kimi, bu bayram günündə
şəhərimizin meri Rəfael Allahverdiyevə bütün müsəlmanlarımız adından təşəkkürümü bildirim. Onun gördüyü
işlər, köməyi sayəsində tikinti bu ərsəyə çatmışdır.
Bəziləri deyirlər ki, indi məscid tikmək vaxtıdırmı, başqa şeylər də tikmək olar. Bəli, zavod tikməklə
bərabər, gərək bizim mənəviyyatımızın da qülləsi ucaldılsın. Xüsusən, Bibiheybət məscidinin ikinci dəfə həyat
qazanmasına, bu məbədin, belə müqəddəs yerin olmasına böyük ehtiyacımız var.
Ürəyimdə çox söz var. Elə bilirəm ki, bu arzular təkcə mənim deyil, bütün xalqımızın arzularıdır. Mən
bayaq dedim ki, bu məscidi yıxanlar, dağıdanlar da bizim xalqımızın nümayəndələri olub, qıraqdan gəlib külüng
vuranlar olmayıbdır. Amma indi tikənlər prezident həzrətlərinin rəhbərliyi ilə onu ucaldıblar.
Bu gün Heydər minarəsindən birinci dəfə olaraq Allahu-əkbər azanı deyildi. Allahu-əkbər azanının
mənası çox böyükdür. Yəni bu gün biz bu azanla birlik yaradırıq. «Allahu-əkbər» deməklə bildiririk ki, biz bir
xalq, Azərbaycan xalqıyıq, bizi ayrı-ayrı millətlərə, məzhəblərə ayırmaq olmaz. Bu addımı atan, buna rəhbərlik
edən, öz vəsaiti ilə bu minarəni tikdirən prezidentimizə dua edirik. Bütün xalqımızın adından, dili və dinindən
asılı olmayaraq hamımızın adından ona, ailəsinə, apardığı işlərinə müvəffəqiyyətlər arzu edirik.
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Dünən mən Məkkə ziyarətində olan bizim hacılarla danışdım. Bu gün onların hamısı Ərəfatda əllərini
göyə qaldırıb dua edirlər, qurban kəsirlər. Prezident həzrətləri, mən istərdim onların da salam-dualarını Sizə,
işçilərinizin hamısına çatdırım.
Mən bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Əlbəttə, Sizin gördüyünüz bu işlərə qiymət vermək mənim üçün
çətindir. Mən dua edirdim ki, Allah-təala özü əcrini versin. Bilirik ki, Allah-təala bir şeyin əcrini verərsə,
inşallah, o daimidir, heç vaxt yıxılmayacaq, büdrəməyəcəkdir. Kim də istəsə ki, ona qarşı getsin, özü həmişə
məhv olacaqdır. Allah-təala prezidentimizə cansağlığı versin! Biz onun bugünkü gününə mübarək deyir,
bayramını təbrik edirik.
Bütün Azərbaycan xalqını həmişə bayramlarda, toylarda, şənliklərdə görmək istərdik. Prezidentimizin
siyasəti sayəsində torpaqlarımızın azad olunmasını istərdik. Mən bunu neçə dəfə demişəm və bir daha təkrar
edirəm ki, biz ruhanilər, din xadimləri Sizin ruhani əsgərinizik. Biz həmişə Sizinləyik. Çünki Siz haqqın
tərəfdarısınız, biz də həmişə haqla bərabərik və Sizinləyik. Allah Sizə cansağlığı versin!
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz həmvətənlər!
Sizi, bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlmanları müqəddəs bayramımız – Qurban bayramı
münasibətilə təbrik edir, hamınıza cansağlığı, ölkəmizə sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram.
Qurban bayramı dostluq bayramı, məhəbbət, birlik, mehribanlıq bayramıdır. Bu gün kəsilən qurbanlarla
hər bir şəxs, hər bir xalq, millət arzularının, niyyətlərinin yerinə yetməsi üçün Allahdan rəhm, kömək istəyirlər.
Arzu edirəm ki, Azərbaycan torpağında müsəlmanların bu gün bayram münasibətilə kəsdikləri qurbanlar hamısı
qəbul olunsun. Hər kəsin qəlbində olan arzular, niyyətlər yerinə yetsin. Hər kəs xoşbəxt, sağlam olsun. Bütün
ölkəmizə, xalqımıza səadət arzulayıram.
Bu gün xalqımız bəlkə də hər şeydən çox dostluq, mehribanlıq, birlik ehtiyacındadır. Son illər
Azərbaycanda, cəmiyyətimizdə bu arzular günü-gündən möhkəmlənir. Xalqımızın, cəmiyyətimizin məhz birliyi,
həmrəyliyi nəticəsində biz Azərbaycanda sülhə və əmin-amanlığa nail olmuşuq. Azərbaycan dövlətinin apardığı
siyasət, həyata keçirdiyi tədbirlər xalqın əksəriyyəti tərəfindən minnətdarlıqla qəbul olunur. Xalqın,
vətəndaşlarımızın hamısının səyləri nəticəsində biz ölkəmizdə sabitliyə nail olmuşuq, ictimai-siyasi sabitlik əldə
etmişik.
1994-cü ildə Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində atəşi dayandırmışıq, atəşkəs rejimi əldə etmişik.
İnsanlarımıza rahat, sülh şəraitində yaşamaq, yaratmaq, qurmaq imkanları təmin etmişik. Biz müharibədən
tamamilə xilas olmaq istəyirik, işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
bərpası üçün çalışırıq.
Ölkəmizin suverenliyi, müstəqilliyi, torpaqlarımızın müdafiəsi yolunda böyük qurbanlar vermişik. Qan
tökülübdür, şəhidlər vermişik. Bu Qurban bayramı günündə bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm,
xalqımıza səbr diləyirəm. İnanıram ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyik, işğal olunmuş
torpaqlar azad olunacaq, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız öz elinə-obasına qayıdacaqlar.
Bütün xalqımızın rahat, firavan həyat sürməsi üçün imkanlar yaradılacaqdır.
Son illərdə bütün sahələrdə əldə etdiyimiz nailiyyətlər xalqımızın, vətəndaşlarımızın Azərbaycan
dövlətinə, iqtidarına göstərdiyi etimadın, dəstəyin nəticəsidir, cəmiyyətimizin əksəriyyətinin həmrəy olmasının,
birliyə, mehribanlığa səylər göstərməsinin nəticəsidir. Bütün bunlara görə bu gün mən Azərbaycanın
vətəndaşlarına, xalqımıza təşəkkür edirəm. Bayram günü sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın dövləti bundan
sonra da ölkəmizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsi uğrunda əzmlə çalışacaq, vətəndaşlarımızın rifah halının
yaxşılaşması üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirəcək və respublikamızın inkişafını təmin edəcəkdir. Buna əmin
ola bilərsiniz.
Amma bunlara nail olmaq üçün yenə də və yenə də ölkəmizə sülh, əmin-amanlıq, sabitlik lazımdır,
qarşılıqlı anlaşma, həmrəylik, birlik lazımdır. Mən bu gün sizləri, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını bu yolda
əməkdaşlığa dəvət edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz istədiyimizə nail olacağıq.
Bu gün biz Qurban bayramı münasibətilə islam aləminin müqəddəs yeri Bibiheybət pirinə, həzrəti
Hökumənin qəbri olan yerə toplaşmışıq. Hamımızı sevindirən odur ki, keçmişdə, bir neçə il öncə burada olan
xarabazarlıq ləğv edilibdir, 1933-cü ildə nadanlar tərəfindən dağıdılmış Bibiheybət məscidinin yerində yeni,
ondan da gözəl, yaraşıqlı, əzəmətli məscid tikilib və bu gün biz bu məsciddəyik. Bu, bizim tariximizə, dinimizə,
imanımıza, milli-mənəvi ənənələrimizə sədaqətin rəmzidir. Biz heç vaxt öz dinimizi, tariximizi, milli-mənəvi
dəyərlərimizi unutmamalıyıq. Onları yaşatmaq, onlardan bəhrələnmək, ruhlanmaq həyatımızın əsas istiqaməti,
gələcək işlərimizin zəmanətidir.
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Mən məmnunam ki, qısa bir zamanda Bibiheybət məscidini yenidən yaratdıq. Xatirimdədir, 1994-cü ildə
mən buraya gələrkən xırda bərpa işləri başlanmışdı. Hamımız birlikdə belə qərar qəbul etdik ki, həzrəti
Hökumənin ruhuna, islam dinimizin ənənələrinə layiq, milli ənənələrimizə layiq məscid tikməliyik.
Xoşbəxtəm ki, buna nail olduq. Bu məscid bütün ziyarətə gələnlər üçün böyük bir töhfədir. Böyük
xoşbəxtlikdir ki, biz bu töhfəni hər bir müsəlmana bəxş edə bilirik. Keçmiş illərdə biz Azərbaycanda çox
zavodlar, fabriklər, saraylar, məktəblər, xəstəxanalar, elmi tədqiqat institutları, teatrlar, kinoteatrlar tikmiş,
yaratmış, ölkəmizi inkişaf etdirmişik. Ancaq o illərdə bizim dinimiz qadağan edilmişdi, millətimizin, xalqımızın
ən əziz dəyərlərinə itaət etməkdən məhrum olmuşdur, Azərbaycanda məscidlərin əksəriyyəti dağıdılmışdı.
Ona görə də indi bu boşluğu mütləq doldurmalıyıq və bunu da edirik. Azərbaycan vətəndaşları, insanlar
öz imkanlarından istifadə edərək ölkəmizin hər yerində dini ocaqlar, məscidlər yaradırlar. Bu təqdirəlayiqdir. Bu
sahədə bizim də işlərimiz göz qabağındadır. Gördüyümüz işlərin ən gözəl nümunəsi də bu gün toplaşdığımız
Bibiheybət məscididir. Biz bunu yaratmışıq ki, azərbaycanlılar, müsəlmanlar bundan istifadə edib öz istəklərini,
arzularını yerinə yetirsinlər. Biz bunu gələcək nəsillər üçün bir abidə kimi yaratmışıq. İnanıram ki, xalqımız bu
müqəddəs yeri, Bibiheybət məscidini daim yaşadacaqdır.
İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir, öz taleyini özü həll edir. Bundan sonra biz heç vaxt imkan
verməyəcəyik ki, yadellilər, dinimizə, imanımıza, mənəviyyatımıza zidd olan hansısa qüvvələr gəlib bizə hakim
olsunlar və mənəvi dəyərlərimizə yenidən xəsarət gətirsinlər. Bundan sonra heç vaxt buna yol verilməyəcəkdir.
İnanıram ki, Bibiheybət məscidi bu gündən sonra daha da zənginləşəcək və gələcək üçün yaşayacaq, gələcək
nəsillərə bizdən töhfə olacaqdır.
Mən bu gün bütün Azərbaycan xalqına, müsəlmanlara ən xoş arzularımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu gün
bu müqəddəs məscidə toplaşdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Hər birinizə cansağlığı və səadət arzulayıram.
Bayramınız mübarək olsun! Sağ olun.
***
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Əziz prezidentimiz və Sizinlə gələn dövlət işçiləri! Bu, bizim
üçün yeni addımdır. Bilirsiniz ki, vaxtilə nəinki Qurban bayramını qeyd etmək, hətta qurban kəsmək bizim üçün
çox çətin idi. Bir vaxt vardı qurbanı gizli kəsirdik, qorxurduq. Amma indi müstəqil Azərbaycan dövlətinin
rəhbəri kimi, Siz Qurban bayramı gününü elan etdiniz və o günü istirahət günü elədiniz. Bugünkü gündə də
Qurban bayramını bizimlə bir yerdə keçirirsiniz. Allah-təala Sizi bəladan qoruyub saxlasın. Allah-təala Sizin
rəhbərliyinizlə bütün Azərbaycanın, xalqımızın gələcəyini xoşbəxt eləsin. Bir arzum da var: Allah-təala xoş
niyyətlərinizə çatmağınıza kömək eləsin və biz də həmişə Sizə duaçıyıq.
Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm, çox sağ olun. Sizin gəlişiniz bizim üçün xeyirdir, xoşbəxtlikdir.
Bütün müsəlmanlara, Azərbaycan müsəlmanlarına, mənəviyyatımıza verdiyiniz qiymətdir ki, bu qədər işiniz
olduğu halda, gəlib bizimlə görüşürsünüz. Biz bunu çox qiymətləndirir və bir daha minnətdarıq. Çox sağ olun.
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RUSİYA PAYTAXTI MOSKVA ŞƏHƏRİNİN MERİ
YURİ LUJKOV BAŞDA OLMAQLA MOSKVA HÖKUMƏTİNİN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ* SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
29 mart 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Yuri Mixayloviç Lujkov, Moskva Bələdiyyə İdarəsi nümayəndə
heyətinin hörmətli üzvləri, dostlar!
Sizi Azərbaycanda salamlayıram və Moskva ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın müvəffəqiyyətlə davam
etməsi ilə əlaqədar çox məmnun olduğumu bildirirəm. Buna görə də bu gün mer, dostumuz Yuri Mixayloviç
Lujkov başda olmaqla, Moskva hökumətinin mötəbər nümayəndə heyətini qəbul etməyimizə şadıq.
Azərbaycana xoş gəlibsiniz!
Səfərinizin proqramında Bakıda, Azərbaycanda çox qısa müddətdə olmaq nəzərdə tutulur. Buna
baxmayaraq, bu, əməkdaşlığımızın gedişi barədə, mövcud problemlər barədə bir daha fikir mübadiləsi etmək və
əməkdaşlığın inkişafına işlərin hər iki tərəfdən gücləndirilməsindən ötrü tədbirlər görmək üçün gözəl imkandır.
Biz bilirik ki, Moskva Rusiya Federasiyasının paytaxtı olmaqla yanaşı, öz uğurlarına görə, iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsinə görə, iqtisadiyyatın inkişafına görə Rusiyada xüsusi yer tutur. Moskvada bazar
iqtisadiyyatının formalaşması, iqtisadi və sosial sahələrdə islahatların genişlənməsi və dərinləşməsi üçün çox
işlər görülür. Odur ki, Moskva ilə əməkdaşlıq, bir tərəfdən, münasibətlərimizin inkişafı üçün, iqtisadiyyatda,
elmdə, mədəniyyət və təhsildə qarşılıqlı fayda baxımından, digər tərəfdən, təcrübə mübadiləsi üçün
Azərbaycandan ötrü böyük əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, Moskvanın təcrübəsi bizim üçün böyük maraq
doğurur və biz Moskvada islahatların aparılması sahəsində görülən bütün işləri diqqətlə izləyirik. Elə bugünkü
görüş də ondan ötrüdür ki, bu barədə daha çox məlumat əldə edək. Zənnimcə, siz də Azərbaycanda müəyyən
şeylər öyrənə bilərsiniz, çünki sizin gördüyünüz işlərlə, təbii ki, respublikamızın şəraitini nəzərə alaraq biz də
məşğuluq.
Bizim üçün, Azərbaycan üçün, azərbaycanlılar üçün Moskva həmişə elm, mədəniyyət, təhsil, tərəqqi şəhəri
olmuşdur. Azərbaycanın ən yaxşı adamlarının, ziyalılarının, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışan
mütəxəssislərin bir çox nəsilləri Moskvada təhsil almış, orada böyük hazırlıq keçmiş, işləmişlər və müstəqil
Azərbaycanın inkişafı naminə ölkəmizdə öz fəaliyyətlərini bu gün müvəffəqiyyətlə davam etdirirlər.
Bir çox digər məsələlər də var ki, burada da əməkdaşlığımız çox səmərəli və faydalı ola bilər. Buna görə də
sizin gəlişinizə şadam. Sizi salamlayıram və Yuri Mixayloviç, Sizə söz verirəm.
Y u r i L u j k o v: Heydər Əliyeviç, buraya gəlmək dəvətinə görə çox sağ olun. Nümayəndə heyətimizə
Sizin diqqətinizi, bu görüşə ayırdığınız vaxtı çox yüksək qiymətləndiririk.
Biz buraya həqiqətən qısa müddətə gəlmişik. Lakin bəlkə də bu, sazişlərimizin necə yerinə yetirildiyinə
yığcam qiymət verildiyini vurğulamaq üçün nümayəndə heyətimizin işgüzar əhval-ruhiyyədə olduğunu təsdiq
edir. Çünki bu sazişlər çox mühüm, konkretdir və həyatımızın, fəaliyyətin, biznesin, mədəniyyətin, təhsilin
müxtəlif sahələrinə aiddir, öz məqsədləri baxımından xeyli dərəcədə xeyirxahdır. Ona görə ki, bu sazişlərdən
hər birində, onların hər bölməsində xoş işgüzar təməllər və faydalı nəticələr əldə etmək arzusu var.
Sazişlərdə ticarətin həcmlərini artırmaq nəzərdə tutulur, lakin bu gün biz, təəssüf ki, problemlərdən
danışmalıyıq. Əmtəə dövriyyəsini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün ümumi istəyimiz və buna olan obyektiv
tələbat səylərimizlə tam həcmdə təmin edilmir və indi əmtəə dövriyyəsinin həcmi artmır. Bu, bizi narahat edir.
Biz özümüzə deyə bilərik ki, hər halda yaşayırıq. Lakin əgər biz həyatımızı yaxşılaşdırmaq, iş yerlərinin
sayını artırmaq, daha çox sabitliyi təmin etmək istədiyimizi deyiriksə, onda, əlbəttə, məqsədlərimiz bunlara
imkan verən qərarlarla bağlı olmalıdır. Heydər Əliyeviç, mənə elə gəlir, mən əminəm ki, bu qərarlar obyektiv
cəhətlərin özündə deyil, meydana çıxan problemlərin düyününü necə açmağımızdır.

* Görüşdə Azərbaycanın Baş naziri Artur Rasizadə, Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov, Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Rəfael Allahverdiyev, mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu, təhsil naziri Misir Mərdanov, ARDNŞin prezidenti Natiq Əliyev, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın rus icmasının sədri Mixail Zabelin, respublikamızın
Rusiyadakı səfiri Ramiz Rizayev, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Bloxin iştirak edirdilər.
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Bu gün Baş nazir bizi qəbul etdi və bizə bu işdə, mən əminəm, müsbət nəticələnəcək bəzi məsələlərdən
danışdı. Kiçik sahibkarlıq biznesinin inkişafı üçün bizdə yaxşı, dəyərli meyllər yaranmışdır və burada deyə
bilərəm ki, görüşümüz bu inkişafa köməklə bağlı olmalıdır. Bəlkə də çox yüksək səviyyədə hər hansı qərarlar
qəbul etmək tələb olunmur, amma sahələri, istiqamətləri bəyənmək, dəstəkləmək, təklif etmək faydalı
məsələdir. Əlbəttə, bütün bunların necə təşəkkül tapdığına vaxtaşırı yekun vurmaq da lazımdır.
Mən buraya gələndə yolda zil avtomobilinin «Bıçok» adlanan yeni nümunəsini gördüm. O, orta təbəqə üçün,
sahibkarlar üçün yaxşı avtomobildir və onu Bakının yollarında görmək mənə xoş idi. Mənə dedilər ki, onları
yaxşı alırlar. Deməli, biz yeni texnikaya dair, Moskvada istehsal olunan avtomobillərə dair öz təkliflərimizlə
Azərbaycan bazarına daha tez-tez gəlmək barədə müraciət etməyi çox istərdik. Xüsusən də ona görə ki, bu
maşınlar ucuzdur, onlara yaxşı bələddirlər. Dediyim kimi, onlara «Belarus» traktorunun mühərrikləri qoyulur,
yəni onlar keçmiş Sovet İttifaqının istənilən ölkəsində çox yaxşı məlumdur və buna görə də həqiqətən maraq
doğurur.
Əlbəttə, hesab edirəm ki, təhsillə bağlı sazişlər, məsələlər xüsusən son vaxtlar, Siz təqdir etdikdən sonra çox
irəli getmişdir. Əvvəla, tələbələrin təhsili haqqında və kvotalar haqqında birgə qərarımız həyata keçirilir və
azərbaycanlı gənclər Rusiyanın ali məktəblərində təhsil alırlar. Biz bunu həm faydalı, həm də mühüm bilirik.
Moskvanın nüfuzlu ali məktəblərində təhsil alacaq gənclərin daha bir qrupu haqqında bu gün qərar qəbul
olundu. Yaxşı işdir, onu biz Sizinlə birlikdə müəyyən etmişik, xeyir-dua vermişik. Bu iş irəliləyir.
Xalq təhsili sahəsində əlaqələrimiz barədə. Biz indi böyük bir təyyarə ilə gələrək, rusdilli məktəblər üçün, o
cümlədən rus dili fakültətiv olaraq öyrədilən məktəblər üçün özümüzlə çox böyük miqdarda dərslik gətirmişik.
Heydər Əliyeviç, rus dilində təhsil məsələlərində, təhsilin rus dilində olduğu məktəblərin say və potensialının
azalmaması üçün Sizin tutduğunuz mövqeni biz yüksək qiymətləndiririk. Hesab edirəm ki, bu, çox ətraflı
düşünülmüş, perspektivli və düzgün mövqedir. Biz bu mövqeyə müstəsna minnətdarlıqla yanaşırıq.
Cari il Puşkinin anadan olmasının 200 illiyi olduğuna görə, bu yubileyi iyunun 6-da qeyd edəcəyik, - biz
buraya Puşkinin adı ilə bağlı kifayət qədər zəngin çeşiddə ədəbiyyat gətirmişik. Bütün bunlar çox yaxşıdır.
Heydər Əliyeviç, ildə məhdud miqdarda, 20 nəfər ağır xəstənin müalicəsinə kömək haqqında qərarlarımız
radikal surətdə artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir və bu gün biz onların sayını 480 nəfərə çatdırmaq istədiyimizi
bildirdik. Yəni biz Azərbaycandan olan xəstələri qəbul edirik və burada heç bir məhdudiyyət və məneə yoxdur.
Zənnimcə, bu, çox düzgün və faydalıdır. Ona görə çox düzgündür ki, səhiyyə sahəsində ən güclü qüvvələr,
institutlar hələ ittifaq vaxtında Moskvada cəmləşdirilmişdir və Moskva MDB ölkələrinin vətəndaşlarına müalicə
üçün imkan yaratmalıdır.
Nəhayət, mədəniyyət sahəsində yaxşı əlaqələrimiz var. Onlar çox intensiv olmasa da, hər halda, daimi və
mehriban əlaqələrdir. İndiki halda Respublika Mədəniyyət Nazirliyinin və bizim Mədəniyyət Komitəsinin həyata
keçirdikləri xətti qeyd etmək istərdim. İndi biz çox mühüm bir tədbirin – Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti
günlərinin keçirilməsinə hazırlaşırıq. Biz Moskva şəhərinin ən dəbdəbəli salonlarını apreldə qonaqlarımızın
sərəncamına verməyə hazırıq. Bu bayramdır, elə bir əzəmətli bayram ki, heç də təkcə mədəniyyət xadimlərini
deyil, başqalarını da həmişə çox sıx birləşdirir. Heydər Əliyeviç, tədbirlər, mədəniyyət günləri keçirilən salonlar
adətən tamaşaçılarla dolu olur. Əgər Siz bizə qəti olaraq xeyir-dua verirsinizsə, onda aprelin üçüncü ongünlüyündə
biz bu tədbiri keçirməyə hazırıq. Əlbəttə, bu tədbir dövlətlərarası xarakter daşıyacaqdır, belə ki, bu mədəniyyət
günlərində biz müxtəlif tədbirlər həyata keçirəcəyik. Mədəniyyət günlərinin açılışından əvvəl dövlət xadimləri
çıxış edib ümumi məqsədlərimiz, vəzifələrimiz və perspektivlər barədə mövqelərini bildirəcəklər.
İndi biz Bakıya Moskva hökumətinin böyük bir nümayəndə heyəti ilə gəlmişik. Tanınmış biznesmenlər
gəliblər və bu gün onlardan hər birinin öz mövzusu, öz istiqaməti var və günün sonunda biz hökumət rəhbərliyi
ilə birlikdə görülmüş işə yekun vuracaq, Bələdiyyə İdarəsi ilə işləyəcəyik. Ümumi və maraqlı cəhətlər çoxdur.
Biz təcrübə mübadiləsi aparırıq. Məsələn, araq-şərab məhsulu üzərində dövlət inhisarının tətbiqi probleminin
həlli üzrə öz təcrübəmizi öyrətmişik. Sovet İttifaqında araq-şərab məhsulundan büdcəyə mədaxilin payı 43 faizə
çatırdı. Sonra bu pay azaldı, təxminən dörd il əvvəl isə Moskvada bu göstərici 0,8 faizə çatdı. Halbuki əvvəllər
nə qədər içirdilərsə, indi də bir o qədər içirlər. Deməli, 40 faiz ilə 0,8 və ya 1 faiz arasındakı bu fərq dövlətin
cibindən çıxıb. Cinayətkarlar dünyasının cibinə, yaxud, necə deyərlər, qanunsuz istiqamətə gedirdi. Moskvada
biz güclü bir qərar qəbul etdik və indi bu pay artıq 11 faizədək qalxmışdır. Bu gün öyrəndim ki, bu təcrübədən
burada istifadə edilmişdir, normativ baza, mexanizm müəyyənləşdirilmişdir və xeyli gəlir götürülür. Bu isə
büdcə, vəziyyətin özünün sağlamlaşması deməkdir. Cinayətkarlar dünyasına gedən çox güclü pul axını
dayandırılır. Bunların hamısı çox yaxşıdır.
Çıxışımı qurtararaq ümumən deyə bilərəm ki, Azərbaycanla bizim, Moskva hökumətinin çox yaxşı, gözəl,
səmimi münasibətlərimiz yaranmışdır. İşgüzar əlaqələr, şəxsi ünsiyyətlər çox səmimi və intensivdir. Başqa
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yerlərdə yalnız elan edilənlərin əksəriyyəti burada artıq həyata keçirilir. Biz bundan elə xüsusi heyranlıq
duymuruq, lakin deyirik ki, bu işə başlamışıq, o, öz nəticələrini verir və biz onu genişləndirmək istəyirik.
Heydər Əliyeviç, nümayəndə heyətimizə göstərdiyiniz diqqətə görə, bizə şəxsi mehriban münasibətinizə
görə bir daha çox sağ olun. Biz bunu hiss edirik və Sizə – millətin rəhbərinə, atasına, postsovet məkanında ən
yüksək nüfuza malik rəhbərə uğurlar, cansağlığı arzulamaq istəyirik. Çünki bütün bunlar Azərbaycanın xeyrinə,
Rusiyanın xeyrinə və ümumi işimizin xeyrinə işləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, Yuri Mixayloviç. Moskva ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın nəticələri
barədə məlumata görə, Moskva Azərbaycan gənclərinə özünün bütün bünyada məşhur olan və Azərbaycanda
böyük nüfuza malik ali məktəblərində təhsil almaq imkanı verdiyinə görə sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür
edirəm ki, Moskvanın tibb ocaqları müalicəyə kəskin ehtiyacı olan azərbaycanlıların müalicəsini təmin edir.
Bizim tərəfimizdən meydana çıxan bütün məsələlərə Moskvanın həmişə xoş münasibət göstərməsinə görə də
sizə təşəkkür edirəm.
Sizin kimi, mən də hesab edirəm ki, Moskva ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq sazişləri imzalandıqdan
sonra ötən vaxt ərzində az iş görülməmişdir. Bununla yanaşı, hələ çox iş görmək olar. Siz «Bıçok»
avtomaşınlarından danışdınız. Mən heç bilmirdim ki, bizdə, Bakının küçələrində belə avtomaşın var. Görünür,
buna cavabdeh olan Abbas Abbasov təqsirkardır, o, məlumat vermir. Bununla belə, bu, yaxşı haldır. Yəni vacib
deyil ki, prezidentin bundan xəbəri olsun. Sərbəst ticarət, sərbəst sahibkarlıqdır. İş də burasındadır ki, keçmişdə
– sizinlə eyni sistemdə yaşadığımız vaxtlarda biz hər şeyi bilməli idik, çünki bizsiz heç nə etmək olmazdı. İndi
isə azadlıqdır. Adamlar ticarət edir, öz sərvətlərinin mübadiləsini həyata keçirirlər və sair. Bakıda,
Azərbaycanda biz ticarət üçün tam sərbəst şərait yaratmışıq. Deyə bilmərəm ki, biz bu sahədə hər şey etmişik,
amma hər halda, çox iş görmüşük. Əgər azərbaycanlılar «Bıçok» avtomobilini, - yeri gəlmişkən, onun haqqında
siz ötən dəfə, ZİL-in yenidən qurulmasına və yeni minik avtomobilləri buraxılmasına dair öz planlarınızdan
söhbət açarkən danışmışdınız və mən sizin planlarınızı xatırlayıram, - alırsa, onda məmnunluqla demək olar ki,
planlarınız həyata keçirilmişdir və Azərbaycan Moskvada buraxılan ZİL avtomobillərinin satışında iştirak edir.
Bu, yaxşı nümunədir, lakin düşünürəm ki, yeganə deyildir. Azərbaycanda Rusiyadan, xüsusən Moskvadan
gətirilən müxtəlif mallar, məhsullar olduqca çoxdur. Bununla belə, imkanlar daha genişdir, əgər indi siz bizim
mağazalarla tanış olsanız, görərsiniz ki, Moskvanın mağazalarında olduğu kimi, burada da hər şey var. Onları
dünyanın bütün ölkələrindən gətirirlər. Sahibkarlar – ticarətlə məşğul olan adamlar gətirirlər. İstərdik ki,
Moskvadan daha çox gətirsinlər. Ancaq, şübhəsiz, istərdik ki, biz də Azərbaycandan Moskvaya öz məhsullarımızı
aparıb, orada sata bilək. Bu sazişlərdə Moskvaya satışa kənd təsərrüfatı məhsulları – meyvə, tərəvəz və başqa
məhsullar aparılması xüsusi nəzərdə tutulmuşdur. Yeri gəlmişkən, belə məhsullar Moskvaya və Azərbaycana
dünyanın bir çox ölkələrindən, bəzən çox uzaq ölkələrdən gətirilir. Görünür, burada müəyyən tədbirlər görmək
lazımdır ki, məsələn, Azərbaycanda yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusən meyvə və tərəvəz Moskvaya
satışa göndərilə bilsin. Bu, yəqin daha ucuz olar və zənnimcə, keyfiyyət də pis olmaz.
Belə faktlar çoxdur. Hesab edirəm ki, onların üzərində bizim də, sizin də nümayəndələr, şübhəsiz,
işləyəcəklər. Dediyiniz kimi, günün sonuna yaxın Baş nazirin yanında yekun vurmaq və bundan sonra görüləcək
işləri müəyyənləşdirmək olar.
Aydındır ki, sizinlə birlikdə bir müddət əvvəl başladığımız iş bizim istədiyimiz kimi dərhal həyata keçirilə
bilməz. Lakin vacib olan budur ki, irəliləyiş, inkişaf var və bu cür görüşlər daha böyük nəticələrə nail olmaq
üçün nə kimi işlər görülməsini nəzərdən keçirməyə imkan verir.
Biz Moskva ilə bütün sahələrdə fəal əməkdaşlıq mövqelərində möhkəm dururuq və onun uğurlu olması üçün
öz tərəfimizdən hər şey edəcəyik.
Mədəniyyət günləri barədə. Buna konkret surətdə baxmaq lazımdır. Zənnimcə, indi bu məsələni də müzakirə
etmək olar, biz mədəniyyət xadimlərini, Azərbaycan mədəniyyətini Moskvada təqdim etmək imkanlarına
həmişə şadıq. Bir sözlə, əgər belə imkan olarsa, biz ondan yəqin ki, istifadə edəcəyik.
Yuri Mixayloviç, iqtisadi əməkdaşlıq, mədəniyyət, elm, təhsil sahəsində əməkdaşlıq bizim əlaqələrimizin
əsas istiqamətləridir. Bizim bu əməkdaşlığa ehtiyacımız var və onu inkişaf etdirəcəyik.
Bununla bərabər, bu görüşdən istifadə edərək və Yuri Mixayloviç, Rusiya Federasiyasında Sizin görkəmli,
fəal və nüfuzlu siyasi xadimlərdən biri olduğunuzu nəzərə alaraq, Rusiya ilə qarşılıqlı münasibətlərimizin
problemləri barədə də bir neçə kəlmə demək istərdim.
Məlumdur ki, Moskva ilə əməkdaşlığın özü Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük
əhəmiyyətə malikdir. Çünki Moskva paytaxtdır, Rusiyada deyildiyi kimi, öz miqyaslarına görə də, əhəmiyyətinə
görə də çox mühüm yer tutur. Əməkdaşlığımız müvəffəqiyyətlə inkişaf edir və biz Rusiya ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlığın inkişaf etməsi, genişlənməsi və dərinləşməsi, Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan
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arasında, rus və Azərbaycan xalqları arasında dostluğun möhkəmlənməsi mövqelərində möhkəm dayanmışıq.
Bu, bizim qəti, prinsipial, strateji mövqeyimizdir.
Bax, Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda rusdilli məktəblərin sayı azalmır, əvvəllər olduğu səviyyədə
qalmaqdadır. Sağ olun ki, özünüzlə dərsliklər gətirmisiniz. Əlbəttə, bizim onlara ehtiyacımız var, çünki bizdə
tədrisi rus dilində olan məktəblər çoxdur. Həm də orada təkcə rus millətindən olan uşaqlar deyil, rus dilində
təhsil almaq istəyən azərbaycanlılar da oxuyurlar. Bu, Azərbaycanın köhnə ənənəsidir. Yeri gəlmişkən, bu
ənənə indi də mövcuddur və biz bundan ötrü şərait yaradır, keçmiş Sovetlər İttifaqının bəzi respublikalarında
olan hallara yol vermirik. Həmin respublikalarda rus dilində təhsil məhdudlaşdırılır, bu hallar bizdə – Cənubi
Qafqazda, Zaqafqaziyada da, başqa ölkələrdə də var. Yəni bunun özü də müəyyən dərəcədə göstəricidir ki, biz
Rusiya ilə, rus xalqı ilə əməkdaşlığımızı, dostluğumuzu fəaliyyətimizin mühüm strateji istiqaməti kimi
qiymətləndiririk.
Bununla bərabər, təəssüf ki, əməkdaşlığa mane olan hallar da var. Rusiyanın Cənubi Qafqazda,
Zaqafqaziyada heç də bərabər siyasət yeritməməsi ilə əlaqədar Rusiyaya bəzi etirazımızı, narazılığımızı
bildirməyimiz artıq faktdır. Əlbəttə, biz çox narahatıq ki, Rusiya, - mən Rusiya Federasiyasının Müdafiə
Nazirliyini, digər strukturlarını nəzərdə tuturam, - Ermənistanı böyük miqdarda silahla, hərbi texnika və döyüş
sursatı ilə təchiz edir. Yuri Mixayloviç, sizə belə bir fakt məlumdur ki, 1997-ci ilin əvvəllərində Rusiyanın
hökumət, dövlət orqanlarının özləri, Rusiya Prezidenti Aparatının özü ötən əvvəlki üç ildə Rusiya Müdafiə
Nazirliyi tərəfindən Ermənistana qanunsuz olaraq, qeyri-leqal yolla bir milyard dollarlıq silah göndərilməsi
faktının üstünü açdılar. Bu, məlum olduqda, məsələ Dövlət Dumasında müzakirə edildikdə biz, əlbəttə, çox
narahat olduq və Rusiya rəhbərliyinə müraciət etdik. Şəxsən mən prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinlə
görüşdüm. Biz bu məsələni müzakirə etdik, o, söz verdi və həqiqətən bütün müvafiq orqanlara məsələni
araşdırmağı, tədbirlər görməyi tapşırdı. Təbii ki, mən ona rəsmi müraciət göndərdim.
Bu, 1997-ci ilin əvvəllərində olmuşdu. Həmin ilin ortalarında mənim Rusiyaya rəsmi səfərim oldu, biz çox
mühüm sənədlər imzaladıq. Artıq onda hiss etdik ki, vəziyyət bir qədər dəyişmişdir, Rusiya hökumətinin bəzi
strukturları bu faktı, görünür, birtəhər ört-basdır etməyi qərara almışlar. Buna görə də danışıqlarımız zamanı
ortaya belə bir məsələ çıxdı ki, guya Sovetlər İttifaqının parçalandığı vaxtlarda Ermənistana nisbətən
Azərbaycanda daha çox silah qalmışdır. Elə bunu da üç ildə Rusiya tərəfindən Ermənistana bir milyard dollarlıq
silah göndərilməsi ilə əlaqələndirməyə başladılar.
Əlbəttə, biz belə mövqe ilə razılaşmadıq. Çünki bunun digəri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir də ona görə ki,
Azərbaycanda daha çox silah qaldığı barədə məlumat həqiqətə uyğun deyildir. Buna baxmayaraq, məsələnin
aydınlaşdırılması üçün Rusiya tərəfinin təkidi ilə Rusiya–Azərbaycan–Ermənistan birgə komissiyası yaratmağı
təklif etdilər. Yəni o vaxt biz belə bir qənaətə gəldik ki, əgər Rusiya bunda təkid edirsə, onda qoy bu komissiya
aydınlaşdırsın görək nə üçün, hansı yolla son üç ildə Rusiya Ermənistana bir milyard dollarlıq silah
göndərmişdir və Zaqafqaziyanın hər bir ölkəsinə 1992-ci ildən bəri, Sovetlər İttifaqından nə qədər silah
qalmışdır.
Komissiyanı yaratdılar, biz öz nümayəndəmizi – Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasovun
namizədliyini irəli sürdük. Rusiya tərəfi öz nümayəndəsini gec olsa da, hər halda müəyyənləşdirdi. Amma
Ermənistan bunu etmədi. Beləliklə, komissiya heç bir iş görmədi, məsələ həll edilməmiş qaldı. Bu, bizi
indiyədək həyəcanlandırır, narahat edir. Biz hesab edirik ki, Rusiya hökuməti bu məsələyə dəqiq cavab
verməlidir.
İkinci məsələ də bu səpgidədir. Təəssüf ki, son illər Rusiya Federasiyası Ermənistan ərazisindəki hərbi
bazalarında öz hərbi qüvvələrini artırmağa başlamışdır. Əvvəla, biz öz mövqeyimizi bildirərək demişdik ki,
hesab edirik, Rusiya Federasiyasının Zaqafqaziyada, xüsusən Azərbaycanla hərbi münaqişədə olan
Ermənistanda hərbi bazalar saxlamağa ehtiyacı yoxdur. Biz Rusiya tərəfindən Ermənistana silah göndərilməsinə
nə üçün belə ağrılı münasibət göstəririk? Ona görə ki, Ermənistanla Azərbaycan hərbi münaqişə
vəziyyətindədir. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri
tərəfindən işğal olunmuş, bu torpaqlardan bir milyon azərbaycanlı qovulub didərgin salınmışdır və onlar
çadırlarda yaşayırlar. Odur ki, bu münaqişənin həll edilmədiyi bir vaxtda, - 1994-cü ildə biz atəşi dayandırdıq,
atəşkəs haqqında saziş imzaladıq, məsələnin dincliklə tənzimlənməsinə dair danışıqlar aparırıq. Minsk
konfransının həmsədri kimi Rusiya bu məsələnin dincliklə tənzimlənməsində vasitəçi olduğu halda, nə Azərbaycana, nə də Ermənistana heç bir hərbi yardım göstərməməlidir. Yeri gəlmişkən, Rusiya prezidenti Yeltsinin
1993-cü il tapixli fərmanı var və bu, Rusiya silahlarının hərbi münaqişə zonalarına göndərilməsini qadağan edir.
Rusiya prezidentinin bu fərmanı da pozulur.
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Bir halda ki, Ermənistanla Azərbaycan hərbi münaqişədə olduğuna görə hesab edirik ki, Ermənistanda xarici
bazalar, o cümlədən Rusiya Federasiyasının bazaları olmamalıdır. Amma Rusiya bu rəylə hesablaşmır və bu
barədə müvafiq normaları pozur. Son bir neçə ayda, bəlkə də yarım ildə Rusiya Ermənistan ərazisindəki hərbi
qüvvələrini daha da artırmağa başlamışdır. Oraya S-300 raketləri, MİQ-29 təyyarələri göndərmişlər, həm də bu
təyyarələrin iştirakı ilə hərbi manevrlər keçirmişlər. Biz narazılığımızı, etirazımızı bildirmişik. Ancaq buna heç
kim məhəl qoymur.
Bilirsinizmi, mən bununla əlaqədar prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinə məktub yazdım. Bu yaxınlarda o,
mənə məktub göndərdi və məktubda göstərir ki, Rusiya tərəfi nə etmək barədə düşünür. Bununla bərabər, bu
yaxınlarda mən Rusiya xarici işlər nazirinin müavini cənab Draçevskini qəbul etdim, onunla ətraflı söhbət oldu.
Lakin Azərbaycanın müdafiə naziri bu günlərdə Moskvada oldu, MDB ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşündə
iştirak etdi. Rusiyanın müdafiə naziri Sergeyevlə görüşdü və bu barədə ona danışdı, xarici işlər naziri ilə görüşdə
bəyanat verdi. Ancaq Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bütün bunlara məhəl qoymur. Cavabları da bizi təəccübləndirir – gəlin, sizə də S-300 raketləri, MİQ-29 təyyarələri göndərək. Bu, təəccüblü bəyanatdır. Məgər
Rusiyanın o qədər raketləri, o qədər təyyarələri var ki, onları hər yerə göndərir? Bu, nəyə gərəkdir?
Silahlanmaq yox, əksinə, silahsızlaşmaq lazımdır. Xüsusən də Zaqafqaziyada. Zaqafqaziya onsuz da çox ağır
vəziyyətdədir.
Yuri Mixayloviç, bütün bunları sizə ona görə deyirəm ki, Rusiyadakı siyasi nüfuzunuzu bilirəm. Təkrar edirəm,
Rusiyanın çox görkəmli siyasi xadimi, bu baxımdan da çox fəal xadim kimi sizə böyük hörmətlə yanaşırıq.
Mənə elə gəlir ki, bunları ilk mənbədən eşitmək, bu baxımdan narahatlığımızdan xəbər tutmaq və bu cür
hərəkətlərin Qafqazda, xüsusən Zaqafqaziyada sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsinə və təbii olaraq, Rusiya
ilə Azərbaycan arasında dostluğun və əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə kömək etmədiyini bilmək sizin
üçün maraqlı olacaqdır.
Bunun bəlkə də mövzuya dəxli yoxdur, ancaq bunu sizə demək istəyirəm. Əlbəttə, mən hər hansı bir cavaba
ümid bəsləmirəm, sadəcə olaraq sizi məsələdən agah edirəm.
Y u r i L u j k o v: Heydər Əliyeviç, mən Sizin narahatlığınızı, əlbəttə, başa düşürəm və bilmək istərdim ki,
şəxsən mən, necə deyərlər, mövzunun içində deyiləm. Amma söz verirəm ki, bu narahatlığı şəxsən Rusiya
prezidentinə çatdıracağam. Ötən həftə, cümə axşamı günü onunla uzun sürən görüşümüz oldu və biz bundan
sonra tez-tez görüşmək barədə razılığa gəldik. Onunla sabah çətin ki, görüşüm, çünki sabah onun müraciəti
oxunacaq və bütün günü prezident müraciətlə bağlı olacaqdır. Lakin prezidentdən məni qəbul etməsini xahiş
edəcəyəm və Sizi narahat edən hər şeyi ona çatdıracağam və bunu, əlbəttə, müvafiq tövsiyələrlə edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana gəlməyinizlə əlaqədar bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sizin
bu gəlişiniz münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsinə böyük imkan yaradır.
Bilirəm ki, proqramınız gərgindir, çünki Siz Azərbaycana, Bakıya çox az vaxt ayırmısınız. Buna baxmayaraq, biz sizinlə bu gün bir daha görüşəcəyik.
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31 MART – AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
30 mart 1999-cu il
Hörmətli həmvətənlər!
Bu gün Azərbaycan öz müstəqilliyinin səkkizinci ilini yaşayır. Müstəqillik dövründə qazandığımız
mühüm nailiyyətlərdən biri tariximizin uzun illər gizli saxlanılan, saxtalaşdırılan və təhrif edilən dövr və
hadisələrinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə etməyimizdir. Belə hadisələrdən biri də dövlətimiz
tərəfindən artıq öz siyasi və hüquqi qiymətini almış və bu gün ildönümünü qeyd etdiyimiz azərbaycanlıların
soyqırımı günüdür.
Hər il martın 31-ni azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd etməklə biz bir daha tarixi keçmişə
qayıdır, xalqımıza qarşı açıq şəkildə həyata keçirilən geniş miqyaslı qanlı aksiyaları ürək ağrısı ilə yad edirik.
XIX–XX əsrlərdə xalqımızın başına bir sıra ağır faciələr gətirilib. Böyük dövlətlərin yeritdikləri imperiya
siyasətinin qəddar və məkrli icraçısı olan ermənilərin əli ilə dəfələrlə azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və
soyqırımı törədilmiş, xalqımızı ağır məhrumiyyətlərə, milli faciə və məşəqqətlərə düçar etmişlər. Yüz minlərlə
dinc azərbaycanlı milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmiş, öz ata-baba yurdundan didərgin salınmış,
Azərbaycanın qədim yaşayış məskənləri xarabalığa çevrilmişdir.
Erməni millətçilərinin əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının imperiya siyasətindən, 40-50-ci illərdə sovet
rejimindən bəhrələnərək həyata keçirdikləri soyqırımı siyasəti 80-ci illərin ortalarından başlayaraq
yenidənqurma pərdəsi altında daha da güclənmiş və Azərbaycan xalqına yeni-yeni faciələr gətirmişdir.
Təəssüflər olsun ki, bu qanlı aksiyalara nə beynəlxalq ictimaiyyət, nə də ki, Azərbaycan Respublikasının
rəhbərliyi vaxtında prinsipial qiymət verməmiş və beləliklə də, millətçi-separatçı qüvvələrin qol-qanad açmasına
şərait yaratmışdır. Elə bunun nəticəsidir ki, 1988-ci ildən ortaya atılan qondarma Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ilkin mərhələsində yüz minlərlə azərbaycanlı milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmiş və öz tarixi
torpaqlarından qovulmuş, 1990-cı ilin yanvarında Bakıda və Azərbaycanın digər yerlərində bu haqsızlıqlara
etiraz səsini ucaldan xalqa qarşı vəhşi cinayətlər törədilmiş, 1992-ci ildə qanlı Xocalı soyqırımı baş vermişdir.
Erməni təcavüzkarlarının və böyük Ermənistan ideoloqlarının etnik təmizləmə avantürist hərəkətinin
nəticəsi olaraq bir milyondan artıq soydaşımız öz yurd-yuvasından didərgin salınaraq hər cür qeyri-insani
məhrumiyyətlərə düçar edilmişdir. Təkcə XX əsrdə iki milyondan çox azərbaycanlı bu və ya digər şəkildə
düşmənlərimizin yürütdükləri mənfur soyqırımı siyasətinin ağır təsirinə məruz qalmışdır. Lakin bu faciələrə,
çətinliklərə, haqsızlıqlara baxmayaraq, xalqımız yaşamış, öz müstəqillik əzmini qorumuş və möhkəm iradə
nümayiş etdirmişdir.
Bu gün biz tariximizə bir daha nəzər salırıq. Uğurlarımızla fəxr edir, itkilərimizə görə kədərlənirik. İndi
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşaması, öz haqq səsini bütün dünyaya yayması və keçmişdə baş vermiş
ədalətsizliklərin aradan qaldırılmasına çalışması üçün bütün əsaslar yaranıbdır.
Qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri son əsrdə xalqımıza qarşı həyata keçirilən soyqırımı haqqında
indiki və gələcək nəsillərdə möhkəm milli yaddaş formalaşdırmaq, bu faciələrə bütün dünyada siyasi və hüquqi
qiymət verilməsinə nail olmaq, onun ağır nəticələrinin aradan qaldırılmasına və bir daha belə halların təkrar
olunmamasına çalışmaqdır. Bunun üçün isə yalnız möhkəm və yenilməz milli birlik nümayiş etdirməliyik.
Xalqımıza qarşı törədilə biləcək hər cür xəyanətin və təcavüzün qarşısını hamımız üçün ali məqsəd olan
müstəqil Azərbaycan dövləti uğrunda dönməz mübarizə əzmi və iradəsi ilə almaq olar.
Sizi birliyə, xalqımızın milli maraqlarının və hüquqlarının qorunması uğrunda yenilməz mübarizəyə
səsləyirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 mart 1999-cu il
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AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİNİN SABİQ PREZİDENTİ
TERRİ ADAMSA «ŞÖHRƏT» ORDENİNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Prezident iqamətgahı
31 mart 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Bu gün mənim üçün çox xoş olan bir tədbiri həyata keçirmək istəyirəm. Bizim dostumuz cənab Terri
Adamsa Azərbaycanın dövlət mükafatı – «Şöhrət» ordenini təqdim etmək mərasiminə gəlmişəm.
Cənab Terri Adams Azərbaycanın yüksək dövlət mükafatı – «Şöhrət» ordeni ilə Azərbaycan qarşısındakı
xidmətlərinə görə və respublikamızın xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə əməkdaşlığında həyata keçirdiyi səylərə
görə təltif olunubdur. Mən bu hadisəni, yəni cənab Terri Adamsın Azərbaycanın dövlət mükafatı ilə təltif
olunmasını və bugünkü mərasimi bir xarici ölkənin vətəndaşına Azərbaycanın mükafatının verilməsi kimi yox,
böyük əhəmiyyət kəsb edən bir hadisə kimi qiymətləndirirəm. Bu, bizim Azərbaycanın və bir neçə ölkənin
Dövlət Neft Şirkətlərinin 1994-cü ildə başladığı böyük işin nümunəsidir.
1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycanda tarixi bir hadisə baş verdi, böyük neft müqaviləsi imzalandı və
bu müqaviləni dünya ictimaiyyəti «Əsrin müqaviləsi» adlandırdı. Bu, Azərbaycanın tarixində, respublikamızın
neft sənayesinin tarixində ilk hadisə idi, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının xarici
ölkələrin neft şirkətləri ilə müştərək işlənilməsi üçün yaradılmış konsorsium ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
arasında müqavilənin imzalanması idi.
Bu hadisə Azərbaycanda və müqaviləni imzalayan şirkətlərin mənsub olduqları ölkələrdə böyük ümidlər
yaratdı, eyni zamanda dünyada geniş əks-səda verdi. Müqavilənin imzalanması Xəzər dənizinin zəngin enerji
ehtiyatlarının – neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və hasil ediləcək neftin, qazın dünya bazarlarına çıxarılması
üçün ilk böyük bir addım idi. Biz bu müqavilə ilə dünyaya Xəzər dənizini təqdim etdik, onun zəngin enerji
ehtiyatlarını bəyan etdik və dünyanın neft şirkətlərini Xəzər dənizində Azərbaycanla əməkdaşlığa dəvət etdik.
Eyni zamanda, bu müqavilənin həyata keçirilməsi və nəticələri haqqında dünyada müxtəlif fikirlər
dolaşırdı. Bəziləri böyük ümidlər bəsləyirdi, amma bəziləri isə hesab edirdilər ki, bunu həyata keçirmək çətin
olacaq, yaxud da mümkün olmayacaqdır.
Bu gün böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək olar ki, konsorsium və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
tərəfindən müqavilənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar proqram əvvəlcədən çox doğru-düzgün tərtib olunmuşdur
və onun ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi təmin edilmişdir. Məhz buna görə də «Çıraq» yatağından neftin hasil
edilməsi və sahilə nəql olunması, sahildən isə Bakı-Novorossiysk kəməri ilə dünya bazarlarına ixrac edilməsi
müqavilənin şərtlərində nəzərdə tutulan proqram, cədvəl əsasında qısa bir zamanda həyata keçirildi.
1997-ci il noyabrın 12-də biz «Çıraq» yatağından neftin alınmasını və boru kəməri ilə Qara dənizdəki
Novorossiysk limanı vasitəsilə dünya bazarlarına nəql olunmasını bayram etdik. Biz bununla birlikdə, 1994-cü
ilin sentyabr ayında başladığımız işin əməli nəticəsini əldə etdik. Sübut etdik ki, Xəzər dənizində, Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı yataqlarda nefti həqiqətən müasir texnika, texnologiya ilə hasil etmək olar və onu
dünya bazarlarına çıxarmaq mümkündür.
«Çıraq» yatağından müqavilədə nəzərdə tutulmuş miqdardan xeyli artıq neft hasil edilir və hasilat getgedə çoxalır. Müqavilənin proqramında nəzərdə tutulan digər işlər də ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Qısa bir
zamanda neftin Qərb marşrutu ilə Qara dənizə, oradan isə dünya bazarlarına ixrac edilməsi üçün Bakı-Supsa
neft kəməri tikilib hazırlanıb və bu yaxınlarda onun istismara verilməsi də təmin olunacaqdır.
Konsorsium təşkil ediləndən onun başçısı bizim dostumuz Terri Adams olubdur. Onun çox məharətli
rəhbərliyi nəticəsində, böyük təcrübəsinə, işgüzarlığına görə konsorsiumun işi yüksək səviyyədə aparılıbdır və
ümumiyyətlə, Azərbaycanda, Xəzər dənizində yeni-yeni neft yataqlarında neft hasil etməkdən ötrü yaranan
konsorsiumlar üçün də böyük təcrübə toplanıbdır.
Cənab Terri Adams bu yüksək vəzifədə işlədiyi dövrdə böyük işgüzarlıq göstəribdir. O, özünün böyük
mühəndis, mütəxəssis olduğunu nümayiş etdiribdir və öz biliyi, təcrübəsi, əməli fəaliyyəti ilə konsorsiumun
uğurla işləməsini təmin edibdir. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin yaranmasında, inkişaf etməsində,
onun infrastrukturunun, kadr potensialının yaranmasında və başqa bütün işlərdə cənab Terri Adamsın xidmətləri
böyükdür.
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Məhz bunlara görə cənab Terri Adams Azərbaycan ictimaiyyətinin hörmət və ehtiramını qazanmışdır.
Ona görə də o, Azərbaycanın yüksək dövlət mükafatına – «Şöhrət» ordeninə layiq görülmüşdür. Cənab Terri
Adamsın rəhbərliyi ilə yaradılmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti öz üzərinə düşən vəzifəni bu gün
də müvəffəqiyyətlə həyata keçirir. Mən əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, müqavilədə nəzərdə tutulmuş
proqram bundan sonra da ardıcıl surətdə yerinə yetiriləcəkdir.
1994-cü ilin sentyabr ayında imzalanmış müqavilə və onun əsasında yaradılmış Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkəti Xəzər dənizində neft hasil edilməsi sahəsində dünyanın neft şirkətlərinin birgə işləməsi üçün
atılan ilk addım olmuşdur. O, Azərbaycanın Xəzər dənizində olan digər neft və qaz yataqlarının da dünyanın
neft şirkətləri ilə müştərək işlənilməsi üçün yol açmışdır. Bu gün məmnuniyyətlə deyə bilərik ki, ondan sonra
bir çox müqavilələr imzalanmış və həmin müqavilələr də indi əməli surətdə həyata keçirilir.
Biz bu işlərimizlə Xəzər dənizinin digər Xəzəryanı ölkələrə mənsub olan sektorlarında da neft və
yataqlarının işlənilməsi üçün böyük imkanlar, şərait yaratmış olduq. İndi Xəzər dənizinin Türkmənistan,
Qazaxıstan, İran, Rusiya sektorlarında da işlər aparılır. Beləliklə, biz ilk təşəbbüsümüzlə, addımımızla Xəzər
dənizinin zəngin neft və qaz yataqlarının dünya iqtisadiyyatı üçün işlənib fayda gətirməsinin əsasını qoymuşuq.
Bizim bu işlərimizin böyük gələcəyi vardır. Bu işlər XXI əsrdə dünyada neft hasilatının artmasını təmin
edəcəkdir. Biz buna inanırıq və inanaraq da ardıcıl surətdə işləyirik.
Bizim bu nailiyyətlərimiz, Xəzər dənizində müştərək iş görən şirkətlər, ölkələr Azərbaycan üçün böyük
faydalar gətirir və gətirəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu nailiyyətlərimiz bizim hamımızı, dostlarımızı sevindirir. Amma
eyni zamanda, bizim bu işlərimizə paxıllıq, qısqanclıq edənlər, hətta onu ləkələməyə çalışanlar da az deyildir.
Son vaxtlar ayrı-ayrı ölkələrin bəzi mətbuat orqanlarında, təəssüf ki, Azərbaycanda da əsası olmayan
məqalələr dərc edilir, fikirlər yaradılır ki, guya Xəzər dənizində Azərbaycanın dünyaya bəyan etdiyi neft, qaz,
enerji ehtiyatları yoxdur, yaxud da azdır. Bu məqalələri yazanlar və yaxud onları yazdıranlar, şübhəsiz ki, bunları
arzu edirlər. Yəni onların istəyidir ki, bizim proqnozlarımız düzgün olmasın və nəzərdə tutulmuş böyük neft
Azərbaycan üçün, - təkcə Azərbaycan üçün yox, həm də bu neftdən istifadə etmək istəyən ölkələr üçün – hasil
olmasın. Bunları edənlər Azərbaycana mənfi münasibət göstərən və yaxud da düşmənçilik edən dairələrdir. Amma
təəssüflər olsun ki, belə qüvvələr Azərbaycanın içində də vardır.
Bizim apardığımız işlərə və əlimizdə olan nəticələrə əsaslanaraq mən bu gün bəyan edirəm ki, bu fikirlər
tam uydurmadır. Onların heç bir əsası yoxdur. Onlar Azərbaycana qarşı sadəcə, təxribat məqsədi daşıyır. Belə
dairələr, bu cür qüvvələr nahaq canfəşanlıq edirlər. Onlar yanılırlar. Qoy onlar sevinməsinlər. Ümumiyyətlə, Xəzər
dənizində, o cümlədən Xəzərin Azərbaycan sektorunda nəzərdə tutulduğundan da artıq neft və qaz ehtiyatları
vardır. Onlar bizim imzaladığımız müqavilələr əsasında ardıcıl surətdə işlənəcək və neft, qaz hasil ediləcəkdir.
Bizim bütün proqramlarımız həyata keçəcəkdir.
Dünyanın böyük neft şirkətləri bu gün də bizə, Azərbaycana, respublikamızın Dövlət Neft Şirkətinə
müraciət edərək Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft və qaz yataqlarında iş almaq barədə xahiş
edirlər, təkliflərini verirlər. Biz bu təkliflərə baxırıq. Bu yaxın zamanlarda yeni böyük müqavilələr
imzalanacaqdır və bu işin hələ böyük gələcəyi vardır.
Cənab Terri Adams, sizinlə, həmkarlarınızla birlikdə 1994-cü ilin sentyabr ayında başladığımız iş günügündən öz bəhrələrini verir. Biz və gələcək nəsillər bu işin şahidi olacaqlar.
Cənab Terri Adams, mən sizi təbrik edirəm. Azərbaycanda gördüyünüz işlərə görə sizə bir daha təşəkkür
edirəm. Böyük məmnuniyyətlə Azərbaycanın yüksək mükafatını – «Şöhrət» ordenini sizə təqdim edirəm.
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MDB ÖLKƏLƏRİ DÖVLƏT BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ
İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN MOSKVAYA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
1 aprel 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, MDB ölkələri dövlət başçılarının Moskva zirvə görüşündə hansı məsələlər
müzakirə olunacaqdır?
C a v a b: Müzakirə ediləcək məsələlər çoxdur. Əsas məsələ MDB-nin işinin təkmilləşdirilməsi ilə
əlaqədardır. Bilirsiniz ki, keçən ilin aprel ayında qəbul etdiyimiz qərardan sonra keçirilmiş forumda müəyyən
təkliflər hazırlanıbdır. Biz həmin təkliflərə baxacağıq. Bu təkliflər MDB-nin strukturunun sadələşdirilməsi,
ştatların ixtisara salınması və MDB-nin orqanlarının daha çevik işləməsi məqsədi daşıyır. Biz bu məsələləri
müzakirə edəcəyik. Sonra bir neçə başqa məsələlər də var, biz onları da müzakirə edəcəyik.
S u a l: Siz MDB-nin icraçı katibi vəzifəsinə təklif edilən yeni namizədə razı olacaqsınızmı?
C a v a b: Yeni namizədin kim olduğunu bilmirəm. Görək hansı namizəd olacaq, baxarıq.
S u a l: Siz MDB-nin təkmilləşdirilməsinin perspektivlərini necə görürsünüz?
C a v a b: Bilirsiniz, biz MDB-ni daim təkmilləşdirməyə çalışırıq, ancaq istədiyimizə hələlik nail ola
bilməmişik. Ancaq yeni addım atılacaqdır. Baxarıq, bəlkə də bunun bir nəticəsi olacaqdır.
S u a l: NATO-nun Kosovodakı tədbirlərini pisləyən hansısa birgə bəyanat olacaqmı?
C a v a b: Orada nə olacaqsa, buna Azərbaycan Respublikasının prinsipial mövqeyi nəzərə alınmaqla
münasibətimizi bildirəcəyik.
S u a l: Azad iqtisadi zona məsələsinin müzakirəsi zamanı, Ermənistanın və Rusiyanın bizə olan
münasibətini nəzərə alaraq Azərbaycan…
C a v a b: Azad iqtisadi zona haqqında layihəyə bizim müvafiq qeydlərimiz var. Hesab edirəm, bunlar qəbul
olunacaqdır.
S u a l: Robert Koçaryanla Sizin görüşünüz gözlənilirmi?
C a v a b: Ola bilsin, Robert Koçaryanla görüşəcəyəm.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Moskva, Vorobyovı Qorı,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
2 aprel 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum Eduard Amvrosiyeviç! Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır və yenidən
görüşmək imkanından çox məmnun qaldığımı bildirirəm. Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələrin daha
da genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün belə görüşlərin çox əhəmiyyətli
olduğunu vurğulamaq istəyirəm.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Mənim əziz dostum və qardaşım Heydər Əliyev! Sizinlə hər bir görüşüm
məndə xoş duyğular oyadır. Bu mötəbər məclisdə Sizinlə yenidən görüşmək imkanı yaranmasından məmnun
qaldığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan ilə Gürcüstan, xalqlarımız arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin
hazırkı vəziyyətindən razı qaldığımı bildirir və bu əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi və
dərinləşdirilməsinin gündən-günə inkişaf etməsinə çalışmalıyıq.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Əziz dostum, Sizin fikirlərinizlə razı olduğumu vurğulayaraq bildirirəm ki,
ölkələrimiz, xalqlarımız arasında dostluq münasibətlərinin, iqtisadi əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, bütün
bunlar bizi daha da yaxınlaşdırır.
Biz Qafqazda sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olunmasına, Ermənistan–Azərbaycan və gürcü-abxaz
münaqişələrinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına var gücümüzlə çalışmalıyıq.
Cənab prezident, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil edilən neftin dünya bazarına
çıxarılması üçün Bakı–Supsa boru kəmərinin Gürcüstan ərazisindən keçməsində göstərdiyiniz qətiyyətə və
köməyə görə Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Məlumat verim ki, Poti terminalının tikintisi hazırdır və
Sizi bir daha həmin terminalın açılışı mərasiminə dəvət edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dəvəti böyük məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Bizim tarixi dostluq ənənələrinə malik
olan xalqlarımız arasında münasibətlərin gündən-günə möhkəmlənməsində iqtisadi əlaqələrin son dərəcə böyük
əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıram. Bütün bunlar qonşu və dost müstəqil dövlətlərimizin bütün sahələrdə
əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi üçün mövcud imkanlardan bundan sonra da səmərəli istifadə
edilməsi üçün yaxşı əsasdır.
***
Görüşdən sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin və Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin
jurnalistlərin suallarına cavabı
S u a l: Siz zirvə görüşü barədə nə deyə bilərsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə demək olar? Yaxşı keçdi.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Hər halda düşünürəm ki, bu, faydalı görüş idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şübhəsiz, faydalı görüş idi.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Qəbul edilmiş qərarların da, dövlətlərimizin müstəqilliyini nəzərə almaqla,
prinsipial əhəmiyyəti, hətta deyərdim, daha müasir əhəmiyyəti var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qəbul etdiyimiz bəyannamənin, eləcə də digər sənədlərin çox böyük əhəmiyyəti var.
S u a l: Qısaca deyə bilərsinizmi, bu bəyannamənin konkret məzmunu nədən ibarətdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Özünüz oxuyarsınız. Bəyannamə yəqin ki, dərc ediləcəkdir. Ondan qısaca danışmaq
mümkün deyildir.
S u a l: Cənab prezident, ikitərəfli danışıqlarınızın yekunları necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim ikitərəfli danışıqlarımız həmişə uğurla keçir. Gürcüstanla Azərbaycan arasında
dostluq, mehribanlıq, qardaşlıq münasibətləri var və biz hansısa məsələləri tənzimləmək üçün deyil, təcrübə,
informasiya mübadiləsi aparmaq, habelə səylərimizi əlaqələndirmək üçün görüşürük ki, əməkdaşlığımız daha
yaxşı olsun, Gürcüstana da yaxşı olsun, Azərbaycana da.
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E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Görüşlərimiz daha tələbata çevrilir. Görüşümüz bir qədər gecikəndə…
H e y d ə r Ə l i y e v: Darıxırıq.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Bəli, darıxırıq.
S u a l : Necə razılaşdınız, siz Gürcüstanda tezliklə görüşəcəksiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v : Bəli, tezliklə görüşəcəyik. Bakı-Supsa neft kəmərinin açılışı olacaqdır.
S u a l: Heydər Əliyeviç, Sizin bəyanatınıza münasibət necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin münasibətiniz necədir?
M ü x b i r: Bizim münasibətimiz yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Lap yaxşı.
S u a l: Yuqoslaviya məsələsinə dair birgə mövqe bildirildimi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox.
S u a l: Heç nə qəbul etmədiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Qətiyyən.
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RUSİYA FEDERASİYASININ BAŞ NAZİRİ YEVGENİ PRİMAKOVLA TƏKBƏTƏK
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Moskva,
Rusiya Federasiyasının hökumət evi
3 aprel 1999-cu il
Y e v g e n i P r i m a k o v: Xoş gəlmisiniz Heydər Əliyeviç. Sizinlə görüşmək mənə məmnunluq verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük, Yevgeni Maksimoviç, Sizi görməyimə çox şadam.
Y e v g e n i P r i m a k o v: Rusiya xalqı, Rusiya hökuməti müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə bütün
sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən inanıram ki, xalqlarımız ənənəvi dostluq əlaqələrimizi daha da
möhkəmləndirmək əzmindədir. Azərbaycanla Rusiya arasında ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək üçün
yeni imkanlardan səmərəli istifadə olunması olduqca zəruridir.
Y e v g e n i P r i m a k o v: Elədir, Heydər Əliyeviç, bu olduqca vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə elə gəlir ki, biz əlbəttə, bir çox sahələrdə əməkdaşlığımızı yenidən bərpa
etməliyik. Lakin iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığı nəinki davam etdirmək, hətta daha da dərinləşdirmək
xüsusilə önəmlidir.
Y e v g e n i P r i m a k o v: Biz əməkdaşlığımızı daha da genişləndirməyin vacibliyini yaxşı dərk
etdiyimiz üçün bu işlərin həyata keçirilməsini sürətləndirməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu belədir. Lakin bunun üçün çox mühüm bir problem – Dağlıq Qarabağ
problemi həll edilməlidir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi aradan götürülməli, bu problemin doğurduğu
məsələlər araşdırılmalı, Azərbaycan torpaqlarında əmin-amanlıq bərpa olunmalıdır.
Y e v g e n i P r i m a k o v: Doğru buyurursunuz, cənab prezident. Biz bu ağır problemin sülh yolu ilə
aradan qaldırılması üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan dövləti də, Azərbaycan xalqı da münaqişənin sülh yolu, danışıqlar
vasitəsi ilə həll edilməsinə üstünlük verir. Buna görə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə ümidimiz çoxdur.
Y e v g e n i P r i m a k o v: Rusiya dövləti də Sizin kimi əmindir ki, münaqişənin Minsk qrupu
çərçivəsində sülh yolu ilə həll edilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu da deməliyəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli yolunda Minsk
qrupu həmsədrlərinin səylərinin artırılması olduqca vacibdir. Biz bu işin uğurla həyata keçirilməsi üçün hər cür
mümkün imkanlardan istifadə etməyə hazırıq.
Y e v g e n i P r i m a k o v: Mən bilirəm ki, Siz atəşkəs rejimini əldə etməklə problemin həll olunması
yolunda ilk addımlarınızı atmışsınız. Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişənin aradan götürülməsi üçün
səylərinin artırılması fikri ilə mən tamamilə şərikəm. Bu, vacib şərtdir. Lakin bu münaqişə tam aradan
qaldırılanadək atəşkəs rejimi qorunub saxlanmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bunu yaxşı dərk edirik və imkan daxilində atəşkəsə əməl edəcəyik. Lakin
Rusiya – həm MDB Ölkələri Dövlət Başçıları Şurasının sədri kimi, həm də Minsk qrupunun həmsədri kimi
Azərbaycana və Ermənistana daim eyni münasibət göstərməli və hansısa tərəfə heç vaxt xüsusi yardım və ya
kömək etməməlidir. Biz Rusiyanın gizli olaraq Ermənistana külli miqdarda müasir hərbi silahlar verməsindən
xəbərdarıq və bu bizi olduqca narahat edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi, mən dövlətimizin və
xalqımızın adından Rusiyanın bu addımını bir daha qətiyyətlə pisləyirik və bunun regionun digər ölkələri üçün
də böyük təhlükə yaratdığını nəzərinizə çatdırırıq.
Y e v g e n i P r i m a k o v: Mən Sizin narahatlığınızı başa düşürəm. Rusiya hökuməti AzərbaycanRusiya münasibətlərinin müsbət istiqamətdə genişləndirilməsi üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. Biz MDBdə islahatlar aparılmasının perspektivləri baxışından bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə səy göstərəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan-Rusiya siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrinin genişləndirilməsi və daha
da dərinləşdirilməsi həm Azərbaycan, həm Rusiya, həm də bütövlükdə bütün region üçün əhəmiyyətlidir. İstər
bilavasitə regionda, istərsə beynəlxalq aləmdə baş verən və hər iki tərəfi maraqlandıran hadisələr ətrafında fikir
mübadiləsini davam etdirmək olduqca vacibdir. Mən əminəm ki, müstəqil dövlətlərimizin bütün sahələrdə
əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi, regionda baş verən münaqişələrin aradan götürülməsi naminə həm
Azərbaycan, həm Rusiya dövlətləri bütün mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edəcəklər.
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MOSKVADA MDB ÖLKƏLƏRİ DÖVLƏT BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏN
BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA
VASİTƏLƏRİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
3 aprel 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Moskvaya səfərinizin nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Müstəqil Dövlətlər Birliyinin dövlət başçılarının görüşü keçirildi. Bir sıra məsələləri müzakirə etdik.
Yaxşı sənədlər də qəbul etdik. Xüsusən, bəyannamə qəbul olundu. Mən bunu yaxşı hesab edirəm. Başqa sənədlər də
əhəmiyyətlidir.
Dövlət başçılarının görüşü zamanı Azərbaycan həmişə olduğu kimi, öz mövqeyini bildirdi. Mən Rusiyanın
Ermənistana bir milyard dollar dəyərində qanunsuz, gizli silah verməsi məsələsini bir də qaldırdım. Bu
məsələnin Rusiya hökuməti tərəfindən indiyə qədər həll olunmadığını qeyd etdim və yenidən tələb etdim ki,
Rusiya hökuməti, Rusiyanın prezidenti verdikləri vədi yerinə yetirsinlər, bu məsələ ilə məşğul olsunlar.
Ermənistana verilmiş silahlar geriyə qaytarılsın və bu barədə günahkar olan insanlar cəzalandırılsınlar.
İkinci, mən Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları haqqında məsələni bir də qaldırdım. Məlumdur ki, mən
bu barədə Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsinə məktub göndərmişdim, öz fikirlərimizi bildirmişdik, bəyanatlar
vermişdik. Burada dövlət başçılarının hamısının bir yerdə olmasından istifadə edərək mən məsələni qaldırdım
və xüsusən, Ermənistanda hərbi bazaların olmasını dözülməz hesab etdiyimizi bəyan etdim.
Bizim bu barədə mövqeyimiz çox ədalətlidir. Çünki Ermənistanla Azərbaycan hərbi münaqişə şəraitində
olduğu zaman Rusiya həm böyük dövlət kimi, həm Müstəqil Dövlətlər Birliyində prezidentlər, yəni Dövlət
Başçıları Şurasının sədrliyi vəzifəsini həyata keçirən ölkə kimi, həm də ki, Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün yaranmış Minsk Konfransının həmsədri kimi, Azərbaycanla
Ermənistana eyni münasibət göstərməli və heç vaxt hansısa tərəfə xüsusi bir yardım, ya xüsusi kömək
etməməlidir. Amma buna baxmayaraq Rusiya bu prinsipləri saymır, yəni bunlara hörmətsizlik göstərir. Rusiya
Ermənistana gizli olaraq silahlar veribdir və Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları var. Onlar çoxdan
yerləşdirilibdir. Biz buna həmişə etiraz etmişik. Amma son vaxtlar, son aylar orada yeni S-300 raketləri
yerləşdiriblər, MİQ-29 təyyarələri yerləşdiriblər. Mən buna qəti etirazımızı bildirdim və xahiş etdim, tələb etdim
ki, Rusiya izah etsin – bu, nə üçündür, hərbi bazalar nə üçündür, orada yeni güclü silahların yerləşdirilməsi nə
üçündür? Mən bunların hamısını dövlət başçılarının görüşündə bildirdim. Sonra isə bu sözlərimin hamısını əks
etdirən yazılı bəyanatı Müstəqil Dövlətlər Birliyi rəhbərlərinin iclasında biz yaydıq. Ola bilər, bizim bu
görüşümüzün əsas mənası bundan ibarətdir. Başqa sualınız varmı?
S u a l: Cənab prezident, Ermənistan prezidenti ilə görüşünüzdə hansı məsələlər müzakirə olundu?
C a v a b: Robert Koçaryanla görüşüm oldu. Ətraflı söhbət etdik. Hərə öz mövqeyini bildirdi. Ancaq bizim
mövqelərimiz hələ bir-birinə istənilən qədər yaxınlaşmayıbdır. Ona görə də biz bu dialoqu davam etdirməliyik.
Bizim görüşümüzün ikinci hissəsində Rusiyanın xarici işlər naziri İqor İvanov da iştirak edirdi. O da bizim
görüşümüzdən aldığı təəssüratdan belə nəticəyə gəldi ki, Rusiya fikirləşməlidir və yeni təşəbbüslər irəli
sürməlidir.
Bütün bu danışıqlarda – həm Koçaryanla danışıqda, həm Rusiyanın xarici işlər naziri ilə danışıqda – mən bu
gün Rusiya hökumətinin başçısı Yevgeni Primakovla da görüşdüm, ətraflı danışığımız oldu – mən onlara
bildirdim ki, həmsədrlərin son təklifi keçən ilin noyabr ayında bizə verilmişdi. Bu təklifin müəllifi Rusiyadır.
«Ortaq dövlət», yaxud «ümumi dövlət» anlayışı – biz heç vəchlə bunu qəbul edə bilmərik. Biz bunu bəyan
etmişdik. Ancaq bilirsiniz ki, indi Ermənistanda bu təklif çox dəstəklənibdir, təbliğ olunur və Ermənistan çox
narahatlığını bildirir ki, Azərbaycan nə üçün bunu qəbul etmir. Mən Moskvada onlara dedim, - elə bir bu onu
göstərməlidir ki, əgər Ermənistan indiyə qədər Minsk qrupunun heç bir təklifini qəbul etməyibsə, amma indi bu
təklifi qəbul edib və bunun həyata keçirilməsi üçün bu qədər çalışırsa, onda nəticə çıxarmaq lazımdır: Bu təklif
Ermənistana nə qədər xeyirlidir və Azərbaycana nə qədər zərərlidir. Ona görə də mən Koçaryana da bildirdim,
Rusiyanın xarici işlər naziri İvanova da bildirdim, bu gün isə Rusiya hökumətinin başçısı Yevgeni Primakova da
bildirdim ki, biz bu təklifi heç vaxt qəbul edə bilmərik. Ona görə də Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya da
həmsədrlərdən biri kimi – yenidən təklif hazırlayıb təqdim etməlidir.
S u a l: Cənab prezident, Yuqoslaviya ilə bağlı bəyanatı Azərbaycan dəstəklədimi?
C a v a b: Yuqoslaviya barədə orada heç bir bəyanat olmadı. Çox sağ olun.

168

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

TÜRKİYƏNİN TRT-1 TELEVİZİYA KANALININ «DÜNYA DÜŞÜNCƏLƏRİ
ATATÜRKÜN GÖZÜ İLƏ» VERİLİŞİNDƏ* MÜSAHİBƏSİ
6 aprel 1999-cu il
S e v t a r Y a s a(aparıcı): Salam. Dünyanın fikir mütəfəkkirlərindən biri olan Sartr demişdir: «Müasir
cəmiyyətimizdə hər kəs hər şeyə görə məsuliyyət daşıyır. Ancaq məsuliyyətlərin yerinə yetirilməsi hər şeydən
öncə və hər şeydən çox, məlumat sahibi olmaqla gerçəkləşdirilə bilər».
Bu məqsədlə bugünkü verilişimizdə daha bir dünya mütəfəkkirinin gözü ilə böyük öndərimiz Mustafa
Kamal Atatürkü və onun qurduğu cümhuriyyəti gözünüz önünə gətirəcək və sizin müzakirələrinizə, fikir
mübadiləsi aparmağa təqdim edəcəyik. Hörmətli professor, doktor Özer Ozankayanın hazırladığı bir müsahibəni
izləyəcəksiniz.
Ö z e r O z a n k a y a: Həmin şəxs böyük dövlət və siyasət adamı, eyni zamanda da qardaş türk
xalqlarından birinin dövlət başçısı, yəni qonşu və qardaş Azərbaycanın cümhur başqanı hörmətli Heydər
Əliyevdir. Bildiyiniz kimi, çox hörmətli Heydər Əliyev Sovetlər Birliyinin dağılması gedişində öz ölkəsində
hadisələri diqqətlə izləyən və xalqını düzgün yola istiqamətləndirmiş bir şəxsdir.
S e v t a r Y a s a: Zənnimcə, Heydər Əliyev əvvəllər də böyük vəzifələrdə çalışmış bir dövlət adamı
olmuşdur.
Ö z e r O z a n k a y a: Bəli, hörmətli Heydər Əliyev Azərbaycanın çox dəyərli bir siyasətçisi, dövlət
adamı, uzun müddət ictimai həyatda müəyyən vəzifələr daşımış, xalqının etimadını qazanmış bir şəxsdir. Təbii
ki, belə bir şəxsiyyətin Atatürk və cümhuriyyətlə bağlı fikirlərini öyrənmək bizim üçün hər cəhətdən faydalı və
yararlıdır.
Hörmətli Heydər Əliyev kiçik rahatsızlığı ilə əlaqədar müayinə və müalicə almaq üçün qısa zamanda
Ankaraya gəlmişdi. O, tam sağaldıqdan sonra biz cənab Heydər Əliyevlə Çankayada onun üçün ayrılmış
iqamətgahda görüşdük. Bir saata yaxın ətraflı söhbət etdik. Bu görüşün iki önəmli istiqaməti vardır. Birincisi, 75
illik sosializm quruculuğunu yaşayan və onun zəifləyərək dağılması zamanı da öz xalqına istiqamət verən bir
şəxs kimi, Heydər Əliyevin Türkiyədə həyata keçirilən Mustafa Kamal Atatürkün demokratik inqilabı ilə bağlı
fikirlərini dinləmək maraqlıdır.
S e v t a r Y a s a: İndi müstəqillik təcrübəsi və ona sahib olmaq qayğıları ilə yaşayan Azərbaycan üçün
bu, çox maraqlı bir təcrübədir.
Ö z e r O z a n k a y a: Türkiyə demokratik yolla inkişafını müstəqillik bayrağı altında, tam müstəqillik
qazandıqdan sonra həyata keçirmişdir. Ancaq qonşu və qardaş Azərbaycan sovet imperiyası tərkibində,
Rusiyanın böyük təzyiqi altında yaşamağa məcbur olmuşdu. Bunun doğurduğu səbəblər barədə hörmətli
prezident Heydər Əliyevin bir dövlət adamı kimi söylədiyi maraqlı fikirləri də, şübhəsiz ki, verilişimizdə
diqqətlə işləyəcəyik, şahidi olacağıq.
S e v t a r Y a s a: Siz müsahibə alarkən hörmətli Heydər Əliyevin fikirləri 6-7 illik, ya da elə bir neçə il
əvvəl əldə edilən müstəqillik dövrü ərzində Atatürkü çox oxuması təəssüratı bağışladı, yoxsa uzun müddətdir
onlar bu məlumatlara sahibdirlər?
Ö z e r O z a n k a y a: Şübhəsiz ki, onun açıqlamalarından, suallara verdiyi cavablardan da aydın oldu
ki, Azərbaycanın görkəmli xadimləri Türkiyə və Atatürk ilə çox yaxından maraqlanmış və onu anlamağa
çalışmışlar. Təbii ki, Atatürkə çox böyük bir heyranlıq, çox dərin bir hörmət, çox yüksək duyğular bəsləyən bir
qonşu və qardaş xalqdan söz gedir.
İndi isə gəlin hörmətli Heydər Əliyevin bu düşüncə və duyğular içərisində söylədiyi fikirləri izləyək.
S u a l: Hörmətli cümhur başqanım, bəllidir ki, Mustafa Kamal Atatürkün ölümündən 60 il keçdiyi
halda, millətimiz bu gün də onu ehtiramla yad edir, ona ilham qaynağı kimi baxır. Baxmayaraq ki,
onunla eyni dövrdə, XX yüzillikdə yaşayan Lenin kimi başqa şəxsiyyətlər də vardı. Onlarla müqayisədə
Mustafa Kamal Atatürkün bu daimi dəyərini necə izah edərdiniz və bizə bu barədə nə deyə bilərdiniz?
C a v a b: Bu təbiidir. Çünki Mustafa Kamal Atatürk XX əsrin dünyada ən böyük şəxsiyyətlərindən
biridir. Dövlət adamı kimi, siyasət adamı kimi və dövlət başçısı kimi ölümündən 60 il sonra da Türkiyə xalqı
onun qoyduğu yol ilə gedir. Görün yol nə qədər doğru-düzgün qurulub ki, o yoldan nə sağa, nə sola dönmək

*

Veriliş dünyanın bütün ölkələrinə yayımlanmışdır.
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mümkün deyil. Bu, Mustafa Kamal Atatürkün müdrikliyini göstərir, dahiliyini göstərir, öz xalqına böyük
xidmətlərinin nəticəsini göstərir.
Mən istəməzdim ki, böyük Mustafa Kamal Atatürkü digər şəxsiyyətlərlə müqayisə edim. Çünki Türkiyə
qədim bir ölkədir, qədim bir dövlətdir, xalqdır. Osmanlı imperatorluğunun 700-cü ildönümü olacaqdır. Bu
dövlət 700 il yaşayıbdır və dünyanın böyük bölgələrinə öz təsirini göstəribdir, böyük izlər qoyubdur. Ancaq
bütün imperatorluqlar kimi, Osmanlı imperatorluğu da dağılmağa məcbur edildi. Ola bilər, bəzi imperatorluqlar
daha da çox yaşadı, bəzisi ondan az yaşadı. Bunların səbəbləri çeşidlidir, fərqlidir.
Ancaq Birinci Dünya müharibəsindən sonra Osmanlı imperatorluğu dağıldı. Türkiyənin torpaqlarını əlinə
keçirmək istəyən başqa ölkələr o vaxt çox idi. Yalnız Mustafa Kamal Atatürkün iradəsi, ağlı, zəkası,
qəhrəmanlığı, müdrikliyi ona imkan verdi ki, türk xalqının içindən çıxaraq Osmanlı imperatorluğunun
dağıntılarının, külünün yerində yeni bir çağdaş dövlət yaratsın. Onu da Mustafa Kamal Atatürk yaratdı.
Ancaq bundan öncə Türkiyə böyük sınaqlardan keçdi. Bilirsiniz ki, Türkiyəni o vaxt parçalamaq
istəyirdilər. Mustafa Kamal Atatürkün başçılığı ilə, onun başqanlığı, rəhbərliyi ilə aparılan qurtuluş savaşı türk
xalqını bütün bu ölkələrin Türkiyəyə qarşı yönəldilmiş cəhdlərindən xilas etdi. Burada, Türkiyənin torpağında
yerləşən yunanlar, italyanlar, oradan ermənilər, onunla bərabər Rusiya Türkiyənin Şərq hissəsini əllərinə
keçirmək istəyirdilər. Bunların hamısının qarşısı alındı və nəhayət, 1923-cü ildə Türkiyə torpağında, 700 il
imperatorluq tarixi olan bir ölkənin üzərində yeni bir dövlət – Türkiyə Cümhuriyyəti yarandı. Bu, çox tarixi bir
hadisədir. Şübhəsiz ki, hər bir ölkənin həyatında tarixi hadisələr çoxdur. Ancaq Türkiyənin həyatında 700 il
ömür sürən bir imperatorluq dağılan zaman Mustafa Kamal Atatürk belə bir zəka, ağıl göstərib, iradə,
qəhrəmanlıq göstərib, xalqı bir yerə toplayıb, xalqın önündə gedib və cümhuriyyət yaradıbdır.
Siz bilirsiniz ki, cümhuriyyətin yaranması da o qədər asan olmayıbdır. Ondan sonra onun yaşaması da o
qədər asan olmayıbdır. Ancaq Mustafa Kamal Atatürkün şəxsiyyəti bir də ona görə qiymətlidir ki, həm Türkiyə
xalqı üçün, həm bütün türk dünyası üçün, həm də bütün dünya üçün o, qurub-yaratdığı cümhuriyyəti yaşada
bilibdir.
Məsələn, 1918-ci ildə Rusiya imperatorluğu dağılan zaman, yəni orada bir inqilab – Oktyabr inqilabı
olandan sonra Rusiya dağılmağa başladığı zaman Qafqazda Azərbaycan və digər Qafqaz ölkələri cümhuriyyət
yaratdılar. 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Amma o, cəmisi 23 ay yaşadı.
Yaşaya bilmədi. Çünki Rusiya imperatorluğunun yerində yeni bir dövlət – bolşevik, kommunist imperatorluğu
yarandı. O imperatorluq da Rusiyanın torpaqları içərisində olmuş bütün ölkələri əlindən vermək istəmədi. Bir
tərəfdən də Ermənistanla Azərbaycan arasında o vaxt gedən savaş, Azərbaycanın içində sabitliyin olmaması və
yaranmış cümhuriyyətin içində böyük bir liderin olmaması, lider məsələsi var idi. Elə oldu ki, 23 aydan sonra
bu cümhuriyyət dağıldı.
1923-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması bir də ona görə tarixi hadisədir ki, bu, müsəlman
aləmində, türk dünyasında ilk yaşayan cümhuriyyətdir. Yenə də deyirəm, yaranması da çox əhəmiyyətlidir. Bu,
tarixi bir hadisədir. Amma əgər yaranan şey yaşaya bilmirsə, davam edə bilmirsə, onun əhəmiyyəti də itir.
Mustafa Kamal Atatürk Cümhuriyyəti yaratdı, onun təsislərini yaratdı, cümhuriyyəti qaldırdı, xalqı qaldırdı və
ondan sonra da cümhuriyyəti, ölkəsini etibarlı əllərə tapşırdı.
S u a l: Çox hörmətli cümhur başqanım. Atatürkün qurduğu bu cümhuriyyətin bir dünyəviliyi də
vardır. Bildiyiniz kimi, təkcə Azərbaycandan və bir-iki başqa türk cümhuriyyətlərindən savayı, bütün
islam dünyasında, Pakistandan İndoneziyaya qədər və ərəb ölkələrində – heç birində belə bir dünyəvi
dövlət yoxdur. Bu cümhuriyyətin əhəmiyyəti barədəki fikirlərinizi bilmək istərdik.
C a v a b: Mustafa Kamal Atatürkün böyüklüyü bir də ondan ibarətdir ki, islam dininin təsiri altında
yaşamış və islam dininin hakim olduğu bir dövlətdən çıxan yeni bir dövlət, məhz dünyəvi dövlət qurulubdur.
Siz ona layiq dövlət deyirsiniz, biz Azərbaycan dilində buna dünyəvi dövlət deyirik. Bu da Mustafa Kamal
Atatürkün o cümhuriyyəti qurarkən ən böyük nailiyyətlərindən biridir.
Şübhəsiz ki, o zaman, islam dini bütün islam aləmində, o cümlədən Türkiyə torpağında hakim olduğu bir
dövrdə bu torpaqda əsrlər boyu islam dininin təsiri altında, onun hökmü altında yaşamış xalq üçün cümhuriyyət
yaradaraq onu dünyəvi, layiq cümhuriyyət etmək böyük bir qəhrəmanlıqdır, böyük bir cəsarətdir. Eyni zamanda,
çox uzaqgörənlikdir. Yəni o, xalqı üçün dünya sivilizasiyası yolunu açıbdır. Geriyə yox, irəliyə. Ona görə də
Türkiyə Cümhuriyyətinin dünyəvi cümhuriyyət olması, şübhəsiz ki, onu bütün başqa cümhuriyyətlərdən
fərqləndirir.
Mən sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın da cümhuriyyəti dünyəvi cümhuriyyət olubdur. 1918-ci ildə də
və indi, 1991-ci ildə biz müstəqilliyimizi, istiqlaliyyətimizi əldə edəndən sonra biz ancaq dünyəvi bir
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cümhuriyyətik. Bizim Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətdir. Bu, bizim Konstitusiyamızda
yazılmış əsas prinsiplərdir.
Mustafa Kamal Atatürk bu barədə çox böyük iş görübdür. Hesab edirəm ki, ötən 75 il ərzində Türkiyə
xalqı bu istiqamətdə böyük bir məsafə qət edibdir. Doğrudur, hələ bu gün də problemlər var. Biz də bunu bilirik,
siz də bunu bilirsiniz. Bu dünyəvi cümhuriyyətə pis baxanlar, yəni onu qəbul etməyənlər də vardır. Amma mən
hesab edirəm ki, onlar geridə qalacaqlar. Türkiyə xalqını bundan sonra da irəliyə yalnız Mustafa Kamal
Atatürkün qoyduğu yol, onun müəyyən etdiyi prinsiplər aparacaq, o cümlədən Türkiyə Cümhuriyyəti dünyəvi
dövlət olaraq inkişaf edəcəkdir.
S u a l: Bununla əlaqədar olaraq bizdə Mustafa Kamal Atatürkün dünyəvi bir cümhuriyyət
qurmaqla həqiqətən islam dininin demokratiya ilə əlaqəliyini və heç də bundan kənara çıxmadığını sübut
etdiyini, göstərdiyini, eyni zamanda islam dininin etibarını yüksəltdiyini də söyləyirlər. Bu barədə
fikrinizi bilmək olarmı?
C a v a b: Bu da Mustafa Kamal Atatürkün dahiliyidir və eyni zamanda o, bütün islam dünyasına
nümayiş etdirib, göstəribdir ki, islam dinindən imtina etmədən, islam dinini xalqın mənəvi dəyərləri hesab
edərək dünyəvi bir dövlət qurmaq olar. Yəni bunlar heç vaxt bir-birinə zidd deyildir. Bunu yalnız islam
dövlətçiliyini qoruyub saxlamaq istəyən adamlar o vaxt da, indi də sübut etmək istəyirlər ki, guya dünyəvilik
islam dininə ziddir. Bu, doğru deyildir.
Azərbaycanda əsas prinsiplərimizdən biri, yəni bizim mənəvi, milli ideologiyamız milli-mənəvi
dəyərlərimizi ümumbəşəri dəyərlərlə birləşdirməkdən, sintez etməkdən ibarətdir. Biz bu yol ilə gedirik. Mustafa
Kamal Atatürk bu yolu qoyubdur. Yəni islam dinindən heç kəs imtina etmir. İslam dini bizim mənəvi
mənbəyimizdir. Əsrlər boyu bizim xalqlarımız – Türkiyə də, Azərbaycan da islam dininə itaət edibdir.
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan sonra din tamamilə yasaq olundu. Təkcə islam dini yox,
bütün dinlər. Yəni ateizm siyasəti aparıldı. Azərbaycanda 70 il din yasaq olundu. Amma din ölmədi. İnsanlar
dini saxladı, qorudu – qəlbində qorudu, bütün adət-ənənələrində qorudu. Amma sovet hakimiyyətindən sonra,
yəni o yasaq üzərindən götürüləndən sonra bir ilin içərisində bu din hər yerdə özünü göstərdi. İndi, son illərdə
Azərbaycanda çoxlu məscidlər tikilibdir, yaradılıbdır. Özü də bunu xalq edir. Bu, çox gözəl bir haldır. Yəni biz
dinimizi heç vaxt unutmamalıyıq. İslam dini bizim xalqımıza böyük dəyərlər veribdir. Amma bu da heç zidd
deyil ki, biz bəşəri dəyərlərdən də istifadə edək və layiqli, öz xalqımız üçün daha da uyğun yol ilə gedək.
S u a l: Bir misal çəkmək istəyirəm. Türkiyədə inqilabdan sonra cəmiyyət daxilində qadınlarla
kişilər eyni hüquqa sahib oldular. İnqilabın bu töhfəsi barədə fikirlərinizi söyləyərsinizmi?
C a v a b: Şübhəsiz ki, bu da Mustafa Kamal Atatürkün böyük xidmətlərindən biridir. Bilirsiniz, bizim
üçün, azərbaycanlılar üçün burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Çünki Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin nə qədər
zərərli cəhətləri olubsa, o qədər də xeyirli cəhətləri olubdur. Azərbaycanda 1920-ci ildə bütün qadınlara tam
azadlıq verildi, qadınlarla kişilərin hüquqları bərabərləşdirildi. Qadınlar çadraları atdı. Bu, bir gündə olmadı. Bu
proses 20 il getdi. Amma indi bizim qadınlar sərbəst, rahatdırlar. Bir indi deyil, 50 il bundan öncə də belə idi və
onlar hər şeydə bərabərhüquqludurlar.
Məsələn, Azərbaycanda təhsil sahəsində çalışanların 70 faizi qadınlardır. Səhiyyə sahəsində çalışanların –
həkimlərin, başqa tibb işçilərinin 60 faizi qadınlardır. Yəni bu, bizim üçün yeni bir şey deyildir. Amma əgər biz
bütün islam dünyasını, islam aləmini götürsək, o vaxt Mustafa Kamal Atatürkün islam aləminin içində qalaraq,
cümhuriyyət quraraq, eyni zamanda islam dininin qadınlara qarşı qoyduğu yasaqları götürməsi də ən böyük,
cəsarətli addımlarından biridir. Bu da özünü doğrultdu. İndi, Allaha şükür, Türkiyədə qadın, kişi – hamısı
bərabərhüquqludur. Hətta bəzən baxırsan, Fransadan da irəliyə gedibdir.
S u a l: Cənab prezident, Atatürkün iqtisadi siyasətinin üzərində dayanmaq istərdim. Bəllidir ki,
Atatürk dövlətçilik siyasəti ilə həm kapitalizmdən, həm də sosializmdən, yəni kollektivləşmədən
bəhrələnərək onların əsasında yeni, üçüncü iqtisadi yol yaratmış oldu. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bu da doğrudur. Bu, tamamilə doğrudur. Məsələn, biz o vaxt Sovetlər Birliyində yaşayan
zaman belə düşüncələr var idi ki, Türkiyədə də Mustafa Kamal Atatürk sosializm qurur. Bilirsiniz ki, Mustafa
Kamal Atatürkün Leninlə də ünsiyyəti olmuşdur və Sovetlər Birliyi ilə Türkiyənin münasibətləri İkinci Dünya
müharibəsi başlayana qədər normal olmuşdur. Çünki burada da sosializm ideyaları yayılırdı və Mustafa Kamal
Atatürkün həm siyasətində, həm dövlətçilik işlərində, həm də iqtisadiyyatın qurulmasında bu prinsiplərdən
istifadə olunurdu. Amma mən burada Mustafa Kamal Atatürkün müdrikliyini yenə də qeyd etmək istəyirəm. Bu,
nədən ibarətdir?
Sovetlər Birliyində kommunizm ideologiyası kapitalizmi tamamilə yox etməyə, yeni bir iqtisadi sistem
qurmağa əsaslanırdı. Sosializm sistemi kapitalizmi dağıtdı, kapitalizmlə olan bütün kapitalı dağıtdı.
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Kəndlilərdən torpaqları alıb dövlətə verdi. Kəndlini torpaqsız etdi, kollektivləşdirdi. Bu, 30-40 il öz nəticəsini
verdi. Amma nəticədə nə oldu?
Məsələn, Sovetlər Birliyində kollektivləşmə başlayanda bu kollektivləşməni həyata keçirmək üçün o
qədər zor, güc işlədilirdi, o qədər insanlar repressiya olunurdu, o qədər öldürülürdü ki, - milyonlarla. Yəni sovet
hakimiyyəti öz xalqına böyük zərbələr vurdu – o ideyasını həyata keçirmək üçün. Amma ideya da doğru ideya
olmadı. Yəni bu cür ola bilməz. Atatürk isə burada yanlışlığa yol vermədi. O, bundan da istifadə etdi, ondan da
istifadə etdi və düzgün yol tutdu, ölkəsini iqtisadi nöqteyi-nəzərdən çox düz yol ilə apardı. Bu da onun
böyüklüyüdür.
Məsələn, 1992-ci ildə mərhum Turqut Özal və mənim dostum, qardaşım hörmətli Süleyman Dəmirəl məni
İzmir iqtisadi Konqresinə dəvət etdilər. Mən onda bildim ki, 1923-cü ildə Atatürk birinci iqtisadi Konqresi
keçiribdir və iqtisadiyyatın inkişaf etməsinin yollarını göstəribdir. 1992-ci ildə keçirilən üçüncü iqtisadi
Konqres idi. Ona görə iqtisadiyyat sahəsində, dövlətçilik sahəsində də o, çox ağıllı yollarla gedibdir.
S u a l: Hörmətli prezident, Mustafa Kamal Atatürkün vaxtilə həyata keçirdiyi yazı, yəni əlifba
məsələsi ilə bağlı fikirlərinizi öyrənə bilərikmi?
C a v a b: Bu da bizim üçün yeni deyildir. Ancaq mən bunu başqa ölkələrlə müqayisədə deyə bilərəm.
Şübhəsiz ki, Mustafa Kamal Atatürkün ərəb əlifbasından imtina edib latın əlifbasına keçməsi də türk xalqı
üçün böyük bir nailiyyət oldu, xalqın gələcəyi, mədəniyyəti üçün böyük yollar açdı. Ancaq mən sizə bildirmək
istəyirəm ki, hələ XIX əsrin 70-ci illərində Azərbaycanın böyük yazıçısı Mirzə Fətəli Axundov Azərbaycan
xalqı üçün, türk xalqı üçün latın əlifbasına keçmək təşəbbüsünü irəliyə sürmüşdür. Sonra onu çox sıxmışlar. O,
İstanbula gəlib, çünki o vaxt mərkəz İstanbul idi, - bütün bu alimlərin, üləmaların qarşısında bir neçə dəfə sübut
etməyə çalışıb ki, biz artıq latın əlifbasına keçməliyik. Ancaq onu qəbul etməyiblər və Mirzə Fətəli Axundov da
bir şey edə bilməyibdir. Yəni görün bu işin başlanğıcı haradadır. Ancaq o vaxt bunu həyata keçirmək mümkün
olmadı.
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulanda Azərbaycan çox böyük bir təşəbbüs etdi: 1926-cı ildə
Azərbaycanda türkoloji Konqres oldu və Türkiyədən də oraya böyük insanlar, o cümlədən Fuad Köprülüzadə
gəlmişdi. Onlar Bakıda birinci türkoloji Konqresdə iştirak etdilər. 1926-cı ildə qərar qəbul olundu ki,
Azərbaycan latın əlifbasına keçir. Yəni bu, bizim üçün yeni bir şey deyildir. Amma Mustafa Kamal Atatürkün
Türkiyədə latın əlifbasına keçməsi, - mən bilirəm, buna dindarlar tərəfindən nə qədər müqavimətlər olubdur, bu
nə qədər çətin olubdur. Amma o, bunu həyata keçiribdir, - bu da böyük uğurdur.
S u a l: Sayın cümhur başqanım. Mustafa Kamal Atatürkün liderliyi ilə aparılan bu inqilabların
qardaş türk cəmiyyətlərinə, islam dünyasına, eləcə də Avropa cəmiyyətlərinə nə kimi təsirləri olmuşdur?
C a v a b: Şübhəsiz, çox təsir edibdir.
Məsələn, biz Azərbaycanda Mustafa Kamal Atatürkü həmişə böyük bir qəhrəman kimi tanımışıq.
Baxmayaraq ki, Sovetlər Birliyinin içərisində olduğumuz zaman bizim sərhədlər bağlı, hər şey qapalı idi və
Moskva Azərbaycanda pantürkizm ideyasının olduğunu daim irəliyə sürərək bizi Türkiyədən ayırmağa çalışırdı.
Biz öz mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız haqqında bir həqiqəti deyəndə və yaxud öz xalqımıza xas olan bir yazı
yazanda deyirdilər ki, bunlar pantürkistlərdir. Yəni Rusiyanı, Moskvanı bir tərəfdən ermənilər qızışdırırdılar, bir
tərəfdən də Rusiya qorxurdu ki, Azərbaycan Türkiyə ilə çox yaxın bir dövlətdir, ona görə bunların arasını o
qədər kəsmək lazımdır ki, heç kəs qovuşa bilməsin.
Biz Mustafa Kamal Atatürkü o dövrdə – bizim tarixdə də var, mən özüm bunu çox kitablardan
oxumuşam, - həmişə böyük bir şəxsiyyət, qəhrəman kimi tanımışıq. Ona görə indi Mustafa Kamal Atatürkü
Azərbaycanda Türkiyədən də çox sevirlər. Mən bilirəm, bəlkə bəziləri, dünyəvi dövlətin əleyhinə çıxan adamlar
buna etiraz da edirlər. Amma Azərbaycanda birmənalı şəkildə elə bir insan tapa bilməzsən ki, Mustafa Kamal
Atatürkün haqqında pis bir söz desin. Hamı onu böyük sevgi və məhəbbətlə xatırlayır.
Şübhəsiz ki, Türkiyə kimi bir ölkədə dünyəvi cümhuriyyətin yaradılması başqa islam ölkələrinə də təsir
edibdir. Ola bilər, birinə çox, birinə az. O cümlədən Avropaya da müəyyən təsir edibdir. Yəni orada da görüblər
ki, bu dünyəvilik təkcə Avropaya məxsus deyildir, Şərq xalqlarında, islam dünyasında da bu ola bilər. Yəni
avropalılar güman etməsinlər ki, bu, ancaq onlarındır, onlara məxsusdur, başqalarında ola bilməz. Mustafa
Kamal Atatürkün gördüyü işlər, şübhəsiz ki, burada da öz təsirini göstəribdir.
S u a l: Cənab prezident, icazənizlə, son sualımı vermək istəyirəm. Mustafa Kamal Atatürkün bu
inqilablarının və qurduğu cümhuriyyətin təmsil etdiyi düşüncələrin Türkiyə üçün, islam dünyası üçün ən
böyük mirası nədir? – sualına necə cavab verərdiniz? Əvvəlcədən çox təşəkkürümü bildirirəm.
C a v a b: Ən böyük mirası Türkiyə Cümhuriyyətidir. O, 75 ildən çoxdur ki, yaşayır və şübhəsiz ki,
Mustafa Kamal Atatürkdən sonra altmış il içərisində onun işinin davamçılarının fəaliyyəti nəticəsində, onların
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çox böyük işlərinin nəticəsində cümhuriyyət çox yüksəlmişdir. Türkiyə böyük, qüdrətli bir dövlətə çevrilmişdir.
Budur Mustafa Kamal Atatürkün mirası! Qüdrətli, güclü, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, dünya miqyasında çox
özəl bir yer tutmuş Türkiyə Cümhuriyyəti! Budur Mustafa Kamal Atatürkün mirası!
Təşəkkür edirəm. Mən bu görüşdən çox məmnunam.
***
S e v t a r Y a s a: Hörmətli Ozankaya, bu görüşdə sizin ən çox diqqətinizi çəkən nə oldu?
Ö z e r O z a n k a y a: Doğrusu, dəyərli tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat vermək üçün görüşdəki bəzi
məqamları qeydə almışdım və hətta sonra onu kağıza köçürdüm. Atatürkün çox böyük imtahanlardan böyük
uğurlarla çıxmış bir şəxsiyyət olaraq, Osmanlı imperatorluğunun süqutundan sonra, özünün dediyi kimi,
imperiyanın külünün içindən yeni, yaşayan, müstəqil, canlı bir Türkiyəni çıxarmış və yaratmış olması çox
təqdirəlayiqdir.
İkincisi, islam və türk dünyasında ilk cümhuriyyətdir, deyir.
Mən bir az sonra təkrar yenə toxunacağam. 1918-ci ildə yaranmış və cəmi 23 ay yaşamış bir respublikanı
onlar daha əvvəl qurmuş olmaqla bərabər, tam müstəqillik ideyasına sahib olan türk inqilabı, türk mədəni inqilabı
nəticəsində, Atatürkün deyimi ilə, sonsuzluğa qədər yaşaya biləcək qüdrətdə bir cümhuriyyət qurulmuşdur. Bunun
islam və türk dünyasında ilk cümhuriyyət olduğunu xüsusi vurğulaması önəmlidir.
Hörmətli Heydər Əliyev Atatürkün liderliyi altında gerçəkləşdirilən ictimai inqilabların mühüm bir
hissəsinin Azərbaycanda çoxdan həyata keçirildiyini, sınandığını və bunların qeyri-adi bir şey olmadığını
söyləyir. O, Türkiyədə bunların daha böyük miqyasda uğurla gerçəkləşdirildiyini bildirir və belə bir nəticəyə
gəlir ki, 1918-ci ildə ilk dəfə Azərbaycanda qurulan respublika Qafqazda baş verən geosiyası hadisələr axarında,
sovetlər imperiyası daxilində müstəqillikdən məhrum olaraq yaşaya bilmədi. Eləcə də əlifba inqilabının zəruriliyini, ərəb əlifbasının dilimizə uymadığını və latın əlifbası ilə dəyişdirilməsi lüzumunu görürdük. 1926-cı ildə
Bakıda keçirilən türkoloji Konqresdə latın qrafikasına keçmək barədə qərar qəbul edildi. Amma Stalinin təzyiqi
nəticəsində Azərbaycan latın əlifbasından istifadə edə bilmədi. Çünki Türkiyə də 1928-ci ildə latın qrafikasına
keçmişdi. Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələrinə mane olmaq üçün və dolayısı ilə Azərbaycanı sovet
sərhədləri daxilində təcrid etmək məqsədi ilə Azərbaycana bu qrafikadan istifadə etməyə icazə verilməmişdi.
Dünyəvilik, qadın haqları sahəsində də mühüm uğurlar qazanılmışdır. Bunlar həqiqətən də müasir
sivilizasiyanın mühüm ünsürləridir. Bunlar hörmətli Heydər Əliyevin çıxışlarında və açıqlamalarınla bir
leytmotiv kimi keçir və ümumən türk inqilablarına onun dərin ehtiramını nümayiş etdirir.
Cənab prezident iqtisadi sahədə də bir müqayisə aparır. Məsələn, dövlət və ictimai sektorlara yer vermək
lüzumunun, Atatürkün etatizm siyasətinin Azərbaycan üçün gözlənilməz bir şey olmadığını söyləyir. Ancaq o
vaxt Azərbaycanda, bütün sovet imperiyasında olduğu kimi, inzibati-amirlik üslubu, kollektivləşdirmə üsulu
zorakılıqla həyata keçirildiyinə görə bunlar lazımi səmərə verməmişdi. Bu mənada Atatürkün həyata keçirdiyi
demokratik islahatların tam müstəqilliyə xidmət etdiyi və düzgün olduğu hörmətli Heydər Əliyev tərəfindən
açıqca qeyd olunur.
Cənab prezident maraqlı bir cəhətə də toxundu. Mən bunu ilk dəfə onun özündən eşitdim. Onun türk
inqilabının dünyəvilik sahəsində Avropaya təsir göstərdiyi və dünyəviliyin yalnız Avropaya xas olmadığı, başqa
millətlərin, xüsusilə müsəlman xalqlarının da dünyəviliyi gerçəkləşdirmiş olması barəsində fikri də son dərəcə
qiymətlidir.
Pantürkizm və panislamizm ideyalarının Atatürk tərəfindən rədd edilməsinin Türkiyə və digər türkdilli
cəmiyyətlər üçün nə qədər dəyərli olduğunu söyləyərkən prezident Heydər Əliyevin bu ideyaların bütün türk
dünyasını çıxılmaz vəziyyətə saldığını, onlara qarşı rusların müdaxiləsi üçün şərait yaratdığını bildirməsi də
maraqlıdır.
Zatən Atatürk də pantürkizmin və panislamizmin tarixdə heç vaxt həyata keçmədiyini və keçə
bilməyəcəyini, bunun boş bir xəyal olduğunu, bundan türk millətinin, türk xalqının böyük ziyan çəkdiyini
dəfələrlə söyləmiş, bunun düşmənlərimizin sayını artırmağa, bizə qarşı təzyiqləri çoxaltmağa səbəb olduğunu
bildirmişdir. Hörmətli Heydər Əliyev də eyni şəkildə Atatürk kimi, panturanizm və pantürkizm ideyalarının, bu
cür siyasətin zərərli olduğunu nəzərə çarpdırır.
S e v t a r Y a s a: Hörmətli Özer Ozankaya, sizə çox təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, biz yeni bir
düşüncə çiçəyi dərərək elm, sənət, fəlsəfə sahəsində görülən hər işdə olduğu kimi, dünyanın gözəlliyə, yaxşılığa,
həqiqətə doğru dəyişməsinə kiçik bir töhfə verdik. Güman edirik ki, hamımız irəliyə doğru bir addım da atdıq.
Bu amalla sizinlə yenidən görüşənədək. Sağ olun.
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Müsahibəni professor, doktor
Özer Ozankaya aparmışdır
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GÜRCÜSTANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI SƏFİRİ
ZURAB QUMBARİDZE İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
7 aprel 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük, hörmətli cənab Qumbaridze! Bu yaxınlarda mən Moskvada prezident
Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze ilə görüşdüm. Biz işlərimiz barədə yaxşı danışdıq. İndi işlər necədir?
Z u r a b Q u m b a r i d z e: Heydər Əliyeviç, vaxt tapıb məni qəbul etdiyinizə görə sağ olun. Mənə
kifayət qədər xoş və çox sevindirici bir tapşırıq verilibdir. Əlbəttə, xəbəriniz var ki, aprelin 17-də Gürcüstan
Azərbaycanla birlikdə region üçün, Azərbaycan və Gürcüstan üçün, bəlkə də bütün dünya ictimaiyyəti üçün böyük
bir günü qeyd etməyi planlaşdırır. Həmin gün Bakı–Supsa neft kəmərinin və Supsa terminalının – böyük bir
layihənin, bir vaxtlar Sizin başladığınız, Sizin həyata keçirdiyiniz böyük bir işin açılış mərasimi olacaqdır.
Birmənalı şəkildə deyə bilərəm ki, indi Gürcüstanda böyük hazırlıq görülür. Gürcüstan Azərbaycan
nümayəndə heyətinin, bu layihənin həyata keçirilməsi üçün hər şeyi etmiş olan Azərbaycan Respublikasının
prezidenti Heydər Əliyeviç Əliyevin gəlişini böyük hörmətlə, məsuliyyətlə və böyük fərəhlə gözləyir.
Siz bilirsiniz ki, ötən dövrdə çoxları bu layihənin peallaşması ideyasına, bütövlükdə Azərbaycanın neft
sərvətlərindən istifadə edilməsi ideyasına şəkk-şübhə ilə yanaşırdı. Amma Sizin sayənizdə, çəkdiyiniz zəhmət
sayəsində bütün bunlar artıq həyata keçirilir və aprelin 17-si buna ən yaxşı misaldır, həmin gün Siz və prezident
Eduard Amvrosiyeviç bu layihənin başa çatdırıldığını elan edəcəksiniz.
Mən Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzedən dəvət məktubunu çatdırmaq tapşırığı almışam. Amma Siz
özünüz bilirsiniz ki, Eduart Amvrosiyeviç ilə birlikdə Sizin xidmətiniz olan bu tədbirə dəvət rəmzi səciyyə
daşıyır. Siz qonaq deyil, Gürcüstan prezidenti ilə birlikdə bu tədbirin əsas sahibi hesab edilirsiniz. Bu, birgə
tədbirdir və əlbəttə, indiki halda bu dəvət diplomatik xarakterə malikdir. Biz Sizi salamlamağa həmişə şadıq. Bir
səfir kimi əminəm və şadam ki, münasibətlərimiz elə səviyyəyə çatacaq ki, onda biz Sizi Gürcüstanda hətta
formal dəvətlərsiz də salamlaya biləcəyik.
17 aprel çox maraqlı gün olacaqdır. Potiya çoxlu qonaq gələcəyi gözlənilir. Poti kiçik şəhər olsa da, oraya
400-500 adam dəvət edilmişdir. Bunlar əsasən jurnalistlər, bu layihənin iştirakçıları – səhmdarlar, inşaatçılardır,
mən layihənin həyata keçirilməsində iştirak etmiş şirkətləri nəzərdə tuturam. Yəni tədbirin böyük əhəmiyyəti
var və orada Sizin iştirakınız, Sizin rolunuz isə, şübhəsiz, olduqca mühüm və çox fərəhlidir.
Siz bilirsiniz ki,elə həmin gün Poti dəmiryol terminalının açılışı da planlaşdırılır. Bizim qonağımız kimi Siz
yəqin ki, hər iki tədbirdə iştirak edəcəksiniz. Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın gəlişi gözlənilir.
Bu tədbirlərdə o da iştirak edəcəkdir. Beləliklə, həmin gün iki tədbirlə – Supsa terminalının açılışı ilə, - bu
zaman Siz ilk tankerə neftin necə vurulduğunu görəcəksiniz, - habelə Poti dəmiryol terminalının açılışı ilə
əlamətdar olacaqdır.
Tədbir müəyyən vaxt üçün nəzərdə tutulmuşdur Sizi Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze salamlayacaq və
mən onun dəvət məktubunu məmnuniyyətlə Sizə çatdırıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dəvətə görə, prezident Şevardnadzenin məktubuna görə sağ olun. Biz həmin
məsələni bu yaxınlarda Moskvada görüşümüz zamanı müzakirə etdik.
Bakı–Supsa neft kəmərini birlikdə açmaq üçün aprelin 17-də Gürcüstanda, Potidə hökmən olacağam. Bu,
özünün həm iqtisadi, həm texniki, həm də siyasi əhəmiyyətinə görə həqiqətən çox böyük layihədir. Biz bu
yaxınlarda xarici neft şirkətləri ilə birlikdə Xəzərdəki yataqların istismarına başladıq. Qısa müddətdə Bakı–
Novorossiysk neft kəmərini çəkdik və 1997-ci ilin noyabrından başlayaraq Xəzərdə çıxarılan nefti Qara dəniz
sahilindəki Novorossiysk limanına ixrac edirik. Bundan sonra biz Bakı–Supsa neft kəmərinin və Poti şəhərində
terminalın inşasına başladıq. Bu, böyük işdir, orada milyonlarla dollar qoyulmuşdur, mürəkkəb texniki qurğular
tikilməsi nəzərdə tutulurdu. Allaha şükür ki, biz bunun öhdəsindən yaxşı və vaxtında gəldik. Neft kəməri artıq
çoxdan çəkilmişdir. Son vaxtlar boru neftlə doldurulurdu. Məlumdur ki, boru kəməri artıq tamamilə doldurulmuş və neft artıq Potiyə çatmışdır. Mənə söyləyiblər ki, çox yaxşı terminal tikiblər və ayın 17-də neft kəmərini
işə salmaq lazımdır ki, neft bu kəmərlə axsın və biz onu həmin marştrutla ixrac edə bilək.
Bizdə neft uğurla çıxarılır. Bu il «Çıraq» platformasından 5 milyon tondan artıq, ola bilsin, daha çox neft
çıxarılacaqdır. Bakı–Supsa neft kəmərinin gücü 5 milyon tondan çoxdur və lazım gələrsə, bu marşrutla vurulan
nefti artırmaq olar.
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Bu, böyük hadisədir, Gürcüstanla Azərbaycan və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, yəni xarici
ölkələrin bir çox neft şirkətlərinin daxil olduqları konsorsium arasında yaxşı və səmərəli əməkdaşlıqdan xəbər
verir.
Bu marşrutun böyük əhəmiyyəti var, çünki o, Azərbaycan üçün hər cəhətdən daha məqbuldur. O, bir də
bununla əlamətdardır ki, biz Azərbaycan neftini dünya bazarına birbaşa çıxaracağıq. Azərbaycan nefti çox
keyfiyyətlidir, lakin Novorossiyskdə onu Qərbi Sibirdən göndərilən neftlə qarışdırırlar. Burada isə neft xalis
Azərbaycan, Xəzər neftidir. Bu boru ilə dünya bazarlarına keyfiyyətli neft daşınacaqdır.
Bu, yaxşı işdir və düşünürəm ki, Xəzərdə işimizin böyük perspektivi var. Bilirsiniz ki, biz dünyanın
müxtəlif neft şirkətləri ilə 15-dən çox iri müqavilə imzalamışıq, fəal iş gedir. Odur ki neft hasilatı ildən-ilə
artacaq və təbii olaraq, indi «Çıraq» platformasında nəzərdə tutulduğundan daha çox miqdarda neft ixracı
məsələsi qarşıya çıxacaqdır. Buna görə də biz Bakı-Ceyhan neft kəmərinin inşasını planlaşdırırıq. Ötən ilin
oktyabrında Ankarada Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan Bakı–Ceyhan neft kəmərinin
inşası haqqında bəyannamə imzaladılar. Düşünürəm ki, biz tezliklə bu neft kəmərinin də inşasına başlayacağıq,
o da Azərbaycanı və Gürcüstanı birləşdirəcək və təbii ki, ölkələrimizin iqtisadi inkişafına təkan verəcəkdir.
Bütün bünlar Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı mövcud olan dostluq, qardaşlaq münasibətlərinə əsaslanır.
Buna görə də şadam ki, biz artıq bu işi yerinə yetirmişik və indi yalnız rəsmi açılış qalır. Ayın 17-də biz Potidə,
Gürcüstanda bir yerdə olacağıq.
Xahiş edirəm, mənim salamımı, ən xoş arzularımı Eduard Amvrosiyeviçə, Gürcüstandakı dostlarımızın
hamısına çatdırasınız.
Z u r a b Q u m b a r i d z e : Cənab prezident! İcazə vein aprelin 17-dəki hadisə ilə əlaqədar informasiya
materialı hazırlamaq üçün Bakıya gəlmiş Gürcüstan jurnalistlərini Sizə təqdim edim.
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GÜRCÜSTAN JURNALİSTLƏRİ – GÜRCÜSTAN TELEVİZİYASININ BİRİNCİ
KANALINDAN GEORGİ KVİTAŞVİLİNİN, «SAKARTVELOS RESPUBLİKA»
QƏZETİNDƏN ALEKO ASLANİŞVİLİNİN VƏ «GÜRCÜSTAN» (AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ)
QƏZETİNDƏN İSLAM ƏLİYEVİN SUALLARINA CAVABI
Prezident sarayı
7 aprel 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Siz Qərb istiqamətində neft kəmərinin inşasının başa çatdırılmasına nə
kimi əhəmiyyət verirsiniz?
C a v a b: Bakı-Supsa neft kəmərinin inşası istər Azərbaycan, istərsə də Gürcüstan üçün və Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda bizimlə birlikdə neft çıxaran şirkətlər üçün böyük hadisədir.
Azərbaycan qədim neft diyarıdır. Onun torpaqlarının təkindən artıq bir milyard ton neft çıxarılmışdır.
Lakin Azərbaycanda quruda və dənizdə hələ çoxlu neft və qaz var. Son 50 ildə mütəxəssislər, geoloqlar,
neftçilər Xəzərin nəzəri ehtiyatlarını fəal surətdə müəyyənləşdirirlər.
Biz Xəzərin təkindən neft çıxarmağa hələ 1949-cu ildə başlamışıq. Dənizin dibində neft çıxarılması işində
biz dünyada birinci olmuşuq. Bu müddət ərzində dənizdə neft hasilatı sahəsində dünya praktikası çox
irəliləmişdir və biz bu üsulla neft çıxarılmasının indi əslində ikinci mərhələsindəyik.
1994-cü ilin sentyabrında biz 11 ən iri neft şirkətinin daxil olduğu konsorsiumla müqavilə imzaladıq. Bu
müqavilə «Əsrin müqaviləsi» adlandırılmışdır. Bu, həqiqətən belədir. Biz Xəzər dənizindən neft hasilatı
sahəsində irimiqyaslı işlərin bünövrəsini qoymuşuq.
Həqiqətən də, böyük neftin hasilatından söhbət gedir. Müqaviləyə görə, üç yataqda («Azəri», «Çıraq» və
«Günəşli») neft ehtiyatları 510 milyon ton miqdarında müəyyən edilmişdi. Təxminən yarım ildən sonra, ilk
quyuların sınaqlarından sonra isə ehtiyatları yenidən müəyyənləşdirməyə imkan yarandı: məlum oldu ki,
ehtiyatlar 630 milyon tondur!
Lakin bu, yalnız ilk müjdə idi. İndi biz artıq 15 müqavilə imzalamışıq.
Təsəvvür edin, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundan nə qədər neft çıxarmaq olar: elə neft yataqları
var ki, onların işlənilməsinə hələ başlanmayıbdır. Bir çox xarici şirkətlər bizə yataqların birgə işlənilməsi barədə
təkliflə müraciət edirlər. Yəqin ki, ayın sonunda biz Amerikanın daha iki iri şirkəti ilə müqavilələr
imzalayacağıq.
1994-cü ildə biz müqavilə imzalayan kimi, dərhal neft kəmərləri barədə də düşünməyə başladıq. Əsas
magistral kimi Bakı-Ceyhan neft kəməri çəkmək ideyası yarandı. Biz bu ideyanı araşdırmaqla yanaşı, BakıNovorossiysk xəttinin inşasına başladıq. Sonra belə qərara gəldik ki, alternativ marşrut gərəkdir. Bakı-Supsa
magistralının tikintisinin zəruriliyi belə yarandı. Hərçənd ki, bu magistral ilk müqavilədə nəzərdə tutulmurdu.
Təbii ki, bu məsələnin həlli zamanı biz böyük maneələrlə qarşılaşdıq. Çünki burada dünyanın bir çox
ölkələrinin maraqları cəmləşirdi, müxtəlif tərəflərdən təzyiqlər də var idi. Lakin biz öz sözümüzü dedik və qərar
qəbul etdik, hərçənd, təkrar edirəm, ilk layihədə Bakı-Supsa neft kəmərinin inşası və çox böyük məbləğdə
müvafiq sərmayələr nəzərdə tutulmamışdı. Üstəlik, müxtəlif ölkələrin qəzetlərində mənfi rəylər, hətta hədəqorxular olan məqalələr dərc edilirdi.
Sonra Bakı-Supsa neft kəməri inşasının dəyəri 275 milyon dollar artdı və 590 milyon dollar oldu. Lakin
bizi bu da dayandırmadı, biz tikintini davam etdirdik. Mütəxəssislərin dedikləri kimi, neft kəməri keyfiyyətlə,
çox yüksək texniki səviyyədə çəkilmişdir. Azərbaycan, Gürcüstan mütəxəssisləri, mühəndislər, əcnəbi
mütəxəssislər böyük birgə iş görmüşlər.
Budur, vaxt gəlib çatmışdır və biz neft kəmərinin açılışını, Supsa terminalından tankerə ilk neftin
vurulmasını birlikdə bayram edirik.
Bu, böyük hadisədir.
Şübhəsiz ki, Bakı-Supsa neft kəmərinin Gürcüstan və Azərbaycan üçün böyük iqtisadi əhəmiyyəti var.
Biz bu yeni marşrutla Xəzər neftini təmiz halda dünya bazarına ilk dəfə çıxaracağıq. Bu, yalnız başlanğıcdır.
Bakı-Supsa xəttinin yanından keçəcək əsas marşrutun Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşası üçün yaxşı
başlanğıcdır.
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Dostluq və qardaşlıq ənənələrinə sadiqliyi qoruyub saxlayan Gürcüstan və Azərbaycan bu gün müstəqil
dövlətlər kimi sıx əməkdaşlıq edirlər. Mən buna böyük əhəmiyyət verirəm və ümidvaram ki, bu, Gürcüstana da,
Azərbaycana da böyük fayda gətirəcəkdir.
Bir sözlə, biz böyük hadisələrin astanasındayıq, məmnunluq duyur, bununla fəxr edirəm.
S u a l: Cənab Əliyev, Gürcüstan bilir ki, Bakı-Supsa neft kəməri Sizin zəhmətinizin və səylərinizin
nəticəsidir, buna görə biz Sizə minnətdarıq. Magistralın iqtisadi mənfəəti dollarla ifadə ediləcək, bəs onun
siyasi faydası nə olacaq? Demək olarmı ki, Qərb neft kəməri «dinc Qafqaz» ideyasının – Gürcüstan
prezidenti Eduard Şevardnadze ilə birlikdə müəlliflərindən birinin Siz olduğunuz ideyanın həyata
keçirilməsinə töhfə verəcəkdir?
C a v a b: Siyasi nəticələr iqtisadi nəticələrdən heç də az olmayacaqdır. Ən əvvəl, Qərb neft kəməri bütün
dünyaya göstərəcək ki, müstəqil dövlətlər kimi Azərbaycan və Gürcüstan, heç nəyə baxmayaraq, öz
problemlərini müstəqil həll edir və öz məqsədlərinə çatırlar. Bu, çox böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edir,
imkanları nümayiş etdirir və bunu təsdiqləyir ki, hərbi münaqişələrlə əlaqədar Azərbaycanda və Gürcüstanda,
bütövlükdə Qafqazda vəziyyətin ağır olmasına baxmayaraq, biz müstəqil ölkələrik, yaşayıb yaradırıq, uğurlar
qazanırıq, planlarımızı həyata keçiririk. Bu, ən başlıcasıdır! İqtisadi səmərə isə, əlbəttə, olacaq və onu hamı hiss
edəcəkdir.
S u a l: Siz Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft kəmərinin gələcəyini necə təsəvvür edirsiniz? Onun həyata
keçirilməsinin ləngiyə biləcəyi barədə çox danışırlar. Tikintisi haqqında ötən ilin oktyabrında Ankarada
Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistanın bəyannamə imzaladıqları bu marşrut
həyata keçiriləcəkmi?
C a v a b: Bu layihə ümumən istər Dünya Birliyində, istərsə də ayrı-ayrı ölkələrdə mübahisələr doğurur.
Elə «Əsrin layihəsi»ni götürək. Nə qədər mübahisələr və maneələr oldu! Amma biz bu layihəni imzalayan kimi
onu Qazaxıstan və Türkmənistanın ehtiyatlarını demirəm, - Bakı-Supsa və Bakı-Novorossiysk boru kəmərləri
ilə nəql etmək çox çətin olacaqdır. Neftin həcmi buna imkan verməyəcəkdir.
Ona görə də Bakı-Tbilisi-Ceyhan real layihədir və mütləq həyata keçiriləcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, Siz «Əsrin müqaviləsi»nin həyata keçirilməsi prosesində olmuş hədələri,
qorxutmaq cəhdlərini xatırlatdınız. Siz hesab etmirsinizmi ki, istər Azərbaycanda, istərsə də Gürcüstanda
kifayət qədər olmuş terror aktları, təxribatlar hansı şəkildəsə neft kəmərinin inşasına qarşı yönəldilmişdi?
C a v a b: Mən bu fikri həqiqətə uyğun sayıram. Biz «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayan kimi dərhal mənə
qarşı terror etməyə cəhd göstərdilər. 1995-ci ilin martında dövlət çevrilişi cəhdi oldu, elə həmin ilin yayında isə
Azərbaycan prezidentinin təyyarəsini istilik raketi ilə vurmağa cəhd göstərdilər. Azərbaycan Milli Məclisi
sədrinin müavinini öldürdülər. Başqa terror aktları da oldu, bunlar ölkəyə böyük zərər vurdu.
Mən Azərbaycan prezidentinə qarşı terror tədbirləri barədə danışdım. Gürcüstan prezidenti Eduard
Şevardnadzeyə qarşı törədilən terror tədbirləri barədə də bizim məlumatımız vardır. Bunlar əsasən bizim – həm
Azərbaycan, həm də Gürcüstan prezidentlərinin apardıqları cəsarətli, müstəqil siyasəti gözü götürməyənlərin
əməlləridir. Amma biz yolumuzdan, siyasətimizdən dönməyəcəyik. Bu siyasətin miqyası genişdir. Burada bizim
neft siyasətimiz müstəsna yer tutur. Azərbaycan prezidentinin hazırlayıb həyata keçirdiyi Azərbaycan neft
strategiyası möhtəşəm hadisədir və bir sıra ölkələrin müəyyən qüvvələrinin mənafeyinə toxunur. Buna görə də
bizim real hərəkətlərimiz qarşısında maneələr törədilir.
S u a l: Cənab prezident, müəllifi özü olduğu ideya reallaşarkən insan hansı hisslər keçirir?
C a v a b: Əgər Siz məni nəzərdə tutursunuzsa, deyə bilərəm: böyük məmnunluq duyuram. 1994-cü ildə
biz müqaviləni imzalayandan sonra Azərbaycanı böyük təhlükə gözləyirdi. Bizi qorxutmaq, əsrin layihəsinin
həyata keçirilməsinə mane olmaq üçün hər şey edilirdi.
Biz bu maneəni dəf edib, 1997-ci ildə neft çıxarmağa başlayanda da çoxlu məkrli məqalələr yazıldı,
şayiələr yayıldı ki, neft azdır, böyük neft olmayacaq və s. Biz Bakı-Novorossiysk boru kəmərinə neft vurmağa
və Bakı-Supsa neft kəməri barədə düşünməyə başlayanda da çox çətinlikləri dəf etməli olduq. Bu gün biz öz
məqsədimizə çatmışıq. İmzalanandan sonra bu müqaviləni dərhal «Əsrin müqaviləsi» adlandırmağa başladılar.
Ona bu adı biz vermədik, dünyanın iri dövlətləri, o cümlədən ABŞ belə adlandırdı. Onlar bu müqavilənin
əhəmiyyətini belə qiymətləndirdilər. Halbuki lap əvvəldən çoxları elə düşünürdü ki, o, həyata keçirilə bilməz.
Ancaq biz sübut etdik ki, bu, real layihədir.
İndi Bakı-Tbilisi-Ceyhan magistralının növbəsi gəlib çatmışdır. Bizi çox maneələr gözləyir. Bəziləri
düşünür ki, bu magistral məqsədəuyğun deyildir, digərlərinin fikrincə, ona ehtiyac yoxdur, üçüncülər isə
ümumiyyətlə, hədə-qorxu gəlirlər. Amma mən inanıram ki, bu layihə də həyata keçiriləcək, çünki təkcə
Azərbaycan sektorundakı olduqca böyük neft ehtiyatlarını, - mən hələ Qazaxıstan demirəm, nəzərə almamaq
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olmaz. Bizi yolumuzdan döndərməkdən aciz olan adamlar terror tədbirləri, dövlət çevrilişi cəhdləri kimi qeyriinsani vasitələrə əl atırlar.
Sözümün sonunda fürsətdən istifadə edib gürcü xalqına, Gürcüstanın bütün sakinlərinə salamımı və ən
xoş arzularımı göndərirəm. Mən gürcü xalqını Bakı-Supsa neft kəmərinin açılışı bayramı münasibətilə təbrik
etmək istəyirəm. Xahiş edirəm Gürcüstan prezidenti, mənim dostum Eduard Şevardnadzeyə atəşin salamımı və
ən xoş arzularımı yetirin. Ona böyük dövlət fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Bu hadisə Azərbaycan və gürcü xalqlarının sarsılmaz dostluğunun daha bir təsdiqidir.
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«KİTABİ-DƏDƏ QORQUD» DASTANININ 1300 İLLİK YUBİLEYİ ÜZRƏ DÖVLƏT
KOMİSSİYASININ NÖVBƏTİ İCLASINDA NİTQİ
Prezident sarayı
8 aprel 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün biz «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyi üzrə komissiyanın növbəti iclasına toplaşmışıq.
Ötən iclasda yubileyin hazırlanması və keçirilməsi ilə əlaqədar məsələləri ətraflı müzakirə etdik və qərar qəbul
etdik. Bundan sonra yubiley tədbirlərini hazırlayıb keçirmək üçün iş planı tərtib olundu və mən onu təsdiq
etdim.
Müəyyən vaxt keçibdir. Bu gün mən komissiyanın iclasını toplamışam ki, işlərin gedişatını təhlil edək.
Nəzərə almaq lazımdır ki, yubiley tədbirlərinin zirvə mərasiminə az vaxt qalıbdır. Qərar qəbul etmişəm ki,
yubileyin zirvə mərasimi iyun ayının 15-də keçiriləcəkdir. İyun ayının 14-də Azərbaycanda, Bakıda türkdilli
dövlətlərin başçılarının ənənəvi zirvə görüşü olacaqdır. Bunu nəzərə alaraq, iyun ayının 15-də «Dədə Qorqud»
dastanının yubileyinin zirvə mərasimini keçirməyi qərara almışam.
Güman edirəm, bu, çox yaxşı olacaqdır. Çünki qonaqların arasında türkdilli ölkələrin dövlət başçıları prezidentləri də olacaq, onlar da «Dədə Qorqud» dastanının yubileyində iştirak edəcəklər. Mən onların hər biri
ilə ayrılıqda danışmışam. Onlar «Dədə Qorqud» dastanının yubileyini öz xalqlarının da yubileyləri kimi qəbul
edirlər, ona görə də bu mərasimdə böyük məmnuniyyətlə iştirak etmək arzusunu bildirirlər.
Beləliklə, zirvə tədbiri günü müəyyən olunubdur. İki ay vaxt qalır. İki ay müddətində, güman edirəm, hələ
çox iş görülməlidir. Biz keçən dəfə də bu məsələləri müzakirə etmişdik və hamımızın ümumi fikri budur ki,
«Dədə Qorqud» dastanının yubileyini birinci növbədə Dədə Qorqudun irsinə, özünə layiq keçirməliyik. Ona
görə də qalan dövrdə indiyə qədər görülməmiş işləri görməliyik və nəzərdə tutulmuş başqa işlərin hamısını
həyata keçirməliyik.
YEKUN NİTQİ
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyinin keçirilməsi ən böyük siyasi, mənəvi xarakter daşıyır və
mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza olan qayğını və münasibəti göstərir. Biz son onilliklərdə Azərbaycanda
tariximizin görkəmli səhifələrini yad etmək, tariximizi bugünkü və gələcək nəsillərə daha da geniş anlatmaq,
xalqımızın, millətimizin tarixini dünyaya nümayiş etdirmək məqsədi ilə bir çox yubiley mərasimləri keçirmişik.
Bunların da hər birinin çox böyük faydası olubdur. Bu faydanı nə faizlə, nə miqdarla, nə də çəki ilə ölçmək olar.
Ancaq əgər bir ölçü olsaydı, demək olar ki, ən böyük ölçüyə malik faydalardır.
1947-ci ildə Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi keçirildi. Xatırlayın, o vaxta qədər Azərbaycan xalqı
Nizamini nə qədər tanıyırdı, yaxud dünya nə qədər tanıyırdı? Tədqiqatçılardan, alimlərdən, yazıçılardan və
mədəniyyətlə, ədəbiyyatla məşğul olan adamlardan başqa, ölkəmizdə Nizami bu qədər tanınırdımı, xalqımız,
insanlar Nizaminin əsərlərini oxuyurdularmı? Dünya tanıyırdımı ki, Azərbaycanın Nizami Gəncəvi kimi böyük
bir şairi, yazıçısı, mütəfəkkiri, filosofu, alimi var? Yox. Təsəvvür edin, əgər 1947-ci ildə bu yubiley
keçirilməsəydi, Nizaminin əsərləri o vaxt Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasaydı, kitabları nəşr edilməsəydi,
portreti yaranmasaydı, heykəli qoyulmasaydı, Nizaminin adı əbədiləşdirilməsəydi və 1947-ci ildən sonra
Nizaminin adı dünyaya geniş yayılmasaydı, Azərbaycan tarix, mədəniyyət, elm cəhətdən bu qədər zəngin
olacaqdımı? Yox.
1947-ci ildə İkinci Dünya müharibəsi yenicə qurtarmışdı, ondan bir-iki il keçmişdi. 1947-ci ildə biz
yaşadığımız Sovet İttifaqında kartoçka sistemi ləğv olundu, pul islahatı keçirildi. Bəli, ölkə, Azərbaycan onda
ağır iqtisadi vəziyyətdə idi. Ancaq Nizaminin yubileyi keçirildi və biz böyük bir sərvət əldə etdik. İndi biz hər
yerdə fəxr edirik ki, Nizamimiz vardır. Doğrudur, o, həmişə olubdur. Lakin o, nə bizim xalqımıza, nə də
dünyaya indiki kimi məlum deyildi.
Biz 1973-cü ildə Nəsiminin yubileyini - 600 illiyini keçirəndə Nəsimi bu qədər tanınmış bir şair idimi?
Yox. Heç bizim orta məktəb dərsliklərində Nəsiminin əsərləri yox idi. Elədir, yoxsa yox? Nəsimini bütün
dünyaya tanıtdıq. Biz Nəsimini dünyaya tanıtmaqla Azərbaycanı yenidən tanıtdıq. O vaxtlar respublikamız
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müstəqil olmasa da, biz onun əsərlərini nəşr etdirdik, başqa dillərə - ingilis, fransız dillərinə tərcümə etdirdik,
yaydıq.
Biz Füzulinin 500 illiyini keçirdik. Bəlkə də Füzuli xalqımıza Nizamidən, Nəsimidən daha da çox tanış
idi. Ancaq xalqımız Füzulini də o qədər tanımırdı. Doğrudur, hələ yubileyi olmadan, məsələn, 1950-ci illərdən
başlayaraq Füzuli ölkəmizdə təbliğ edildi. Xatirimdədir, 1930-cu illərdə mən orta məktəbdə təhsil alarkən biz
Füzulinin ancaq bir-iki qəzəlini oxuyurduq. Füzuli şəxsiyyəti, təfəkkürü, elmi, fəlsəfəsi bir o qədər məlum
deyildi. Yadınıza salın, biz müstəqillik dövründə Füzulinin 500 illik yubileyini keçirdik. Həmin yubileyi
xatirinizə salın – bütün türk dünyasından nümayəndələr Azərbaycana yığıldı.
Xatirimdədir, Gürcüstan parlamentinin sədri Zurab Jvaniya gəlib həmin tədbirdə iştirak edirdi. Biz
«Gülüstan» sarayında axşam mərasimindəydik. O mənim yanımda oturmuşdu, heyranlıqla söyləyirdi ki, «Baxın,
Azərbaycan nə edir. Azərbaycan bütün türk dünyasını bura yığıbdır. Görün, türk dünyası nədən ibarətdir».
Zurab Jvaniya o qədər heyran olmuşdu ki, bunu gizlədə bilmirdi. Amma təkcə bu deyil, mən belə faktları çox
saya bilərəm.
Mən bunları ona görə deyirəm ki, bu yubileylərin, o cümlədən «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının
yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərimizi anlamayanlar, yaxud da onu qəsdən anlamaq istəməyənlər, çünki bizdə elə qüvvələr var ki, Azərbaycanda hər şeyin pis olmasını istəyirlər. Yaxşı nə olursa, elə bil onların
canı çıxır, - hamısı başa düşsünlər ki, biz bütün bunları millətimiz, xalqımız üçün, müstəqilliyimizi və tarixi
keçmişi, köklərimizi bir daha sübut etmək üçün edirik. Bunlar lazımdır, şəraitimiz nə cür olur-olsun, bunları
etmişik və bundan sonra da edəcəyik.
Biz keçmiş zamanlarda böyük minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirdik ki, İkinci Dünya müharibəsi, Vətən
müharibəsi gedən zaman, Leninqrad blokadada olduğu dövrdə orada Nizaminin 800 illik yubileyi keçirilmişdi.
Bu, yazılarda, kitablarda dəfələrlə qeyd olunubdur. Leninqrad blokadada ikən orada Nizaminin yubileyi
keçirilmişdir. Bu tarixdir, həqiqətdir. Biz indi müstəqil dövlətik. Müstəqil dövlət kimi xalqımızın milli
köklərini, tarixini, qədim mədəniyyətini, böyüklüyünü öz vətəndaşlarımıza da, bütün dünyaya da göstərməliyik,
təbliğ etməliyik.
Əgər nəzərə alsaq ki, bizə düşmən olan bəzi ölkələr, xalqlar sübut etmək istəyirlər ki, «Azərbaycan
xalqının dərin kökü, tarixi yoxdur», erməni millətçiləri daim təbliğ edirlər ki, «bunlar köçəri xalqdır, onların heç
keçmişi olmayıbdır», əgər xalqımızın keçmişinə dair mənfi təbliğatı nəzərə alsaq, bu tədbirlərimizin nə qədər
əhəmiyyəti olduğunu görərik. Azərbaycanın tarixində indiyədək keçirilmiş bütün yubiley mərasimlərindən
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyi hamısından əhəmiyyətlidir, vacibdir.
Birincisi, bu, bizim tariximizin, mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın qədimliyini, eyni zamanda tarixi
köklərimizin 1300 il bundan əvvəlki dövründə xalqımızın böyük bir eposu olduğunu göstərir. Biz buna adi bir
hal kimi baxa bilmərik.
Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır. Mən bunu keçən dəfə də demişəm. Biz keçmiş illərdə, onilliklərdə
tariximiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız haqqında çox işlər gördük. Mən Nizaminin, Nəsiminin və başqa
klassiklərimizin yubileyləri haqqında burada danışdım. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz o illər «Kitabi-Dədə
Qorqud» dastanının yubileyi ilə əlaqədar məsələni qaldıra bilmərik. Biz ötən iclasımızda bunun səbəblərini izah
etdik.
Mən bir daha qeyd edirəm ki, məsələn, Anarın bu barədə təşəbbüsü, yazıları olmasaydı və o, «Dədə
Qorqud» filmini yaratmasaydı, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı haqqında xalqımız üçün bu qədər geniş məlumat
yox idi. Təbiidir ki, bizim dədəqorqudçularımız, alimlərimiz, tədqiqatçılarımız çoxdur. Bizim ötən iclasımızda
onların bir çoxu çıxış etdilər, çox gözəl fikirlər söylədilər. Göstərdilər ki, onlar 30-40 ildir ki, «Dədə Qorqud»
dastanının tədqiqi ilə məşğuldurlar. Amma bunlar hamısı elmi tədqiqatlardır. Adətən elmi tədqiqatlar dar çərçivədə
olur, müəyyən insanları əhatə edir, yaxud onlara mənsub olur. Amma «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanını geniş
kütləyə populyar şəkildə göstərmək əvvəllər mümkün olmamışdı. Bunun müəyyən səbəbləri var idi. Bu da ondan
ibarətdir ki, bəli, bəziləri bizim türk kökümüzü göstərmək istəmirdilər, yaxud da bunu göstərməyə qorxurdular. Bir
çoxları isə buna mane olurdular. Bunlar hamısı keçmişdən məlumdur.
Bunları nəzərə alaraq, bizim «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyi haqqında qəbul
etdiyimiz qərar və indi həyata keçirdiyimiz tədbirlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onun bu gün üçün də, gələcək
nəsillər üçün də, dünya üçün də böyük əhəmiyyəti vardır.
Bunun əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, biz artıq böyük türk dünyası, türk xalqları, türkdilli xalqların
ümumi kökləri, müştərək mədəniyyəti, tarixi haqqında danışırıq. Bunları böyük tarixi şəxsiyyətlərin yaradıcılığı
əsasında edirik. Məsələn, biz qırğız eposu «Manas»ın 1000 illik yubileyini birlikdə qeyd etdik, keçirdik. Bu,
böyük bir hadisə oldu. Açıq deyək ki, Manasın kimliyi, onun tarixi, yaratdığı irs haqqında o vaxta qədər
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Azərbaycanda çox az adam bilirdi. Amma qırğızlar bunu etdilər. Biz hamımız - türkdilli ölkələrin dövlət
başçıları oraya toplaşdıq. Hamımız birlikdə sübut etdik ki, bəli, bizim xalqlarımızın qədim kökü və bu xalqların
müştərək tarixi, mədəniyyəti vardır. «Dədə Qorqud» dastanının yubileyi bu baxımdan böyük siyasi əhəmiyyət
daşıyır. Təsadüfi deyildir ki, mən türkdilli ölkələrin dövlət başçıları ilə «Dədə Qorqud» dastanının yubileyinin
Azərbaycanda keçirilməsi haqqında danışarkən bunu izah etməyə ehtiyac duyulmadı. Onların hər biri dedi ki, bu,
bizim hamımızındır, bu yubileyi hamımız bir yerdə böyük məmnuniyyətlə qeyd etməliyik.
Yəni «Dədə Qorqud» dastanı bizi bu gün eyni zamanda birləşdirir, bir-birimizə yaxınlaşdırır. Birləşməyə
də ehtiyac vardır. Məsələn, biz TÜRKSOY təşkilatını qiymətləndiririk. Azərbaycan bu təşkilatın inkişaf
etməsinə həmişə öz səylərini göstərir. Biz – türkdilli ölkələrin dövlət başçıları görüşərkən türkdilli dövlətlərin
bu təşkilatını çalışırıq ki, mədəniyyətə və iqtisadiyyata yönəldək, onu siyasiləşdirməyək. Şübhəsiz ki, hər bir
türkdilli dövlət gərək öz tarixini təqdim etsin. Belə də oldu. Biz Qırğızıstanda «Manas»ın, Qazaxıstanda Abayın
yubileylərini qeyd etdik, Özbəkistanda Əmir Teymurun yubileyində olduq. «Dədə Qorqud» dastanı da həm
Azərbaycanın, həm də bütün türkdilli dövlətlərindir.
Məsələn, Türkiyənin prezidenti, başqa rəhbər şəxsləri ilə danışarkən mən «Dədə Qorqud» deyirəm, onlar
isə bildirirlər ki, biz buna «Dədəm Qorqud» deyirik. Bax, siz mənə təqdim etdiyiniz medalların bəzilərinin
içərisində «Dədə Qorqud», bəzilərində isə «Dədəm Qorqud» yazmısınız. Yəni bu, hamımız – onlar üçün də,
bizim üçün də doğmadır. Amma bu, hamının olmaqla bərabər, xüsusən Azərbaycanındır, Azərbaycana
məxsusdur. Bu da türk aləmində Azərbaycanın nə qədər görkəmli yer tutduğunu göstərir.
Bəs biz indi onları nümayiş etdirməməliyikmi, biz onları öz xalqımıza və başqa xalqlara
çatdırmamalıyıqmı?
Beləliklə, mən hesab edirəm ki, indiyə qədər xeyli iş görülübdür. Mən görülən işləri qiymətləndirirəm.
Ancaq işlərin çoxu hələ yarımçıq vəziyyətdədir, hazırlanma mərhələsindədir. Bunların əksəriyyəti iyunun 15-nə
qədər tamamlanmalıdır, başa çatmalıdır. Ola bilər ki, bu tədbirlərin bəzilərini o vaxta qədər çatdırmayaq.
Bundan narahat olmaq da, tələsmək də lazım deyildir. Gərək hər bir şeyi keyfiyyətli edək. Çünki bu dövrdə biz
nə etsək, onlar on illərlə yaşayacaqdır.
Mən yenə də Nizaminin yubileyinə qayıdıram. Məsələn, Nizaminin əsərləri hələ 1947-ci ildə tərcümə
olunub, nəşr edilibdir. Ondan sonra Azərbaycanda bu sahədə işlər həmin əsas üzərində davam etdirilibdir.
Şübhəsiz ki, ondan sonra biz Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyini də keçirdik.
Xatirimdədir, Moskvada buna nə qədər mənfi münasibət göstəriblər. Mən təklif vermişdim ki, Nizami
Gəncəvinin 840 illik yubileyini keçirmək lazımdır. O vaxt Mərkəzi Komitənin ikinci katibi Suslov mənə dedi ki,
axı bu, yuvarlaq tarix deyil, gərək ya 800, 850, ya da 900 olsun. O vaxt mənim ona dediyim sözlər Moskvada da
geniş yayılmışdı. Mən dedim ki, «Hörmətli Suslov, Nizami Gəncəvi elə bir şəxsiyyətdir ki, onun yubileyini hər
il keçirmək lazımdır». Biz o vaxt Nizaminin 840 illik yubileyini keçirdik. Ola bilər, onların dediklərində də
müəyyən məntiq var idi. Amma biz nə üçün bu yubileyləri keçirmək istəyirdik? Çünki hər bir belə yubiley
tədbiri bizim mədəniyyətimizi, tariximizi, millətimizin milliliyini təbliğ edir. Biz bunları daim etməliyik. Yenə
də deyirəm, bu işlərin ölçüsü, çəkisi yoxdur, amma faydası hədsizdir. Ona görə biz bunları etməliyik.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyi ilə əlaqədar nəzərdə tutulan tədbirlərin hansını iyunun 15-dək
keçirmək mümkündürsə, onu etmək lazımdır. Onlardan hansını bu müddətdə keyfiyyətlə keçirmək mümkün
olmasa, tələsmək lazım deyildir. O demək deyildir ki, iyunun 15-də keçiriləcək zirvə tədbirinə qədər bütün
tədbirlər keçirilsin, sonra hər şey bitsin. Yox, belə deyildir. Yubiley tədbiri sadəcə bir vasitədir ki, «Dədə Qorqud»
dastanını təkcə Azərbaycanda yox, eləcə də bütün dünyada daha geniş təbliğ edək və Dədə Qorqud irsini ardıcıl
surətdə yazaq, təhlil edək, yayaq, insanlara çatdıraq.
Mən komissiya üzvlərindən, xüsusən Elçindən, Anardan, Fəraməz Maqsudovdan xahiş edirəm ki, bu işlə
hər gün məşğul olsunlar. Hansı məsələlərdə qarşıya çətinlik çıxarsa, mənə gecikmədən məlumat versinlər ki, biz
onları vaxtında həll edək.
Burada bir neçə təklif irəli sürüldü. Mən onları indi müzakirə etmək istəmirəm. Xahiş edirəm ki,
komissiya sədrinin müavinləri başqa müvafiq şəxslərlə birlikdə bu təkliflərə iki-üç gün müddətində baxsınlar,
onları təhlil etsinlər. Sonra mənim yanımda toplaşaq və son qərar qəbul edək. Mən indi belə bir şəraitdə bir
qərar qəbul etmək istəmirəm. Çünki belə bir şəraitdə qərar qəbul etmək də mümkün deyildir. Gərək ona bir
baxaq, təhlil edək.
Burada, məsələn, Qobustan haqqında təklif verildi. Təbiidir ki, bu, cazibədar bir təklifdir. Ancaq baxmaq
lazımdır ki, bunu həyata keçirmək nə qədər realdır. Bakıdan Qobustana 60 kilometrdən bir qədər çox məsafə
vardır. Bu təklifə ətraflı baxmaq lazımdır ki, o nə qədər realdır. Dediniz ki, zirvə görüşünə gələcək dövlət
başçıları da orada iştirak etsinlər. Ona görə də mən dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, bu, necə olacaqdır?
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P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Cənab prezident, dövlət başçılarını oraya vertolyotla aparmaq olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vertolyota minincə, düşüncə çox vaxt gedəcəkdir. Yaxşı, Qobustanda tədbir
keçirilməsi barədə təklifə baxmaq olar ki, o nə dərəcədə realdır.
Yaxud, burada park haqqında söhbət getdi. Uşaq dəmir yolu yerləşən park haqqında bir təklif oldu. Memar
İlham Əliyev isə Şıx yamacında yerləşən park haqqında təklif irəli sürdü. Buna da baxmaq lazımdır. Sonra, - Dədə
Qorqud abidəsi harada, necə olmalıdır? – biz bunu da müəyyənləşdirməliyik, həll etməliyik. Bu abidə parkla
əlaqədar, yaxud necə olmalıdır? Hər halda, bu təkliflərin hamısı dərin təhlil tələb edir.
Fəraməz Maqsudov dedi ki, İçərişəhərdə bir yer var, ona da baxmaq lazımdır. Burada «Dədə Qorqud»
mükafatı haqqında da danışıldı. Bu o qədər də real deyildir ki, digər dövlət başçıları ilə birlikdə mükafat təyin
edək. Mən bunu təsəvvür edə bilmədim, ancaq ona da baxmaq lazımdır. Xahiş edirəm, bütün bu təkliflərin
hamısına 2-3 gün ərzində baxın, məsləhətləşin, sonra mənim yanıma gəlin. Bir neçə variant ola bilər. Ancaq
dəqiq bir fikrə gəlməliyik ki, görək bunlar hansı yollarla həyata keçirilə bilər, reallıq nədən ibarətdir.
Başqa bir məsələ. Siz dediniz ki, müsabiqə elan olunubdur, Dədə Qorqudun portreti hazırlanır?
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, Dədə Qorqudun portretini hazırlamaq üçün müsabiqə elan
edilibdir. Amma bu müsabiqənin nəticəsi zirvə tədbirinə qədər məlum olmayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vaxtilə Nizaminin də portreti yox idi, amma yarandı. Bilirsiniz, yubileydə Dədə
Qorqudun portretinin hazır olmaması heç də mümkün deyildir. Sizin verdiyiniz bu medallarda da Dədə Qorqud
şəkli var. İndi Dədə Qorqudu kim necə istəyir, o cür də çəkir. Amma bu yaramaz. Məsələn, Füzulinin bizə
məlum olan portreti 1930-cu illərdə çəkilmişdi. Mən yenə də orta məktəb dövrünü yada salıram. O vaxt rəsmlə
çox məşğul olurdum. Mən 1938-ci ildə Füzulinin həmin portretinə baxıb, onu boya ilə çəkmişəm. Bu, mənim
yaxşı yadımdadır. Bu portret var idi, özü də rəngli idi. Yəni Füzulinin rəngli portreti var idi.
Nizaminin portretini 1947-ci ildə Qəzənfər Xalıqov yaradıbdır, heykəlini də Fuad Əbdürrəhmanov
yaradıbdır. Nəsiminin portretini Mikayıl Abdullayev, heykəlini isə Tokay Məmmədovla İbrahim Zeynalov
yaradıblar. Yəni bunlar hamısı gözümüzün qabağında olmuş işlərdir.
Təsəvvür edin, biz «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyinə gəlirik. Dədə Qorqudun portreti yoxdur.
Yaxşı, bəs bu müsabiqə nə qədər davam edəcəkdir? Xahiş edirəm, bu barədə düşünün. Gəlin məsləhətləşək. Bu
mümkündürmü - biz «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyini keçiririk, ancaq onun portreti yoxdur. Xahiş
edirəm, oturun, bu barədə fikirləşin, görün nə edə bilərsiniz.
Layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar sözümü mən artıq maliyyə nazirinə dedim. Ancaq eyni
zamanda, mən Baş nazirə tapşırıram – xahiş edirəm, sən özün şəxsən bunların hamısına bax və mənə məruzə et.
Prinsip bundan ibarət olmalıdır ki, israfçılığa qətiyyən yol verilməməlidir. Eyni zamanda, yubileyi layiqincə
keçirmək üçün tələb edilən vəsait tapılmalıdır və verilməlidir. Maliyyə naziri burada dedi ki, «Mədəniyyət
Nazirliyinin, akademiyanın və başqalarının öz pulları vardır. Mən sizə göstərəcəyəm ki, onu haradan götürmək
lazımdır». Sən belə fikirlərini kənara qoy. Başa düşdün? Əgər xüsusi yubiley keçirilirsə, demək, büdcədən
ayrılmış vəsait ora gedə bilməz. Çünki büdcə vəsaiti onların cari işləri üçün ayırır. Amma bu, xüsusi bir
tədbirdir. Baş nazir, sən özün bu məsələlərə bax, mənə məruzə et.
Bilirsiniz, Azərbaycan dövlətinin vəsaitini qoruyub saxlayan bizik. Altı ilə yaxındır ki, mən buna
rəhbərlik edirəm. İndiyə qədər çox şeyi qorumuşuq, saxlamışıq. Baxmayaraq ki, bizdən qabaq çox şeylər
dağıdılmışdı. Təsəvvür edin, indi Azərbaycanda inflyasiya yoxdur. Ətrafımızdakı ölkələrin hamısı inflyasiya
içərisindədir. Bizdə iqtisadiyyat inkişaf edir. Torpaqlarımızın 20 faizinin işğal altında olmasına, ölkəmizdə bir
milyondan çox qaçqın yaşamasına baxmayaraq biz bunları ediriksə, demək, biz Azərbaycanın iqtisadiyyatını,
maliyyə işlərini ağılla aparırıq. Çətinliyimiz, çatışmazlığımız çoxdur, hamısı var. Amma hansı işi necə etməyi
biz bilirik. Heç kəs bundan narahat olmasın.
Mən komissiya üzvlərinin və buraya dəvət olunmuş şəxslərin hamısına müraciət edirəm ki, «Dədə
Qorqud» dastanının yubileyinin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün bundan sonra hər kəs öz səylərini daha da
artırmağa çalışsın, biz bu yubiley tədbirini birlikdə hazırlayıb həyata keçirək.
Mən inanıram ki, bu yubiley mərasimləri Azərbaycanda vətəndaşlarımızın daha böyük ruh yüksəkliyini
təmin edəcəkdir, cəmiyyətdə daha da birlik, həmrəylik yaradacaqdır. Bu, bizim həm mədəniyyətimizin, həm
ədəbiyyatımızın, həm də ümumiyyətlə, tariximizin daha da geniş təbliğ olunması üçün yeni bir şərait
yaradacaqdır. Hamınıza bu yolda uğurlar arzulayıram.
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İTALİYA RESPUBLİKASININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN YENİ BİNASININ
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Bakı, İçərişəhər
9 aprel 1999-cu il
Hörmətli cənab senator!
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli səfirlər, xanımlar və cənablar!
Bu gün Bakıda, Azərbaycanda əlamətdar hadisə baş verir. İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyi binasının
açılış mərasimi keçirilir. Bu münasibətlə sizi təbrik edir, İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyinə uğurlu fəaliyyət
arzulayıram.
Çox təqdirəlayiqdir ki, İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyi iki il müddətində öz işini təşkil edə bilibdir və
nəhayət, bu gün gözəl bir binada işini davam etdirməyə başlayır.
Biz İtaliyanın Azərbaycana olan diqqət və qayğısını yüksək qiymətləndiririk. Ölkələrimiz arasında
qarşılıqlı anlaşma, əlaqələr yaranıb, bir neçə müqavilə imzalanıbdır. Bunlar hamısı İtaliya-Azərbaycan
əməkdaşlığının, dostluğunun əsaslarını qoyubdur.
Biz İtaliya ilə əlaqələrimizə xüsusi əhəmiyyət veririk. Bu əlaqələrin həm iqtisadi, həm siyasi sahələrdə,
həm də elm, mədəniyyət sahəsində inkişaf etməsini arzu edir və bunun üçün öz tərəfimizdən lazımi tədbirlər
görürük.
İki il bundan öncə İtaliyanın Azərbaycanda səfirliyi açıldı və iki il öncə ilk dəfə Azərbaycan prezidenti
İtaliyaya rəsmi səfər etdi. Biz Azərbaycanda bu səfərə və həmin səfər zamanı İtaliyanın prezidenti, Baş naziri,
hökumət üzvləri ilə və başqa rəsmi şəxslərlə apardığımız danışıqlara və imzaladığımız sənədlərə yüksək qiymət
veririk.
Ötən iki il ərzində İtaliya-Azərbaycan əlaqələri inkişaf edibdir. Ancaq bu əlaqələri genişləndirmək, daha
da inkişaf etdirmək ehtiyacı həm İtaliya tərəfindən, həm də Azərbaycan tərəfindən duyulur. İtaliyanın böyük
şirkəti olan «Eni/ACİP» şirkəti Azərbaycanda neft hasilatı sahəsində imzalanmış müqavilələrdə iştirak edir və
öz sərmayəsini Azərbaycan neft sənayesinin inkişafına sərf edir. Ancaq Azərbaycan iqtisadiyyatının başqa
sahələrində də İtaliya ilə əməkdaşlıq etmək üçün böyük imkanlar var. Biz çalışmalıyıq ki, bu imkanlardan
istifadə edib həm İtaliya üçün, həm də Azərbaycan üçün faydalı olan işlər görək.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyi belə gözəl, yaraşıqlı və
eyni zamanda iş üçün çox uyğun olan binada yerləşəndən sonra İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsinə
daha çox səy qoyacaqdır. Biz isə İtaliya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verərək, İtaliyanın
Azərbaycandakı səfirliyinin uğurlu fəaliyyəti üçün lazımi imkanları yaratmışıq və bundan sonra da yaradacağıq.
Cənab senator, sizin bu münasibətlə, ümumiyyətlə İtaliya-Azərbaycan əlaqələrini inkişaf etdirmək
məqsədi ilə Azərbaycana səfəriniz də çox əhəmiyyətlidir. Güman edirəm ki, bu səfər zamanı aparılan danışıqlar
və əldə olunan nəticələr bizim əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirəcəkdir. İtaliyanın prezidentinə, Baş nazirinə,
İtaliya hökumətinə mənim salamlarımı, hörmət-ehtiramımı və ən xoş arzularımı çatdırmağı sizdən xahiş edirəm.
İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyinə - səfirə və səfirliyin bütün işçilərinə bu yaraşıqlı binada uğurlu
fəaliyyət göstərməyi arzu edirəm. Sizi bu münasibətlə bir daha təbrik edirəm.
İtaliya Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Valentino Martelli ilə söhbət
V a l e n t i n o M a r t e l l i: Cənab prezident, mən Azərbaycanda tibb məsələləri ilə maraqlanıram.
İxtisasca ürək cərrahıyam. İstəyirəm biləm, Siz həkim Debeyki ilə yeni xəstəxananı tezlikləmi açacaqsınız?
H e y d ə r Ə l i y e v: Tezliklə açmaq çətindir, amma açmaq istəyirik. Pul lazımdır, İtaliya versə, tez
açarıq.
V a l e n t i n o M a r t e l l i: Mən İngiltərədə 15 il ürək cərrahı işləmişəm. Mən istərdim ki,
Azərbaycandan həkimlərin, tibb bacılarının İtaliyaya dəvət olunub öyrədilməsi məsələsini Sizinlə müzakirə



Mərasimdə İtaliya Respublikası xarici işlər nazirinin müavini, senator Valentino Martelli çıxış etmişdir.
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edim. İtaliya həkimlərinin çox yaxşı nəticələri var. Biz ürək transplantasiyası – köçürülməsi sahəsində böyük
nailiyyətlər əldə etmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çalışmaq lazımdır ürəyi müalicə edəsiniz, transplantasiya yox.
V a l e n t i n o M a r t e l l i: Elə vaxtlar olur ki, transplantasiya etməli oluruq. Özü də biz bu zaman çox
sadə üsuldan istifadə edirik və elə bilirəm ki, onu burada da yaya bilərik. Mənim bir xəstəm vardı, indi 12 yaşı
var, daha doğrusu, 72 yaşındadır. Yəni 60 yaşında ona ürək köçürmüşük və 12 ildir yeni ürəklə yaşayır, həm də
işləyir. Bizim istifadə etdiyimiz üsul texniki baxımdan çox sadədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İtaliya həkimlərinin bu nailiyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Gəlin Azərbaycanda
da xəstəxana tikin, sonra burada da cərrahiyyə əməliyyatı apararsınız.
V a l e n t i n o M a r t e l l i: Cənab prezident, mən İngiltərədə işlədikdən sonra səkkiz yeni ürək
mərkəzi açmışam, Azərbaycana məmnuniyyətlə kömək edərəm. Bu mərkəzləri açanda təkcə həkim-cərrah kimi
deyil, həm də mühəndis kimi işləmişəm. İndi isə xarici işlər nazirinin müaviniyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi, səfirliyin əməkdaşlarını və mərasim iştirakçılarını bir daha təbrik
edirəm. Sağ olun.
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İTALİYA RESPUBLİKASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ,
SENATOR VALENTİNO MARTELLİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
9 aprel 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab senator, sizi və italiyalı şəxsləri səmimi-qəlbdən salamlayıram.
Azərbaycanda, onun paytaxtı Bakıda özünüzü necə hiss edirsiniz?
V a l e n t i n o M a r t e l l i: Bakıda özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Keçirilən görüşlərdən də razı qaldığımızı
bildirirəm.
Cənab prezident, hər şeydər əvvəl, Sizə İtaliya hökuməti adından dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Siz bu gün səfirliyin yeni binasının açılışında iştirak etdiniz. Çox şadıq ki, səfirliyimizin binasını Sizə göstərmək
imkanımız oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Azərbaycanın iqlimi İtaliyanın iqliminə bənzərdir. Burada
hava İtaliyadakı kimidir. Ola bilər, sizdə havalar daha da istidir.
V a l e n t i n o M a r t e l l i: Bizim ölkəmizdə də havalar Azərbaycandakı kimidir. Təəssüf ki, Bakını
ətraflı ziyarət edə bilmədim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin səfiriniz səfirliyin binası üçün çox yaxşı yer tapıbdır. Gərək ki, bu, İçərişəhərdə
ilk səfirlik binasıdır. İçərişəhər Bakının ən qədim yeridir. Bina da yaxşıdır, mənim xoşuma gəldi. Bir az
İtaliyanın arxitekturasına bənzəyir.
Ümumiyyətlə, İtaliya gözəl ölkədir. Sizin şəhərlərin hamısı böyük tarixi abidələrlə çox məşhurdur. Amma
Azərbaycanın da tarixi böyükdür və memarlıq abidələri də az deyildir. Ona görə də bizim şəhərimizə daha çox
baxsaydınız sizin üçün faydalı olardı.
İtaliya-Azərbaycan əlaqələri haqqında mən bu gün səfirlikdə olarkən dedim. Bir daha təkrar etmək istəyirəm
ki, biz bu əlaqələrə çox böyük əhəmiyyət veririk. Mənim 1997-ci ildə İtaliyaya səfərimdən sonra biz bu əlaqələri
daha da genişləndirməyə çalışırıq və imkanlar da çoxdur. Hər halda, biz öz tərəfimizdən belə bir mövqe tuturuq
və bundan sonra da belə edəcəyik.
V a l e n t i n o M a r t e l l i: Ölkələrimizin əlaqələrinin gündən-günə inkişaf etməsi barədə fikirlərinizlə
mən də tam razıyam. Onu da vurğulayım ki, İtaliyanın səfirliyi Qafqazda ilk dəfə olaraq məhz Azərbaycanda,
Bakıda açılmışdır.
Cənab prezident, biz böyük məmnuniyyətlə Sizin Romaya, Neapola və Kapriyə olan səfərlərinizi yada
salırıq. Orada Sizinlə birlikdə olan mahnı və rəqs qrupları Sizi çox böyük məmnuniyyətlə xatırlayırlar. Ümid
edirik ki, həmin təntənəli şənlikləri bir daha təkrar etmək mümkün olacaqdır.
Mən Sizi özümün yaşadığım, İtaliyanın ən gözəl yerlərindən olan Sardiniyaya dəvət edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən Sardiniyanın tərifini çox eşitmişəm, amma görməmişəm. İnşallah,
növbəti dəfə İtaliyaya gələndə bunu həyata keçirərik.
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AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİNİN (ABƏŞ-in) PREZİDENTİ
DEVİD VUDVORD VƏ ŞİRKƏTİN DİGƏR RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
9 aprel 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Mənim də, sizin də belə bir göruşə
ehtiyacımız var idi. Mən Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin hazırkı işlərinin vəziyyəti barədə
məlumat almaq istəyirəm.
D e v i d V u d v o r d: ABƏŞ-in rəhbərləri ilə görüşə vaxt ayırdığınıza görə Sizə minnətdarlığımızı
bildiririk.
Cənab prezident, ABƏŞ-in fəaliyyətinə verdiyiniz dəstəyə görə çox sağ olun. Biz bu yaxınlarda bir daha
Supsada olmuşuq. Ümidvarıq ki, Siz aprelin 17-də Supsa terminalının açılış mərasimində iştirak edəcəksiniz.
Mənə elə gəlir ki, Bakı-Supsa kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi çox əlamətdar bir hadisədir. Bu kəmər
tezliklə Şərqdən Qərbə yeni bir dəhliz açacaqdır və həmin dəhlizlə təkcə neft yox, bir çox digər məhsullar da
dünya bazarına ixrac ediləcəkdir. Cənab prezident, bu layihə məhz Sizin uzaqgörən siyasətiniz nəticəsində
həyata keçirilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Vudvord, mən çox məmnunam
ki, siz qərb marşrutu üzrə Bakı-Supsa neft kəmərinin tikintisinin başa çatdırılmasına nail olmusunuz. Mən
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini bu münasibətlə təbrik edirəm.
Mən aprelin 17-də Bakı-Supsa neft kəmərinin istismara verilməsi mərasimində iştirak edəcəyəm. Bu, böyük
hadisədir. Biz Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil olunan neftin dünya bazarlarına çıxarılması
üçün ikinci neft kəməri əldə edirik. Bu gün siz digər işlərin gedişi və proqramın həyata keçirilməsi barədə də
verdiyiniz məlumat əhəmiyyətli və maraqlıdır.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI İLƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA TƏHLÜKƏSİZLİYƏ
DAİR DİALOQUN NÖVBƏTİ MƏRHƏLƏSİNDƏ İŞTİRAK EDƏN ABŞ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
10 aprel 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizin səfəriniz çox
əhəmiyyətlidir, - Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə
edirsiniz. Biz buna çox əhəmiyyət veririk.
Bildiyimə görə, bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyində çox faydalı müzakirələr aparmısınız. Sizin
müzakirə etdiyiniz bütün məsələlər bizi, Azərbaycanı çox maraqlandırır. Bu məsələlər ətrafında sizinlə aparılan
dialoqun gələcəkdə də davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq.
R o b e r t M . B i k r o f t (ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri, Dövlət katibinin regional təhlükəsizlik üzrə
köməkçisinin müavini): Cənab prezident, hər şeydər əvvəl, Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bizim və sizin
nümayəndə heyətləri arasında həqiqətən də çox gözəl, səmərəli danışıqlar olmuşdur. Bizim nümayəndə
heyətinin tərkibində Dövlət Departamentinin, Müdafiə Nazirliyinin, eləcə də Avropada yerləşən ordu hissəsinin
nümayəndələri vardır.
Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini cənab Əzimova xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. O,
danışıqlarda Azərbaycan tərəfindən aparıcı şəxs idi və burada qaldığımız müddət ərzində bizə yaxından kömək
etmişdir.
Sizə məlum olduğu kimi, bu, təhlükəsizlik məsələləri barəsində Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri ilə
dördüncü dialoqumuzdur. Bundan əvvəlki dialoqlar Vaşinqtonda və Bakıda keçirilmişdir.
Birləşmiş Ştatlar Cənubi Qafqaz regionu ilə çox maraqlanır. Ona görə də indiki səfər zamanı bizim
məqsədimiz Yerevanda, Tbilisidə və Bakıda olmaq idi. Biz bu şəhərlərdə olduq və Cənubi Qafqazın üç
ölkəsinin paytaxtlarında mövcud problemləri, məsələləri daha yaxşı anlamağa başladıq. Biz Azərbaycanın
narahatlığını xüsusi maraqla dinlədik. Azərbaycanın əsas narahatlığı bölgədə qüvvələr nisbəti tarazlığının
pozulması ilə əlaqədardır. Biz Azərbaycanın bu fikri ilə tam şərikik ki, bölgədə həqiqətən qüvvələrin tarazlığı
olmalıdır. Çünki bu problem Birləşmiş Ştatların özünə də məlumdur və ABŞ yalnız bu bölgədə deyil,
ümumiyyətlə, bütün dünyada, hər şeydən əvvəl özü ilə Rusiya arasında qüvvələr tarazlığının olmasına çalışır.
Bu məqsədlə Birləşmiş Ştatlar sizin ölkə ilə, eləcə də sizin ətrafınızdakı qonşu ölkələrlə sıx əlaqədə işləmək
fikrindədir. Yalnız bu halda Moskvanın mümkün fitnəkar aktlarına son qoyula bilər. Biz keçmişdə olan
hadisələrin bir daha təkrar olunmasını istəmirik.
Qərb neft kəməri marşrutunun açılması münasibətilə Sizi böyük məmnuniyyətlə təbrik edirik. Ümid edirik
ki, lap yaxın günlərdə bu marşrut işə düşəcəkdir.
Biz Vaşinqtonda sizin nümayəndələrlə böyük məmnunluqla işləyirik və səbirsizliklə gözləyirik ki, yaxın
zamanlarda sizin səfirlikdə hərbi attaşe də olacaqdır.
Eyni zamanda başa düşürük ki, bizim əlaqələrimizə, əməkdaşlığımıza mane olan bir problem də var. Bu,
907-ci maddədir. Biz Azərbaycan hökuməti, eləcə də ölkənizin Vaşinqtondakı səfirliyi ilə sıx əlaqədə işləmək
əzmindəyik ki, 907-ci maddənin törətdiyi məhdudiyyəti aradan qaldıraq və ABŞ hökuməti tezliklə Azərbaycana
tam qüvvəsi ilə yardım edə bilsin.
Cənab prezident, biz böyük məmnuniyyət hissi ilə Sizi Vaşinqtonda gözləyirik. Ümid edirik ki, Vaşinqtona
səfəriniz uğurlu və səmərəli olacaqdır. Biz də əlimizdən gələni edəcəyik ki, səfəriniz dolğun proqramla həyata
keçsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin ətraflı məlumatınız məni çox məmnun etdi. Əvvəla, çox sevindirici haldır ki,
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında bu dialoq mövcuddur, davam edir və siz bir neçə görüş
keçirib təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmisiniz.
Siz doğru buyurdunuz ki, bu məsələlər həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Azərbaycan üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan üçün bunun bəlkə də daha çox əhəmiyyəti var və
bizim buna daha da çox ehtiyacımız var.
Siz qeyd etdiniz ki, qüvvələrin tarazlığı məsələsi təhlükəsizliyi təmin etmək üçün əsas şərtlərdən biridir. Eyni
zamanda bildirdiniz və mən bunu bir daha bəyan edirəm ki, Qafqazda, xüsusən Azərbaycanın vəziyyəti nəzərə
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alınsa, qüvvələrin tarazlığı ciddi şəkildə pozulubdur. Birincisi, ona görə ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisinin
20 faizini işğal edib və Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal olunmuş torpaqlardadır. İşğal olunmuş torpaqlardan
Azərbaycanın bir milyon vətəndaşı zorla çıxarılıbdır. Beləliklə, Ermənistanla Azərbaycan arasında qüvvələr
tarazlığı Ermənistanın xeyrinə tamamilə pozulubdur.
Biz Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etməyə çalışırıq. Dörd ildən artıqdır ki, atəşkəs
rejimi mövcuddur və biz sülh danışıqları aparırıq. Ancaq sülh danışıqları getdiyi zaman və Amerika Birləşmiş
Ştatları, Fransa ilə bərabər Rusiya Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün Minsk
qrupunun həmsədri vəzifəsini həyata keçirdiyi bir vaxtda Rusiya Ermənistana həddən çox silahlar verir və onun
ərazisində öz hərbi bazasını yaradıbdır.
Güman edirəm, siz bu barədə geniş müzakirə aparmısınız. Sadəcə, mən qeyd edirəm ki, son illərdə Rusiya
Ermənistana bir milyard Amerika dolları dəyərində silah-sursat və hərbi texnika veribdir. Ermənistanın
ərazisində Rusiyanın hərbi bazası, qoşun hissələri yerləşir. Son aylarda isə bu hərbi bazada Rusiyanın güclü
silahları – S-300 raketləri, MİQ-29 təyyarələri yerləşdirilibdir.
Biz bu məsələlər barəsində Rusiyaya qəti etirazımızı dəfələrlə bildirmişik. Aprel ayının 2-də Moskvada
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri dövlət başçılarının görüşü zamanı mən bu məsələ haqqında öz fikirlərimi
demişəm, Rusiyanın prezidentinə narazılığımızı, etirazımı bildirmişəm və bu barədə bəyanat vermişəm. Mənim
bəyanatım Mustəqil Dövlətlər Birliyinin toplantısında, bütün mətbuatda yayılıbdır.
Bütün bunlar nəinki Ermənistanla Azərbaycan arasında qüvvələr tarazlığını tamamilə pozub, ümumiyyətlə
Qafqazda sülh, əmin-amanlıq olmasına böyük təhlükə yaradır. Biz həmişə demişik və bu gün bir daha deyirəm
ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu məsələlərə öz münasibətini bildirməlidir. Sizin ölkənin dövlət katibi xanım
Olbrayt bir müddət bundan öncə mənə göndərdiyi məktubda qeyd etmişdir ki, Moskvada Rusiyanın xarici işlər
naziri ilə görüşdüyü zaman Rusiyanın Ermənistana silah verməsinə və orada hərbi baza yerləşdirməsinə
Amerika Birləşmiş Ştatlarının narazılığını bildirmişdir. Təəssüf ki, bunlar da hələ heç bir nəticə vermir. Ona
görə də yəqin ki, sizin dialoqunuz haqqında fikirlər, təkliflər meydana çıxmalı və bütün ölkə Qafqazdakı
vəziyyətə daha dərindən münasibət göstərməlidir. Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın qorunması üçün sizin ölkə
tərəfindən lazımi təşəbbüslər göstərilməlidir.
Təhlükəsizlik məsələləri haqqında danışarkən, şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada –
Azərbaycanda və bizim regionda indi artıq yerləşdirdiyi böyük kapitalın, Amerikanın neft şirkətlərinin və digər
şirkətlərinin Azərbaycanda gördükləri və gələcəkdə görəcəkləri işlərin də təhlükəsizliyini nəzərə almaq
lazımdır.
Bəli, biz Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorundan dünyanın böyük neft şirkətləri, o cümlədən Amerika
Birləşmiş Ştatlarının iri şirkətləri ilə birlikdə hasil etdiyimiz neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün neft
kəmərləri yaratmışıq. Birinci neft kəməri Bakı–Novorossiysk marşrutu ilə gedibdir. İkinci neft kəmərini
Bakıdan Gürcüstanın Qara dəniz sahilində yerləşən Supsa limanına çəkmişik və yaxın günlərdə onun istismara
verilməsi nəzərdə tutulubdur.
Bu neft kəmərlərinin təhlükəsizliyi haqqında da çox ciddi düşünmək lazımdır. Mən xüsusən Qərb marşturu
ilə gedən neft kəmərini nəzərdə tuturam. Şübhəsiz ki, bunlar hamısı sizin və bizim qarşımızda çox ciddi
problemlər qaldırır. Arzu edərdim ki, sizin bu müzakirələr bu problemlərin real həll olunması üçün müəyyən
təkliflər irəli sürə bilsin.
907-ci maddə Azərbaycana çox böyük zərər vurur. Ancaq indi siz özünüz dərk edirsiniz ki, o, sizin ölkəyə –
Amerika Birləşmiş Ştatlarına da xeyir gətirmir. Güman edirəm, indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının
hökumətində, Konqresində də 907-ci maddənin ümumiyyətlə zərərli olması tamamilə dərk edilir. Biz bunun
ləğvinə, yaxud da tam məhdudlaşmasına nə qədər tez nail ola bilsək, o qədər də bütün işləri daha
müvəffəqiyyətlə görə bilərik.
907-ci maddənin varlığı bilavasitə Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərinə çox zərər verir. Hesab edirəm ki,
Dövlət Departamenti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi və başqa dövlət dairələri 907-ci
maddənin aradan götürülməsi üçün daha ciddi təşəbbüslər göstərməlidirlər.
Bir çox başqa məsələlər də var. Güman edirəm, siz onları müzakirə etmisiniz. Lazım olsa, indi bu barədə də
danışa bilərik.
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YƏHUDİ XALQININ MÜSİBƏTİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCANIN
YƏHUDİ İCMASINA MÜRACİƏTİ
12 aprel 1999-cu il
Hörmətli həmvətənlər!
Bütün mütərəqqi bəşəriyyət hər il yəhudi xalqının müsibəti gününü – İkinci Dünya müharibəsində yəhudi
xalqına qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı siyasətinin günahsız qurbanlarının xatirəsini ürək ağrısı ilə yad edir.
1943-cü ilin aprelində Varşava gettosunda saxlanan yəhudi məhbusları öz insani ləyaqətlərini qorumaq
naminə üsyan etmiş, lakin onların haqlı etirazı faşistlər tərəfindən ağlasığmaz qəddarlıqla yatırılmışdır.
Acınacaqlı faktdır ki, İkinci Dünya müharibəsində altı milyon mülki əhali yalnız yəhudi xalqına mənsub olması
səbəbi ilə müxtəlif faciələrə düçar edilmişdir.
O günahsız qurbanların xatirəsini bir daha yad edir və təəssüflə bildirirəm ki, bu gün də dünyada bəzi
millətçi – separatçı qüvvələrin təhriki ilə insanlar milli mənsubiyyətinə görə məhv edilir, öz tarixi
torpaqlarından didərgin salınır və qeyri-insani məhrumiyyətlərə məruz qalır. XIX-XX əsrlərdə Qafqazda böyük
dövlətlərin məkrli ermənilərin əli ilə Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə həyata keçirdikləri soyqırımı siyasəti
son on ildə özünün növbəti mərhələsinə qədəm qoymuş, yüz minlərlə dinc əhalimiz milli mənsubiyyətinə görə
təqib olunmuş, öz ata-baba yurdundan qovulmuş, qanlı faciələrə sürüklənmişdir.
Yəhudilərin müsibəti günündə öz ağrılarımızın da yada salınması təbiidir. Çünki milli mənsubiyyətinə
görə soyqırımı siyasətinə, kütləvi qanlı faciələrə məruz qalan xalqlardan biri də Azərbaycan xalqıdır. İnanıram
ki, faşizmin törətdiyi cinayətlər bütün dünyada öz qiymətini aldığı kimi, ermənilərin xalqımıza qarşı həyata
keçirdikləri təcavüzkar, qanlı və mənfur hərəkətlər də öz siyasi və hüquqi qiymətini alacaqdır.
Yaşadıqları oxşar tale və düçar edildikləri faciəli müsibətlər yəhudi və Azərbaycan xalqlarını bir-birinə
daha da yaxınlaşdırır. Bu hüznlü gündə yəhudi xalqının kədərinə şərik olduğumu bildirir və dünyanın bütün
tərəqqi qüvvələrini insanlığa zidd olan hər cür zorakılığa, milli, dini və irqi ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizəyə
səsləyirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 aprel 1999-cu il
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GÖRKƏMLİ ALİM, AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVAYA HƏSR EDİLMİŞ
«ZƏRİFƏ XANIM ƏLİYEVA» KİTAB-ALBOMUNUN TƏQDİMAT
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrı
14 aprel 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Bu axşam biz burada birlikdə Zərifə xanım haqqında olan kitab-albomun təqdimat mərasimini, eyni
zamanda bir xatirə gecəsini yaşadıq.
Bugünkü mərasim məni və ailə üzvlərimi bir daha on dörd il bundan öncə olan günlərə, aylara qaytardı.
Nə qədər çox il keçsə də, bizim ailəmiz bu itkinin ağrısını-acısını həmişə hiss edir. Hesab edirəm ki, nəinki biz,
mənim nəvələrim də, onların davamçıları da bu hisslərlə yaşayacaq və bizim hamımız üçün əziz, unudulmaz
Zərifə xanım həmişə qəlbimizdə yaşayacaqdır.
Zərifə xanım haqqındakı kitab onun şəxsiyyətinə, həyat yoluna, insani keyfiyyətlərinə, mənəviyyatına
layiq bir kitabdır. Bu kitabı hazırlayanlara, çapdan çıxaranlara təşəkkür edirəm.
Bugünkü gecə bizim üçün çox təsirlidir, eyni zamanda olduqca maraqlıdır. Bu gecənin hazırlanması
böyük incəsənət, mədəniyyət nümunəsidir. Bunun hazırlanması böyük istedad tələb edir. Bu gün biz bu
istedadların şahidi olduq. Gecəni hazırlayanlara və proqramı aparanlara, burada çıxış edənlərin hamısına
təşəkkür edirəm.
Bu gün buraya bizim yaxın qohumlarımız, bunlarla bərabər, dostlarımız, xarici ölkələrin Azərbaycandakı
səfirləri, elm, mədəniyyət xadimləri, vaxtilə Zərifə xanımla bir yerdə çalışmış, uzun illər dostluq etmiş çox
dəyərli insanlar dəvət olunublar. Bu gecədə iştirakınıza görə mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Gecənin proqramı xatirə anlayışına uyğundur. Ona görə də bu, qəmli-kədərli bir gecəyə çevrildi. Bəlkə də
biz bu hissiyyatları yaşamağımızdan da məmnunuq. Eyni zamanda, hörmətli dostlarımız, qonaqlarımız, bu
hissiyyatlarımızı siz bizimlə bərabər yaşadınız. Bunlara görə, bugünkü gecədə iştirak etdiyinizə görə hamınıza
təşəkkür edirəm.
Bu gün burada dəfələrlə qeyd olundu ki, Zərifə xanımın ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri o idi ki, o,
həyatda çox nikbin, şən idi. İnsanlarla çox mehriban münasibətdə olmaq onun üçün əsas şərt idi. O, insanları
sevirdi, insanlar da onu sevirdilər. Ona görə də mən bu gecəni bir növ dostluq, birlik gecəsi adlandırıram. Bu,
Zərifə xanımın xatirəsinə ən dəyərli bir abidədir. Bu gecədə nə qədər təsirləndinizsə, eyni zamanda mən
istəyirəm ki, buranı tərk edərkən şad əhval-ruhiyyədə dağılışasınız.
Sizin hamınıza cansağlığı, həyatınızda səadət, xoşbəxtlik, hər birinizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Bir
daha hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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BAKIDA «KASPİAN-AMERİKAN TELEKOM» (KATEL) AZƏRBAYCAN-AMERİKA
BİRGƏ MÜƏSSİSƏSİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
14 aprel 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi, Azərbaycanın rabitəçilərini bu gün Bakıda yeni və tam müasir texnikaya, texnologiyaya malik olan
telefon stansiyasının açılışı münasibətilə təbrik edirəm.
Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirə
layiqdir. Bu işlərdə Azərbaycanın Rabitə Nazirliyi, rabitəçilər xüsusən xarici investisiyadan istifadə edirlər və
xarici ölkələrin müvafiq şirkətləri ilə birgə iş görərək uğurlar əldə edirlər, eyni zamanda Azərbaycana qabaqcıl,
müasir texnika, texnologiya gətirirlər.
Son 3-4 ilin içərisində Azərbaycanda rabitə tamamilə yeni bir şəkil alıbdır. Bir neçə il bundan öncə
insanlar mobil telefonların olmasını və onlardan istifadə edilməsini ancaq düşünə bilərdilər. Bizim
vətəndaşlarımız ayrı-ayrı ölkələrdə mobil telefonlardan istifadə edilməsinə əvvəllər həsrətlə baxırdılar. Mobil
telefonların Azərbaycana gəlməsi böyük hadisə oldu. Bu telefonlar ilk vaxtlar az bir təbəqəni əhatə edirdi.
Ancaq indi mobil telefonlar yayılıb, Azərbaycanda həddindən çox insan bundan istifadə edir. Mobil telefonların
imkanları da o qədər artıbdır ki, Azərbaycanın dövlət və özəl televiziyalarında bu telefonlar hər gün təbliğ edilir,
reklam olunur.
Bu, sevindirici haldır. Bu, ümumiyyətlə, bizim iqtisadiyyatımızın bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf
etdirildiyinə əyani sübutdur. Bu, Azərbaycanın xarici ölkələrlə səmərəli əlaqə qurmasına əyani sübutdur. Biz
bunların hamısını təqdir edirik və gələcəkdə də rabitədə belə yeniliklərin meydana çıxmasını arzulayırıq.
Bu gün burada, telefon stansiyasının açılışında telefon stansiyasına qoyulan sərmayə, onun imkanları,
perspektivləri haqqında məlumatlar verildi. Bunlar hamısı çox xoş təəssürat yaradır. Bunun əhəmiyyəti xüsusən
ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın rabitəçiləri, respublikamızın Rabitə Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının
şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirlər. Biz bu əməkdaşlığın yaxşı nəticəsini görürük.
Bu telefon stansiyasının açılışı yeni bir hadisədir. Yəni simsiz telefon Azərbaycanda ilk dəfədir ki, həyata
keçirilir və onun da çox gözəl perspektivləri vardır. Güman edirəm ki, biz gələcəkdə bu proqramın, layihənin
bütünlüklə həyata keçirilməsinin şahidi olacağıq.
Bugünkü hadisə Amerika-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdiyini göstərir, eyni zamanda,
Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna külli miqdarda investisiyanın gəldiyini göstərir. Bilirsiniz ki, ölkəmiz 1994cü ildən başlayaraq Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının müştərək işlənilməsi
üçün dünyanın bir çox böyük şirkətləri ilə müqavilələr bağlayıb və həmin müqavilələri həyata keçirir. Bunların
nəticəsində Azərbaycana böyük miqdarda investisiyalar gəlir. Ancaq biz eyni zamanda, Azərbaycanın
iqtisadiyyatını, bazar, sərbəst iqtisadiyyatını inkişaf etdirərək, ölkəmizin iqtisadiyyatının, sənayesinin,
infrastrukturunun, sosial sahəsinin başqa tərəflərinə də xüsusi fikir veririk və qayğı göstəririk. Bunları inkişaf
etdirmək üçün xarici ölkələrin şirkətləri ilə müştərək işlər görülür və ölkəmizə sərmayələr gətirilir. Bir telefon
stansiyasının tikilməsi üçün məhz buraya 42 milyon ABŞ dolları dəyərində investisiya gələcəkdir. Bu,
sevindirici haldır.
Beləliklə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir. Azərbaycana xarici investisiya təkcə neft sektoruna
yox, digər sahələrə də gəlir. Bunlar da Azərbaycanda sərbəst iş görmək, xarici şirkətlərin ölkəmizdə fəaliyyət
göstərməsi üçün yaradılmış əlverişli şəraitin olduğunu sübut edir. Bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda
yaranmış ictimai-siyasi sabitlik ölkəmizin vətəndaşlarına, sahibkarlara səmərəli iş görmək üçün imkanlar
veribdir. Eyni zamanda, ölkəmizdəki ictimai-siyasi sabitlik Azərbaycana xarici investisiyanın gəlməsini əsas
şərt olaraq təmin edir.
Bir daha qeyd edirəm, bütün bunlar çox sevindirici haldır. Bildirmək istəyirəm ki, bu işlər Azərbaycanda
bundan sonra da sürətlə davam edəcəkdir, Azərbaycanın iqtisadiyyatı gündən-günə inkişaf edəcəkdir,
Azərbaycan vətəndaşlarının rifah halı yaxşılaşacaqdır.
Mən Azərbaycanın rabitəçilərini əldə etdikləri müsbət nailiyyətlərə görə və bu gün bu telefon
stansiyasının açılışı münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sizə bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN ANADOLU ACANSI MÜXBİRİNİN SUALINA CAVABI
14 aprel 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Siz Türkiyə dövlətinin ən nüfuzlu mükafatına – «Atatürk beynəlxalq sülh
mükafatı»na layiq görülmüsünüz. Sülh uğrunda mübarizə aparan dünya və Azərbaycan gənclərinə nə
arzulardınız?
C a v a b: Çox məmnunam ki, mən Mustafa Kamal Atatürk mükafatına layiq görülmüşəm. Mənə bu barədə
məlumat verilibdir. Mən çox şadam, məmnunam, təşəkkür edirəm.
Türkiyə və Azərbaycan gənclərinə arzum budur ki, öz cümhuriyyətlərini Mustafa Kamal Atatürk kimi
qorusunlar, inkişaf etdirsinlər, daha da yüksəklərə qaldırsınlar. Mən həm Türkiyə Cümhuriyyətinin, həm də
Azərbaycan Cümhuriyyətinin daha yüksəklərə qalxmasını arzu edirəm və bütün bu işlərdə gənclərin daha da
fəal iştirak etməsini arzulayıram. Fürsətdən istifadə edib, Türkiyə xalqına, vətəndaşlarına öz hörmətimi,
sayğımı, məhəbbətimi bildirirəm. Sağ olun.
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BAKI–SUPSA NEFT KƏMƏRİNİN AÇILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
Supsa
17 aprel 1999-cu il
Zati-aliləri, hörmətli Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze!
Zati-aliləri, hörmətli Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma!
Xanımlar və cənablar, qonaqlar, dostlar!
Mən sizi ürəkdən salamlayıram və bu xoş görüşlə əlaqədar çox böyük sevinc hissi keçirdiyimi bildirirəm.
Gürcü xalqına, bütün Gürcüstan vətəndaşlarına səmimi salamımı yetirir, sülh, firavanlıq və tərəqqi arzulayıram.
Bu gün biz tarixi bir hadisənin şahidiyik. Bakı-Supsa neft kəmərinin inşasına dair böyük səmərəli iş başa
çatdırılmışdır və biz Azərbaycanın Xəzər nefti yüklənmiş ilk tankerinin dünya bazarlarına yola salınmasını
təntənəli şəraitdə qeyd edirik.
Əsrimizin əvvəllərində Bakı-Batumi neft kəməri – Avropada ilk neft kəməri çəkilmişdir. İndi, XX-XXI
əsrlərin ayrıcında biz Bakı-Supsa neft kəməri çəkmişik və o, Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına ixracını
həyata keçirəcəkdir. Bu, Gürcüstanın, Azərbaycanın və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan
neft şirkətlərinin birgə səyləri sayəsində mümkün olmuşdur. Bu, 1995-1996-1997-ci illərdə başlanmış
səylərimizin məntiqi nəticəsidir. Bu, Azərbaycanda 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
ilə dünyanın 9 ölkəsini təmsil edən 11 ən iri neft şirkətləri arasında imzalanmış «Əsrin müqaviləsi»nin praktiki
surətdə həyata keçirilməsidir. 1994-cü il sentyabrın 20-də «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanması müstəqil
Azərbaycanın yeni neft strategiyası və doktrinasının başlanğıcıdır.
Azərbaycan qədim neft və qaz ölkəsidir. 50 il bundan öncə Azərbaycan dünya praktikasında ilk dəfə
olaraq dənizin dərinliklərindən sənaye üsulu ilə neft çıxarmağa başlamışdır. 1949-cu ilin noyabrında Xəzər
dənizində, Neft Daşlarında güclü neft fontanı vurmuş və bu, dünyaya dənizdə neft hasilatının yeni mərhələsinin
başlandığını bildirmişdir.
Bizim zəmanəmizdə Azərbaycan dünyanın bir çox ölkələrinin neft şirkətlərinin iştirakı ilə Xəzər
dənizində karbohidrogen xammalı hasilatının təşəbbüsçüsü olmuşdur. 1994-cü ildə imzalanmış «Əsrin
müqaviləsi» bu neft doktrinasının həyata keçirilməsinin başlanğıcını qoymuşdur. Bu, asan olmamışdır. Biz
müqaviləni imzalamaq, həyata keçirmək üçün böyük sınaqdan çıxmalı, böyük maneələri dəf etməli olmuşuq.
Lakin biz müqavilə imzalandıqdan sonra da böyük çətinliklərlə, hətta faciəli hadisələrlə qarşılaşdıq. Bilin ki,
müqavilə imzalandıqdan cəmi bir neçə gün sonra Azərbaycanda ölkəmizin siyasi xadimlərinə qarşı terror aktları
keçirildi. Bundan bir neçə gün sonra Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişi cəhdi oldu, onu bəzi ölkələrin xüsusi
idarələri və daxili irtica etmişdi.
Ancaq bununla iş qurtarmadı. Bir neçə aydan sonra dövlət çevrilişi cəhdi yenidən təkrar edildi. Sonra bir
sıra terror aktları törətməyə cəhd göstərildi. Bütün bunlar məhz onunla bağlı idi ki, müstəqil dövlət olan
Azərbaycan müstəqil siyasət aparmağa başlamışdı, Azərbaycan özünün təbii ehtiyatlarından, neft və qaz
sərvətlərindən necə istifadə etməyi özü, müstəqil surətdə müəyyənləşdirdi və bunu qərbin neft şirkətləri ilə
birlikdə həyata keçirməyi qərara alaraq Azərbaycana və bütün Xəzər hövzəsi məkanına xarici sərmayələrin
axınını təmin etmişdi.
Biz bütün çətinlikləri dəf etdik, «Əsrin müqaviləsi» həyata keçirilir. 1997-ci ilin noyabrında biz «Çıraq»
yatağından ilk nefti çıxartdıq və onu Bakı-Novorossiysk neft kəməri ilə nəql etməyə başladıq. Bu neft kəməri
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında imzalanmış müqavilə əsasında xüsusi olaraq bunun üçün
çəkilmişdi.
Lakin biz hələ onda, neftin dünya bazarlarına ixracı marşrutlarını planlaşdırdığımız vaxtlarda qərb
marşrutu üzrə alternativ neft kəmərinə malik olmağı lazım bildik. Açığını deyim ki, bu, bəzi dairələrdə, bəzi
ölkələrdə böyük narazılıqla, etirazla qarşılandı. Amma biz öz istədiyimizə nail olduq – Gürcüstan ilə
Azərbaycan arasında saziş imzalayaraq Bakı – Supsa neft kəmərini layihələşdirməyə başladıq və bu boru
kəmərinin praktiki surətdə inşası üçün işləri təşkil etdik.
Bu gün mən son dərəcə sevinc hissi keçirirəm ki, neftin hasilatına və ixracına dair çox böyük proqramı
dörd ildən bir qədər artıq müddətdə reallaşdırmağa müvəffəq ola bilmişik.
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Təbii ki, bunların hamısı ümumi səylərin nəticəsidir. Əlbəttə, biz 1994-cü ildə ilk müqaviləni
imzalayaraq, bu işi dünyanın bir çox neft şirkətləri ilə davam etdiririk. Dünyanın neft şirkətlərinin dəstəyi,
Xəzərdəki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı təbii ehtiyatlara, karbohidrogen xammalına onların böyük
marağı, xarici sərmayələr bu layihənin uğurla həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir.
1994-cü ilin sentyabrından sonra ötən dövrdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı və Azərbaycan ərazisinin quru hissəsindəki neft və qaz yataqlarının birgə işlənilməsi
haqqında daha 15 iri müqavilə imzalamışdır. Bu müqavilələrdə dünyanın 14 ölkəsini təmsil edən 32 iri neft
şirkəti iştirak edir. Bu, Xəzər dənizinin təbii ehtiyatlarının istismarı üçün sərmayələr cəlb olunması sahəsində
apardığımız çox böyük işdir. Biz bu təşəbbüsü göstərməklə Xəzər dənizinin başqa sektorlarında da neft və qaz
hasilatı işini stimullaşdırdıq. Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiya, İran sektorlarında böyük iş görülür. Bütün
bunlar bizi sevindirir, çünki Xəzər dənizində olduqca böyük neft və qaz ehtiyatları var, bunlar bütün Xəzəryanı
ölkələr üçün kifayət edər. Hər ölkə öz sektoruna malikdir və Xəzər dənizindəki öz sektorunda ehtiyatların
sahibidir. Azərbaycan öz sektorunun hüdudları daxilində fəaliyyət göstərir, Azərbaycan sektorunda böyük neft
və qaz ehtiyatları var.
Neft strategiyamızın həyata keçirilməsinə mane ola bilməyən bəzi düşmən dairələr müxtəlif xəbərlər,
fikirlər uydurub yaymağa başladılar ki, demə, Azərbaycan Dünya Birliyinə yalan məlumat verib, Xəzər
dənizində güman edildiyi qədər neft yoxdur və guya bəzi neft şirkətləri Xəzər dənizinə və xüsusən Azərbaycan
sektoruna marağı itirirlər. Bu yalandır, uydurmadır!
Təbii ki, bu yalan informasiyalar ictimai rəyi dəyişdirə bilməz. Lakin aydın olsun deyə bildirmək
istəyirəm ki, imzalanmış 16 müqavilə üzrə Azərbaycana təxminən 50 milyard dollar məbləğində sərmayə
qoymaq nəzərdə tutulur. Bu müqavilələrin əhatə etdiyi ərazilərdə neftin həcmi 4 milyard tondan 10 milyard
tonadək qiymətləndirilir. Lakin bütün bunlar hələ ilkin rəqəmlərdir. Yeri gəlmişkən, bizdə Xəzərdə və quruda öz
istismarını gözləyən neft yataqları hələ çoxdur. Yaxın vaxtlarda Amerikanın neft şirkətləri ilə üç iri müqavilə
imzalanması nəzərdə tutulur. Bax, bu, bəzi ölkələrin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində yayılan uydurma
xəbərlərə cavabdır.
Beləliklə, 1994-cü ildə başlanmış işlər artıq öz praktiki nəticələrini verir. Bakı-Supsa neft kəməri, burada
tikilmiş gözəl terminal, müvəffəqiyyətlə işləmək və nefti fasiləsiz olaraq vurmaq, onu dünya bazarlarına
daşımaq üçün yaradılmış gözəl şərait buna inandırıcı sübutdur.
Bakı-Supsa neft kəməri Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında dostluğa, əməkdaşlığa parlaq misaldır. Bizim
xalqlarımız həmişə səmərəli və müvəffəqiyyətlə əməkdaşlıq etmişlər. Gürcü və Azərbaycan xalqlarının
çoxəsrlik dostluğu bizim əvəzsiz sərvətimizdir. Biz bu dostluğu qoruyur və yeni şəraitdə inkişaf etdirir,
genişləndiririk.
Gürcüstanın və Azərbaycanın səmərəli əməkdaşlığına dair misallar çoxdur. Lakin Bakı-Supsa neft kəməri,
şübhəsiz ki, indiki mərhələdə bu əməkdaşlığın zirvəsidir.
Bununla yanaşı, əməkdaşlığımızın böyük perspektivi var. Ötən ilin oktyabrında Ankarada biz BakıTbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşası haqqında bəyannamə imzalamışıq. Bu iş davam edir. Lap bu yaxınlarda,
bir neçə gün öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji tədqiqatlar mərkəzi Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin
İstanbulda böyük müzakirəsini keçirmişdir. Müzakirədə indi burada olan cənab Morninqstar və cənab Kalitski,
Türkiyə və Azərbaycan nümayəndələri iştirak etmişlər. Orada Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri inşasının həyata
keçirilməsinə dair konkret praktiki tədbirlər haqqında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında protokol imzalanmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsinin növbəti mərhələsinə başlamaq
üçün bütün texniki və maliyyə məsələləri üç ay ərzində diqqətlə öyrənilməlidir.
Digər mühüm layihə Türkmənistan qazının Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə nəqli
barədədir. Bu haqda saziş ötən ilin oktyabrında Türkiyə ilə Türkmənistan arasında imzalanmışdır və layihə indi
həyata keçirilir. Bu layihənin həyata keçirilməsində Gürcüstan da, Azərbaycan da mühüm yer tutur.
Bir sözlə, qarşıda böyük işlər durur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Türkmənistan-Azərbaycan –
Gürcüstan-Türkiyə qaz kəməri əməkdaşlığımızı, xüsusən Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı təmin
edəcək çox iri layihələrdir.
Deməliyəm ki, bütün bu işlərdə biz dostlarımızın dəstəyini, xeyirxah münasibətini görürük. Bu dostların
arasında Ukrayna və onun prezidenti çox hörmətli Leonid Daniloviç Kuçma da var. Azərbaycanın, Gürcüstanın
Ukrayna ilə əməkdaşlığı, prezident Leonid Daniloviç Kuçmanın bu sahədə fəal səyləri çox mühüm rol oynayır.
Bizim səylərimiz sayəsində Xəzər dənizi ilə Qara dəniz iqtisadi cəhətdən birləşir. Qara dənizdə Ukrayna və
Gürcüstan, Xəzərdə Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiya və digər ölkələr regionumuzun iri
layihələrinin həyata keçirilməsi üçün daha sıx birləşməlidirlər.
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Bütün bu işlər, indiki halda Bakı-Supsa neft kəməri Qafqazda sabitliyin və sülhün möhkəmlənməsinə
mühüm töhfədir. Sülh bizə çox gərəkdir, bizə dinc Qafqaz gərəkdir, bizə sabitlik gərəkdir, biz silahlı
münaqişələrə son qoymalı, Qafqaz ölkələri ilə regionumuzu əhatə edən ölkələr arasında ən yaxşı və mehriban
münasibətlər yaratmalıyıq. Bununla əlaqədar Bakı-Supsa neft kəməri regionumuzda sabitliyin, sülhün böyük
amilidir.
Bütün bu işlərdən danışarkən Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarından istifadə edilməsinə maraq
göstərən dünyanın bir çox ölkələrinin, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük dəstəyini qeyd etməliyəm.
Biz 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi» imzalanarkən aldığımız dəstəyi qiymətləndiririk. Biz Qərb, Bakı-Supsa
marşrutunun çəkilişi məsələsinin həlli zamanı aldığımız dəstəyi qiymətləndiririk. Biz indi Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəmərinin inşası barədə aldığımız dəstəyi qiymətləndiririk. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin çox
böyük səyləri sayəsində Türkmənistan-Türkiyə Transxəzər qaz kəməri layihəsi reallığa çevrilmişdir. Bu gün biz
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonun bu təntənəli hadisə ilə əlaqədar təbrik göndərməsindən
böyük sevinc hissi keçiririk. Hesab edirəm ki, bütün bunlar Gürcüstanın da, Azərbaycanın da, Ukraynanın da
Qərb, Avropa ölkələri ilə, Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığı üçün yaxşı bünövrə
qoymuşdur. Biz buna böyük əhəmiyyət veririk və bu əməkdaşlığın daha uğurlu olması üçün gələcək işlərimizdə
bütün tədbirləri görəcəyik.
Əziz dostlar, Gürcüstan prezidentini, dostum Eduard Şevardnadzeni, bütün gürcü xalqını, buraya toplaşan
bütün dostları bu əlamətdar hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Əziz dostlar, sizə xoşbəxtlik, firavanlıq
və yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini «Əsrin müqaviləsi»nin həyata keçirilməsində, BakıNovorossiysk və Bakı-Supsa neft kəmərlərinin inşasında nail olduğu gözəl nəticələr münasibətilə təbrik edirəm.
Qısa müddətdə çox böyük iş görülmüşdür. Qeyd etməliyəm ki, bizim planlarımıza müqavimət göstərən qüvvələr
o vaxtlar deyirdilər ki, bu layihə real deyil, həyata keçirilə bilməz. Bu ilin sentyabrında müqavilənin
imzalanmasının beş ili tamam olacaq, amma bir baxın, necə böyük iş görülmüşdür və işin bundan sonra da
davam etməsi üçün necə böyük bünövrə qoyulmuşdur. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin
konsorsiumuna daxil olan bütün şirkətlər və bu şirkətin rəhbərləri çox sağ olsunlar.
Leonid Daniloviç Kuçmanı burada, Gürcüstanda, eyni zamanda Azərbaycanda, - bunun fərqi yoxdur, eyni
şeydir, - ürəkdən salamlayıram. Gürcüstanda olmaq həm də Azərbaycanda olmaq deməkdir. Onu salamlayıram
və şadam ki, o, bu hadisəyə böyük diqqət göstərmişdir. Şadam ki, Xəzər dənizinin ehtiyatlarından istifadə
barəsində Ukraynanın öz planları var. Hesab edirəm ki, Odessa–Brodı və oradan Polşaya çəkiləcək neft kəməri
də reallıqdır və biz bu reallığı nəzərdə tutmalı, onun üzərində işləməliyik. Buna görə də Ukrayna prezidenti
hörmətli Leonid Kuçmanın burada olması tamamilə qanunauyğundur və eyni zamanda bizim hamımız üçün
fərəhli hadisədir.
Sizin hamınızı ürəkdən təbrik edir və inanıram ki, Bakı – Supsa neft kəməri bütün XXI əsr ərzində
yaşayacaq və işləyəcəkdir.
Diqqətinizə görə çox sağ olun, sizin hamınıza möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və firavanlıq arzu edirəm.
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POTİ–İLİÇOVSK–VARNA BƏRƏ KEÇİDİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞI
Poti limanı
17 aprel 1999-cu il
Zati-aliləri Gürcüstan prezidenti, hörmətli Eduard Şevardnadze!
Zati-aliləri Ukrayna prezidenti, hörmətli Leonid Kuçma!
Möhtərəm xanımlar və cənablar, dostlar!
Sizin hamınızı əlamətdar hadisə – Poti–İliçovsk–Varna bərə keçidinin açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm.
Poti-İliçovsk bərə keçidi Transqafqaz dəhlizinin mühüm elementi və tərkib hissəsidir. Bu gün TRASEKA
planları, TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı olan planlarımız reallığa çevrilir. Mərkəzi Asiyanı
Avropa ilə və Avropanı Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən Transxəzər nəqliyyat dəhlizindən istifadəyə dair bir neçə
il öncə Gürcüstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Azərbaycan arasında saziş imzalanmışdır. Sonra həmin sazişə
bu magistral boyunca yerləşən digər dövlətlər də qoşulmuşlar.
Ölkələrimizdə bir sıra digər tədbirlər də görülmüşdür və bunlar Qafqazda Şərq-Qərb TRASEKA
proqramının həyata keçirilməsini təmin etmişdir. Ötən ilin sentyabrında Bakıda TRASEKA proqramına dair,
böyük tarixi İpək yolunun bərpasına dair beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Bu gün biz hamımız ona səfərbər
edilmişik ki, TRASEKA proqramı, tarixi İpək yolunun bərpası proqramı reallaşsın, çünki bu, ölkələrimizin
hamısına böyük iqtisadi fayda gətirir. Odur ki, Poti-İliçovsk bərə keçidinin – Ukrayna ərazisi ilə, Qara dəniz,
Gürcüstan, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan vasitəsilə və buradan o yana yüklərin Qərbdən Şərqə,
Şərqdən Qərbə müvəffəqiyyətlə hərəkətini təmin edəcək keçidin yaradılması bizim planlarımızın son dərəcə
mühüm vəsiləsidir, böyük İpək yolunun bərpası proqramının mühüm vəsiləsidir.
Biz Azərbaycanda buna böyük əhəmiyyət veririk, Transxəzər dəhlizinin səmərəli inkişafına kömək üçün
hər şey edirik və bu nəqliyyat dəhlizinin imkanlarını genişləndirmək və yüklərin Qərbdən Şərqə, Şərqdən Qərbə
daha fəal hərəkətini təmin etmək üçün bundan sonra da hər şey edəcəyik.
Şadam ki, bu gün mənə bu təntənəli tədbirdə iştirak etməyə imkan verilmişdir. Gürcüstan prezidenti
hörmətli Eduard Şevardnadzeni, Ukrayna prezidenti hörmətli Leonid Kuçmanı, Avropa Birliyinin, Şərq-Qərb
nəqliyyat dəhlizinin həyata keçirilməsində iştirak edən bütün ölkələrin burada olan nümayəndələrini təbrik
edirəm və hamıya tərəqqi və uğurlar, bu böyük proqramın inkişafı naminə yeni-yeni xariqələr arzulayıram.
Poti-İliçovsk bərə keçidi proqramının həyata keçirilməsinin bütün iştirakçılarına təşəkkür edir və hörmətli
dostlar, sizin hamınıza yeni nailiyyətlər, yeni uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə sağ olun.
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FRANSANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ JAN PYER GİNYUT İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
20 aprel 1999-cu il
J a n P y e r G i n y u t: Cənab prezident, Sizinlə görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm.Vaxt tapıb məni
qəbul etməyiniz bizim fəaliyyətimiz üçün böyük dəstəkdir. Bilirəm ki, vaxtınız çox məhduddur, ona görə də
çalışacağam ki, bir sıra məsələlər barədə Sizə qısa məlumat verim.
Cənab prezident, Fransa prezidentinə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı yazdığınız
məktuba cənab Jak Şirak cavab göndərmişdir. İcazə verin həmin məktubu Sizə təqdim edim. Cənab Jak Şirak
Sizin məktubunuzu çox diqqətlə öyrənibdir. Mən dəqiq bilirəm ki, Sizin məktubunuza cavabında Jak Şirak bir
çox yerləri öz əli ilə düzəldib, öz fikirlərini, sözlərini yazıbdır. Bu, bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Prezident Jak Şirak bu cavab məktubunda Sizin narahatlığınıza şərik olduğunu bildirmişdir.
Cavab məktubunda prezident Jak Şirak Sizi əmin edir ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həllində o,
həmişə fəal iştirak edəcəkdir. Cənab Şirak belə hesab edir ki, Azərbaycanın mövqeyinə çox ciddi münasibət
göstərmək, onu nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də o bildirir ki, Azərbaycanın son dəfə qəbul etmədiyi və rədd
etdiyi təkliflərin üzərinə bir də qayıtmağa ehtiyac yoxdur. Cənab Şirak belə hesab edir ki, indi, prosesin davam
etmədiyi bir vaxtda bu mövqe üzərində dayanmaq mümkün deyildir. Bununla əlaqədar olaraq o öz məktubunda
bu münaqişənin həlli ilə bağlı ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş hər üç prinsipə tamamilə
tərəfdar olduğunu bir daha bildirmişdir.
Cənab prezident, Siz həmin məktubda görəcəksiniz ki, prezident Jak Şirak həm də azərbaycanlı qaçqınların
Dağlıq Qarabağa, öz evlərinə qayıtması məsələsində təkid edir. Bu elə bir prinsipdir ki, bu barədə ilk dəfə 1997ci ildə Fransanın xarici işlər naziri Sizə öz fikrini bildirmişdi. Ümumiyyətlə, Fransa Sizin mövqeyinizdə bu
amili də çox qəti dəstəkləyir. Fransa prezidenti Sizin bu sahədəki fəaliyyətinizə və Ermənistanla Azərbaycan
arasındakı siyasi əlaqələrə çox böyük əhəmiyyət verir.
Cənab Şirak Bakıdakı binalardan birinin qarşısına general Şarl de Qollun xatirə lövhəsinin vurulması barədə
Sizin sərəncamınızı çox yüksək qiymətləndirir.
Cənab prezident, mən bir daha bildirirəm ki, prezident Şirak Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll
edilməməsi ilə bağlı Sizin narahatlığınıza şərik çıxır. O, bu münaqişənin həllində və Azərbaycan – Fransa
əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsində fəallığın artırılmasının vacib olduğunu bildirir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Prezident cənab Şirakın mənə göndərdiyi məktuba görə
də təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, mənim təşəkkürümü prezident Jak Şiraka çatdırasınız.
Bildiyiniz kimi, həm cənab Şiraka, həm cənab Klintona, həm də cənab Yeltsinə göndərdiyim məktublarda
bəhs etdiyim bu məsələ bizim üçün ən vacib məsələdir. Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həlli,
Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi qarşımızda duran
ən əsas, ən böyük vəzifədir.
Fransa 1997-ci ildən Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi fəaliyyətə başlayandan bəri biz cənab Jak
Şirakla çox səmərəli əməkdaşlıq edirik. Ancaq mən məktubumda göstərdiyim kimi, son vaxtlar, xüsusən 1998ci ildə və 1999-cu ilin qış aylarında ümumiyyətlə, Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyəti çox zəifləyibdir,
məsələ çox ləngiyir. Ona görə də mən narahatçılığımı bildirərək prezident Jak Şiraka, prezident Bill Klintona,
prezident Boris Yeltsinə bu məktubları göndərmişdim.
Mən prezident cənab Şirakın cavab məktubunu diqqətlə oxuyacağam. Ancaq bu məktubun məzmunu barədə
Sizin verdiyiniz məlumatlar məni məmnun edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, 1997-ci ilin yanvar ayında Parisdə
prezident Jak Şirakla mənim görüşüm zamanı biz bu məsələni çox ətraflı müzakirə etmişdik. Mən cənab Jak
Şirakın ondan sonrakı dövrdə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi məsələsinə
olduqca böyük qayğı göstərdiyini yaxşı bilirəm. Cənab Şirakın bu barədə çox aydın, dəqiq və obyektiv mövqeyi
məni həmişə məmnun edibdir. Sizin məlumatınızdan bir daha hiss etdim ki, bu məktubunda da prezident Jak
Şirak həmin mövqeyində, yəni məsələnin obyektiv, ədalətli həll edilməsi mövqeyində durur. Bu, bizə yeni
ümidlər verir.
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Belə hesab edirəm ki, mənim məktubuma prezident Bill Klintonun, prezident Jak Şirakın, prezident Boris
Yeltsinin verdiyi cavablarda əks olunmuş fikirlər sülh, danışıqlar prosesini gücləndirməyə kömək edəcəkdir. Biz
danışıqlar prosesini gücləndirərək, sürətləndirərək münaqişənin tezliklə həll edilməsinə çalışacağıq.
Bu gün bir daha bəyan edirəm ki, biz münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə, ədalətli həll olunmasını istəyirik.
Mən yaxın vaxtlarda Vaşinqtonda olduğum zaman da bu məsələni ətraflı müzakirə edəcəyəm. Mənim
Ermənistan prezidenti Pobert Koçaryanla ikitərəfli görüşüm olacaqdır. Ümidvaram ki, Vaşinqtonda biz cənab
Jak Şirakla da görüşə biləcəyik. Beləliklə, indi bu məsələnin həll olunması üçün ciddi addımlar atılması barədə
yeni bir imkan yaranır.
Bir daha xahiş edirəm, prezident Jak Şiraka mənim təşəkkürümü çatdırasınız, ona bildirəsiniz ki, bu
münaqişənin həll edilməsində onun gələcəkdə də fəal olmasını istəyirəm. Biz onun fəaliyyətinə ümidlər
bağlayırıq.
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RUSİYA PREZİDENTİNİN YUQOSLAVİYADA BÖHRANIN ARADAN QALDIRILMASI
ÜZRƏ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ VİKTOR ÇERNOMIRDİN VƏ ONU MÜŞAYİƏT
EDƏN ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
20 aprel 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Viktor Stepanoviç, hörmətli qonaqlar, sizi Azərbaycanda, Bakıda
salamlamağa şadam, bizə xoş gəlmisiniz. Təbiidir ki, mən həm Rusiya üçün, həm də Azərbaycan üçün qarşılıqlı
maraq doğuran məsələləri müzakirə etməyə şadam.
V i k t o r Ç e r n o m ı r d i n: Sağ olun, Heydər Əliyeviç. Mən Sizə səmimi qəlbdən minnətdaram ki, Siz
görüşməyə macal tapdınız. Çünki bu görüş hər cür planlardan kənardır və ancaq razılaşma əsasında keçirilir.
Buna görə də hər şeydən öncə Sizə təşəkkür etmək və prezident Boris Nikolayeviç Yeltsindən çox böyük
salamı, habelə onun kiçik bir məktubunu yetirmək istərdim. Məktubda o, səfərimizin əsas məqsədini şərh
etmişdir.
Heydər Əliyeviç, Sizinlə burada, Bakıda görüşmək mənə bir daha çox xoşdur. Bir daha deyə bilərəm ki,
burada çox illər keçirdiyimə görə ürəyim bir qədər qövr etdi. Əslinə qalsa, o keçmiş illərdə mən Azərbaycanın
neft məsələləri ilə bağlı azacıq iş görmüşdüm. Mən çox razıyam ki, bizim o əməyimiz hədər getmədi. Neft
sənayesi yaşayır və yaşayacaqdır. Mən şadam və Azərbaycanın neft sənayesində nələr baş verdiyini həmişə
izləyirəm. Ümidvaram ki, bizdən əvvəl başlanmış işləri biz əslində davam etdirmişik. Biz Artur Rasizadə ilə
ötən illərimizi xatırladıq. Mən çox şadam ki, Azərbaycan bu gün də bütün neft işləri sahəsində ön sıradadır.
Heydər Əliyeviç, bizim səfərimiz qeyri-adi, plandan kənardır və ilk növbədə və ancaq Balkan böhranı ilə
bağlıdır. Prezident mənə bu problemlə məşğul olmağı tapşırıb, indi mən məhz bu problem üzrə xüsusi
müvəkkiləm. Bu problem nəinki və əsasən Rusiya üçün, eləcə də bizim hamımız üçün, dünya üçün çox
əhəmiyyətlidir. Bu gün Balkan yarımadasında, Avropanın mərkəzində baş verən bütün hadisələr hər halda
təhlükəli nümunədir. Bu gün əslində biz hamımız təhlükəli vəziyyətlə qarşılaşmışıq. Buna görə də hesab edirəm
ki, hamının ümumi vəzifəsi bu problemin həlli yolunu tapmaqdan ibarətdir.
Mən bir neçə gündür işləyirəm. Biz prezidentin rəhbərliyi ilə işləyir, həmin problem barəsində hökumətin
mövqeyini, Rusiyanın mövqeyini işləyib hazırlayırıq. Odur ki, harasa getməzdən, Balkan yarımadasında
görüşlər keçirməzdən və ya başqaları ilə görüşməzdən qabaq mən prezidentə əvvəlcə öz yaxın adamlarımızla
görüşməyi təklif etdim.
Buna görə də dünən mən İslam Əbdüqəniyeviç Kərimovla çox uzun və ətraflı söhbət etdim. Eduard
Şevardnadze ilə danışdım, bu gün biz onun yanında idik. İndi isə Sizin yanınızdayıq. Buradan Ukraynaya
getmək istəyirəm. Sonra isə digər yerlərə planlaşdırılmış səfərlər başlanacaqdır.
Mən hesab etmişəm və edirəm ki, Rusiyanın mövqeyi, Sizin mövqeyiniz, başqalarının mövqeyi çox mühüm
mövqedir. Çox vacibdir ki, biz gərək belə münaqişələrin həlli mexanizmini tapaq. Bu gün dünyada 100-dək,
bəlkə bundan da çox münaqişə var. Onların mənşəyinin təbiəti əslində eynidir – bu gün çox parlaq təzahür edən
separatizm. Onu dayandırmaq lazımdır, yoxsa dönməz proseslər başlanacaqdır. Buna isə yol vermək olmaz.
Bizim Rusiyada Çeçenistanla bağlı olmuş problemlər, burada Dağlıq Qarabağ problemi, Abxaziya problemi,
başqa yerlərdəki problemlər, Türkiyədəki, Yunanıstandakı, Kiprdəki problemlər – bu sadalamanı davam
etdirmək olar. Əslinə qalsa, bütün bu məsələlər məhz həmin problemlə bağlıdır və bir yol tapmaq lazımdır. Ona
görə də bizim fikrimizcə, Rusiyanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, o, problemin həllində vasitəçi və ancaq vasitəçi
kimi iştirak edəcəkdir. Vəssalam. Lakin əgər bu problemi həll etmək məqsədi ilə biz hamımız öz səylərimizi
birləşdirsək, onda istərdik ki, bir nəticə olsun. Buna görə də problemin həllinin hansısa ümumi prinsiplərini,
yollarını təklif edəcəyimizə çox ümid bəsləyirəm. Biz bu prinsipləri bütün tərəflərə – Yuqoslaviyaya da, NATO
ölkələrinə də çatdıracağıq. Biz hesab edirik ki, bu, çıxılmaz vəziyyətdir. Bu gün gedən dağıdıcı proseslər,
endirilən raket-bomba zərbələri münaqişənin həllinə gətirib çıxarmayacaq, əksinə, vəziyyəti ancaq
mürəkkəbləşdirəcəkdir. Hesab edirik ki, bunu dayandırmaq və bu prosesin həllinə başlamaq lazımdır. Bizim
fikrimizcə, adamları öz yerlərinə qaytarmaq, bundan ötrü onlara şərait yaratmaq lazımdır. Yəni əslində, minlərlə
insanın müsibətlərinə və kədərinə səbəb olan dağıdıcı prosesi dayandırmaq gərəkdir.
Heydər Əliyeviç, bax, buna görə də mənim deyəcəyim başqa məsələlər yoxdur. Sizin rəyinizi, Sizin
məsləhətinizi, Sizin fikrinizi eşitmək istəyirəm. Bu bir həftədə mən bir çox dövlətlərin, o cümlədən NATO-ya
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daxil olan dövlətlərin rəhbərləri ilə danışmışam. Məndə elə təsəvvür var ki, bu gün hamı başa düşür ki, bu
böhranın həlli yolunu tapmaq lazımdır. Amma yəqin ki, istəklə yanaşı, tədbirlər və hərəkətlər də gərəkdir. Sizin
yanınıza gəlməkdə əsas vəzifəmiz, əsas məqsədimiz, bax, bundan ibarətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hər şeydər öncə çox böyük məmnunluq duyuram ki, siz Azərbaycana, Bakıya
gəlmisiniz. Xatirinizdədirmi, Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri vəzifəsində fəaliyyət göstərdiyiniz dövrdə
biz sizi Azərbaycana dəfələrlə dəvət etmişdik, amma arzularımızı həyata keçirmək heç cür mümkün olmurdu, siz məşğul idiniz, - bizim isə sizinlə görüşməyə böyük ehtiyacımız vardı. Xüsusən də ona görə ki, Azərbaycan,
Bakı sizin üçün müəyyən dərəcədə doğma bir yerdir, çünki keçmişdə siz Sovetlər İttifaqının naziri işləyərkən
neft və qaz problemləri ilə, - o cümlədən Azərbaycanda, - çox fəal məşğul olurdunuz. Keçmişdə, öz elmi
əsərləriniz üzərində işlədiyiniz dövrdə alimlərimizlə sizin əlaqələriniz bizə yaxşı məlumdur. Buna görə də sizin
Azərbaycana gəlməyiniz sizin üçün də, bizim üçün də hər cəhətdən çox zəruri idi.
İndi bu yeni vəzifənizlə əlaqədar buraya gəlməyiniz də Sizin burada olmağınız, hərçənd qısa müddətdə
olmağınız üçün imkandır və biz sizi Azərbaycanda, Bakıda gördük. Odur ki, sizi məhz bununla əlaqədar
salamlayıram.
Konkret olaraq haqqında danışdığınız məsələyə gəldikdə, mən nə deyə bilərəm? Bizim ölkəmiz münaqişədən
və separatizmdən, ədalətsizlikdən hamıdan çox əziyyət çəkir. Hələ 11 il bundan əvvəl Azərbaycanda münaqişə –
Dağlıq Qarabağla bağlı olan və Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinə göz dikən Ermənistan tərəfindən törədilmiş
münaqişə başlandıqda, adamlar və dövlət xadimləri, o cümlədən və ələlxüsus Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi çox
uzaqgörməz oldular. Çox uzaqgörməz. Onlar görə bilmədilər ki, o vaxtlar təkcə Sovetlər İttifaqı məkanında
deyil, həm də dünyada birinci olan bu münaqişə çox ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Çünki separatizm çox
yoluxucu təzahürdür. Əgər separatçılar bir yerdə nəyəsə nail ola bilirsə, eynilə bu cür əhval-ruhiyyəli, eynilə bu
cür niyyətli adamlar digər yerdə də baş qaldırırlar.
Odur ki, separatizm barəsində Dünya Birliyində vahid mövqe olmalıdır. Mən bu məsələ ilə artıq bir çox illər
məşğul olaraq yəqin etmişəm ki, bu məsələ, deyək, bu və ya digər böyük ölkənin maraqlarına toxunmadıqda,
onlar bundan yan keçir, sanki deyirlər, «bu, bizim işimiz deyil, qoy başqaları məşğul olsunlar». Buna görə də o
vaxt Sovetlər İttifaqı rəhbərliyinin, o cümlədən SSRİ-nin o zamankı rəhbəri şəxsən Qorbaçovun buraxdığı səhv
Azərbaycana da, Ermənistana da, bütün Qafqaza da, - məgər təkcə Qafqazamı? – çox baha başa gəldi. Çünki bu,
zəncirvari bir reaksiya kimi yayıla-yayıla getdi. Bundan sonra keçmiş Sovetlər İttifaqı məkanında abxaz-gürcü
münaqişəsi, osetin münaqişəsi, Çeçenistan münaqişəsi, Moldovada münaqişə başlandı, bu yandan da Yuqoslaviya münaqişəsi və bir çox başqaları. Ona görə də bizim buna münasibətimiz tamamilə aydındır – separatizmə
yer olmamalıdır. Amma burada hamı vahid mövqe ilə çıxış etməli və elə olmamalıdır ki, bu separatizmə qarşı
çıxmaq lazımdır, başqa separatizmə isə göz yummaq və ya onu hətta təşviq etmək və ona kömək etmək olar.
Ona görə də biz bundan çox əziyyət çəkirik. Bax görürsünüzmü, indi Kosova hadisələri, Yuqoslaviya
hadisələri bütün dünyanı həyəcana gətirmişdir. Bir fikir verin, bu işə nə qədər ölkə, nə qədər qüvvə cəlb
edilmişdir. Əlbəttə, Azərbaycan prezidenti olaraq istəyirəm ki, bu məsələ ədalətlə, dincliklə, bütün beynəlxalq
hüquq normalarına əsasən həll edilsin. Bununla bərabər, belə bir hiss keçirirəm – nə üçün neçə illərdir biz öz
münaqişəmiz barədə, yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə barəsində haray qaldırdığımız halda,
Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edildiyi halda, Azərbaycanın 7–8
milyon əhalisindən bir milyonu neçə illərdir öz doğma yerlərindən didərgin salındığı və çadırlarda, çox ağır
şəraitdə yaşadığı halda Dünya Birliyi, böyük dövlətlər indiyədək bizim münaqişəmizə lazımi diqqət
yetirməmişlər. Yeri gəlmişkən, diqqət yetirmədilər və öz səhvlərinin, belə münaqişələrə, xüsusən burada,
Qafqazda Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən münaqişəyə öz etinasız münasibətinin bəhrələrini görürlər.
Təkrar edirəm, mən istəyirəm ki, Yuqoslaviya münaqişəsi ədalətlə, dincliklə və ona cəlb olunmuş bütün
tərəflərin mənafeyinə uyğun həll edilsin. Bununla bərabər, sözün düzü, həmişə peşmançılıqla, təəssüflə
düşünürəm: nə üçün bizim regiona belə maraq yoxdur? Nə üçün Dünya Birliyi, böyük dövlətlər, o cümlədən
Rusiya və digər Avropa dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları – hamı indi onunla məşğul olur, buna nə qədər
vəsait sərf edirlər? Niyə buradakı münaqişəni aradan qaldırmaq, burada haqq-ədalətə nail olmaq üçün tədbirlər
görmədilər?
Bütün bunlar bu məsələyə mənim ilk reaksiyamdır – deyərdim ki, ağrılı-acılı reaksiyamdır, ona görə ki,
mənim dərdim, xalqımın dərdi haradasa Kosovada, başqa yerlərdə olan dərdlərdən daha ağırdır.
Atəşkəs haqqında saziş bağlamağımızın may ayında beş ili tamam olur. Sazişi ondan ötrü bağladıq ki, atəş
olmasın, müharibə olmasın, qan tökülməsin, məsələ sülh yolu ilə həll edilsin. Amma heç cür həll olunmur.
Təsəvvür edirsinizmi, atəşkəs haqqında saziş bağlandığı vaxtdan beş il ötür, oradan olan köçkün insanlar isə öz
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yerlərini hələ xeyli əvvəl tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Onlar altı, yeddi ildir çadırlarda yaşayırlar.
Amma məsələ həll edilmir.
Yeri gəlmişkən, Minsk qrupu, Minsk konfransı ATƏT-in qərarına əsasən bu məsələ ilə məşğul olmalıdır.
Amma pis məşğul olur. Viktor Stepanoviç, siz 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə çox fəal iştirak
etdiniz. Yadınızdadırmı, biz sizinlə necə fəal əməkdaşlıq edirdik? Mən şəxsən sizə və bütün Rusiya nümayəndə
heyətinə təşəkkür edirəm ki, o vaxt Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi siz Rusiyanın adından düzgün,
prinsipial mövqe tutmuşdunuz. Ermənistanın pozucu mövqeyi qərar qəbul etməyə imkan vermirdi. Lakin o vaxt
siz və Lissabon zirvə görüşünün digər iştirakçıları – Ermənistan istisna olmaqla, 54 dövlətdən 53-ü Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə nizama salınması üçün orada qəbul edilmiş prinsiplərə səs
verdiniz. Bu fürsətdən istifadə edərək, o vaxt bizimlə fəal əməkdaşlığa görə, Rusiya Federasiyası adından
tutduğunuz düzgün, çox doğru, ədalətli mövqeyə görə sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Əslində, sizin bu
mövqeyiniz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə nizama salınmasının prinsiplərini
müəyyənləşdirmiş həmin sənədin qəbul olunmasına kömək etdi, çox mühüm kömək etdi.
Lakin ondan sonra iki ildən çox vaxt ötsə də, bu prinsiplər həyata keçirilmir. Ermənistan pozucu mövqe
tutur, Minsk konfransının həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa isə heç nə edə bilmirlər.
Ermənistan istəmir – odur ki, heç kim heç nə edə bilmir. İndi də hər dəfə bizə deyirlər ki, gedin, Ermənistanla
özünüz razılığa gəlin. Əgər Ermənistanla razılığa gəlmək mümkün olsaydı, onda Minsk konfransı nəyə gərək
idi, nəyə gərək idi ki, dünyanın üç böyük dövləti bu məsələnin tənzimlənməsi üzrə Minsk konfransının həmsədrləri olsunlar? Həmsədr olmağına oldular, böyük dövlətlər çox geniş imkana, hər şeydən çox böyük təsirə
malikdirlər, məsələ isə həll edilmir.
Buna görə də mənim, necə deyərlər, ürəyim ağrıyır, bütün bunlardan ürək ağrısı ilə danışıram, çünki görürəm
ki, hansısa digər münaqişə ilə məşğul olurlar, bu işə bütün dünya cəlb edilmişdir, bizim münaqişə isə artıq
unudulmuşdur, onunla heç kim məşğul olmaq istəmir və deyirlər – get ermənilərlə razılığa gəl. Ermənilər
deyirlər: bilirsinizmi, sizin ərazinizin 20 faizini işğal etmişik, bizim şərtlərimizlə razılaşın. Biz isə onlarla
razılaşa bilmərik. Üstəlik, 1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşü prinsiplərinin qəbul edilməsində çox
mühüm rol oynayan Rusiya, təəssüf ki, 1998-ci ilin noyabrında bu məsələnin həlli üçün ümumi dövlət barədə
tamamilə aydın olmayan və qeyri-müəyyən bir təklif irəli sürür. Gör nə uydurublar? Dünyada, dünya
praktikasında, beynəlxalq hüquqda «ümumi dövlət» adında şey yoxdur. Demə, biz Azərbaycan ərazisində
ümumi dövlətə malik olmalıyıq – Azərbaycanla birlikdə Dağlıq Qarabağ. Bu, Dağlıq Qarabağa müstəqillik
verməyə bərabərdir. Onu belə pərdələmək nəyə gərəkdir? Bu da Rusiya Federasiyasının təklifidir. Yeri gəlmişkən, onu Amerika Birləşmiş Ştatları da, Fransa da dəstəkləmişlər. Noyabrda biz bunu rədd etdik, ancaq
indiyədək heç nə yoxdur – yəni «siz rədd etdiniz, indi gedin fikirləşin».
Viktor Stepanoviç, bu, əlbəttə, sizə aid deyildir, amma bununla bərabər, bütövlükdə Rusiyaya aiddir. Ona
görə də bu bizi narahat edir və həyəcanlandırır.
İndiki halda Kosovo, Yuqoslaviya probleminə gəldikdə isə, - artıq bir aydır ki, bu münaqişə ilə əlaqədar
hərbi qarşıdurma gedir, - açığını desək, öz problemlərimizə, özümüzün məsələmizə başımız o qədər qarışıb ki,
hətta düşünməyə belə imkanımız yoxdur ki, bəs Kosovoda nə etmək lazımdır, bəs Yuqoslaviya nə etməlidir?
İkincisi. Məndən bəzən soruşurdular, zənnimcə, bizim hətta mənəvi haqqımız yoxdur ki, bu işdə iştirak edək
və ya bu məsələ barəsində öz rəyimizi söyləyək. Çünki biz öz münaqişəmizi heç cür həll edə bilmirik, - mən
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini nəzərdə tuturam.
Bu məsələ barəsində nə deyə bilərəm? Biz ATƏT-in prinsiplərini, beynəlxalq hüquq prinsiplərini əsas
tutaraq, əlbəttə ki, separatizmin hər hansı formasının əleyhinəyik, - bu gün bir daha bəyan edirik, - əleyhinəyik.
Burada hər halda konyunktura deyil, məhz beynəlxalq hüquq işləməlidir. Axı biz dəfələrlə, o cümlədən MDBdə, belə hallarla qarşılaşırıq ki, hər hansı bir sənədi qəbul etmək lazım gəldikdə, orada separatizmin pisləndiyini
yazmaq zəruri olduqda, Ermənistan etiraz edir və sənədi qəbul etmək mümkün olmur. Ona görə də bu gün
bəyan edirəm ki, biz separatizmin hər hansı formasının əleyhinəyik. Separatizm beynəlxalq hüququ pozur,
separatizm Dünya Birliyini dağıdır, biz onun əleyhinəyik.
Bununla bərabər, biz etnik təmizləmənin də əleyhinəyik. Əleyhinəyik. Biz Miloşeviçin Kosovoda həyata
keçirdiyi etnik təmizləmə ilə razılaşa bilmərik, biz bunun əleyhinəyik. Viktor Stepanoviç və bizim bütün əziz
qonaqlarımız, biz ondan da, bundan da – separatizmdən də, separatizmin nəticələrindən də əziyyət çəkirik, yəni
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda, Xocalıda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törədərək
həyata keçirdiyi etnik təmizləmədən, bəzilərinin köməyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
rayonlarından adamlarımızı qovaraq orada törətdikləri etnik təmizləmələrdən əziyyət çəkirik.
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Əlbəttə, indi Dünya Birliyi çox narahatdır – Miloşeviç Kosovodan albanları qovub çıxarır, hamı onların
barəsində düşünür. Ermənistan silahlı qüvvələri adamları Azərbaycanın doğma torpaqlarından, Dağlıq
Qarabağın özündən – Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın doğma torpağıdır – Şuşadan, Laçından, Kəlbəcərdən,
Ağdamdan, Füzulidən, Cəbrayıldan, Zəngilandan, Qubadlıdan, - bir baxın, neçə inzibati rayondur, - qovub
didərgin salanda, bu adamlar hər şeyi atıb gedəndə, orada nə qədər insan həyatını itirəndə, nə qədər əmlak
itiriləndə isə heç kim səsini qaldırıb demədi ki, bu, etnik təmizləmədir. Ona görə də biz bu etnik təmizləmələrin
faciəsini görmüş ölkəyik, xalqıq. Biz Miloşeviçin və onun hökumətinin Kosovoda etnik təmizləmə hərəkətlərinə
heç cür haqq qazandıra bilmərik. Bilmərik.
Burada vəziyyət son dərəcə ağır, ziddiyyətlidir. Bir tərəfdən yolverilməz separatizm, digər tərəfdən
soyqırımı, etnik təmizləmə var. Nə o, nə də digəri yolverilməzdir. Buna görə də bizim mövqeyimiz belədir: onu
da dayandırmaq lazımdır, bunu da dayandırmaq lazımdır. Məsələni ədalətlə həll etmək gərəkdir.
Viktor Stepanoviç, məsələn, biz sizin iştirakınızla qəbul olunmuş ATƏT-in həmin sənədini təqdim edirik.
Orada Dağlıq Qarabağ üçün Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcədə özünüidarə nəzərdə tutulur. Biz bununla
razıyıq, özü də, dünya praktikasında olan ən yüksək statusa razıyıq. Amma bu keçmir. ATƏT qəbul etmişdir,
Ermənistan isə razılaşmır – bu keçmir. Orada isə Miloşeviç Kosovonun muxtariyyətini ləğv etmişdir. Niyə ləğv
etmişdir? O, Kosovonun muxtariyyətini ləğv edərkən nə üçün heç kim onu dayandırmadı? Onu
dayandırmadılar. O, öz «hüquq»unun tam təsdiqinə nail olmaq üçün etnik təmizləməni indi də davam etdirir.
Biz Dağlıq Qarabağa yüksək özünüidarə statusu veririk. Mən hətta «muxtariyyət» sözünü işlətmirəm, çünki
onlar bunu heç yaxına buraxmaq istəmirlər. Dağlıq Qarabağ üçün yüksək özünüidarə statusu. Qoy Dünya
Birliyi, böyük dövlətlər – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, başqaları bizə bu işi həyata keçirməyə
kömək göstərsinlər. Amma heç kim kömək etmir.
Təkrar edirəm, buna görə də bizim mövqemiz belədir ki, Kosovo albanları özünüidarə hüququna,
muxtariyyət şəklində və ya bilmirəm, daha nə şəkildə, - bu, həmin məsələ ilə məşğul olan adamların işidir, özünüidarə hüququna malikdirlər. Mən öz prinsipial mövqeyimi, dövlətimizin mövqeyini bildirirəm.
Bununla bərabər, mövcud formadakı separatizm yolverilməzdir. Separatizmin olmaması üçün adamlara
lazımi muxtariyyət, hüquq vermək gərəkdir. Onlar isə bunu da vermirlər. Separatizmi də yatıra bilmirlər, ona
görə də adamları məhv etmək yolu ilə, etnik təmizləmə yolu ilə gedirlər.
Viktor Stepanoviç, bizim münasibətimiz bax, belədir. Mən bu barədə bir qədər həyəcanla danışıram, siz
məni başa düşürsünüz.
V i k t o r Ç e r n o m ı r d i n: Sizinlə razılaşmaya bilmərəm. Mən bu məsələ barəsində də bir çox
iclasların, müşavirələrin intirakçısıyam. Yadımdadır, belə bir güclü qərarın qəbul edilməsi üçün necə çətinliklər
çəkməli, necə tədricən inandırmalı olduq. Mən ancaq təəssüf edə bilərəm ki, bu gün bütün bunlar yerinə
yetirilmir.
Mən burada heç kimə haqq qazandırmaq niyyətində deyiləm və bu gün məhz burada baş verənlər barəsində
belə həyəcanla və ürək ağrısı ilə danışmaqda tamamilə haqlısınız. Bu, həqiqətən ilk siqnal idi, amma o vaxt
buna diqqət yetirmədilər, lazımi əhəmiyyət vermədilər. Budur, bu da nəticəsi. O, həqiqətən ilk siqnal idi.
Dünyada deyə bilmərəm, ancaq hər halda, Avropa qitəsində ilk siqnal olmuşdur. Biz belə şey görməmişdik.
Bəlkə də kürd problemi ilə əlaqədar olmuşdu – bu problem çoxdan mövcuddur.
Buna görə də bu məsələdə mən Sizinlə razıyam və məni buraya gətirən bəlkə də məhz həmin səbəbdir.
Dünya Birliyi nəhayət, başa düşməlidir – biz ya bu problemin həllinin açarını tapacağıq, ya belə problemlərin
həlli mexanizmini tapacağıq, ya da Dünya Birliyi anlayacaq ki, nə separatizmə, nə də etnik təmizləmələrə yol
verməmək üçün qərarları həm də zor gücünə qəbul etmək lazımdır. Mən sizinlə razıyam, separatizm də, etnik
təmizləmələr də – bunların hamısı normalardan kənara çıxmaq deməkdir. Nə o, nə də digəri baş verməməlidir.
Nə ona, nə də digərinə yol vermək olmaz, onu da, bunu da islah lazımdır.
Buna görə bəlkə də bu, bir daha təsdiq edir ki, biz bu gün Dünya Birliyinə bir daha müraciət etməliyik ki, əslində, mən də istəyirəm, - biz ya hər şeyi uçurub dağıtmalı və suveren dövlətin yerində rəqs meydançası
düzəltməli, hamını və hər şeyi – canlıları da, cansızları da məhv etməliyik, bilmirəm, onda nə olacaq, - ya da
əvvəl-axır biz münaqişələrin həlli yollarını axtaracağıq. Biz özümüz Çeçenistan problemlərini gördük, bu, baha
başa gəldi. Ən bahası bu idi ki, bir çox insanlar həyatlarını itirdilər, onların hamısı rusiyalıdır. Siz həyəcanla
danışırsınız və mən Sizi başa düşürəm. Buna görə də bir daha yəqin edirəm ki, məhz təsirli bir iş görülməlidir.
Siz nüfuzlu bir dövlətin rəhbərisiniz, Sizi nəinki yaxın ətrafınızda, yaxın xaricdə, - indi belə demək dəbdədir,
- həm də dünyada tanıyırlar. Bu gün biz ucadan bəyan etməliyik – əgər qərarlar qəbul ediriksə, onları məntiqi
sonluğa çatdırmaq lazımdır. Deməli, hər şeyi yerinə qoymaq, nə soyqırımına, nə də vəhşicəsinə hücumlara və
raket-bomba zərbələrinə yol verməmək üçün, - bunlar kədərdən savayı heç nə gətirmir,- bu açarları və
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mexanizmləri axtarıb tapmaq gərəkdir. Başa düşürəm ki, adamlar beş ildən çoxdur çadırlarda yaşayırlar, lakin
bu, beş il bundan əvvəl deyil, xeyli qabaq başlayıbdır. O vaxt elə düşünürdülər ki, hər şey bu gün-sabah qurtaracaqdır. Amma bir baxın, illər ötüb keçmişdir, adamlar isə hələ də əziyyət çəkirlər.
Odur ki, bu məsələnin, əlbəttə, həllini tapmaq lazımdır. Heydər Əliyeviç, Sizin mövqeyiniz çox
əhəmiyyətlidir. O, çox əhəmiyyətlidir və səslənməlidir.
Mən Sizə Rusiyanın mövqeyi haqqında danışdım. Hər şeydən əvvəl, vasitəçilər kimi biz bu münaqişənin
həllində iştirak etməyə çağırmalıyıq. İştirak etməliyik. İnsanların öz yerlərinə qayıtmasının, təhlükəsizliyinin
təmin olunması üçün biz sülhyaratma qüvvələrinin tərkibində iştirak etməyə hazırıq. Mühüm cəhətlər çoxdur.
Bu, elə bir incə prosesdir ki, Siz onu məndən pis yox, daha yaxşı bilirsiniz. Bu münaqişələrin həlli üçün dünya
ictimaiyyətinin bütün qüvvələrini birləşdirmək yəqin ki, indi həmişəkindən daha vacibdir. Buna görə də mən
Sizi başa düşürəm. Sizə bəlkə də həqiqətən daha ağır gəlir. Siz bu problemlə neçə illərdir məşğul olursunuz və
onu həll edə bilmirsiniz. Mən ancaq təəssüflə deyə bilərəm ki, Minsk qrupu hər şeyi məntiqi sonluğa fəallıqla
çatdırmır. Halbuki, indi bu istiqamətdə real addımlar gərəkdir. Heydər Əliyeviç, çox ümidvaram ki, Sizin
səsiniz, olduqca mühüm səsiniz Miloşeviçə, digər dövlətlərin rəhbərlərinə çatdırılacaqdır. Mən görüşəcəyim
adamlarla bu barədə hökmən danışacağam və onları buna çağıracağam ki, məsələni, nəhayət, lazımınca həll
etmək lazımdır. Yoxsa bu, daha da artacaq, biz qazandığımızdan çox itirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Viktor Stepanoviç, mən mövqeyimizi şərh etdim, ancaq bir daha konkretləşdirə
bilərəm. Bizim mövqeyimiz, Azərbaycanın mövqeyi belədir – hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü pozulmazdır. Biz
ərazi bütövlüyünə tərəfdarıq. Bununla bərabər, biz ərazi bütövlüyünün təmin olunması naminə törədilən
soyqırımının əleyhinəyik, etnik təmizləmənin əleyhinəyik. İkincisi, biz hesab edirik ki, əgər hər hansı dövlətdə
etnik qrup varsa və o, beynəlxalq hüquq, ATƏT-in prinsipləri əsasında müəyyən bir hüquq iddiasındadırsa, bu
qrupun özünüidarəyə hüququ var. Yəni biz Kosovoya müstəqillik verilməsinin əleyhinəyik, biz Yuqoslaviyanın
ərazi bütövlüyünə tərəfdarıq. Lakin biz buna da tərəfdarıq ki, Kosovoda yaşayan albanlar özünüidarə statusuna
malik olsunlar. Elə status ki, o, həm Yuqoslaviyanın bütövlüyü prinsiplərinə, həm də milli, etnik istəklərə və
prinsiplərə uyğun olsun.
Bizim prinsipial mövqeyimiz bax, belədir. Əslinə qalsa, mövqeyimiz ATƏT-in 1975-ci il Helsinki Aktının
prinsipləri ilə tam uyğun gəlir. Təkrar edirəm, məsələn, bizim MDB-nin sənədlərində və digər sənədlərdə ərazi
bütövlüyü məsələsi ortaya çıxdıqda, Ermənistan imza atmır və buna görə sənəd ya qəbul edilmir, ya da xüsusi
bir rəy olur. Bax bu yaxınlarda, aprelin 2-də biz Moskvaya toplaşdıq və dövlət başçılarının görüşündə bir sənədgələcək əməkdaşlığın prinsipləri haqqında bəyannamə təqdim edildi. Orada bir çox məsələlər, o cümlədən ərazi
bütövlüyü məsələsi var. Amma Ermənistan ərazi bütövlüyünə qarşı etirazını bildirdi. Yaxşı ki, sənədi qəbul
etdik. Bəzən də elə olur ki, Ermənistan etirazını bildirir deyirlər, gəlin, qəbul etməyək. Yaxşı ki, bu dəfə sənədi
qəbul etdik, ancaq Ermənistanın xüsusi rəyi ilə. Bəs nəyə görə Ermənistan ərazi bütövlüyünün əleyhinədir? Ona
görə ki, o, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmuşdur və hesab edir ki, bu qanunidir, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü pozulmalıdır. Ermənistanın ərazi bütövlüyü pozulsa, bilmirəm, o nə edəcəkdir. Biz, məsələn, Rusiya
Federasiyasının ərazi bütövlüyünə tamamilə tərəfdarıq və buna görə də Rusiyada hər hansı separatizmi və ya
kiminsə Rusiya Federasiyasının tərkibindən çıxıb dövlət müstəqilliyi əldə etmək arzusunu dəstəkləmirik. Biz
bunun əleyhinəyik.
Buna görə də burada bizim mövqeyimiz tamamilə dəqiq və aydındır. Hesab edirəm ki, məsələni bu prinsiplər
əsasında həll etmək lazımdır və heç kimə – nə ona, nə də başqasına üstünlük vermək olmaz.
Əlbəttə, onu da deməliyəm ki, Miloşeviç təqsirkardır. O, bunda təqsirkardır ki, Kosovonun bir çox onilliklər
ərzində mövcud olmuş muxtariyyətini ləğv etmişdir. O, bunda təqsirkardır. Odur ki, o, özünün bu təqsirini
anlamalı və bu səhvinin nəyə gətirib çıxardığını, yaxud, bilmirəm, düzgün olmayan hərəkətlərinin belə qırğına
gətirib çıxardığını dərk etməlidir. Buna görə də hesab edirəm ki, məsələni bu prinsiplər əsasında həll etmək
lazımdır.
Lakin mən yenidən öz problemimə qayıdıram. Müharibə gedir, Kosovoda vuruşurlar, Kosovo albanları
döyüşürlər, Miloşeviç böyük bir orduya malikdir, müharibə edir. Müharibə onun nəyinə gərəkdir? Bu qan
tökülməsi nəyə gərəkdir? Biz 1994-cü ildə atəşkəsə nail olana qədər bu müharibənin dəhşətlərinə məruz qaldıq.
Lakin biz bu gün də arxayın deyilik ki, müharibə başlana bilməz. Hətta bizim bölgəmizdə. Nəyə görə? Ona görə
ki, Ermənistan çox güclü silahlanır. Viktor Stepanoviç, bilirsiniz ki, 1997-ci ilin əvvəllərində məhz sizdə belə
məlumatlar yayıldı ki, əvvəlki üç ildə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistana bir milyard
dollarlıq silah, döyüş sursatı, hərbi texnika göndərmişdir. Biz bu məsələni Rusiya Federasiyası qarşısında,
prezident qarşısında dəfələrlə qaldırdıq. Rusiya Federasiyasının Prokurorluğuna bu məsələ ilə məşğul olmaq
tapşırıldı, amma sonra ört-basdır etdilər. MDB dövlət başçılarının iclasında mən həmin məsələni bu dəfə
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məhdud bir tərkibdə yenə də qaldırdım, çox açıq dedim: yaxşı, hər halda bir cavab verin – nə üçün Ermənistana
bir milyard dollarlıq silah göndərilmişdir və bu silah indiyədək geri qaytarılmır? Heç bir izahat verilmir. Mən
yazılı bəyanat verməli oldum, o, dövlət başçılarının iclasında yayıldı.
Yaxud, məsələn, biz açıqca deyirik və fürsətdən istifadə edərək bu gün də deyəcəyəm: Biz başa düşmürük,
Ermənistanda hərbi baza Rusiyanın nəyinə gərəkdir? Hərbi baza mövcuddur, indi genişləndirilir, oraya S-300
raketləri, MİQ-29 təyyarələri göndərilir. Mən bu məsələ ilə əlaqədar Boris Nikolayeviç Yeltsinə məktubla
müraciət etdim. Mən cavab aldım, cənab Draçevski də mənə deyir ki, bilirsinizmi, bu, Azərbaycana qarşı
yönəldilməyibdir. Bununla belə, Ermənistan və Azərbaycan hərbi münaqişə vəziyyətində olduğu halda,
Ermənistan ərazisində Rusiya Federasiyasının əlavə silahlı qüvvələri yerləşdirildiyi halda təminat varmı ki,
bundan Azərbaycana qarşı istifadə edilə bilməz? Bu birincisi. İkincisi isə, kimə qarşı istifadə edilə bilər?
Məsələn, dövlət başçılarının görüşü zamanı mən Boris Nikolayeviçə birbaşa sual verdim: bu, kimə qarşı
yönəldilibdir? Mən cavab almıram. Kimsə bəzən mənə deyir ki, bu, NATO-ya qarşıdır. Amma, sözün düzü,
deməyə məcburam ki, bu, ciddi deyildir. Ona görə ki, NATO qərbdədir. Ermənistan isə burada.
V i k t o r Ç e r n o m ı r d i n: Türkiyə ki, yaxınlıqdadır, o, NATO-nun üzvüdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə olsun ki? Yoxsa, Ermənistan və ya Rusiya Türkiyədən hansısa hücum olacağını
gözləyir?
V i k t o r Ç e r n o m ı r d i n: Bu, prinsipcə Rusiyanın cənub hüdudlarıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Razı deyiləm. Əgər Türkiyə ərazisindən Rusiyaya hücum olarsa, sizin çox böyük
ümumi sərhədləriniz var. Ona qalsa, Qara dəniz vasitəsilə, başqa dənizlər vasitəsilə NATO Rusiyaya hücum
etmək üçün çox böyük imkanlara malikdir.
V i k t o r Ç e r n o m ı r d i n: Düşünürəm ki, vəziyyət o yerə gəlib çatmayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, çatmayacaqsa, onda bu sizin nəyinizə gərəkdir?
V i k t o r Ç e r n o m ı r d i n: Bilirsinizmi, bu, Ermənistan yox, Rusiyadır. Bu, Rusiya bazasıdır.
Gürcüstanda da Rusiya bazası var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla, bu Rusiya qoşunlarında xidmət edənlərin 50 faizi ermənidir. Bu, bizə
məlumdur. İkincisi isə, mən prinsipcə hesab edirəm ki, əgər Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişəni həll etmək istəyirsə, bu zaman, bu münaqişə aradan qaldırılana qədər öz qoşunlarını Ermənistan
ərazisində yerləşdirməməlidir. Yerləşdirməməlidir. Məncə, buna qarşı heç kim etiraz edə bilməz. Amma Rusiya
bununla hesablaşmır. Biz Ermənistanla hərbi münaqişədəyik. Rusiya vasitəçilik edir və bu münaqişəni həll
etmək istəyir. Lakin bununla bərabər, Ermənistan ərazisindəki öz silahlı qüvvələrini durmadan artırır. Yox, mən
bununla razı deyiləm və bu barədə öz fikrimi bu gün bir daha söyləməyi lazım bilirəm.
Bunun bəlkə də Yuqoslaviya böhranına birbaşa dəxli yoxdur. Ancaq hərə öz dərdindən danışır.
Yaxşı, Viktor Stepanoviç.
V i k t o r Ç e r n o m ı r d i n: Sağ olun, Heydər Əliyeviç. Bu, əsas məsələdir. Mən başa düşürəm ki,
burada biz bütün bu cür problemlərə münasibətdə tamamilə yekdilik. Bu, təkcə Yuqoslaviya və Albaniyaya aid
deyildir, hamıya aiddir. Bir daha deyirəm, bu, bizi narahat etməyə bilməz. Biz başa düşürük, məhz sadəcə olaraq
iştirak etməmək Rusiya üçün də böyük məsuliyyətdir, çünki bu münaqişə istənilən yerdə başlaya bilər. Bu gün
bax, buna yol vermək olmaz. Siz tamamilə doğru deyirsiniz ki, nə birini, nə də digərini nəinki sadəcə olaraq
dəstəkləmək olmaz, əslində tədbirlər görmək lazımdır. Bu gün orada görülən tədbirləri biz çıxılmaz vəziyyət
hesab edirik. Güclü zərbələr endirilir, bütöv şəhərlər, müəssisələr yer üzündən silinir, qan tökülür, minlərlə
qaçqın var. Bütün bunlar bir-birinə qarışır və indi atılan hər hansı səhv addım dəhşətli nəticələrə gətirib çıxara
bilər. Bu barədə də bir daha deyirəm ki, bəli, burada tədbirlər görmək lazımdır. Düşünürəm ki, bu məsələdə biz
Sizinlə yekdilik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı.
V i k t o r Ç e r n o m ı r d i n: Çax sağ olun, Heydər Əliyeviç.
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NATO-nun 50 İLLİK YUBİLEYİ MƏRASİMLƏRİNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN
AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
22 aprel 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, qarşıdakı səfər NATO–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına və regionda
sülhün, təhlükəsizliyin təmin olunmasına necə təsir göstərəcəkdir? Bu barədə Sizin fikrinizi bilmək
istərdik.
C a v a b: Qarşıdakı səfər birinci növbədə NATO-nun 50 illik yubileyi ilə əlaqədardır. Mən o yubiley
mərasimlərində iştirak edəcəyəm. Şübhəsiz ki, orada NATO-nun gələcək fəaliyyəti haqqında çox mühüm
sənədlər təqdim olunubdur və onlar müzakirə ediləcək, qəbul olunacaqdır.
Səfərimin əsas məqsədi bundan ibarətdir. Amma eyni zamanda, siz bilirsiniz ki, Vaşinqtonda mən
Ermənistan prezidenti Koçaryanla görüşəcəyəm, sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi, xarici işlər
naziri xanım Olbraytın iştirakı ilə cənubi Qafqaz ölkələrinin – Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın
prezidentlərinin görüşü olacaqdır. Bizim bölgəmizdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün, sülhün yaranması
üçün başqa bir çox görüşlər də keçiriləcəkdir. Mənim Amerika Konqresində görüşlərim olacaqdır, başqa dövlət
xadimləri ilə görüşlərim olacaqdır. Əgər vaxt imkan versə, başqa ölkələrin prezidentləri ilə də bir neçə görüş
nəzərdə tutulubdur. Neft müqavilələri imzalanacaqdır. Qısa müddətdə görəcəyimiz işlər çoxdur.
Bilirsiniz ki, bizim bütün səfərlərimizdə məqsədimiz birinci, Azərbaycanın reallığını bütün ölkələrə, dünyaya
çatdırmaq, Azərbaycanın inkişafı üçün bütün bu imkanlardan istifadə etmək, ən əsası isə Azərbaycanda sülhün,
əmin-amanlığın təmin olunması üçün, bölgədə münaqişənin, xüsusən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
ləğv olunması üçün lazımi addımlar atmaqdır. Məqsədimiz budur. Güman edirəm ki, bu, bizim üçün xeyirli
olacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, Siz Vaşinqtonda məsələ qaldıracaqsınızmı ki, Balkan münaqişəsinə nisbətən
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə az fikir verilir?
C a v a b: Bəli, mütləq olacaqdır. Yəqin siz müşahidə etdiniz, - mən Viktor Çernomırdinlə görüşəndə onunla
bu barədə çox ciddi danışıqlar apardım. Biz həmişə hesab edirik ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi daha da böyük diqqətə layiqdir. Çünki bu münaqişə çox uzunmüddətli münaqişədir və bizim
ölkəmizə çox böyük zərərlər gətiribdir.
S u a l: Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bu məsələyə dair yeni təkliflər ola
bilərmi?
C a v a b: Hər şey ola bilər. Amma indi nə demək olar ki, hər şey ola bilər.
Sağ olun.
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NATO-nun 50 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
Vaşinqton
22 aprel 1999-cu il
Hörmətli cənab sədr!
Xanımlar və cənablar!
NATO-nun 50 illik yubileyi münasibətilə üzv ölkələrin və tərəfdaşların dövlət və hökumət başçılarını,
Şimali Atlantika İttifaqının rəhbərliyini ürəkdən təbrik edirəm.
Biz dünyada sülhün və sabitliyin təmin olunmasında NATO-nun böyük rolunu yüksək qiymətləndiririk, onu
ümumavropa təhlükəsizliyinin olduqca mühüm vasitəsi hesab edirik.
Dünya sosialist sistemi və Varşava Müqaviləsi Təşkilatı dağıldıqdan sonra XXI yüzilliyin astanasında
tamamilə yeni bir vəziyyət yaranmaqdadır. Demokratiya və azadlıq, insan hüquqlarının müdafiəsi dünyanın bir
çox ölkələrinin və xalqlarının ali idealına çevrilir. Çox böyük təbii, enerji ehtiyatları, Avropa ilə Asiyanın
qovuşuğunda nadir coğrafi-strateji mövqeyi olan Azərbaycan Respublikası bazar iqtisadiyyatına malik
demokratik dövlət quruculuğu, Dünya Birliyinə tam inteqrasiya yolu ilə gedir. Milli məqsədlərin və idealların
ümumiliyi Azərbaycan ilə ABŞ və Avropa tərəfdaşları arasında geniş əməkdaşlığın inkişafı üçün möhkəm
bünövrəyə çevrilmişdir.
Bununla yanaşı, totalitar rejimlərin dağılması milyonlarla adama ölüm və fəlakətlər gətirən, planetin
müxtəlif regionlarında sülh və sabitlik üçün təhlükə yaradan silahlı münaqişələr, separatçılıq, etnik
təmizləmələr kimi nəticələr doğurmuşdur.
Azərbaycan xalqı son on il ərzində bütün bu dəhşətli hallar ilə qarşılaşır.
Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən qonşu Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində
Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizə qədəri işğal edilmiş, bir milyondan çox həmvətənimiz öz ərazisində etnik
təmizləməyə məruz qalmış və qaçqın vəziyyətinə düşmüşdür.
Biz Ermənistan ilə münaqişənin sülh yolu ilə tez bir zamanda aradan qaldırılması üçün hər cür səy
göstərir, ATƏT-in Minsk qrupunun və Rusiyanın, ABŞ-ın və Fransanın simasında onun həmsədrlərinin
fəaliyyətinə böyük ümidlər bəsləyirik. Münaqişənin tərəflərindən birinə qeyri-qanuni silah göndərilməsini,
regionda sürətlə silahlanma cəhdlərini qətiyyən yolverilməz hesab edirik.
Biz bütün mövcud münaqişələrin, istər postsovet məkanındakı, istərsə də Yuqoslaviyadakı münaqişələrin
tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının, Kosovoda etnik təmizləmələrə son qoyulmasının, dinc əhalinin
doğma yurd-yuvalarına qayıtmasının tərəfdarıyıq. Dünya Birliyi təcavüzkar etnik barışmazlığın və separatçılığın
meydan oxumasına adekvat cavab verməlidir.
Biz «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində NATO ilə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk və
Azərbaycanın Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı ilə münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsinə öz
tərəfimizdən hər cür kömək göstərəcəyik. Biz Vaşinqton sammitində irəli sürülmüş NATO-nun yeni strateji
konsepsiyasını alqışlayırıq.
Polşanın, Macarıstanın və Çexiyanın prezidentlərini onların dövlətlərinin NATO-ya daxil olması
münasibətilə təbrik edirəm. NATO-nun tərkibinə yeni dövlətlərin qəbul edilməsi, şübhəsiz ki, bütün
Avroatlantika məkanında, o cümlədən də Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin və sabitliyin
möhkəmləndirilməsinə kömək edəcəkdir.
Sülhün, təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin edilməsi, bəşəriyyətin yüksək ideallarının gerçəkləşdirilməsi
sahəsində NATO-nun nəcib missiyasının həyata keçirilməsində ona yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Diqqətinizə görə minnətdaram.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ SENATORLARI VƏ GÖRKƏMLİ
İCTİMAİ-SİYASİ XADİMLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ* SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, «Metropoliten» klubu
22 aprel 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Məni səmimi və xoş hisslərlə qarşıladığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. Səfərimin
məramını açıqlayaraq, xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsində
NATO böyük rol oynayır. Bu təşkilatın 50 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirakımdan məmnunluq
hissi duyduğumu bildirirəm.
Görüşə toplaşanlara məlumat verim ki, respublikamız müstəqillik yolu ilə qətiyyətlə irəliləyir, ölkəmizdə
demokratiyanın dərinləşdirilməsi, bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin bərqərar olması sahəsində bir sıra
tədbirlər görülmüşdür.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycan
ərazisinin 20 faizə qədəri qəsb olunmuş, bir milyondan çox soydaşımız doğma yurd-yuvalarından didərgin
düşmüşdür. Azərbaycan xalqı ağır itkilərə və məhrumiyyətlərə baxmayaraq münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılmasının tərəfdarıdır və bu işdə beynəlxalq təşkilatlara, ilk növbədə ATƏT-in Minsk qrupunun
fəaliyyətinə böyük ümidlər bəsləyir.
Bildirim ki, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında keçirilmiş
Lissabon sammitində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması prinsipləri
müəyyən edilmiş, zirvə toplantısından sonra ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrliyi ABŞ, Rusiya və Fransa öz
üzərinə götürmüşlər. Həmsədrlərin fəaliyyətinin hələlik heç də lazımi səmərə vermədiyindən narahat və narazı
olduğumu, münaqişənin nizamlanması ilə əlaqədar bu ilin əvvəllərində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
olan ölkələrin prezidentlərinə – B.Klintona, J.Şiraka və B.Yeltsinə bir daha məktubla muraciət etdiyimə və
münaqişənin danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılmasında onların öz səylərini artıracaqlarına ümidvar olduğumu
bildirirəm.
Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Rusiyanın münaqişə tərəflərindən birinə – Ermənistana qeyriqanuni olaraq bir milyard dollar məbləğində silah verdiyini, oradakı hərbi bazalarını genişləndirdiyini, hazırda
isə S-300, MİQ-29 təyyarələri göndərdiyini, təcavüzkarı silahlandıraraq birtərəfli mövqe tutduğunu görüş
iştirakçılarının nəzərinə çatdırmaq istəyirəm.
Vurğulayım ki, Azərbaycan NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına qoşulmuş, respublikamız NATO
ilə əməkdaşlığa, bu proqram çərçivəsində birgə tədbirlərə böyük əhəmiyyət verir.
Azərbaycanın əlverişli coğrafi-strateji mövqeyi, zəngin təbii sərvətləri dünya dövlətlərinin respublikamıza
marağını artırmışdır. ABŞ-ın Qafqaz regionundakı proseslərdə fəal iştirakının vacibliyini nəzərə çatdırmaq
istəyirəm. Mən Xəzər neftinin istehsalı və nəqli sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa yüksək qiymət verir, bu il
aprelin 17-də Bakı-Supsa kəmərinin işə salınmasından məmnun olduğumu bildirirəm. Görüş iştirakçılarına
məlumat verim ki, Bakı-Ceyhan əsas neft boru kəməri layihəsi ilə əlaqədar böyük işlər görülmüşdür.
Hazırda NATO-nun Yuqoslaviyada həyata keçirdiyi əməliyyatlardan söhbət açaraq bildirmək istəyirəm ki,
Yuqoslaviyanın ərazi bütövlüyünün saxlanılması zəruridir, eyni zamanda etnik təmizləmə siyasətinin
yolverilməzliyini də qeyd edim. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasında da ABŞ-ın öz
səylərini artıracağına ümidvar olduğumu bildirirəm.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Azərbaycanda olarkən qaçqınların yaşadıqları çadır şəhərciklərinə baş çəkdim
və onların vəziyyətindən son dərəcə mütəəssir olduğumu bildirirəm. Neçə ildən bəri çadırlarda yaşayan qocalar,
qadınlar və uşaqlar doğma yurdlarına qayıtmaq ümidlərini itirmirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına mənfi təsir göstərən bədnam 907-ci düzəliş
barədə söhbət açmaq istəyirəm. Vaxtilə erməni lobbisinin səyləri sayəsində ABŞ Konqresi tərəfindən qəbul
Görüşdə ABŞ Senatının üzvləri – Senatın Büdcə Komitəsinin sədri Pit Dominiçi, Silahlı Qüvvələrə Yardım
Komitəsinin sədri Con Uorner, Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Komitəsinin sədri Riçard Luqar,
İdarəetmə Məsələləri Komitəsinin sədri Ared Tompson, həmçinin senatorlar Ted Kokren, Pol Koverdell, ABŞın keçmiş dövlət katibi səfir Lourens İqlberger, görkəmli ictimai xadim Hovard Beyker və səfir Corc Krenvell
Montqomeri iştirak edirdilər.
*
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edilmiş bu sənəd Azərbaycan xalqına qarşı tarixi ədalətsizlikdir. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində
zərərçəkən tərəf olan ölkəmizə qarşı yönəldilmiş bu sənəd respublikamızı ABŞ dövlətinin birbaşa yardımlarından məhrum etməklə, bazar iqtisadiyyatı yolunda islahatlar keçirilməsini, insanların sosial müdafiəsini
çətinləşdirmişdir. Mən ABŞ prezidentinin, dövlət katibinin və bir sıra hökumət xadimlərinin, senator və
konqresmenlərin 907-ci düzəlişin ləğvi sahəsində apardıqları işə müsbət qiymət verir, lakin eyni zamanda,
həmin sənədin hələ də ləğv olunmamasından təəssüfləndiyimi, bu ədalətsizliyin tezliklə aradan qaldırılacağına
əmin olduğumu bildirirəm.
C o n U o r n e r: Cənab prezident, Bakıya səfərimi böyük məmnuniyyət hissi ilə xatırlayaraq, bildirmək
istəyirəm ki, Senatda 907-ci düzəlişin ləğvi sahəsində xeyli irəliləyişlər əldə edilmişdir və bu istiqamətdə işlər
davam edir.
R i ç a r d L u q a r: Əlavə olaraq, qeyd edim ki, senator Sem Braunbek 907-ci düzəlişin ləğvi sahəsində
böyük səylər göstərmiş, İpək yolu strategiyası haqqında qanun layihəsi hazırlayarkən Senatın bütün üzvlərinə
müraciət edərək onları bu layihəni dəstəkləməyə və 907-ci düzəlişin ləğvinə səs verməyə çağırmışdır. Hazırda
907-ci düzəlişin ləğvi sahəsindəki iş növbəti mərhələyə qədəm qoymuşdur.
H o v a r d B e y k e r: Görüşə gəldiyinizə görə Sizə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Siz həmişə olduğu
kimi, yenə də bizi valeh etdiniz. Biz Sizin iradənizə, cəsarətinizə heyranıq və qeyd etdiyimiz kimi, dünyanın çox
təhlükəli bir regionunda yerləşən dövlətinizə necə rəhbərlik etdiyinizə vurğunuq. Bizim bir çoxumuz Sizin
ölkənizdə olmuşuq. Biz Sizin çox yüksək qonaqpərvərliyinizə, açıq və cəsarətli mülahizələrinizə, fikir
mübadiləsi aparmaq məharətinizə məftunuq.
Dövlətiniz zəngin təbii sərvətlərə malikdir. Sizin böyük xidmətləriniz sayəsində ABŞ ilə Azərbaycan
arasında möhkəm dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri yaranmışdır və ölkələrimizin münasibətləri strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə yüksəlmişdir. ABŞ ilə Azərbaycanın bütün sahələrdə, o cümlədən də Xəzərin enerji ehtiyatlarından
istifadə sahəsində əməkdaşlığının gündən-günə genişlənməsi bizi sevindirir.
Əminik ki, qarşıya çıxan çətinliklər Sizin güclü liderliyiniz sayəsində tezliklə və müvəffəqiyyətlə aradan
qaldırılacaqdır. Sizə çox dərin hörmətimiz var. Biz Sizin ölkənizə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkürümü bildirirəm. Xoş sözlərə görə minnətdaram.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Dünyada çox az prezident olubdur ki, onlarla görüşlərdən sonra mən belə
qənaətə gəlmişəm ki, nə isə öyrəndim. Siz sayca çox az olan belə prezidentlərdən birisiniz.
Sizinlə ünsiyyətdə olduğumuzdan məmnunluq hissini ifadə edirik. Maraqlı söhbətə görə Sizə öz
təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin gərgin və çoxcəhətli fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndiririk. Sizə və Azərbaycan
xalqına yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənimlə görüşə toplaşanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. ABŞ-ın nüfuzlu ictimai
xadimləri ilə ətraflı fikir mübadiləsinin əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıram. Sağ olun.
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YƏHUDİ XALQININ SOYQIRIM TARİXİNİ ƏKS ETDİRƏN «XOLOKOST»
XATİRƏ MUZEYİNDƏ ÇIXIŞI
Vaşinqton
22 aprel 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
«Xolokost» muzeyini ziyarət etmək çox əhəmiyyətlidir. Ancaq eyni zamanda bu ziyarət ağır hissiyyat
doğurur.
Alman faşistlərinin yəhudilərə qarşı həyata keçirdiyi soyqırım bəşər tarixində ən dəhşətli, ən faciəli
hadisələrdən biridir. Biz Azərbaycanda soyqırımın nə olduğunu bilirik. XX əsrdə bizim də xalqımıza qarşı bir
neçə dəfə soyqırım siyasəti həyata keçirilmiş və azərbaycanlılar dəhşətli faciələrə düçar olmuş, məhv olmuşlar.
Bunları görərək, xalqımız bu faciələrin şahidi olaraq, biz yəhudilərin dünyada nə qədər faciələrlə rastlaşdığını da
bilirik və bunu öz faciəmiz kimi qəbul edirik.
Alman faşistlərinin yəhudilərə qarşı həyata keçirdiyi soyqırım siyasəti dünyada misli görünməmiş, dəhşətli
şəkildə olubdur. «Xolokost» muzeyi bunu əyani şəkildə göstərir. Doğrusu, bu faciələri bilməyimizə, ayrı-ayrı
kinofilmlərdə bunları gördüyümüzə baxmayaraq, bu gün «Xolokost» muzeyindəki eksponatları görmək, müşahidə
etmək çox ağır və çətindir. Bəzən təsəvvür etmək mümkün deyil ki, insan insana qarşı bu qədər vəhşilik edərmi?
Ancaq bu həqiqətdir. Yəhudilərə qarşı belə vəhşiliklər edilmişdir, bunu alman faşistləri etmişlər.
Yəhudi xalqı tarix boyu çox böyük sınaqlara çəkilmiş və çox böyük çətinliklərlə üzləşmişdir. Ancaq
bunlara baxmayaraq, yəhudi xalqı bütün bu sınaqlardan keçərək öz qədim, zəngin mədəniyyətini, öz mənliyini
qoruyub saxlamışdır. Yəhudi xalqını tamamilə məhv etməyə çalışmışlar. Ancaq heç kəs buna nail ola
bilməmişdir. Ona görə nail ola bilməmişdir ki, yəhudi xalqı bəşər mədəniyyətini zənginləşdirmiş və bəşər
tarixində böyük izlər qoymuş bir xalqdır. Tarix sübut etmişdir ki, bu xalqı məhv etmək mümkün deyildir.
«Xolokost» muzeyi yəhudilərin başına gəlmiş bəlaları, müsibəti, faciəni çox əyani şəkildə göstərir. Bu
muzeyi yaradanlar, eksponatları buraya toplayanlar, bəşəriyyətə yüksək səviyyədə təqdim edənlər tarixi
missiyanı həyata keçirirlər. Alman faşizminin, nasizmin bəşəriyyətə qarşı etdiyi vəhşiliyi dünyaya – bugünkü və
gələcək nəsillərə göstərmək lazımdır. Bəşəriyyət bir daha belə hallara yol verməməlidir.
Ona görə də «Xolokost» muzeyi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Muzey həm bu faciəni əks etdirir, eyni
zamanda insanları daha da sayıq olmağa dəvət edir, insanları belə faciələrə qarşı mütəşəkkil olmağa dəvət edir.
Muzeyin yaradıcıları və bu eksponatları buraya toplayanlar böyük xeyirxah iş görmüşlər.
Mən bu gün burada, muzeydə yanan əbədi məşəl önündə, həlak olmuşların xatirəsi qarşısında baş əydim.
Bu muzeyi yaradanların və onu dünyaya nümayiş etdirənlərin xidmətləri qarşısında da baş əyirəm. Bu muzey
təkcə yəhudilər üçün yox, dünyanın bütün xalqları üçün lazımlıdır. Hər bir insan bu muzeylə tanış olarkən,
eksponatları seyr edərkən özü üçün nəticə çıxarmalıdır. Yeganə nəticə ondan ibarətdir ki, bəşəriyyət bundan
sonra heç yerdə, heç bir xalqa qarşı soyqırıma yol verməməlidir. Dünya Birliyi müharibə alovlarını söndürməli,
münaqişələri ləğv etməli, dünyada sülhün, əmin-amanlığın yaranması üçün daha çox səylər göstərməlidir.
Bunlar muzeyə baxarkən çıxarılan nəticədir.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, bizə çox geniş məlumatlar verdiniz.
Azərbaycanda yəhudilər qədim zamanlardan yaşayıblar. Onlara Azərbaycan xalqı tərəfindən heç vaxt
ayrıseçkilik edilməyibdir. Yəhudilər Azərbaycanda həmişə bərabər hüquqa malik olublar. İkinci dünya
müharibəsi zamanı alman faşizminin Sovetlər İttifaqına hücum etməsi nəticəsində işğal olunmuş torpaqlardan
60 minə yaxın yəhudi Azərbaycan ərazisinə köçürülmüşdü. Müharibə illərində Azərbaycanın daxilində olan
çətinliklərə baxmayaraq, yəhudilərə böyük qayğı göstərilib, onlar yerləşdirilib və yaşamaları üçün lazımi şərait
yaradılıbdır.
Yəhudilər əvvəllər də – 20-ci illərdə Ukraynadan, Rusiyadan Azərbaycana köçürülüblər, Azərbaycanda
özlərinə vətən tapıblar, doğma vətənləri kimi Azərbaycanda yaşayıb, qurub, çalışıblar.
İndi müstəqil Azərbaycanda yəhudilər tam bərabərhüquqlu insanlar, vətəndaşlar kimi yaşayır, işləyir,
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında iştirak edirlər. Azərbaycanda müsəlman, islam konfessiyası ilə yanaşı,
xristian və yəhudi konfessiyaları da fəaliyyət göstərir. Bunlar müstəqil Azərbaycanın bugünkü reallığıdır. Biz
yəhudi xalqına öz həyatını qurmaqda və öz arzularına çatmaqda uğurlar arzulayırıq.
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Mən sizin muzeyə 20-ci illərdə Azərbaycana köçürülmüş yəhudilər haqqında da bəzi arxiv materialları
təqdim etmək istəyirəm. Bu materiallarla tanış olarkən görəcəksiniz ki, Azərbaycana köçürülmüş yəhudilərə o
vaxt nə qədər böyük qayğı göstərilibdir. Güman edirəm ki, bu materiallar sizin üçün əhəmiyyətli olar. Sizə bir
daha təşəkkür edirəm.
***
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu arxiv materiallarını təqdim edərkən onu da bildirim ki, vaxtilə Azərbaycanın
böyük heykəltəraşı, rəssamı Sabsay çox gözəl fikirlər söyləyibdir. Bu materiallar arasında onun yazısı da var.
Bunlar sizin üçün əhəmiyyətli olar.
Mən muzeyə kitablar və İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun Bakıya səfəri barədə albom da
bağışlayıram.
M u z e y i n n ü m a y ə n d ə s i: Cənab prezident, çox gərgin səfər cədvəlinizdən vaxt ayırıb
muzeyimizi ziyarət etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Yəhudilərə qarşı törədilmiş soyqırımın yad
edilməsi üçün ictimaiyyət qarşısında verdiyiniz bəyanata görə Sizə təşəkkür edirik. Salonları gəzib muzeyimizlə
tanış olarkən keçirdiyiniz kədər hisslərini anlayır və hesab edirik ki, muzeyimiz insanlarda məhz bu cür hisslər
doğurmaq üçün yaradılmışdır. Muzeyimizə verdiyiniz hədiyyəyə görə də Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu
sənədlər yəhudilərin başına gəlmiş hadisələrin ictimaiyyətə daha ətraflı şəkildə çatdırılması üçün bizə yardımçı
olacaqdır.
Hesab edirik ki, yəhudilərin aqibəti təkcə Avropanı deyil, dünyanın bir çox ölkələrini əhatə edibdir. Biz
Sizinlə tamamilə razıyıq ki, Xolokostu – yəhudi soyqırımını dərk etmək demokratik dəyərlərin, azadlıq
amallarının inkişafı, çiçəklənməsi işinə yardımçı olmaq üçün hər birimizə lazımdır və gərəklidir. İcazənizlə, bu
kitabı Sizə təqdim edim. «Dünya gərək unutmasın» adlanan bu kitabda, muzeydə gördüyünüz kimi,
«Xolokost»un tarixindən bəhs olunur. Ümidvarıq ki, kitab tarixin bu mühüm anını yad etməkdə Sizə həmişə
yardımçı olacaqdır.
Sizə bir daha təşəkkürümüzü bildirir və xahiş edirik ki, Azərbaycan xalqına bizim salamlarımızı
yetirəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
Muzeyin xatirə kitabına ürək sözləri:
«Xolokost» muzeyini ziyarət edərkən yəhudi xalqının keçirdiyi faciəni, iztirabları ürəkdən təsəvvür etdim.
Yəhudi xalqı ilə iki əsrdən artıq soyqırım siyasətinə məruz qalmış Azərbaycan xalqının həyatında oxşarlıq
çoxdur. Özlərinin keçmişini unutmayan xalqlarımız həm tarixi həqiqəti bərpa etmək, həm də üzləşdikləri
iztirabların hazırda və gələcəkdə baş verməməsi üçün birgə səylər göstərməlidirlər.
Öz adımdan, eləcə də Azərbaycan xalqı adından dərin kədər hissimi bildirərək bütün tərəqqipərvər
bəşəriyyəti «Xolokost» faciəsini unutmamağa və hər hansı bir zorakılığa qarşı mübarizə aparmağa çağırıram».
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ABŞ-ın HƏRBİ DƏNİZ AKADEMİYASINDA KURSANTLAR
QARŞISINDA ÇIXIŞI
Vaşinqton
23 aprel 1999-cu il
Əziz dostlar!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram, sizə təhsildə və gələcək hərbi xidmətinizdə uğurlar arzulayıram.
Mən bu dəvəti böyük məmnuniyyətlə qəbul edib Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hərbi Dəniz Donanması
Akademiyası ilə tanış olmağa gəlmişəm. Sizin təhsil aldığınız hərbi akademiya böyük tarixə və zəngin ənənələrə
malikdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın ən böyük dövlətlərindən biridir və eyni zamanda coğrafi vəziyyətinə
görə onun ərazisi hər tərəfdən okeanlarla, dənizlərlə əhatə olunmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hərbi
Dəniz Donanması ölkənin silahlı qüvvələrində həmişə görkəmli yer tutubdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Silahlı Qüvvələrində Hərbi Dəniz Donanması sahəsində xidmət edən hərbçilər, şübhəsiz ki, öz təhsillərini
məktəblərdə, akademiyalarda, kolleclərdə alıblar.
Bu sahədə sizin akademiyanın çox böyük xidmətləri var. Mən bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
silahlı qüvvələrində keçmişdə və bu gün xidmət edən görkəmli sərkərdələrin bir çoxu Hərbi Dəniz
Akademiyasının məzunları olmuşlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət, siyasi xadimlərinin də bir qismi
vaxtilə sizin akademiyada təhsil almış şəxslərdir.
Bir neçə dəqiqə bundan öncə mən sizin akademiyanın ərazisi, binaları və buradakı şərait ilə qısaca tanış
oldum. Akademiyanızın zəngin tarixi və çox əzəmətli binaları, bugünkü vəziyyəti məni heyran etdi. Akademiya
ilə tanış olarkən, sizinlə görüşərkən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının gəncləri, vətəndaşları – sizin
akademiyada təhsil alıb buranı bitirənlər, şübhəsiz, xoşbəxt adamlardır. Bütün bunlara görə də mən bu gün
sizinlə görüşməyimdən və akademiya ilə tanış olmağımdan çox şadam.
Təbiidir ki, sizi bizim Azərbaycan, ölkəmiz haqqında məlumatlar maraqlandırır. Bildirmək istəyirəm ki,
Azərbaycan Avropanın Asiya ilə birləşdiyi yerdə – Qafqazda yerləşən ölkədir. Azərbaycan Xəzər dənizinin
sahilində yerləşir, eyni zamanda Qafqaz dağları ilə əhatə olunubdur. Azərbaycan şimalda Rusiya, cənubda İran,
qərbdə isə Gürcüstan və Ermənistan ilə həmsərhəddir. Azərbaycan ərazisinin şərq hissəsi isə Xəzər dənizinin
sahilləridir.
Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir. 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağılan zaman Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini əldə edibdir.
Azərbaycanın qədim, çox zəngin tarixi var. XX əsrdə isə Azərbaycan 70 il Sovetlər İttifaqının tərkibində
müttəfiq respublika kimi yaşayıb və dediyim kimi, 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağılan zaman öz müstəqilliyini
əldə edibdir.
Azərbaycan zəngin təbiətə və çox zəngin təbii ehtiyatlara, xüsusən enerji ehtiyatlarına malikdir.
Azərbaycan qədimdən Odlar diyarı adlandırılıb, qədim neft ölkəsidir. Azərbaycanda neftdən çox qədim
zamanlarda istifadə olunmuşdur. Ancaq neftin sənaye üsulu ilə çıxarılmasının başlanması 1850-1852-ci illərə
təsadüf edir. Tarixdən məlumdur ki, Azərbaycanda ilk neft fontanı 1848-ci ildə vurubdur. Bu, dünyada ilk
böyük neft fontanı olubdur.
Amerika Birləşmiş Ştatları da qədim neft diyarıdır. Ancaq ABŞ-da ilk neft fontanı Azərbaycandan bir
neçə il sonra, Pensilvaniyada vurubdur. Bu mənada ölkələrimizin oxşar tarixi var.
1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini əldə edərkən Azərbaycan ağır bir vəziyyət keçirirdi. Azərbaycana qonşu
olan Ermənistan 1988-ci ildə ölkəmizə qarşı torpaq iddiası ilə çıxış edərək Azərbaycanın ərazisində Dağlıq
Qarabağ vilayətini ələ keçirmək məqsədi ilə hərbi təcavüz etmişdir. Bu hərbi təcavüz sonra Ermənistanla
Azərbaycan arasında müharibəyə çevrilmişdir. Müharibə davam etmiş və dünyanın bir neçə ölkəsinin çox
böyük yardımı nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmişlər. İşğal
olunmuş torpaqlardan azərbaycanlılar zorla çıxarılmış, bu torpaqlarda etnik təmizləmə aparılmış, Azərbaycan
xalqına qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirilmişdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq vətəndaş
zorla çıxarılıb və bir çox ildir ki, onlar Azərbaycanın başqa bölgələrində çadırlarda yaşayırlar.
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Beş il bundan öncə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması üçün atəşkəs rejimi əldə
etmişik və bu barədə saziş imzalamışıq. Artıq döyüşlər yoxdur, müharibə getmir, amma eyni zamanda
Azərbaycan torpaqlarının bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.
Biz münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə, işğal olunmuş torpaqları azad edərək vətəndaşlarımızı bu
torpaqlara, özlərinin yerinə-yurduna qaytarmağa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə çalışırıq.
Bu məsələləri həll etmək üçün 1992-ci ildə ATƏT xüsusi Minsk Konfransı, Minsk qrupu yaradıbdır.
Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa, - qrupun tərkibinə başqa ölkələr də
daxildir, - məsələnin sülh yolu ilə həll olunması problemi ilə məşğuldurlar. Danışıqlar aparılır, ancaq hələ
müsbət nəticə əldə edilməyibdir. Ona görə əldə edilməyib ki, Ermənistan tərəfi qeyri-konstruktiv mövqe tutub,
Dağlıq Qarabağ kimi kiçik bir yerə dövlət müstəqilliyi statusu əldə etmək istəyir.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində kiçik bir vilayətdir, onun ərazisi 4 min kvadrat kilometrdir.
1988-ci ildə münaqişə başlayarkən bu vilayətin ərazisində cəmi 170 min əhali yaşayırdı. Əhalinin 70 faizi
ermənilər, 30 faizi azərbaycanlılar idi. Münaqişə nəticəsində azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdan zorla
çıxarılıblar, indi orada ermənilər yaşayır. Ancaq münaqişə ilə əlaqədar ermənilərin də çoxu oradan köçübdür.
İndi orada çox az miqdarda əhali yaşayır.
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün prinsiplər
müəyyən edilibdir. Bu prinsiplərə görə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı və Dağlıq Qarabağa
Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə statusu verilməlidir. Biz bu prinsipləri qəbul etmişik, ancaq
Ermənistan tərəfi qəbul etmir. Ona görə də məsələ indiyə qədər həll olunmayıbdır.
Azərbaycanın əhalisi 8 milyon nəfər, ərazisi 86 min kvadrat kilometrdir. Azərbaycan böyük sənaye, eyni
zamanda çox böyük kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra iqtisadi
potensialını inkişaf etdirməyə, təbii ehtiyatlarından daha da səmərəli istifadə etməyə çalışır. Dövlət müstəqilliyi
əldə edəndən sonra biz keçmiş kommunist ideologiyasından imtina etmişik. Azərbaycanın öz tarixi ənənələrinə,
dünyada bütün sınaqlardan çıxmış demokratiya prinsiplərinə uyğun olaraq ölkəmizdə hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirilir. Biz Azərbaycanda ciddi islahatlar – həm siyasi, həm də
iqtisadi islahatlar həyata keçiririk. Azərbaycanın iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurub
inkişaf etdirməyə, Azərbaycanı dünya iqtisadiyyatı ilə daha sıx bağlamağa çalışırıq.
Bu sahədə Azərbaycanın enerji ehtiyatlarından istifadə olunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İndiyə qədər
Azərbaycan ərazisində çox neft hasil olunubdur. Ancaq Azərbaycan ərazisinin həm quru hissəsində, həm də
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft yataqları indi də mövcuddur. Bunlardan səmərəli istifadə etmək
üçün biz son illərdə dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş görmək məqsədi ilə bir çox tədbirlər həyata
keçirmişik. O cümlədən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri Azərbaycanda bizimlə birgə iş
görürlər.
Biz 1994-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və başqa Qərb ölkələrinin iri neft şirkətləri ilə bərabər
böyük bir müqavilə imzalamışıq. O, «Əsrin müqaviləsi» adlandırılıbdır. İndi bu müqavilə həyata keçirilir və
bunun nəticəsində 1997-ci ildə ilkin neft almışıq. Həmin neftin ixracı üçün Bakıdan Qara dənizdəki
Novorossiysk limanına böyük bir neft kəməri yaratmışıq. Bu kəmər vasitəsilə nefti ixrac edirik.
Biz ikinci neft kəməri də yaratmışıq. O, Bakıdan Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına çəkilmişdir.
Bu da istismara verilib və onun vasitəsilə neft Qara dənizə, oradan da dünya bazarına ixrac olunur.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft və qaz yataqlarında təxminən 4 milyard tondan 10
milyard tona qədər neft ehtiyatları aşkar edilmişdir. Bu yataqların müştərək işlənilməsi və neft hasilatı üçün
imzalanmış müqavilələr əsasında Azərbaycana təxminən 50 milyard dollar həcmində investisiya qoyulması
nəzərdə tutulur. Neftin dünya bazarlarına ixrac edilməsi üçün biz yeni – əsas neft kəmərinin çəkilməsinə də
başlayacağıq. Bu, Bakı–Ceyhan neft kəməridir, Bakıdan Türkiyənin Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına
çəkilməlidir.
Xəzər dənizi böyük neft ehtiyatlarına malikdir. Biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft
yataqlarının işlənilməsinə başlamışıq. Amma Xəzər dənizinin digər sektorlarında da zəngin neft yataqları var.
Beləliklə, Xəzər dünyanın ən böyük enerji ehtiyatlarına malik olan regionudur.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri – «AMOKO», «Yunokal», «Penzoyl» «Eksson»,
«Mobil», «Şevron» və başqaları Azərbaycanda artıq bizimlə müştərək iş görürlər. Bu günlərdə Vaşinqtonda
Amerikanın neft şirkətləri ilə Azərbaycan arasında üç böyük müqavilənin imzalanması nəzərdə tutulubdur.
Beləliklə, biz Xəzər dənizini dünyaya təqdim etmişik. Onun enerji ehtiyatlarının dünya ölkələri üçün
istifadə olunmasından ötrü böyük imkanlar yaratmışıq.
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Azərbaycan çox əlverişli coğrafi-strateji mövqeyə malik ölkədir, Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu bir
yerdə və tarixi böyük İpək yolunun keçdiyi ərazidə yerləşir. Ona görə Azərbaycan tarixi İpək yolunun bərpası
sahəsində də son illər çox ciddi işlər görmüşdür. Bizim neft strategiyamızın əsasında və tarixi İpək yolunun
bərpa edilməsi sayəsində Şərqlə Qərbin, Avropa ilə Asiyanın daha sıx iqtisadi əlaqələr saxlaması üçün böyük
imkanlar yaradırıq.
Azərbaycanın xarici siyasəti sülhsevər siyasətdir. Biz bütün ölkələrlə sülh və əmin-amanlıq prinsipləri
əsasında əməkdaşlıq etməyə çalışırıq. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizə strateji nöqteyi-nəzərdən
baxırıq. Bu əlaqələr strateji əhəmiyyət kəsb edir. 1997-ci ilin avqust ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi
səfər etdiyim zaman biz ABŞ-ın prezidenti və hökumət üzvləri ilə çox səmərəli danışıqlar aparmış və
ölkələrimiz arasında çox mühüm sənədlər imzalamışıq. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi bütün
sahələrdə inkişaf etdirməyə çalışırıq. Azərbaycan NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında fəal
iştirak edir və biz bundan sonra da bu proqramın həyata keçirilməsində iştirak etməyə çalışacağıq.
Bildiyiniz kimi, mən buraya NATO-nun 50 illik yubileyi münasibətilə gəlmişəm. NATO-nun 50 illik
yubileyi ilə bağlı mərasimlərdə iştirak edəcəyəm və bu günlər biz NATO ilə əməkdaşlığın özümüz üçün çox
vacib olduğunu nümayiş etdiririk.
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri, ordusu gəncdir. Xəzər dənizində Azərbaycanın hərbi dəniz donanması da
var. Bilirsiniz ki, Xəzər qapalı dənizdir, ona görə orada dəniz qüvvələri də o qədər güclü deyildir. Ancaq
Azərbaycanın da hərbi dəniz donanmasının tarixi və yaxşı ənənələri vardır. Mən sizi Azərbaycana dəvət edirəm.
Güman edirəm ki, hər biriniz Azərbaycanı ziyarət etsəniz, çox yaxşı təəssürat əldə edə bilərsiniz.
Mən təhsilinizdə və gələcək işlərinizdə sizə bir daha uğurlar arzulayıram. İndi isə sizin suallarınıza cavab
verməyə hazıram.
R a s s e l (Hərbi Dəniz Akademiyasının professoru): Cənab prezident, təşəkkür edirəm. İndi isə mən bu
mərasimi suallar üçün açıq elan edirəm. Fürsətdən istifadə edərək istərdim ki, Sizə ilk sualla mən müraciət
edim.
Azərbaycanın çox mühüm coğrafi-strateji mövqeyi vardır. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda,
habelə Mərkəzi Asiyada çox zəngin təbii sərvətlər var. Eyni zamanda Azərbaycanda insan ehtiyatları da
böyükdür. Çox zaman Azərbaycanı qapalı halda olan, lakin çox zəngin məkana bənzədirlər. Bilmək
istərdim ki, belə zəngin ehtiyatlara malik olan ölkənin Rusiya ilə münasibətləri necədir, RusiyaAzərbaycan münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri normaldır. Biz həmişə çalışırıq ki,
sülhsevər siyasət aparaq, Rusiya ilə – o, şimalda bizim böyük qonşumuzdur, - bütün sahələrdə əməkdaşlıq edək
və əlaqələrimizi inkişaf etdirək. Bu ikitərəfli Rusiya-Azərbaycan münasibətləri son illər, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyi əldə edəndən sonra sürətlə inkişaf edir.
Azərbaycan, demək olar, 200 il Rusiyanın tərkibində olubdur. XIX əsrin əvvəlində Rusiya Azərbaycanı
zəbt edib və Azərbaycan o vaxtdan Çar Rusiyasının müstəmləkəsi vəziyyətində yaşayıbdır. 1920-ci ildə
Rusiyanın ordusu gəlib Azərbaycanda müstəqil ölkənin, müstəqil dövlətin hakimiyyətini devirib və sovet
hakimiyyətini yaradıbdır. Ondan sonra Azərbaycan 70 il Sovetlər İttifaqının tərkibində, demək olar ki, yenə də
Rusiyanın tərkibində olmuşdur. Ona görə Rusiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr çox dərin, geniş və
hərtərəflidir. İnsani əlaqələr də çox genişdir.
Rusiya şimalda bizim qonşumuz, çox böyük ölkədir. Ona görə biz istəyirik ki, Rusiya-Azərbaycan
əlaqələri həmişə yaxşı istiqamətdə inkişaf etsin. Ancaq təəssüf ki, Rusiyanın bəzi dairələri Azərbaycana qarşı
ədalətsiz hərəkətlər edir və ədalətsiz siyasət aparırlar. Biz xüsusən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində
Rusiyanın mövqeyindən narazıyıq. Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiya Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması istiqamətində çalışır. Amma təəssüflər olsun ki, son illər aşkar
olubdur ki, Rusiya Ermənistanı gizli surətdə silahlandırır. 1994-cü ildən sonra təxminən iki il müddətində
Rusiya Ermənistana gizli olaraq qanunsuz bir milyard dollar dəyərində silah-sursat və hərbi texnika vermişdir.
Bu isə bizi çox narahat edir. Bizi narahat edən bir də odur ki, Rusiya Ermənistan ərazisində özünün hərbi
bazasını yaradıb və o bazanı get-gedə daha güclü silahlarla silahlandırır. Son vaxtlar Rusiya Ermənistan ərazisində olan hərbi bazasında güclü müasir silahlar – S-300 raketləri, MİQ-29 təyyarələri yerləşdiribdir. Biz buna
etiraz edirik, etirazımızı bildiririk, ancaq bunlar da bir nəticə vermir.
Beləliklə, görürsünüz ki, Rusiya ilə münasibətlərimizdə müsbət cəhətlər çoxdur, ancaq bizi narahat edən
cəhətlər də vardır. Ümumiyyətlə, biz istəyirik ki, Qafqazda silah olmasın, Qafqazı militaristləşdirmək lazım
deyildir. Əksinə, Qafqazı sülh bölgəsi etmək lazımdır. Təəssüf ki, Rusiya bunun əksinə hərəkət edir.
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S u a l: Cənab prezident, bilmək istərdim ki, Xəzər dənizindən neftin ixrac marşrutları barəsində
sizin ölkənin mövqeyi necədir? Bəzi neft şirkətləri bu neftin Rusiya və ya İran vasitəsilə ixracına
tərəfdardırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi isə Xəzərin enerji ehtiyatlarının Qərbə ixracını
nəzərdə tutur. Bu məsələdə Sizin dövlətin mövqeyi necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu barədə bizim mövqeyimiz Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətinin və
şirkətlərinin mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Mən artıq bildirdim ki, biz Azərbaycandan nefti dünya bazarlarına
çatdırmaq üçün qısa bir zamanda iki neft kəmərinin çəkilməsinə nail ola bilmişik. Birinci neft kəməri şimal
istiqamətində – Rusiyanın Qara dənizdəki Novorossiysk limanına çəkilibdir. Bu kəmərlə neft artıq ixrac olunur.
İkinci neft kəməri qərb istiqaməti ilə gedir, Bakıdan Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki Supsa limanına çəkilibdir. Bir neçə gün bundan öncə həmin kəmər vasitəsilə də neft ixracına başlanıbdır.
Üçüncü neft kəməri isə əsas kəmərdir, Bakıdan Türkiyənin Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına çəkiləsi
neft kəməridir. Bu, böyük neft kəməridir və gələcəkdə Xəzər dənizində, təkcə Azərbaycanda deyil, hətta
Qazaxıstanda və Türkmənistanda da hasil edilən neftin dünya bazarına çıxarılması üçün çox əhəmiyyətli kəmər
olacaqdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti bu neft kəmərinin çəkilməsinə çox böyük maraq göstərir. Biz
də bu neft kəmərinin çəkilməsini çox mühüm bir strateji hadisə hesab edirik. Güman edirəm ki, neft şirkətləri, o
cümlədən Amerikanın şirkətləri ilə birlikdə bu neft kəmərinin çəkilməsi üçün də lazımi işlər görüb onun
inşasına başlayacağıq. Nəticə etibarilə bu, Qərb ölkələri şirkətlərinin bütün maraqlarını təmin edəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, bilmək istərdik ki, nüvə silahları sahəsində çalışan Rusiya alimləri ilə
İranın birgə əməkdaşlığı Azərbaycan-İran münasibətlərinə necə təsir edir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz istəyirik ki, Azərbaycan-İran münasibətləri normal olsun. Çünki İran cənubda
bizim qonşumuz və böyük ölkədir. İranın nüvə silahlarına maraq göstərməsi bizi narahat edir. Onun Rusiya ilə
əməkdaşlığı da sizə və bütün dünyaya məlumdur. Biz ümumiyyətlə nüvə silahının əleyhinəyik. Xüsusən yaxın
qonşumuz İranın nüvə silahı əldə etməsi bütün region üçün çox təhlükəlidir. Hesab edirik ki, bütün imkanlar
vasitəsilə bunun qarşısı alınmalıdır.
***
R a s s e l: Cənab prezident, xahiş edirik nəzərə alasınız ki, akademiyanı ziyarət etməyiniz bizim üçün
çox tarixi bir hadisə oldu. Ona görə xahiş edirik Hərbi Dəniz Akademiyasının tarixini əks etdirən bu kitabı
hədiyyə olaraq qəbul edəsiniz. Bu görüşümüzün tarixi əhəmiyyətini bir daha vurğulamaq məqsədi ilə görüşdə
iştirak edən hər bir kursant kitabı imzalayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hədiyyə üçün təşəkkür edirəm. Mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərimlə
əlaqədar tərtib edilmiş kitabı və Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığına həsr olunmuş kitabı sizə təqdim edirəm.
***
ABŞ Hərbi Dəniz Akademiyasının 4 min kursantı ilə birgə nahar mərasimində çıxışı
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayır, hər birinizə cansağlığı, səadət və bütün işlərinizdə uğurlar
arzulayıram.
Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Donanmasının Akademiyası ilə tanış olmaq mənə çox böyük təsir
etdi. Buranın şəraiti, binaları, bütün bu kompleks çox əzəmətlidir, nəhəngdir və fəxredicidir. Ancaq mənə hər
şeydən çox akademiyanın kursantları, tələbələri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Silahlı Qüvvələrində xidmət
etməyə hazırlaşan siz gənclər təsir etdiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun silahlı qüvvələrinə, Hərbi Dəniz
Donanmasına və sizin akademiyaya, şəxsən hər birinizə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Silahlı Qüvvələrinin inkişaf etməsində, hərbi qüdrətinin güclənməsində öz şəxsi xidmətlərinizdə sizə
uğurlar arzulayıram. Sizə cansağlığı, səadət, yeni-yeni uğurlar arzu edirəm.
***
Akademiyanın xatirə salonunda «Vaşinqton post» qezeti müxbirinin suallarına cavabı
Xatirə salonu həqiqətən böyük bir muzeyi xatırladır. Burada hər şey çox yüksək səviyyədədir. Mən
xüsusən, burada təhsil alanların yüksək səviyyədə olduğunu gördüm. Çox möhkəm nizam-intizam, qanun-qayda
var. Təhsil alanların yüksək mənəvi keyfiyyətləri hiss edilir. Bunlar hamısı doğrudan da çox böyük hissiyyatlar
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doğurur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hərbi Dəniz Qüvvələri çox güclüdür. Belə böyük hərbi məktəbdə təhsil
alan insanlar, şübhəsiz ki, yaxşı da xidmət edirlər.
Yeməkləri də çox gözəldir. Mən də yedim, çox xoşuma gəldi. Mən 4 min adamın bir yerdə yemək
yeməsini heç görməmişdim. Özü də yüksək nizam-intizam vardır, qısa bir zamanda yeyib qurtardılar. Bu, hər
şeyin yaxşı təşkil olunduğunu göstərir.
***
Akademiyanın rektoru, vitse admiral super intendant Con Rayan ilə görüşdəki söhbətdən
C o n R a y a n: Cənab prezident, akademiyamızı ziyarət etməklə bizi son dərəcə şərəfləndirdiniz.
Ümidvarıq ki, ziyarətinizdən tam razı qaldınız. Yəqin ki, 4 min kursantla qısa bir zamanda olan naharı da
xoşladınız. 4 min gənc adamı ilin 365 günündə hər gün üç dəfə yedirtmək asan iş deyildir. Mənə bildirdilər ki,
Siz bizim kursantlar qarşısında çıxış etmisiniz. Əminəm ki, kursantlarımız Sizin çıxışınızdan çox
faydalanmışlar. Bu işlər üçün vaxt ayırdığınız üçün Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən zəngin tarixə malik ABŞ Hərbi Dəniz Akademiyasına gəlməyimdən, bu hərbi
təhsil ocağı ilə tanış olmağımdan məmnun qaldığımı vurğulamaq istəyirəm. Akademiyada gördüyüm nizamintizam, mütəşəkkillik məndə böyük təəssürat doğurmuşdur. Bu akademiya ABŞ Hərbi Dəniz Donanmasını
yüksək ixtisaslı zabitlərlə təmin edən yeganə hərbi təhsil müəssisəsidir.
C o n R a y a n: Cənab prezident, vaxt əldə edib bizim akademiyaya gəlməyiniz çox xoşdur və bu
ziyarətiniz tarixi bir hadisə oldu. Xahiş edirəm, bu görüşdən xatirə olaraq akademiyanın fəaliyyətini əks etdirən
albomu və xatirə hədiyyəsini qəbul edəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkürümü bildirirəm. İcazənizlə mən də sizə Azərbaycan rəssamının rəsm
əsərini, Azərbaycan – Amerika münasibətlərindən, ölkəmizin NATO ilə əlaqələrindən bəhs edən kitabları
hədiyyə edim.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ BİLL KLİNTON İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Ağ ev
24 aprel 1999-cu il
B i l l K l i n t o n: Cənab prezident, Heydər Əliyev, Sizi Vaşinqtonda, Ağ evdə yenidən salamlamaqdan
böyük məmnunluq duyduğumu bildirirəm. Amerika ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi sahəsində göstərdiyiniz səylərə görə Sizə minnətdarlıq edirəm. Sizinlə mənim aramızda
yaranmış şəxsi dostluq münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm.
Cənab prezident, Siz bizə çox lazımsınız. Qafqazda və Mərkəzi Asiya regionunda sülhün və sabitliyin
bərqərar olunmasında Sizin xidmətlərinizi yüksək qiymətləndiririk.
Bakı-Supsa boru kəmərinin istismara verilməsi münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Xəzərin zəngin
ehtiyatlarının dünya bazarlarına alternativ yollarla ixrac olunması region dövlətlərinin müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident, mən də Sizi yenidən görməyimdən çox şadam. Sizinlə
görüşüm mənim yaxşı xatirimdədir. NATO-nun 50 illik yubileyinə həsr edilmiş görüşdə iştirak etdiyimə çox
şadam. Onu da qeyd edim ki, NATO-nun Vaşinqton sammitində irəli sürülmüş yeni konsepsiyanı dəstəkləyir və
alqışlayıram. Bakı-Supsa neft boru kəmərinin istismara verilməsi münasibətilə səmimi təbrikinizə görə Sizə
təşəkkür edirəm. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması, 907-ci düzəlişin ləğv olunması barədə,
habelə Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı göndərdiyiniz məktubları
yüksək qiymətləndirir və bunlara görə bir daha Sizə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, birgə səylərimiz
nəticəsində Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığının parlaq gələcəyini təmin edəcəyik.
Xəzər dənizi regionunda ABŞ-ın iqtisadi maraqlarının təmin olunmasında Azərbaycanın aparıcı rol
oynadığını vurğulayaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bizim nailiyyətlərimiz həm Azərbaycanın, həm də bütün
regionun inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Hörmətli prezident, Sizə məlumdur ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında gedən müharibəni 1994-cü
ilin may ayında dayandıra bilmişik. Beş ildən artıqdır ki, cəbhədə atəşkəsə nail olunmuşdur. Biz münaqişəni
sülh yolu ilə həll etməyə çalışırıq. Respublikamızın göstərdiyi bütün səylərə, BMT-nin müvafiq qərarlarına,
ATƏT-in Minsk qrupunun bu istiqamətdə göstərdiyi işlərə baxmayaraq, hələ də sülh əldə edilməmişdir. Ümid
edirəm ki, Azərbaycan xalqının həyatına böyük müsibətlər gətirmiş bu münaqişənin sülh yolu ilə
nizamlanmasına ABŞ daha çox fəallıq göstərəcəkdir.
B i l l K l i n t o n: Cənab prezident, bəyan edirəm ki, mən prezidentlik vəzifəsini başa çatdıranadək
mütləq səylər göstərib bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına nail olacağam.
Sizinlə olan şəxsi münasibətlərimizi yüksək qiymətləndirirəm. Sizi həm Amerikanın, həm də şəxsən
mənim dostum hesab edirəm. Hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin bundan sonra da inkişaf
etməsi üçün gələcəkdə də fəal əməkdaşlıq etməliyik.
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FRANSA PREZİDENTİ JAK ŞİRAK İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton
24 aprel 1999-cu il
J a k Ş i r a k: Cənab prezident, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram, NATO-nun 50 illiyinə həsr olunmuş
yubiley tədbirlərində Sizi görməkdən məmnun qaldığımı bildirir, Sizinlə yenidən görüşməyimə çox şadam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi və xoş sözlərə görə təşəkkürümü, hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Qeyd
etmək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məqsədilə yaradılmış ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədri kimi, Fransanın bu sahədə səylərinə böyük ümidlər bəsləyirəm. Bu münasibətlə bu
ilin fevral ayında Fransa prezidentinə göndərdiyim məktuba aldığım cavaba görə Sizə, hörmətli Jak Şirak,
təşəkkürümü bildirirəm.
Mən Minsk qrupu həmsədrlərinin «Ümumi dövlət» barədə təkliflərinin Azərbaycan üçün qəbul edilməz
olduğunu qeyd etmək istəyirəm. Minsk qrupu həmsədrlərinin öz fəaliyyətlərini daha da genişləndirmələrini arzu
edirəm.
J a k Ş i r a k: Münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupunda Fransanın
bundan sonra da fəal rol oynayacağına əmin ola bilərsiniz. Təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, keçən il sülh əldə
edilməsinin çox yaxın olmasına baxmayaraq, prezident Ter-Petrosyanın istefa verməsi Minsk prosesində fasilə
yaratdı. Lakin buna baxmayaraq, ümidvar olduğumu bildirirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfləri razı
sala bilən və bölgədə tam sülhün bərqərar olunmasına yol açan yeni təşəbbüslər göstərəcəklər. Bu məqsədə nail
olmaq üçün mən Fransa prezidenti kimi, öz səylərimi artıracağımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident, bu fəaliyyətinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan ilə
Fransa arasında dostluq münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsi, iki ölkənin iqtisadiyyat və mədəniyyət
sahələrində əməkdaşlığı bizi daha da sevindirir.
J a k Ş i r a k: Ölkələrimizin əlaqələrinin gündən-günə inkişaf etməsini mən də yüksək
qiymətləndirirəm. Bütün bunlar bizi daha da yaxınlaşdırır.



Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 24-də Vaşinqtonda həmçinin, Bolqarıstan prezidenti
Petar Smoyanov, Polşa prezidenti Aleksandr Kvasnevski, Belçikanın Baş naziri Jan Lük Dean, Latviya prezidenti Qyutes
Ulmanis ilə görüşmüş, ölkələrimizin və xalqlarımızın mənafeyinə uyğun, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın
perspektivlərini nəzərdən keçirmişlər.
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GUÖAM ÖLKƏLƏRİNİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ GÖRÜŞÜNDƏ BƏYANATI
Vaşinqton, Özbəkistan səfirliyi
24 aprel 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün burada, Vaşinqtonda, Özbəkistan səfirliyində GUAM təşkilatına daxil olan ölkələrin dövlət
başçılarının görüşü keçirildi. Mühüm hadisə baş vermişdir – bizim təşkilatımız Özbəkistanı böyük
məmnuniyyətlə öz üzviliyinə qəbul etdi. Özbəkistanın bizim təşkilatın üzvü olması münasibətilə mən
prezidentlər adından Özbəkistanı və onun prezidenti İslam Kərimovu alqışlayıram.
Biz təşkilatımızın keçən vaxt ərzindəki fəaliyyətini müzakirə etdik və təsdiq etdik ki, ötən müddət
təşkilatın zəruriliyini və həyat qabiliyyətinə malik olduğunu göstərmişdir. Təşkilat hər şeydən öncə coğrafi
prinsipə əsaslanır, ona daxil olan ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığı və daha çox Transqafqaz magistralı vasitəsilə
əməkdaşlığı məqsədlərinə xidmət edir. Transqafqaz magistralından ölkələrimizin iqtisadi mənafeləri naminə
istifadə etmək üçün ötən vaxt ərzində çox iş görülmüşdür. Məsələn, ötən ilin sentyabrında Bakıda keçirilmiş
beynəlxalq konfrans böyük İpək yolunun gələcək inkişafının, TASİS proqramının reallaşdırılmasının əsas
prinsiplərini işləyib hazırlamışdır.
Xəzər dənizindən çıxarılan Azərbaycan neftinin ixracı üçün bu yaxınlarda istismara buraxılmış Bakı–
Supsa neft kəməri artıq işləyir. Aprelin 17-də Poti-İliçovsk dəmir yolu bərə keçidinin təntənəli açılışı olmuşdur
və o, Transqafqaz magistralının imkanlarını genişləndirir. Bunlar hamısı bizim təşkilatımızın real
nailiyyətləridir. Ancaq eyni zamanda bunlar yaxşı perspektivdən xəbər verir.
Biz inanırıq ki, təşkilatımız ölkələrimizin mənafeyinə xidmət edir. Biz inanırıq ki, təşkilatımız təkcə onun
üzvlərinin deyil, ötən ilin sentyabrında Bakıda konfransa toplaşan 30-dan çox ölkənin də maraq göstərdiyi
böyük İpək yolunun bərpasına fəal surətdə kömək edəcəkdir. Bax, bu hisslərlə də biz öz görüşümüzü qurtardıq.
Biz təşkilatımızın icraçı katibliyinin yaradılması haqqında razılığa gəldik. Diqqətinizə görə sağ olun.
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QAFQAZ VƏ ORTA ASİYA ÖLKƏLƏRİ RƏHBƏRLƏRİNİN VƏ XARİCİ İŞLƏR
NAZİRLƏRİNİN GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞI
Vaşinqton, Kapitoli binası
24 aprel 1999-cu il
Hörmətli cənab senator Braunbek!
Hörmətli prezidentlər!
Xanımlar və cənablar!
Sizi ürəkdən salamlayıram və tarixi hadisə – Amerika Konqresində böyük İpək yolu haqqında qanunun
müzakirəsi münasibətilə təbrik edirəm.
Böyük İpək yolunun bərpası haqqında Amerika Konqresinin qanun qəbul etməsi üçün senator Braunbekin
təşəbbüsünü alqışlayıram.
Bu gün bizim Vaşinqtona, Amerika Konqresinə toplaşaraq, Avrasiya prosesi, bütün dünya birliyi üçün
çox böyük əhəmiyyətə malik məsələni müzakirə etməyimiz tarixi hadisədir. Lakin bu məsələ bizim üçün – tarixi
İpək yolunun marşrutu üstündə bilavasitə yerləşən Avrasiya qitəsinin ölkələri üçün xüsusilə böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Senator Braunbekə bu təşəbbüsə görə təşəkkür edirəm. Burada cənab Bekkerin, cənab Bzejinskinin, cənab
Bergerin çox dəyərli fikirlərini eşitmək mənə xoş idi. Bu çıxışlar tam inam yaradır ki, böyük tarixi İpək yolunun
bərpasına dair təşəbbüs Amerika Konqresində dəstəklənəcək, qanun qəbul ediləcək və biz XXI əsrin əzəmətli
layihəsinin həyata keçirilməsinin şahidləri olacağıq.
Azərbaycan tarixi İpək yolunun mərkəzində yerləşir, bu layihənin həyata keçirilməsində mühüm
məntəqədir. Biz bu təşəbbüsü həmişə alqışlamışıq, İpək yolunun problemləri ilə çoxdan məşğul oluruq və artıq
xeyli iş görmüşük. Bir çox ölkələrlə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropanın və digər ölkələrin bir çox neft
şirkətləri ilə birgə işimiz konkret nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Biz artıq Xəzər dənizinin zəngin neft
ehtiyatlarını mənimsəyirik və onları çəkilmiş olan Bakı-Novorossiysk və Gürcüstanın Qara dəniz sahilinə gedən
Bakı-Supsa neft kəmərləri ilə dünya bazarlarına ixrac etmək imkanına malikik. Biz gələcəkdə Xəzər dənizindən
bol neftin ixracı üçün Azərbaycandan başlayıb Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə, Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan
limanına gedən Bakı-Ceyhan böyük neft kəməri üzərində işləyirik.
Biz İpək yolu ilə, Transqafqaz magistralı ilə yük daşımaları layihələrinin həyata keçirilməsi üçün çox işlər
görmüşük. Biz Transqafqaz dəhlizi yaratmışıq, bu marşrutla Şərqdən Qərbə və Qərbdən Şərqə yüklər
daşınmasını həyata keçiririk.
Lakin bu başlanğıcdır. Ötən ilin sentyabrında Bakıda böyük İpək yolunun bərpasına dair TRASEKA
proqramının həyata keçirilməsinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans olmuşdur. Bu konfransda 32 ölkənin və 13
beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak etmişlər. Biz çox mühüm sənədlər qəbul etdik və bu sənədlər İpək
yolu proqramının yerinə yetirilməsi üçün əsasdır. Ancaq Amerika Konqresinin bu məsələ haqqında qanun qəbul
etməsi həmin layihənin həyata keçirilməsində, şübhəsiz, son dərəcə mühüm rol oynayacaqdır.
Biz bu layihənin həyata keçirilməsini iqtisadiyyatımızın daha da inkişaf etməsi, müstəqilliyimizin
möhkəmlənməsi, əziyyət çəkdiyimiz münaqişələrin aradan qaldırılması üçün bir vasitə kimi qiymətləndiririk.
Qafqazdakı hərbi münaqişələr ölkələrimizə, Qafqazda sülhə və sabitliyə olduqca böyük ziyan vurur. Ümidvarıq
ki, qanunun qəbul olunması, onun əməli surətdə həyata keçirilməsi münaqişələrin, o cümlədən Ermənistanla
Azərbaycan arasında artıq 10 ildən çoxdur davam edən münaqişənin tamamilə aradan qaldırılmasında bizə
kömək edəcəkdir. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri
tərəfindən işğal olunmuş, etnik təmizləmələr nəticəsində oradan bir milyon nəfərdən artıq azərbaycanlı
köçürülmüşdür və indi onlar çox ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar.
Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə nizama salınması üçün tədbirlər görürük. Biz
bu tədbirləri bundan sonra da həyata keçirəcəyik. Ümidvaram ki, İpək yolu haqqında qanun qəbul olunması


Görüşü ABŞ senatının seçilmiş, Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin üzvü, «İpək yolu strategiyası» haqqında qanun
layihəsinin təşəbbüsçüsü senator Sem Braunbek təşkil etmişdir.
Görüşdə Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Moldova, Tacikistan, Özbəkistan, Rumıniya və Türkiyə prezidentləri,
habelə Türkmənistan, Qırğızıstan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri çıxış etdilər.
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münaqişələrin, o cümlədən də bizim əziyyət çəkdiyimiz münaqişənin aradan qaldırılması üçün bütün tədbirlərin
görülməsinə kömək edəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sizin hamınıza uğurlar, sülh və sabitlik arzulayıram. Diqqətinizə görə
sağ olun.
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ABŞ-ın KEÇMİŞ DÖVLƏT KATİBİ, GÖRKƏMLİ SİYASİ XADİM
HENRİ KİSSİNCER İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton
24 aprel 1999-cu il
H e n r i K i s s i n c e r: Cənab prezident, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram. Sizin ölkəmizə səfərinizi və
Bakıda keçirdiyimiz görüşləri məmnuniyyətlə xatırlayıram. Sizin ilə hər bir görüşdən məmnunluq duyduğumu
və Sizə böyük hörmət və ehtiram bəslədiyimi bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. NATO-nun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş
tədbirlərdə iştirakıma böyük əhəmiyyət verdiyimi nəzərə çarpdırıram. Görüş iştirakçılarına məlumat verim ki,
indi Azərbaycan müstəqil dövlətdir, müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərir, çoxpartiyalı sistem əsasında
demokratik parlament seçilmiş, xarici sərmayələrin ölkəmizə böyük axını başlanmışdır. Müstəqillik əldə etmiş
Azərbaycan heç vaxt bu yoldan dönməyəcəkdir.
Qafqazdakı mövcud münaqişələrə gəlincə, onu deyim ki, bu ilin mayında Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsində atəşkəs rejimi əldə edilməsinin 5 ili tamam olacağına baxmayaraq, münaqişə hələ də
aradan qaldırılmamışdır. ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindəki passivliyi xüsusi vurğulamaq istəyirəm.
Böyük coğrafi-strateji və iqtisadi əhəmiyyəti olan Qafqaz regionunda sülh və sabitlik əldə edilməsi məqsədi ilə
münaqişələrin həllində ABŞ-ın daha fəal iştirakı vacibdir.
Məlumat verim ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təcavüzü nəticəsində ərazilərimizin 20 faizi işğal
altındadır, bir milyondan çox vətəndaşımız çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır. Biz münaqişənin sülh yolu ilə
aradan qaldırılması üçün bu ilin əvvəlində Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin prezidentlərinə –
B.Klintona, J.Şiraka, B.Yeltsinə məktub göndərərək onları öz səylərini fəallaşdırmağa çağırmışıq. Həmçinin
ATƏT-in Minsk qrupunun «ümumi dövlət» haqqında son təklifinin Azərbaycan tərəfindən rədd edildiyini, bu
təklifin dövlətimiz üçün qətiyyən yolverilməz olduğunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm.
Görüş iştirakçılarının nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Rusiyanın münaqişə tərəflərindən biri olan
Ermənistanı silahlandırması, Ermənistana qanunsuz və gizli olaraq bir milyard dollar məbləğində silah
göndərməsi faktı aşkar edilmişdir. Rusiya buradakı hərbi bazasını genişləndirir. Hazırda Ermənistana S-300
raketləri, MİQ-29 təyyarələri göndərmişdir. Azərbaycan bütün bunlardan çox narahatdır.
Hazırda Avropanın mərkəzində – Yuqoslaviyada baş verən hadisələr dünya üçün çox təhlükəli nümunədir.
Bütün münaqişələrin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinin zəruriliyini qeyd edərək bildirirəm ki,
biz bu ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, lakin etnik təmizləmə siyasətini qətiyyətlə pisləyirik.
B r e n d S k o u k r o f t: Cənab prezident, mən Xəzər neftinin hasilatı və nəqli məsələləri ilə
maraqlanıram. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Məlumat verim ki, Azərbaycan 1994-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərb
ölkələrinin iri neft şirkətləri ilə «Əsrin müqaviləsi» adlanan böyük bir müqavilə imzalamış, sonralar da
beynəlxalq şirkətlərlə neft müqavilələri bağlamışdır. Xəzər neftinin nəqlində Qərb istiqamətinin marşrutları əsas
götürülmüşdür.
L e y K e n n e t: Mən Xəzərin zəngin neft və qaz ehtiyatları barədə kifayət qədər informasiyaya malik
olduğumu və başçılıq etdiyim şirkətin Azərbaycandan qazın nəqli sahəsində əməkdaşlığa hazır olduğunu
bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanın bütün dünyanın iş adamları üçün açıq olduğunu, xarici şirkətlərin
ölkəmizdə geniş fəaliyyət göstərməsindən ötrü hər cür şərait yaradıldığını vurğulayaraq bildirirəm ki, biz öz
iqtisadiyyatımızın dünya birliyi ilə sıx bağlanmasına, beynəlxalq inteqrasiyaya xüsusi diqqət yetiririk və bu
sahədə uğurlu nəticələr əldə etmişik.
Nəzərə çarpdırım ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün dünyanın bir sıra
nüfuzlu şirkətləri ilə imzalanmış müqavilələr tarixi əhəmiyyət daşıyır. Geniş potensial imkanlara, zəngin təbii
ehtiyatlara malik olan Azərbaycan bütün sahələrdə xarici iş adamları ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr
qurmağa daim böyük maraq göstərir.


Görüşdə keçmiş dövlət katibi Loyrens İqlberger, ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə
keçmiş müşaviri Brend Skonkroft, «Enron» şirkətinin prezidenti Lej Kennet iştirak edirdilər.
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B r e n d S k o u k r o f t: Biz erməni lobbisinin üzdəniraq səyləri ilə 1992-ci ildə Konqres tərəfindən qəbul
edilmiş 907-ci düzəlişin ABŞ–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına mənfi təsir göstərdiyini bilirik. Sizə
məlumat verərək bildiririk ki, hazırda bu sənədin ləgvi üçün müvafiq işlər görülür.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Mən Sizin şəxsiyyətinizə və müdrikliyinizə heyran olduğumu bildirirəm.
Amerikada Azərbaycanın daha çox təbliğ edilməsi üçün bu sahədə işin gücləndirilməsi lüzumunu qeyd etmək
istəyirəm.
H e n r i K u s s i n c e r: Mən Azərbaycana dərin hörmət bəslədiyimi və mühüm coğrafi-strateji mövqeyə
malik ölkənizlə siyasi, iqtisadi əlaqələrə böyük əhəmiyyət verdiyimi vurğulayaraq, prezident Heydər Əliyevlə
həmişə olduğu kimi, bu görüşümdən də çox məmnun qaldığımı bildirirəm. Maraqlı söhbət üçün Sizə, cənab
prezident, hədsiz minnətdarlığımı bildirir və ən xoş arzularımı ifadə edirəm. Sizinlə hər bir görüş bizim üçün
çox maraqlı və dəyərlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yüksək diqqət və ehtirama görə Sizə, görüş iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirir
və Sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm.
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NORVEÇ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ KELYE MAQNE BONDEVİK İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton
24 aprel 1999-cu il
B o n d e v i k: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır və bu görüşdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Norveç
iqtisadi cəhətdən zəngin və mühüm coğrafi-siyasi mövqeyə malik olan Azərbaycan ilə hərtərəfli əməkdaşlığa
böyük maraq göstərir. Norveçin «Statoyl», «Kverner» və başqa şirkətləri Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq etdiyini
bilirəm və bu iş birliyinin daha da inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi lüzumunu vurğulamaq istəyirəm. Biz
Azərbaycandakı vəziyyət və iqtisadi islahatların gedişi ilə daim maraqlanırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ölkəmiz haqqında xoş sözlərinizə görə, əməkdaşlığa hazır olduğunuza və böyük
maraq göstərdiyinizə görə Sizə, Norveçin Baş nazirinə təşəkkürümü bildirirəm. Mən Norveçə səfərimi razılıq
hissi ilə xatırlayıram. Azərbaycanın müstəqillik yolu ilə inamla irəlilədiyini nəzərə çarpdıraraq vurğulayım ki,
ölkəmiz müstəqilliyə sadiq dünyanın bütün ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə maraqlıdır. Ökəmizdə
həyata keçirilən iqtisadi islahatlar sahəsində, o cümlədən enerji ehtiyatlarının hasilatında və nəqlində qazanılmış
uğurları yüksək qiymətləndirirəm. 1994-cü ildə imzalanmış və Norveçin «Statoyl» şirkətinin də iştirak etdiyi
«Əsrin müqaviləsi»nə əsasən ilk neftin artıq dünya bazarlarına çıxarıldığını məmnuniyyətlə bildirirəm. 1999-cu
il aprelin 17-də Bakı-Supsa neft kəmərinin açıldığını da razılıq hissi ilə nəzərə çarpdırıram və neft
müqavilələrinin böyük gələcəyi olduğunu bildirirəm.
Qeyd edim ki, ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı islahatlarının gedişi, özəlləşdirmə proqramının həyata
keçirildiyi sayəsində respublika iqtisadiyyatı xeyli canlanmışdır.
Bütün bunlara baxmayaraq demokratik, hüquqi cəmiyyət quran Azərbaycanın problemləri də vardır. Bildirim
ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 10 ildən bəri davam edir. Azərbaycan torpaqlarının 20
faizə qədəri Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş, erməni təcavüzü nəticəsində bir milyondan çox soydaşımız öz
ev-eşiyini tərk edərək qaçqın, məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır. Atəşkəs rejiminin 5 ildən bəri davam
etdiyini nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Lakin münaqişənin hələ də tam aradan qaldırılmadığını təəssüf hissi ilə
vurğulayıram. Azərbaycan bu münaqişənin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu dəfələrlə nəzərə çarpdırmışdır. ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilmiş zirvə görüşündə münaqişənin aradan qaldırılması prinsiplərinin müəyyən edildiyini Sizin xatirinizə salmaq
istəyirəm. Bu sammitdən sonra ABŞ, Fransa və Rusiya Minsk qrupuna həmsədrlik etdilər. ATƏT-in hazırkı
sədrinin Norveçin xarici işlər naziri olduğunu nəzərə çarpdıraraq ümidvaram ki, münaqişənin tezliklə sülh yolu
ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in hazırkı sədri tərəfindən daha təsirli tədbirlər görüləcəkdir.
B o n d e v i k: Geniş və maraqlı söhbətə görə Sizə səmimi təşəkkürümü bildirirəm və ölkəmizin
Azərbaycan ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində və dərinləşdirilməsində böyük marağı olduğunu xüsusi
vurğulayıram. Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün ATƏT-in
hazırkı sədri kimi, Norveçin öz səylərini artıracağına əmin olduğumu bildirir və Minsk qrupu həmsədrlərinin
işinin xeyli fəallaşdırılması lüzumunu qeyd edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Baş nazir, maraqlı söhbət üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm və sizi
Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.
B o n d e v i k: Sağ olun, dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
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ABŞ-ın DÖVLƏT KATİBİ MADLEN OLBRAYTIN SƏDRLİYİ İLƏ AZƏRBAYCAN,
GÜRCÜSTAN, ERMƏNİSTAN PREZİDENTLƏRİNİN GÖRÜŞÜ
25 aprel 1999-cu il
M a d l e n O l b r a y t: Mən müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoymuş Cənubi Qafqaz respublikalarının
prezidentlərini səmimiyyətlə salamlayaraq bildirirəm ki, bu ölkələrin inkişafı regionda sülh və sabitlikdən
asılıdır.
Dünya Birliyinin Cənubi Qafqaza böyük diqqət yetirdiyini, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin hazırkı vəziyyətindən narahat olduğunu bildirirəm. ATƏT-in Minsk qrupunun və onun
həmsədrlərindən biri olan ABŞ-ın bu münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması sahəsində apardığı işdən söhbət
açaraq vurğulayıram ki, həmin regionda sülhün və sabitliyin bərqərar edilməsində ölkəmizin böyük marağı var.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Qafqaz ölkələri liderlərinin görüşünü təşkil etdiyinizə görə, xanım
Olbrayt, Sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm və görüş iştirakçılarını salamlayıram. Bir-biri ilə qırılmaz tarixi
əlaqələri olan Qafqaz xalqlarının və region ölkələrinin əməkdaşlığı vacibdir. Gürcüstanın Azərbaycan ilə xüsusi
dostluq və qardaşlıq münasibətlərini, «Dinc Qafqaz uğrunda» təşəbbüsü çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyini
nəzərinizə çarpdırmaq istəyirəm. Regionda uğurlu əməkdaşlıq üçün iri iqtisadi layihələr böyük əhəmiyyət
daşıyır. Neft və qaz kəmərlərinin çəkilişində, böyük İpək yolunun bərpasında, TRASEKA proqramı
çərçivəsində, Transqafqaz magistralından birgə istifadə sahəsində əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirirəm.
Regionda sabitlik, əmin-amanlıq və əməkdaşlıq üçün tezliklə münaqişələrin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması vacibdir. Xanım Olbraytın sədrliyi ilə Cənubi Qafqaz dövlətləri başçılarının hazırkı görüşünə böyük
əhəmiyyət verirəm. Bu cür görüşlərin gələcəkdə davam etdirilməsini son dərəcə məqsədəuyğun hesab edərək
növbəti görüşün Gürcüstanda keçirilməsini təklif edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənubi Qafqaz ölkələri başçılarının görüşünü təşkil etdiyinizə, regionun
problemlərinə ABŞ-ın göstərdiyi maraq və diqqətə görə Sizə səmimi təşəkkürlərimi bildirərək, bu tərkibdə
keçirilən ilk görüşün gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə ümidvar olduğumu bildirirəm.
Müstəqil inkişaf yolana qədəm qoymuş Azərbaycanda ictimai-siyasi həyatın demokratikləşdirilməsi,
bazar iqtisadiyyatı quruculuğu yolunda böyük uğurlar qazanılmışdır.
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından ölkəmizin və xalqımızın rifahı naminə istifadə edildiyini
xatırladıram. Xəzərin neft yataqlarının istismarına dair bağlanmış müqavilə üzrə hasil olunan neftin Bakı–
Novorossiysk və bu ilin aprelində işə salınmış Bakı-Supsa kəmərləri ilə dünya bazarlarına çıxarıldığını görüş
iştirakçılarının nəzərinə məmnuniyyət hissi ilə çarpdırıram.
Qeyd edim ki, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadəyə dair həyata keçirilən layihələr, 1998-ci ilin
sentyabrında Bakıda böyük İpək yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransın keçirilməsi və onun mühüm
qərarları Transqafqaz magistralının inkişafı və Azərbaycanın Dünya Birliyi ilə sıx inteqrasiyası üçün geniş
imkanlar açmışdır.
Müstəqillik yolu ilə irəliləyən Azərbaycanın inkişafı üçün böyük çətinliklər doğuran ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həlli böyük zərurət kəsb edir. Münaqişənin 10 ildən çox
davam etdiyini, 5 ildən bəri atəşkəsin qüvvədə olduğunu nəzərinizə çarpdırıram. Münaqişənin tezliklə aradan
qaldırılmasının, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasının, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş bir milyondan çox soydaşımızın doğma yurdlarına qaytarılmasının zəruriliyini xüsusi vurğulayıram.
Diqqətinizə çatdırıram ki, münaqişənin sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk
prosesinin canlandırılması, Cənubi Qafqaz regionunda sülhün bərqərar edilməsi üçün səylərin artırılması çox
vacibdir.
Biz üç il bundan əvvəl Gürcüstan prezidenti Şevardnadze ilə «Qafqaz regionunda sülh, təhlükəsizlik və
əməkdaşlıq» haqqında bəyannamə imzaladıq. Regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasının və bu
təşəbbüsə başqa ölkələrin də qoşulmasının vacibliyini qeyd edərək bildirirəm ki, bu, bizim istəyimizdir və biz
bunu reallığa çevirmək niyyətindəyik.



Görüşdə Böyük Britaniyanın, Almaniya Federativ Respublikasının, Fransanın, Türkiyənin və Norveçin xarici işlər
nazirləri, ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Semuel Berger iştirak edirdilər.
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R o b e r t K o ç a r y a n: Mən də Cənubi Qafqaz ölkələri başçılarının görüşünü təşkil etdiyinə görə
xanım Olbrayta minnətdarlığımı bildirir və görüş iştirakçılarını salamlayıram. Regionda vəziyyət və əməkdaşlıq
perspektivləri barədə öz mülahizələrimi söyləyərək, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
probleminin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aradan qaldırılmasının tərəfdarı olduğumu bildirirəm.
Y u b e r V e d r i n (Fransanın xarici işlər naziri): Görüş iştirakçılarını salamlayaraq ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün səyləri artırmağın vacibliyini nəzərə
çarpdırıram. Sərhədlərin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsiplərini dəstəklədiyi və münaqişənin həlli üçün
Minsk qrupunun bu istiqamətdə fəaliyyətinin gücləndirilməsini zəruri hesab edirəm.
K n u t V o l l e b e k (Norveçin xarici işlər naziri, ATƏT-in hazırkı sədri): Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həll edilməsini və atəşkəs rejiminə əməl
olunmasını mühüm amillər hesab edərək, bu münaqişənin heç bir ölkənin mənafeyinə uyğun gəlmədiyini nəzərə
çarpdırıram. Atəşkəs rejimini yüksək qiymətləndirirəm və münaqişənin tezliklə tam aradan qaldırılması
lüzumunu qeyd edirəm.
R o b i n K u k (Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri): Dünya Birliyinin region ölkələri ilə hərtərəfli
əməkdaşlığının böyük perspektivləri olduğunu diqqətinizi cəlb edirəm. Mühüm coğrafi-strateji mövqeyə malik
regiondakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də aradan qaldırılmadığından narahatlığımı bildirirəm və
məndən əvvəl çıxış etmiş natiqlərin atəşkəs rejiminin saxlanılması barədə mülahizələrini dəstəklədiyimi, bundan
istifadə edərək münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün yeni-yeni yollar axtarılmasının zəruri olduğunu söyləyirəm.
Y o ş k a F i ş e r (Almaniya Federativ Respublikasının xarici işlər naziri): Cənubi Qafqaz regionunun
istər siyasi, istərsə də iqtisadi baxımdan Avropa ilə Asiya arasında mühüm mövqe tutduğunu xüsusi
vurğulayaraq bildirirəm ki, regionun inkişafı üçün sülh və sabitlik gərəkdir.
Avropa Birliyinin münaqişələrin aradan qaldırılmasında regiona kömək etməyə hazır olduğunu bildirir və
atəşkəs rejimini dəstəklədiyini, lakin bununla yanaşı, daha irəli gedərək münaqişənin sülh yolu ilə tamamilə
nizamlanmasına nail olmağı zəruri hesab etdiyini bildirirəm.
İ s m a y ı l C ə m (Türkiyənin xarici işlər naziri): Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə
aradan qaldırılmasının zəruriliyini nəzərə çarpdıraraq, Qafqaz üçün sülh və sabitliyin vacibliyini, bu məqsədlə
bütün mexanizmlərdən istifadə etmək lüzumunu vurğulayıram.
M a d l e n O l b r a y t: Görüşə yekun vuraraq, maraqlı fikir mübadiləsinə görə iştirakçılara
təşəkkürümü bildirir və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün
beynəlxalq birliyin, ATƏT-in səylərinin artırılması zəruriliyinə diqqəti bir daha xüsusi cəlb edirəm.
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STRATEJİ VƏ BEYNƏLXALQ ARAŞDIRMALAR MƏRKƏZİNDƏKİ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Vaşinqton
26 aprel 1999-cu il
R o b e r t Z o e l i k (SBAM-ın prezidenti): Cənab prezident, Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar
Mərkəzinə xoş gəlmisiniz. Sizin hamınızı bu gün burada görməkdən böyük məmnunluq duyuruq.
Cənab Heydər Əliyev 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdi və keçən il yenidən
bu vəzifəyə seçilmişdir. Hamımız yaxşı bilirik ki, çox gərgin region olan Mərkəzi Asiya regionunda sülh və
sabitliyin bərqərar olmasında prezident Əliyevin xidmətləri əvəzsizdir. Onu da bilməliyik ki, prezident Əliyevin
ABŞ-a indiki səfəri zamanı Amerika şirkətləri ilə üç yeni müqavilənin imzalanması nəzərdə tutulur. Xəzərin
zəngin enerji ehtiyatlarından istifadə üçün 40 milyard dollardan çox investisiya qoyulmasını nəzərdə tutan
müqavilələr imzalanıbdır.
Biznesin inkişafında fəaliyyət göstərmiş şəxs kimi mən yaxşı bilirəm ki, belə rəqəmlər mütləq diqqətinizi
cəlb etməlidir. Onu da gözəl bilirik ki, zəngin neft ehtiyatları olmasının və onlardan istifadənin ölkə üçün
müəyyən mənfi effektlərini də gözəl dərk edən prezident Azərbaycanda iqtisadiyyatın digər sahələrinin və
infrastrukturun inkişafı üçün də əlavə tədbirlərin görülməsi və investisiyaların cəlb edilməsi ilə məşğuldur.
Prezident Əliyev Kosovoda baş verən münaqişə ilə əlaqədar öz mövqeyini açıqlamışdır. Şübhəsiz,
hamınız bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bir milyondan çox vətəndaş öz yurd-yuvasından didərgin
düşüb və qaçqın vəziyyətində yaşayır. Öz qonşuları ilə əlaqədar üzərinə müəyyən risk götürməsinə baxmayaraq,
prezident Əliyev cəsarətli bəyanatlar verərək Kosovoda törədilən vəhşilikləri pisləmiş və Kosovo əhalisinə
özünüidarə hüququ verilməsinin tərəfdarı kimi çıxış etmişdir.
Çox gərgin bir regionda yerləşən ölkənin prezidenti olan Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın
dostudur və çox məmnunuq ki, o, bu gün bizimlə bir yerdədir. Bildiyimizə görə, prezident dağlıq bölgədə boyabaşa çatıb və belə bölgədən olan insanların uzunömürlülüyü də hamıya bəllidir.
Cənab prezident, bu gün bizimlə bir yerdə olduğunuza görə Sizə bir daha təşəkkür edirik. İndi isə söz sizə
verilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizinlə bugünkü görüşümü çox mühüm hadisə hesab edirəm.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox məşhur Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində mənim bu
çıxışıma toplaşmış insanların hamısına təşəkkürümü bildirir və bu auditoriyada çıxış etməyi özüm üçün şərəf
hesab edirəm.
Hörmətli cənab prezident, Azərbaycan haqqında, mənim fəaliyyətim haqqında dediyiniz sözlərə görə
təşəkkür edirəm. Onu deyə bilərəm ki, Siz bunların hamısını obyektiv izah etdiniz.
Azərbaycan Qafqazda yerləşən kiçik bir ölkədir. Siz yəqin ki, ölkəmiz haqqında ətraflı məlumata
maliksiniz, ona görə bəzi detalları deyib vaxt almaq istəmirəm. Ancaq onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan
Sovetlər İttifaqı dağılan zaman – 1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini bərpa edibdir. Azərbaycan ilk dəfə öz
dövlət müstəqilliyini XX əsrdə – 1918-ci ildə, Rusiya imperatorluğu dağılan zaman əldə etmişdir. Ancaq qısa
bir müddətdə – 23 ay fəaliyyət göstərən ilk Azərbaycan demokratik dövləti Azərbaycanda sovet hakimiyyəti
qurulması ilə əlaqədar süqut etmişdir. Azərbaycan 70 il müttəfiq respublika statusunda Sovetlər Birliyinin
daxilində, sovet hakimiyyətinin idarəsi altında olmuşdur və qeyd etdiyim kimi, 1991-ci ilin sonunda Sovetlər
İttifaqının dağılması ilə əlaqədar yenidən öz müstəqilliyini əldə etmişdir.
1991-ci ildən bu tərəfə olan illər Azərbaycanın həyatında çox mürəkkəb bir dövr olmuşdur. Mən deyə
bilərəm ki, Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş digər respublikalardan fərqli olaraq, Azərbaycanın daxili vəziyyəti
olduqca gərgin, çətin və faciəli olmuşdur. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, hələ 1988-ci ildə, Azərbaycan
Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən ölkəmizə qarşı əsassız torpaq iddiası ilə çıxış edən Ermənistan
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətini öz əlinə keçirib Ermənistana bağlamaq istəmişdir. Bununla əlaqədar
Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi münaqişə başlamış, bununla da Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzü başlamışdır. Bilirsiniz ki, bu təcavüz indiyə qədər davam edir. Mən bu barədə sonra bir neçə kəlmə
deyəcəyəm.

227

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Azərbaycanın vəziyyətini mürəkkəbləşdirən ikinci səbəb ondan ibarət olmuşdur ki, Azərbaycan hələ
Sovetlər İttifaqı zamanı onun rəhbərliyi tərəfindən çox ədalətsizliklərlə rastlaşmışdır. Bunun ən tutarlı sübutu
ondan ibarətdir ki, 1990-cı ilin yanvar ayında sovet hökuməti Bakıya, Azərbaycana böyük qoşun hissələri
yeritmiş və Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz etmişdir. 1990-cı ilin qanlı Yanvar faciəsi zamanı dinc,
günahsız insanlar şəhid olmuşdur. Bu hadisə də Azərbaycanın daxili ictimai-siyasi vəziyyətini çox gərginləşdirmişdi.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsi bu hadisələrin fonunda olmuşdur. Bu hadisələr
Azərbaycanın daxilində müxtəlif qanunsuz silahlı qüvvələrin, müxtəlif qrupların hakimiyyət uğrunda mübarizə
məqsədi ilə bir-biri ilə vuruşmasına gətirib çıxarmışdır. Bunların nəticəsində 1992-ci ildə və 1993-cü ildə
Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş vermişdir.
Daxili çəkişmələr, toqquşmalar 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi törətmişdi və
Azərbaycan böyük fəlakət – parçalanmaq təhlükəsi qarşısında durmuşdu. Belə bir şəraitdə Azərbaycana həm
Ermənistanın təcavüzü güclənmişdi, həm də xarici qüvvələrin təzyiqi artmışdı. 1993-cü ildə biz Azərbaycanın
daxilində olan vətəndaş müharibəsinin qarşısını böyük çətinliklə aldıq. Ancaq daxildə yaranmış qruplaşmalar və
qanunsuz silahlı dəstələr hakimiyyət uğrunda mübarizəni yenə də davam etdirirdilər. Məhz bu qanunsuz silahlı
dəstələrin, ayrı-ayrı siyasi qrupların bu cür dağıdıcı fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü ilin oktyabr ayında, 1995-ci
ilin mart ayında Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişinə cəhdlər göstərilmişdir. Bunların qarşısı alınmışdır.
Ancaq terrorist qruplar, dəstələr sonra da Azərbaycanda təxribatlar və terror aktları həyata keçirməyə cəhdlər
etmişlər. Xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanda bir neçə təxribat əməliyyatı keçirmiş, 1994-cü
ildə Bakı metropolitenində iki dəfə güclü partlayış törədilmişdir. Biz bunların hamısının qarşısını ala bilmişik.
1995-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul olunub, Azərbaycan parlamentinə ilk
dəfə çox demokratik prinsiplər əsasında seçkilər keçirilibdir.
İndi Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir. Biz bu sabitliyə, demək olar ki, 1995-ci ildən nail
olmuşuq, Azərbaycan dövləti ölkə ərazisinə tam nəzarət edir.
Daxildəki bütün bu gərgin vəziyyətlə yanaşı, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü davam etmişdir.
Ermənistan Silahlı Qüvvələri həm Azərbaycanın daxilindəki zəiflikdən, qeyri-sabitlikdən, həm də bəzi
dövlətlərin onlara göstərdiyi böyük yardımdan istifadə edərək Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal etmişlər.
İşğal edilmiş torpaqlarda bir milyondan artıq azərbaycanlı etnik təmizləməyə məruz qalmış və köçməyə məcbur
olmuşdur. Onlar Azərbaycanın başqa bölgələrində, çadırlarda yaşayırlar. Siz bu xəritədə Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını görürsünüz. Burada qırmızı rənglə Dağlıq
Qarabağın ərazisi rənglənibdir. Amma Dağlıq Qarabağın ərazisindən əlavə, onun ətrafında Azərbaycanın yeddi
inzibati rayonu da işğal olunubdur. Bu torpaqlar indiyə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.
1994-cü ilin may ayında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs rejimi əldə olunubdur, biz
atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq. Beş ildir ki, atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq. Beş ildir çalışırıq ki,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll edək. Bunu həll etmək üçün 1996-cı ilin dekabr ayında
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə prinsiplər qəbul olunmuşdur. Biz o prinsiplər əsasında məsələni sülh yolu
ilə həll etməyə çalışırıq. O prinsiplər bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. Dağlıq
Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə statusu verilsin. Ermənistan silahlı
qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan çəkilsin və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş azərbaycanlılar öz
torpaqlarına qayıtsınlar. Amma Ermənistan tərəfi bu prinsipləri qəbul etmir.
Bilirsiniz ki, bu məsələnin həll olunması üçün 1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu yaradılıbdır. 1997-ci
ilin əvvəlindən Minsk qrupuna dünyanın üç böyük dövləti – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa sədrlik
edir. ATƏT-in Minsk qrupu məsələnin həll olunması üçün 1997-ci ildə – iyun ayında, sonra isə sentyabr ayında
təkliflər irəli sürmüşdü. 1997-ci ilin sentyabrında Minsk qrupunun irəli sürdüyü təklif bundan ibarətdir ki,
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş altı rayonu işğaldan azad edilsin, ondan sonra Dağlıq
Qarabağa özünüidarə statusu verilsin. İki rayonun – Laçın və Şuşa rayonlarının aqibəti isə bundan sonra həll
edilsin.
Yəni bu, mərhələ xarakteri daşıyan təklifdir: birinci mərhələdə – işğal olunmuş rayonlar azad edilsin,
ikinci mərhələdə – Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən edilsin. Biz bu təklifi qəbul etdik. 1997-ci ilin sentyabroktyabr aylarında Ermənistan da bəyan etdi ki, onlar bu təklifi qəbul etmək istəyirlər. Ermənistanın keçmiş
prezidenti Levon Petrosyan bu təklifə tərəfdar çıxmış, onun qəbul olunmasını əsaslandırmış və bu barədə öz
fikirlərini mətbuatda da bildirmişdi. Ancaq Ermənistanın daxilində gedən siyasi proseslər nəticəsində 1998-ci
ilin fevral ayında prezident Ter-Petrosyan istefa verdi, Ermənistanda hakimiyyət dəyişdi. Beləliklə də bu təklif
nəticəsiz qaldı.
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Minsk qrupu, demək olar, 1998-ci ildən fəaliyyətsiz olmuşdur. 1998-ci ilin noyabr ayında Minsk
qrupunun həmsədrləri Rusiyanın təşəbbüsü ilə yeni bir təklif irəli sürmüşlər. Bu təklifin də mənası ondan
ibarətdir ki, Azərbaycanda «ümumi dövlət» qurulsun, onun çərçivəsində Azərbaycanın ərazisində Dağlıq
Qarabağa «dövlət» statusu verilsin.
Birincisi, dünya təcrübəsində, beynəlxalq hüquq normalarında hələ indiyə qədər belə dövlət quruluşu
forması yoxdur. Bunu Minsk qrupu yox, Minsk qrupundakı Rusiya nümayəndələri icad ediblər. Amma bizim
üçün əsas cəhət ondan ibarətdir ki, bunu heç vaxt qəbul edə bilmərik. Çünki bu, Dağlıq Qarabağa üstüörtülü
şəkildə dövlət müstəqilliyi statusu vermək deməkdir.
Bu təklifin müəllifi Minsk qrupunun tərkibində olan Rusiya nümayəndələridir. Biz onlara öz
narazılığımızı bildirmişik. Təsadüfi deyil ki, Ermənistan tərəfi ilk dəfə olaraq Minsk qrupunun həmin bu
«ümumi dövlət» konsepsiyası təklifini qəbul edibdir. Bildirmək istəyirəm ki, Ermənistan tərəfi indiyə qədər
Minsk qrupunun bütün təkliflərini, o cümlədən 1997-ci ildə iki təklifini rədd edibdir. Amma onlar «ümumi
dövlət» prinsipini dərhal qəbul ediblər, çıxış edirlər və bunu qəbul etməyi təklif edirlər.
Biz məsələnin Minsk qrupu vasitəsilə həll olunması üçün bundan sonra da çalışacağıq. Ümidvarıq ki,
Minsk qrupu hər iki tərəf üçün münasib olan yeni təklif verəcəkdir.
Güman edirəm, bizim bölgədə, Azərbaycanda sizi maraqlandıran məsələlərdən biri də Azərbaycanın
enerji ehtiyatlarından istifadə olunması, Xəzər dənizi problemidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim neft
ölkəsidir. Azərbaycanın qurudakı ərazisində və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda çox zəngin neft və qaz
yataqları var. Bu enerji ehtiyatlarından həm Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, xalqın rifahını
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə daha da geniş istifadə etməyə çalışmışıq, eyni zamanda dünyanın neftə və qaza olan
tələbatını təmin etmək üçün bu işlərə başlamışıq.
1994-cü ilin sentyabr ayında ilk müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni imzalamaqla biz Xəzər dənizinin
bütün ehtiyatlarını dünyaya təqdim etmişik. Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, «Əsrin müqaviləsi» ardıcıl surətdə
həyata keçirilir. 1997-ci ilin noyabr ayında biz ilkin neft almışıq. Ancaq, eyni zamanda bu neftin ixracı üçün
boru kəmərlərinin yaradılması ilə də məşğul olmuşuq. İlkin neftin ixracı üçün birinci kəməri – Rusiyanın Qara
dənizdəki Novorossiysk limanına gedən Bakı-Novorossiysk neft kəmərini çəkmişik. Siz onu xəritədə
görürsünüz. Ancaq, eyni zamanda biz əvvəldən də nəzərdə tutmuşduq ki, alternativ neft kəməri çəkilsin. Onun
üçün də Bakıdan Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına ikinci, alternativ neft kəmərinin çəkilməsini
qərara almışdıq. Bu kəməri də inşa edib aprel ayının 17-də istismara verdik. İndi artıq Qərb kəməri ilə neft axır
və ilk tankerlər nefti Supsa limanından dünya bazarına çıxarırlar.
Eyni zamanda biz əsas neft kəmərinin hazırlanması və inşası ilə də məşğuluq. Bakıdan Türkiyənin Aralıq
dənizindəki Ceyhan limanına neft kəmərinin çəkilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyə hökuməti ilə aparılan son
danışıqlarda nəzərdə tutulubdur ki, neft kəmərinin çəkilməsi üçün texniki və maliyyə məsələləri üç ay
müddətində həll olunacaq və ondan sonra layihənin həyata keçirilməsinə başlanacaqdır.
Azərbaycan təkcə öz ehtiyatlarının deyil, Xəzər dənizində olan bütün enerji ehtiyatlarının Dünya Birliyi
üçün istifadə edilməsində təşəbbüskar olmuşdur. Xəzər dənizinin Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiya, İran
sektorlarında da işlər gedir və neft-qaz hasil etmək üçün lazımi tədbirlər həyata keçirilir.
1994-cü ildən indiyə qədər Azərbaycan dünyanın iri neft şirkətləri ilə 16 böyük müqavilə imzalayıbdır.
Bu şirkətlər dünyanın 14 ölkəsini təmsil edirlər. O cümlədən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft
şirkətləri də Azərbaycanda iş görürlər. Sabah burada, Vaşinqtonda üç yeni müqavilə imzalanacaqdır.
1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi» imzalanandan sonra Azərbaycanın neft ehtiyatları dünyada çox böyük
maraq doğurmuşdur. Bir tərəfdən dünyanın, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri
Azərbaycana gəlib, ölkəmizin Xəzər dənizində olan yataqlarından istifadə etmək üçün təkliflər irəli sürüblər və
bizimlə bərabər iş görürlər. İkinci tərəfdən, Azərbaycanın neft siyasətinə, neft strategiyasına etiraz edənlər,
bunun əleyhinə çıxanlar, buna mane olan qüvvələr də çoxaldı.
Azərbaycanın neft strategiyası ondan ibarətdir ki, biz öz təbii sərvətlərimizi, enerji ehtiyatlarımızı
dünyaya təqdim edirik və dünyanın hər bir ölkəsi ilə, xüsusən Qərb ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu
sahədə geniş əməkdaşlıq təklif edirik. Amma bəzi ölkələr, bəzi dairələr isə bizim neft strategiyamızın əleyhinədir.
Onlar belə hesab edirlər ki, Azərbaycanın neft ehtiyatları, Xəzər dənizi yalnız bu bölgədəki ölkələrin təsir
dairəsində olmalıdır. Onlar Qərb ölkələrinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəzər dənizinə gətirilməsinə etiraz
edirlər.
Bizim neft strategiyamızın əleyhinə olaraq Xəzər dənizinin statusu məsələsi ortaya atıldı. Bəzi
dövlətlərdən səslər gəldi ki, Xəzər dənizinin statusu müəyyən edilməmiş oradakı neft yataqlarından istifadə
etmək olmaz. Bizim əleyhimizə bir çox başqa tədbirlər həyata keçirildi.
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Tam əsasla deyə bilərəm ki, 1994-cü, 1995-ci illərdə Azərbaycanda dövlət çevrilişinə silahlı cəhdlər, terror
aktları və təxribat əməlləri də məhz ölkəmizin sərbəst, müstəqil neft strategiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə
həyata keçirilmişdi. Ancaq bu təxribatların, bizim əleyhimizə yönəldilən müxtəlif əməllərin heç birisi bizi qorxuda,
dayandıra bilməmişdir. Biz öz neft strategiyamızı ardıcıl surətdə həyata keçirmişik. Bildirmək istəyirəm ki, Qərblə,
yəni Avropa ölkələri və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu sahədə əməkdaşlığımızdan çox razıyıq və bu
əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veririk.
Bizim neft strategiyamızın əleyhinə aparılan bütün bu işlər nəticə vermədiyi halda, son vaxtlar bəzi
ölkələrin mətbuatında, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada, Rusiya mətbuatında Xəzərin
Azərbaycan sektorunda neft ehtiyatlarının az olması və əvvəl verilən məlumatların guya yanlış olması haqqında
müxtəlif məqalələr dərc edilmişdir. Bütün bu fikirlər, məqalələr uydurmadır, əlbəttə ki, bizim əleyhimizə
yönəldilibdir. Deyə bilərəm ki, bunlar hamısı yanlışdır. Azərbaycanın neft ehtiyatları çox böyükdür, Xəzər
dənizinin neft ehtiyatları həddindən artıqdır. Güman edirəm ki, Xəzər dənizinin, o cümlədən Azərbaycan
neftinin böyük perspektivini gələcəkdə hamı görəcəkdir.
İlkin hesablamalara görə, Azərbaycanın neft ehtiyatları 4-10 milyard ton arasındadır. İndiyədək imzalanmış və
sabah imzalanacaq müqavilələr hamısı birlikdə Azərbaycanın neft sənayesinə 50 milyard dollar miqdarında investisiya
qoyulmasını nəzərdə tutur. Ötən üç il müddətində Azərbaycanın neft sənayesinə 2 milyard 200 milyon dollar həcmində
investisiya qoyulub ki, bunun da 1 milyard dolları Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinin payına düşür. Güman edirəm,
bunlar bizim neft strategiyamızın əleyhinə çıxanlara çox tutarlı cavabdır.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı çoxsahəlidir. Biz Azərbaycanda iqtisadiyyatımızı bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
formalaşdırırıq. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur, özəlləşdirmə proqramı ardıcıl
surətdə həyata keçirilir. Torpaq islahatı müvəffəqiyyətlə aparılır və torpaq, demək olar ki, tamamilə şəxsi
mülkiyyətə, kəndlilərə verilibdir.
Keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olan başqa ölkələr kimi, bizim ölkəmiz də keçid dövrünü yaşayır. Bir
iqtisadi-siyasi sistemdən digər iqtisadi-siyasi sistemə keçirik. Şübhəsiz ki, keçid dövrünün iqtisadiyyata çox
mənfi təsiri var. Biz bunların qarşısını alırıq. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda bir milyondan artıq qaçqın var və
onlar işsizdir, çadırlarda yaşayırlar. Son üç ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir. 1990-cı ildən başlayaraq
Azərbaycanda iqtisadiyyat tənəzzülə uğramışdı və hər il 20 faiz aşağı düşürdü. Biz bu tənəzzülün qarşısını aldıq
və 1995-ci ildə sabitləşməyə nail olduq. Ondan sonrakı illərdə iqtisadiyyatımızda hər il artım müşahidə olunur.
1995-ci ildə inflyasiyanın qarşısını aldıq. 1994-cü ildə inflyasiya 1400 faiz idi. Amma 1997-ci ildən başlayaraq
inflyasiya tamamilə azalıb, indi Azərbaycanda inflyasiya yoxdur. Azərbaycanın milli valyutasının – manatın
dəyəri sabitdir.
Xarici şirkətlər, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri Azərbaycanda özəlləşdirmə
proqramına çox maraq göstərirlər. Biz bunu alqışlayırıq və Azərbaycanda özəlləşdirmədə iştirak etmək üçün
Amerika Birləşmiş Ştatlarının iş adamlarını dəvət edirik.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın münasibətləri müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Biz ABŞ-la
əlaqələrimizə xüsusi əhəmiyyət verir və bunu strateji tərəfdaşlıq əlaqələri hesab edirik. Eyni zamanda arzu
edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qafqaz regionunda öz təsirini daha da artırsın və Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin inkişafı, gördüyümüz işlər naminə bizə daha çox dəstək versin.
Bilirsiniz ki, mən buraya NATO-nun 50 illik yubileyi münasibətilə gəlmişəm. Bütün tədbirlərdə iştirak
etmişəm. Azərbaycan NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında iştirak edir. Biz öz tərəfimizdən bu
işə çox böyük əhəmiyyət verir, «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramını yüksək qiymətləndiririk. NATO-nun bu
günlər Vaşinqtonda irəli sürdüyü yeni strateji konsepsiyasını da bəyənirik, alqışlayırıq.
Mən sizə çox söz deyə bilərəm, ancaq hesab edirəm ki, suallarınıza da vaxt ayırmaq lazımdır.
K. B u ş (Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin xüsusi proqramlarının rəhbərlərindən biri): –
Prezident Əliyev suallara cavab verməyə razıdır. Biz çoxsaylı suallar almışıq və mən bunları qruplaşdıraraq
prezidentə suallar verəcəyəm.
S u a l: Cənab prezident, Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi münaqişəni nəzərə alsaq, Siz
hansı tədbirləri görə biləcəksiniz ki, çəkiləcək boru kəmərləri sabotaja məruz qalmasın?
C a v a b: Bilirsiniz, boru kəmərlərini tək biz çəkmirik. Boru kəmərlərini Azərbaycanda bizimlə
əməkdaşlıq edən neft şirkətləri birlikdə çəkirlər. Məsələn, həm Şimal istiqamətində olan neft kəməri, həm də bu
ilin aprel ayında istifadəyə verilmiş Bakı-Supsa kəməri 11 şirkətin daxil olduğu konsorsium, - o, Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti yaradıbdır, - tərəfindən çəkilibdir. Bakı-Supsa neft kəmərinin çəkilməsinə 590
milyon dollar vəsait qoyulubdur. Bu, həmin 11 şirkətin vəsaitidir. Ona görə neft kəmərləri təkcə bizə deyil, həm
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də bu şirkətlərə mənsubdur. Biz hamımız birlikdə bu kəmərlərin təhlükəsizliyini təmin edirik və güman edirəm
ki, təmin də edəcəyik.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün hökumət
tərəfindən hansı tədbirlər görülür və Siz ölkənizdə ətraf mühitin qorunması problemləri ilə bağlı hansı
tədbirləri həyata keçirirsiniz?
C a v a b: Biz bu barədə çox tədbirlər görürük. Birincisi, özəlləşdirmə proqramını həyata keçiririk.
Özəlləşdirmə qeyri-neft sektorunda olan istehsal sahələrini daha da canlandıracaq və inkişaf etdirəcəkdir. Qeyrineft sektorunun böyük bir hissəsini aqrar sahə təşkil edir. Azərbaycanda aqrar sektor çox böyük yer tutur. Mən
dedim ki, biz torpaqları özəlləşdirmişik, şəxsi mülkiyyətə vermişik. Artıq bu torpaqlardan səmərəli istifadə
edilməsinin nəticələrini görürük. Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesi də çox böyük sahədir. Biz onun
müəssisələrini də özəlləşdirmişik. Bunun da müsbət nəticəsini görürük.
Telekommunikasiya çox böyük sahədir, yaxın vaxtlarda onu özəlləşdirəcəyik. Avtomobil nəqliyyatını
özəlləşdiririk. Başqa nəqliyyat sahələri də özəlləşdiriləcəkdir.
Bizdə ağır sənaye çox böyük yer tutur. Kimya, metallurgiya, maşınqayırma sənayelərində özəlləşdirmə bir
qədər çətin gedir. Ancaq biz çalışırıq ki, bunları da inkişaf etdirək.
Ətraf mühitin mühafizəsi bizim üçün əsas məsələlərdən biridir. Neft hasilatı prosesində buna xüsusi fikir
veririk. İmzalanmış bütün müqavilələrdə ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri xüsusi yer tutur.
S u a l: Cənab prezident, Siz əminsinizmi ki, Türkiyə Bakı-Ceyhan boru kəmərinin reallaşması
üçün əlverişli təkliflər irəli sürəcək? Bilmək istərdik ki, Türkiyənin son təkliflərində bir barrel neftin
ixracı üçün hansı tariflər nəzərdə tutulub və əminsinizmi ki, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti bu
təkliflərlə razılaşacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, bu məsələ çox geniş müzakirə olunub. Çünki Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkəti Bakı-Ceyhan neft kəmərinin ümumi dəyərini 3 milyard 700 milyon dollar müəyyən etmişdi. Bu isə
iqtisadi cəhətdən səmərəli deyildi. Ancaq Türkiyə tərəfi özü bu barədə lazımi araşdırmalar, hesablamalar
aparıbdır. Onların bildirdiklərinə görə, Bakı-Ceyhan neft kəmərini çəkmək üçün 2 milyard 400 milyon dollar
vəsait lazımdır. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin fikrincə, əgər neft kəməri həqiqətən bu xərclə
çəkilsə, buna etiraz etmirlər.
İndi əsas boru xəttinin qiyməti müəyyən olunur. Tariflər isə sonranın işidir. Türkiyə tərəfi bəyan edir ki,
onlar Bakı-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi üçün bütün təminatları verəcəklər.
S u a l: Cənab prezident, Siz öz nitqinizdə Transxəzər boru kəməri məsələsinə toxunmadınız.
Türkmənistan qazının dünya bazarlarına ixracını nəzərdə tutan bu boru kəmərinin reallığa çevrilməsi
ehtimalı necədir? Bu məsələ Türkmənistan ilə Azərbaycan arasında neft yataqları məsələsi barəsində
mübahisələrə son qoyulmasına necə yardımçı ola bilər?
C a v a b: Mən bu məsələyə ona görə toxunmadım ki, bilirdim siz sual verəcəksiniz. İndi ki, sual verildi,
bəli, biz Türkmənistan qazının Xəzər dənizindən, Azərbaycandan, Gürcüstandan Türkiyəyə nəqlinin
tərəfdarıyıq. Bu barədə Azərbaycanla Türkmənistan arasında heç bir mübahisə yoxdur. Türkmənistan prezidenti
Saparmurad Niyazov bu məsələ ilə əlaqədar mənə müraciət edib, məktub yazıbdır və Türkmənistan qazının
Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycandan keçməsi haqqında mənim razılığımı istəyibdir. Mən buna Azərbaycan
dövlətinin razılığını bildirmişəm və ona cavab məktubu göndərmişəm. Bu məsələ ilə əlaqədar bizim telefon
danışıqlarımız olubdur. Heç bir problem yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələ ilə məşğul olan
şirkətlərini qəbul edib razılığımızı onlara bildirmişəm. Güman edirəm ki, bu məsələ artıq reallaşıbdır.
S u a l: Cənab prezident, Rusiyanın Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda bugünkü rolu
nədən ibarətdir? Rusiya bu regionda hələ də sabitliyin pozulması xarakteri daşıyan siyasət aparır, yoxsa
Abxaziya, Ermənistan-Azərbaycan münaqişələrinin həll olunmasında müsbət rol oynaya bilərmi?
C a v a b: Rusiya böyük dövlətdir, bizim şimal qonşumuzdur. Biz arzu edirik ki, Rusiya ilə Azərbaycan
arasında münasibətlər normal olsun və həmişə müsbət istiqamətdə inkişaf etsin. Rusiya Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün yaranmış Minsk qrupunun həmsədrlərindən
biridir. Ona görə biz həmişə arzu edirik ki, Rusiya bu missiyasını yerinə yetirsin. Təəssüf ki, hələ müsbət bir
nəticə yoxdur. O cümlədən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın da bu sahədəki missiyalarında müsbət
nəticə yoxdur.
Bizi narahat edən odur ki, Ermənistan və Azərbaycan münaqişə vəziyyətində olduqları halda, Rusiya
Ermənistanla xüsusi əlaqələr saxlayır. 1997-ci ilin əvvəlində aşkar oldu ki, Rusiya ötən üç il ərzində
Ermənistana gizli surətdə, qanunsuz olaraq 1 milyard dollar dəyərində silah-sursat veribdir. Ermənistanda
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Rusiyanın hərbi hissələri yerləşdirilib və Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi müttəfiqlik haqqında müqavilə
imzalanıbdır. Rusiyanın Ermənistandakı hərbi hissələrinə hərbi baza statusu verilibdir.
Son aylar Rusiya Ermənistanda yeni silahlar – S-300 raketləri, müasir MİQ-29 təyyarələri yerləşdirir.
Bütün bunlar Qafqazda sabitliyi, sülhü pozur və Azərbaycan üçün böyük təhlükə doğurur. Biz Rusiyanın bu
siyasətinə və hərəkətlərinə qəti etiraz edirik. Biz öz etirazımızı rəsmi bəyanatlarla bildirmişik və mən bu barədə
Rusiya prezidenti Boris Yeltsinə xüsusi məktublar göndərmişəm. Aprel ayının 2-də Moskvada MDB ölkələri
dövlət başçılarının görüşündə də mən Rusiyanın Ermənistana qanunsuz silah verməsi, Ermənistan ərazisində
hərbi baza, yeni silahlar yerləşdirməsi barədə etirazımı bildirmiş və rəsmi bəyanat vermişəm.
Sübut etməyə heç də ehtiyac yoxdur ki, Rusiyanın bu cür siyasəti, hərəkəti onun Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək missiyasına olduqca böyük zərər gətirir, Cənubi Qafqazda sülhü, sabitliyi
pozur, Ermənistanda hərbi baza yaradılmasına etirazımıza Rusiya belə cavab verir ki, bu, Azərbaycana qarşı
deyil, ancaq NATO-ya qarşıdır. Biz bunların hamısını Rusiyanın Qafqazda qeyri-düzgün siyasəti kimi
qiymətləndiririk. Görürsünüz ki, Rusiya Ermənistanla nə qədər sıx bağlıdır.
S u a l: Sonuncu sual. Siz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin gələcəyini necə görürsünüz və Azərbaycanın
MDB ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Onu deyə bilərəm ki, aprel ayının 2-də Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan
ölkələrin dövlət başçılarının görüşündə kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilənin vaxtı keçdiyinə görə, onun
müddətinin uzadılması məsələsi müzakirə edilirdi. Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan, Ukrayna, Moldova bu
müqavilənin vaxtının uzadılmasına razılıq vermədilər və biz müqaviləni imzalamadıq. Görürsünüz ki, beləliklə,
kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilədə cəmi 6 dövlət qaldı – Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Tacikistan, Ermənistan.
Beləliklə, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ötən dövr ərzində hələ ki, lazımi qədər formalaşa bilməyibdir. Onun
fəaliyyətinin səmərəli olmadığı indi artıq göz qabağındadır. Qalanını gələcək göstərəcəkdir.
K. B u ş: Bizə verdiyi böyük şərəfə görə Azərbaycan prezidenti Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir daha qeyd edirəm ki, sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Sizin hamınızı –
Azərbaycanı sevənləri də, sevməyənləri də Azərbaycana dəvət edirəm. Güman edirəm ki, Azərbaycana nə qədər
çox gəlsəniz, Azərbaycan haqqında o qədər də doğru-düzgün, ədalətli məlumat əldə edə biləcəksiniz.
Sizə cansağlığı, səadət, Amerika xalqına, Amerika dövlətinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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ABŞ-ın DÖVLƏT KATİBİ XANIM MADELİN OLBRAYT İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Dövlət Departamenti
26 aprel 1999-cu il
M a d e l i n O l b r a y t: Cənab prezident, Sizinlə bu görüşümdən, NATO-nun 50 illik yubileyi ilə
əlaqədar tədbirlərdə Sizin də iştirak etməyinizdən çox məmnun qaldığımı bildirirəm və əvvəlki görüşlərimizi də
böyük razılıq hissi ilə xatırlayıram. Sizin açıq və qətiyyətli mövqeyinizə yüksək qiymət verərək, Sizə böyük
hörmət hisslərimi ifadə edirəm.
Mən Xəzərin enerji ehtiyatlarından istifadə sahəsində iki ölkənin iş birliyinə böyük əhəmiyyət verdiyimi
vurğulayır və ABŞ ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin səviyyəsinin yüksəldiyini məmnuniyyətlə qeyd
etmək istəyirəm.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması problemindən söhbət açaraq
bildirirəm ki, vəzifədə olduğumuz müddətdə prezident Klintonun və şəxsən özümün bu münaqişənin həllinə nail
olmaq əzmini, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ-ın bu prosesdə öz rolunu fəallaşdırmağa hazır
olduğumu vurğulayıram və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin
işğal olunmuş torpaqlardan çıxarılması və qaçqınların öz yurdlarına qaytarılması sahəsində praktik addımlar
atılmasının zəruriliyini nəzərə çarpdırıram.
Aprelin 25-də Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan prezidentlərinin Böyük Britaniya, Almaniya Federativ
Respublikası, Fransa, Türkiyə və Norveçin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə keçirilmiş görüşündən razı
qaldığımı bildirir və Norveçin xarici işlər naziri, ATƏT-in hazırkı sədri Knut Bollebekin Minsk prosesini
sürətləndirmək üçün səyləri artırmağa hazır olduğunu məmnuniyyətlə qeyd edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: NATO-nun 50 illik yubileyi ilə əlaqədar zirvə görüşünün yüksək səviyyədə
keçdiyini qeyd etmək istəyirəm, xanım Olbrayt ilə həmişə böyük məmnuniyyətlə görüşdüyümü bildirir və
Azərbaycana göstərdiyiniz diqqətə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm və qətiyyətlə vurğulayıram ki, NATOnun yeni strateji konsepsiyası Azərbaycan tərəfindən müdafiə edilir. Hazırda Yuqoslaviyada, Kosovoda baş
verən hadisələrə toxunaraq bildirirəm ki, hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı təmin edilməlidir,
lakin etnik təmizləmə siyasəti yolverilməzdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması məsələsi üzərində dayanaraq
bildirirəm ki, münaqişə ATƏT-in Lissabon sammiti tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplər əsasında tezliklə həll
olunmalıdır. Münaqişənin aradan qaldırılması prosesində ABŞ-ın daha fəal rol oynamasının böyük əhəmiyyətini
nəzərə çarpdıraraq qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Ermənistan
Silahlı Qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması, qaçqınların doğma yurd-yuvalarına qaytarılması və
Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək muxtariyyət statusu verilməsi prinsipləri Lissabon sammitində qəbul olunmuşdur.
Atəşkəs rejiminin 5 ildən bəri davam etdiyini xatırlayır, ötən müddət ərzində Ermənistanın qeyrikonstruktiv mövqe tutması nəticəsində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində nizamlama prosesində irəliləyişlər
əldə edilmədiyini narahatlıq hissi ilə bildirirəm.
Mən, eyni zamanda, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Rusiyanın münaqişədə iştirak edən digər
tərəfə – Ermənistana qanunsuz və gizli olaraq bir milyard dollar məbləğində silah verməsindən, hazırda isə
Ermənistandakı hərbi bazasını genişləndirməsindən, oraya S-300 raketləri və MİQ-29 təyyarələri


Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev aprelin 26-da Vaşinqtonda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ilə görüşdü.
Görüşün əvvəlində ABŞ-ın dövlət katibi xanım Madelin Olbrayt iştirak etdi. Xanım Olbrayt bu görüşün böyük
əhəmiyyəti olduğunu söylədi. O, Qafqazda sülhün bərqərar olunması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının daha fəal rol
oynamaq niyyətini bildirdi. Xanım Olbrayt bəyan etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa edilməsi, işğal olunmuş torpaqların azad olunması, qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz yurd-yuvalarına
qaytarılması və Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində özünüidarəetmə statusu verilməsi şərti ilə münaqişənin həllinin
tərəfdarıdır. Dövlət katibi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüşlərin davam etdirilməsinin xüsusi
əhəmiyyətini vurğulayaraq, sülhün bərqərar olunması üçün şəxsən fəal rol oynamağa hazır olduğunu bir daha bildirdi.
Görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması barədə ətraflı
fikir mübadiləsi aparıldı.
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göndərməsindən və bununla əlaqədar Azərbaycanın müraciətlərinin Rusiya tərəfindən cavabsız qaldığından da
narahatlığımı və narazılığımı bildirirəm.
M a d e l i n O l b r a y t: Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması vəziyyətindən ABŞ
hökumətinin narahatlığını bildirir, öz ölkəsinin Minsk prosesində səyləri artıracağını vurğulayaraq münaqişənin
tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının zəruriliyini bir daha bəyan edirəm.
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AMERİKA-AZƏRBAYCAN TİCARƏT PALATASINDA RƏSMİ QƏBULDA* NİTQİ
Vaşinqton, «Poçt» muzeyinin binası
26 aprel 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar!
Mən sizi bu axşam Vaşinqtonda, bu əzəmətli salonda səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizinlə bir yerdə
olmağımdan çox məmnunluğumu bildirirəm.
Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası bir neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir və ölkələrimiz arasında iqtisadi
əlaqələrin inkişaf etməsinə, ticarətin genişlənməsinə və ümumiyyətlə, dostluğun, əməkdaşlığın yüksəlməsinə
dəyərli xidmətlər göstərir. Mən bu fürsətdən istifadə edib Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasını əldə etdiyi
nailiyyətlər münasibətilə təbrik edirəm. Palatanın üzvlərinə, tərəfkeşlərinə bu nəcib işlərində yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında
dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına da xidmət edir. Bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan
Amerika Birləşmiş Ştatlarını özünə strateji tərəfdaş hesab edir. Biz Amerika-Azərbaycan əlaqələrini strateji
tərəfdaşlıq əlaqələri kimi, yüksək qiymətləndiririk, bu əlaqələrə sadiqik və bundan sonra da sadiq olacağıq.
Mən Vaşinqtona NATO-nun 50 illik yubileyi münasibətilə keçirilən mərasimlərdə iştirak etmək üçün
gəlmişəm. Bu mərasimlər artıq arxada qalıbdır. NATO-nun 50 illik yubileyi münasibətilə dünən əsas toplantıda
hamımız olduq. Hər kəs öz fikirlərini bildirdi. Mən də verilən vaxtdan istifadə edib toplantıda öz sözlərimi
dedim. Bu gün onu bəyan edirəm ki, əlli il müddətində NATO Avropada, dünyada sülhün, əmin-amanlığın,
sabitliyin təmin olunmasında dəyərli xidmətlər göstərmişdir. Biz NATO-nun fəaliyyətini yüksək
qiymətləndiririk. NATO-nun gələcək fəaliyyətinə də dəstək veririk. Vaşinqtonda NATO-nun irəli sürdüyü yeni
strategiya konsepsiyasını bəyənir və alqışlayırıq. Əlli il müddətində NATO bəşəriyyət qarşısında böyük
xidmətlər göstərib və bu gün əminliklə demək olar ki, o, gələcəkdə öz fəaliyyətini genişləndirəcək, dünyada
sülhün, əmin-amanlığın, sabitliyin təmin edilməsində yeni-yeni xidmətlər göstərəcəkdir.
Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-nun əlli illik tarixindəki xidmətlərini də biz yüksək
qiymətləndiririk. Əlli il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-nun digər üzvləri ilə birlikdə böyük
sınaqlardan keçmişdir. «Soyuq müharibə» on illərlə davam edibdir. Nəhayət, ona son qoyulubdur. Sosializm
sistemi dağılıb və sovet imperiyası, Sovet İttifaqı süqut edibdir. Bunun nəticəsində isə Sovetlər Birliyinə daxil
olan, onun tərkibində yetmiş il yaşamış respublikalar öz dövlət müstəqilliyini əldə ediblər. Bu respublikalar
içərisində Azərbaycan da 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə əlaqədar öz müstəqilliyini əldə edibdir. Bu
gün sizə bəyan edirəm ki, ötən səkkiz il ərzində Azərbaycan çox ağır və mürəkkəb vəziyyətdə çətin sınaqlardan
keçərək dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlayıb, inkişaf etdiribdir. Bu gün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
möhkəmdir, əbədidir və dönməzdir.
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur. Azərbaycanda siyasi, iqtisadi islahatlar həyata
keçirilir. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurur və inkişaf etdirir.
Azərbaycan sülhsevər xarici siyasət aparır, dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr
qurmağa və bunları inkişaf etdirməyə çalışır. Bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətinin
əsaslarını təşkil edir. Mən bu gün burada Vaşinqtonda bir də bəyan edirəm ki, demokratiya yolu Azərbaycan
üçün dönməz yoldur. Biz Azərbaycanı tam demokratik dövlət səviyyəsinə qaldıracağıq, buna qadirik və buna
nail olacağıq.
Azərbaycanda iqtisadiyyat bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında inkişaf edir. Biz özəlləşdirmə
proqramını geniş surətdə həyata keçiririk. Torpaq islahatı proqramını həyata keçiririk, torpağı şəxsi
mülkiyyətə, kəndlilərə vermişik. Özəlləşdirmə Azərbaycanın iqtisadiyyatına yeni-yeni nailiyyətlər gətirir.
Bildiyiniz kimi, keçmişdə Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş digər respublikaların iqtisadiyyatı kimi,
Azərbaycanın iqtisadiyyatı da hazırda keçid dövrünün bütün çətin problemlərini yaşayır. Bu çətinliklərə
* Həmin gün «Poçt» muzeyinin salonuna ölkənin görkəmli siyasi xadimləri, senatorlar, konqresmenlər, ən iri neft
şirkətlərinin rəhbərləri, nüfuzlu işgüzar dairələrin nümayəndələri, ABŞ-dakı Azərbaycan lobbisinin təmsilçiləri,
Vaşinqtonda yaşayan soydaşlarımız toplaşmışdılar. Rəsmi qəbulu Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının sədri, səfir
Riçard Armitac açaraq Heydər Əliyevi salamlamışdır.
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baxmayaraq, biz həmin problemləri aradan qaldırırıq. Üç il bundan öncə Azərbaycanda inflyasiyanın qarşısı
alınıb, əvvəlki illərdə mövcud olan iqtisadi tənəzzülün qarşısı alınıbdır. İqtisadiyyatda sabitlik yaranıb və bunun
nəticəsində 1995-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf yolu keçib. İnflyasiyanın qarşısını
tamamilə almışıq. Azərbaycanın milli valyutasının – manatın dəyəri sabitdir. Azərbaycanda istehsal inkişaf edir.
Ümumi daxili məhsul istehsalında ilbəil artım mövcuddur.
Biz Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, digər maliyyə mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Bu gün
iftixar hissi ilə sizə bildirmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının fikrinə görə,
Azərbaycan keçmişdə Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş, indi Müstəqil Dövlətlər Birliyi tərkibində olan
respublikalar içərisində iqtisadiyyatına görə ən yüksək göstəricilər əldə etmişdir.
Nəzərə almalısınz ki, Azərbaycan bütün bu nailiyyətləri ağır şəraitdə əldə edibdir. Azərbaycana qarşı
əsassız torpaq iddiası ilə çıxış edən Ermənistan 1988-ci ildən ölkəmizə hərbi təcavüzə başlayıbdır. Bu təcavüz
nəticəsində və bir çox ölkələrin böyük yardımı sayəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20
faizini işğal edibdir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin apardığı etnik təmizləmə nəticəsində, işğal olunmuş
torpaqlardan bir milyon azərbaycanlı zorla köçürülüb və onlar indi çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Biz 1994-cü ilin may ayında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs sazişi əldə etmişik. Beş ildir
ki, atəş yoxdur. Ancaq hələ sülhə də nail olmamışıq, danışıqlar aparırıq. Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. Bu münasibətlə ATƏT-in Minsk qrupuna və onun həmsədrləri olan Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları
və Fransanın fəaliyyətinə ümidlər bəsləyirik. Ancaq təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupu hələ də öz
fəaliyyətini lazımi səviyyəyə qədər qaldırmayıbdır. O cümlədən, ATƏT-in həmsədrlərindən biri olan Amerika
Birləşmiş Ştatlarının da fəaliyyəti zəifdir. Mən bu barədə fikirlərimi bu gün dövlət departamentində dövlət
katibi xanım Olbraytla görüşümdə bir daha bildirdim. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması üçün biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından daha da ciddi addımlar gözləyirik.
Bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının imkanları böyükdür. O, bu imkanlarından istifadə etməlidir.
Çünki biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə çox səmimi, vicdanlı əməkdaşlıq edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Qafqazda, o cümlədən Xəzər dənizində, Azərbaycanda maraqlarının həyata keçirilməsinə yardım göstəririk.
Ona görə də biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli sahəsində Amerika Birləşmiş
Ştatlarından daha də kəskin fəaliyyət gözləyirik. Ümidvaram ki, biz bu fəaliyyətin şahidi olacağıq.
Nəzərə alınmalıdır ki, - mən bu gün dövlət departamentində bunu da bildirmişəm, - ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin həlli məsələsində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Rusiya son
bir neçə ildə Ermənistanı silahlandırıbdır. Son üç il ərzində Rusiyadan Ermənistana qanunsuz, gizli olaraq bir
milyard dollar dəyərində silah-sursat, hərbi texnika verilibdir. Ermənistanın ərazisində Rusiyanın hərbi bazası
yerləşir. Həmin hərbi bazada böyük miqdarda qoşun hissələri yerləşdirilibdir. Son aylarda hərbi bazaya yeni
silahlar, o cümlədən S-300 raketləri, MİQ-29 təyyarələri gətirilir.
Biz Rusiyanın Ermənistanda hərbi baza saxlamasına və Ermənistana qanunsuz, gizli olaraq silah
verməsinə etiraz edirik. Bu etirazımızı Rusiyaya bildirmişik və Amerika Birləşmiş Ştatlarına da çatdırmışıq.
Ancaq bunlara baxmayaraq, Rusiya öz siyasətini davam etdirir. Bu isə Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın təmin
olunmasına təhlükə yaradır. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları Qafqaz regionuna daha da çox diqqət
yetirməlidir. Qafqaz regionuna onun iqtisadi marağı eyni zamanda siyasi marağı ilə uzlaşmalı, birləşməlidir.
Bunlar Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın qorunmasına xidmət etməlidir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mövcud olduğu şəraitdə ölkəmizin ərazisində bir milyondan artıq
qaçqın vardır. Keçmiş dövlət katibi cənab İqlberger burada qeyd etdi ki, onlar Azərbaycanda olarkən qaçqın
düşərgələrində yaşayan vətəndaşlarımızı görüblər. Təsəvvür edin, insanlar altı ildir çadırlarda, ağır vəziyyətdə
yaşayırlar…
Şübhəsiz ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının, NATO-nun Balkanda, Yuqoslaviyada Kosovo
probleminin həll olunması üçün göstərdiyi səyləri qiymətləndiririk, bunu dünyada münaqişələrin qarşısının
alınması yolunda göstərilən xidmət hesab edirik. Ancaq eyni zamanda sual olunur: beş, altı, yeddi il bundan
öncə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarını işğal edərkən, Azərbaycan torpaqlarında etnik təmizləmə siyasəti apararkən, minlərlə insanları şəhid edərkən Amerika Birləşmiş Ştatları nə üçün Azərbaycan
xalqının hüquqlarının qorunmasına qalxmadı və öz güclü səsini ucaltmadı? Mən təəccüb edirəm.
Mən bir daha qeyd edirəm, - şübhəsiz ki, Yuqoslaviyada, Kosovoda Amerika Birləşmiş Ştatlarının,
NATO-nun tədbirlərini biz bəyənirik və insan azadlığının, hüquqlarının qorunması sahəsində görülən işləri
yüksək qiymətləndiririk. Ancaq bu, hər yerdə olmalıdır. O cümlədən Azərbaycanda da olmalıdır, Qafqazda da
olmalıdır.
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Belə bir şəraitdə, belə ağır vəziyyətdə Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi gedir.
Azərbaycan öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirir. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı ilə daha da sıx
bağlamaq istəyir.
Bu məqsədlərlə biz Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarını ilk dəfə dünyaya təqdim etməkdə təşəbbüs
göstərmişik. Mən hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan dövlətinin dünya birliyi qarşısında xüsusi xidmətidir. Çünki
Xəzər dənizi böyük enerji ehtiyatlarına malikdir və Azərbaycan Xəzər dənizinin neft ehtiyatlarından istifadə
olunmasına hələ 50 il bundan öncə, Sovet İttifaqının tərkibində olarkən başlayıbdır. İlk dəfə 1949-cu ilin noyabr
ayında Xəzər dənizinin ortasında, sahildən yüz kilometr məsafədə Azərbaycan neftçiləri neft istehsalına
başlayıblar, neft fontanı vurubdur. Bu da dünyada dənizin dərinliklərində neftçıxarma sahəsində ilk addım
olmuşdur. Bunlar keçmişdə olubdur. Biz böyük təcrübə toplamışıq.
Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra, öz təbii sərvətlərinin, ehtiyatlarının tam sahibi olandan sonra bu
təbii sərvətlərdən daha da səmərəli istifadə etməyə başladı. Bu məqsədlə biz dünyanın böyük neft şirkətləri ilə
1994-cü ilin sentyabr ayında ilk müqaviləni imzaladıq. Buna «Əsrin müqaviləsi» adı verildi. Bu müqavilədə
Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə şirkəti – «AMOKO», «Yunokal», «Penzoyl» şirkətləri iştirak edirlər. O
şirkətlərlə və dünyanın başqa şirkətləri – «Bi-Pi», «Statoyl» və digər şirkətləri ilə birlikdə biz Xəzər dənizinin
enerji ehtiyatlarından dünya miqyasında istifadə olunması üçün ciddi addım atdıq, bunun əsasını qoyduq.
Son üç-dörd il ərzində bu məsələ çox sürətlə inkişaf edibdir.
Biz ötən illərdə yeni müqavilələr imzalamışıq. Müqavilələrin ümumi sayı 16-ya çatıbdır. Bu müqavilələrə
görə Azərbaycana qoyulan investisiya təxminən 50 milyard dollar dəyərində olacaqdır. Biz ilk müqavilənin
həyata keçirilməsinə nail olmuşuq. 1997-ci ilin noyabr ayında ilkin neft əldə etmişik və o neftin dünya
bazarlarına ixrac edilməsinə nail olmuşuq. Şimal marşrutu – Bakı-Novorossiysk marşrutu ilə neft daşınmasına
nail olmuşuq. Ancaq, eyni zamanda alternativ neft boru xətti yaratmağa çalışmışıq və buna da nail olmuşuq.
Aprel ayının 17-də, on gün bundan öncə Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına çəkilmiş 820 kilometr
uzunluğunda Bakı-Supsa neft borusunun istismara verilməsini biz təntənəli qeyd etdik. Bu boru vasitəsilə neft
artıq dünya bazarlarına çıxarılır.
Beləliklə, biz Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarını dünyaya tanıtdıq, dünyaya təqdim etdik. İndi Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektoru ilə yanaşı, digər sektorlarda – Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiya, İran
sektorlarında da iş gedir və beləliklə, Xəzər dənizi indi dünyanın neft-qaz istehsal edən ən böyük bir regionuna
çevrilibdir. Bu da müstəqil Azərbaycanın xidmətidir, dünya birliyi qarşısında xidmətidir. Biz bununla fəxr
edirik. Bunların hamısını həyata keçirərkən biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Amerikanın hökuməti ilə və
Amerikanın özəl sektoru ilə, neft şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq edirik.
Sabah Vaşinqtonda yeni üç müqavilə imzalanacaqdır. Bunlar bir daha onu göstərir ki, Xəzər dənizinin
enerji ehtiyatları böyükdür, Azərbaycanın enerji ehtiyatlarına Amerika Birləşmiş Ştatlarında maraq artır və bir
neçə neft şirkətləri bizimlə yeni müqavilələr imzalamaq üçün təkliflər irəli sürüblər. Bu təkliflərə baxırıq və
güman edirəm ki, biz onları da həyata keçirməyə nail olacağıq.
Budur, Azərbaycanın bugünkü reallığı. Ancaq bununla yanaşı, biz böyük çətinliklərlə qarşılaşırıq. Burada
cənab İqlberger çox düzgün qeyd etdi ki, 907-ci maddənin Azərbaycana tətbiq olunması, deyə bilərəm ki,
dünyada ədalətsizliyin ən parlaq nümunəsidir. Təəssüflər olsun ki, biz belə bir ədalətsizliyə məruz qalmışıq. Biz
neçə ildir çalışırıq ki, 907-ci maddəni aradan götürək. 907-ci maddə Azərbaycana qarşı 1992-ci ildə tətbiq
olunubdur. Bunun da səbəbi odur ki, guya Azərbaycan Ermənistanı blokadaya alıbdır. Ancaq bu, həqiqətdən
uzaqdır. Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. Ermənistan Azərbaycanın dəmir yolunun
böyük bir hissəsini işğal edibdir, əlinə keçiribdir və beləliklə, bizim imkanlarımızı məhdudlaşdırıbdır. Ancaq
Amerika Konqresində isə məsələyə tərsinə baxıblar – Ermənistanı cəzalandırmaq əvəzinə, əksinə, Azərbaycanı
cəzalandırıblar. Təəssüf ki, belə hallar da olur.
Biz Amerikaya dünyanın ən demokratik ölkəsi kimi baxırıq. Biz Amerikaya dünyanın ən ədalətli ölkəsi
kimi baxırıq. Amerikanın Konqresində, dünyanın belə bir demokratiya mərkəzində, ədalət mərkəzində bu qədər
ədalətsizliyi təsəvvür etmək mümkün deyildir. Ancaq bu da reallıqdır. Biz çalışırıq, mən sizə təşəkkür edirəm
ki, siz də bizimlə bərabər çalışırsınız ki, 907-ci maddə götürülsün. Bunun mənəvi tərəfi bizim üçün hər şeydən
çətindir. Çünki Azərbaycan belə bir ədalətsizliyə layiq deyildir. Güman edirəm ki, nəhayət, Amerika
Konqresində də bu qərarın ədalətsizliyini dərk edəcəklər və biz bu maddənin ləğv olunmasına sizinlə birlikdə
nail olacağıq.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanın dünya birliyi qarşısında xidmətlərindən biri də odur ki, Azərbaycan qədim
böyük İpək yolunun bərpasında təşəbbüskar olubdur. Bilirsiniz ki, qədim böyük İpək yolunun bərpası indi
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dünyanın bir çox dövlətlərini – Yaponiyadan tutmuş Avropanın qurtaracağına qədər, eləcə də Amerika
Birləşmiş Ştatlarını maraqlandırır.
Biz son bir neçə ildə Avropa ilə Asiya arasında, qərblə şərq arasında əlaqələr yaradaraq, boru kəmərləri və
Transqafqaz dəhlizi yaradaraq qədim böyük İpək yolunun bərpası üçün əsaslar təşkil etdik. Bunların əsasında
Avropa Birliyi ilə keçən ilin sentyabr ayında Bakıda qədim böyük İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar beynəlxalq
konfrans keçirildi. Bu konfransda dünyanın 32 dövləti təmsil olunurdu, 14 beynəlxalq təşkilat iştirak edirdi. Biz
bu konfransda böyük İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar mühüm sənədlər imzaladıq. Böyük məmnuniyyətlə bu
gün bildirirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatında senator Braunbek bu məsələ ilə bir ildən çoxdur ki,
məşğuldur. O, bu barədə qanun layihəsi hazırlayıbdır və qanun layihəsi artıq Senatın komitəsində bəyənilibdir.
İki gün bundan öncə burada, Konqresin binasında senator Braunbek İpək yolu üzərində olan ölkələrin
prezidentlərini dəvət etdi, bizimlə birlikdə bu məsələ müzakirə olundu və biz hamımız senator Braunbekin bu
qanun layihəsini təsdiqlədik. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Senat, Konqres nəhayət, bu qanun
layihəsini qəbul edəcəkdir. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün lazımdır. Bu, Avropa üçün lazımdır. Bu, Asiya
üçün lazımdır. Bu, Qafqaz üçün lazımdır. Bu, Azərbaycan üçün lazımdır. Mən bizim bu sahədə əməkdaşlığımızı
uğurlu hesab edirəm və Azərbaycanın xidmətləri də sizin gözünüzün qabağındadır.
Beləliklə, Azərbaycan bir tərəfdaş kimi, öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə çalışır.
Əmin ola bilərsiniz ki, biz gələcəkdə də dostluğa, əməkdaşlığa, tərəfdaşlığa sadiq olacağıq. Biz Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi bundan sonra da sürətlə inkişaf etdirəcəyik. Bunun üçün imkanlar böyükdür.
Azərbaycanın iqtisadiyyatında Amerika Birləşmiş Ştatlarının özəl sektorunun çox hissəsi iştirak edə bilər və
beləliklə, biz əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirə bilərik.
Hörmətli dostlar, bu sözləri sizə çatdıraraq bugünkü görüşə görə hamınıza bir daha təşəkkür edirəm. Sizin
hər birinizə cansağlığı, səadət arzulayıram. Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasına yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Amerika xalqına, Amerika dövlətinə bəşəriyyət qarşısında üzərinə düşən böyük və nəcib missiyanı həyata
keçirməsində uğurlar arzulayıram.
Amerika-Azərbaycan dostluğuna və əməkdaşlığına eşq olsun!
Sizin hər birinizə cansağlığı, səadət arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZIDENTI HEYDƏR ƏLIYEVIN "VAŞINQTON-POST" QƏZETININ
JURNALISTLƏRI ILƏ GÖRÜŞÜ
26 aprel 1999-cu il
Heydər Əliyev: Mətbuatla görüş həmişə çox maraqlı olur. Xüsusən dünyada məşhur olan belə bir qəzet "Vaşinqton-post" qəzetinin nümayəndələri ilə. Mən sizi salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, siz vaxt tapıb
bizimlə görüşməyə gəlmisiniz.
Adətən qəzetçilər suallar verirlər. Yəqin ki, sizin də suallarınız vardır.
Stiv Rozenfeld: Cənab prezident, Sizə çox təşəkkür edirik ki, bizi dəvət etmisiniz. Bəli, doğru
buyurursunuz, Sizə çoxlu suallarımız vardır. Əgər etiraz etməsəydiniz elə birbaşa suallardan başlayaq.
Heydər Əliyev: Buyurun, başlayın.
Sual: Cənab prezident, bilmək istərdik ki, Siz NATO-nun Kosovodakı əməliyyatlarını necə
qiymətləndirirsiniz və Sizcə, NATO-nun Kosovo barədə qərarları sülhün bərqərar olmasına gətirib çıxaracaqmı?
Cavab: Əvvəlcə mən istəyirəm sizə təşəkkür edim ki, qəzetiniz və siz Azərbaycana, Azərbaycanın
prezidentinə bu günlər çox böyük diqqət göstərmisiniz. Aprel ayının 22-də bizim Vaşinqtona gəlməyimizlə
əlaqədar siz aprelin 23-də öz qəzetinizdə bizim gəldiyimizi bəyan etmisiniz və hətta bir şəkil də vermisiniz.
Deyirlər ki, "Vaşinqton-post" qəzetində belə bir fotonun yerləşdirilməsi bu qəzetin xüsusi münasibətini göstərir.
Ondan sonrakı gün bizim Hərbi Dəniz Akademiyasında olmağımız haqqında sizin qəzetdə bir məqalə verilibdir.
Bunlara görə təşəkkür edirəm. Bizim Azərbaycanda deyirlər ki, göz dəyməsin, həmişə belə olsun. Çünki burada
prezidentlər çoxdur. İndi siz bizə belə diqqət göstərmisiniz. Ola bilər, buna görə də göz dəysin.
Sizin sualınıza cavab olaraq onu deyə bilərəm ki, şübhəsiz, Yuqoslaviya, Kosovo problemi çox mürəkkəb
bir problemdir. Amma siz bilirsiniz ki, biz, Azərbaycan on ildir belə bir problemin içində yaşayırıq. Yəqin sizə
məlumdur ki, Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qarabağ vilayətini 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycandan
ayırıb özünə bağlamağa çalışıbdır. Bunun nəticəsində müharibə baş veribdir və Ermənistan Silahlı Qüvvələri
müəyyən səbəblərə görə Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edibdir.
Buna baxmayaraq, biz beş il öncə atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq, atəşi dayandırmışıq və məsələni
sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Məsələni sülh yolu ilə həll etmək üçün Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın
tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarətmə statusu verməyə razıyıq. Amma Ermənistan tərəfi bununla razı
deyildir. Ona görə də indiyə qədər bu məsələ həll olunmur.
Yuqoslaviyada isə Miloşeviç Kosovonun muxtariyyətini ləğv edibdir və beləliklə, o, beynəlxalq hüquq
normalarını pozubdur, ədalətsizlik edibdir və Kosovo albanlarının özünüidarəetmə statusu almaq cəhdlərinə
görə də orada müharibə başlayıbdır. O, etnik təmizləmə ilə məşğul olur. Bizim bu barədə fikrimiz belədir ki, hər
bir ölkənin ərazi bütövlüyü toxunulmaz olmalıdır. Ona görə də biz Yuqoslaviyanın ərazi bütövlüyünü müdafiə
edirik, dəstəkləyirik. Biz separatçılığın əleyhinəyik. Amma eyni zamanda etnik təmizləmənin də, soyqırımın da
əleyhinəyik.
Şübhəsiz ki, biz Kosovo albanlarına müstəqillik vermək, müstəqil dövlət yaratmaq təklifinin əleyhinəyik.
Amma eyni zamanda Kosovo albanlarının hüquqlarının tapdalanmasının da əleyhinəyik. Biz hesab edirik ki, bu
məsələdən ən düzgün çıxış yolu budur ki, Yuqoslaviyanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı şərti ilə Kosovo
albanlarına Yuqoslaviya dövlətinin tərkibində muxtariyyət hüququ verilməlidir və hər iki tərəf belə bir prinsip
əsasında münaqişəyə son qoymağa məcbur edilməlidir. Bu baxımdan NATO-nun Yuqoslaviyada apardığı
əməliyyatlar, görünür ki, son qərardır. Yəni bütün başqa imkanlar nəticə vermədiyinə görə NATO bu cür
əməliyyatlara başlayıbdır.
Ümumiyyətlə, biz hərbi əməliyyatların əleyhinəyik. Ancaq Miloşeviçin hərəkətlərinin qarşısını yəqin ki,
başqa cür almaq mümkün deyildir. Ona görə də biz NATO-nun bu əməliyyatlarını da məqsədəuyğun hesab
edirik.
Təbiidir ki, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi hər şeydən yaxşı olardı. Əgər Miloşeviç bununla razı
olmursa və özünü bu qədər sərbəst aparırsa, onda onu məcbur etmək lazımdır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində sülhə məcbur etmək kimi bir müddəa var. Ona görə də
biz hesab edirik ki, əgər NATO bu yol ilə gedibsə, bu yol ilə də məsələni sona çatdırıb həll etməlidir. Bu,
mənim prinsipial fikrimdir. Amma taktiki cəhətlər, şübhəsiz ki, NATO-nun özündən asılıdır.
Sual: Siz "Bu münaqişəyə son qoyulmalıdır" deyərkən, əgər lazım olarsa, quru qoşunlarının da Kosovoya
göndərilməsinin tərəfdarısınızmı?
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Cavab: Bilirsiniz, indi vəziyyət elədir ki, Miloşeviç bütün dünyaya meydan oxuyur.
Rusiyanın məsələni sülh yolu ilə həll etmək fikri ilə razıyam. Amma əgər Miloşeviç heç bir təklifi qəbul
etmirsə və özbaşınalıq edib soyqırımı siyasəti həyata keçirirsə, bunun başqa yolu yoxdur.
Sual: Cənab prezident, İraq Küveyti işğal edərkən Sovetlər İttifaqı beynəlxalq səylərə qoşularaq bu
təcavüzə qarşı çıxış etdi. Sizcə, indi Rusiya nə üçün beynəlxalq qüvvələrlə bir mövqedən çıxış etmir?
Cavab: Buna mən tam cavab verə bilmərəm. Onu Rusiyadan soruşmaq lazımdır. Ancaq bizi narahat edən
bir məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiyada bu dəqiqə şovinist, millətçilik əhval-ruhiyyəsi çox geniş yayılıbdır.
Şübhəsiz ki, hər dövlət öz siyasətini özü bildiyi kimi aparır. Amma Rusiyada slavyan birliyi, yaxud da
pravoslav, xristian birliyi şüarı altında onlar bu ədalətsizliyə dəstək verirlər. Mən hesab edirəm ki, Rusiya o
qədər də düzgün siyasət aparmır. Ümumiyyətlə, Rusiyanın məsələləri sülh yolu ilə həll etmək prinsipi əsaslı
fikirdir. Ancaq məlumdur ki, NATO da bu məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalışır. Amma bunlar nəticə
vermədi. Rusiya da həmin o əlaqə qrupunun, yaxud da Rambuyedəki danışıqların iştirakçısı idi. Gərək o, həmin
vaxt çalışaydı və Miloşeviçlə xüsusi əlaqəsi olduğuna görə gərək ona başa salaydı ki, bu cür hərəkətlərdən əl
çəksin. Amma buna nail olmayaraq, eyni zamanda NATO-nun əməliyyatlarının əleyhinə çıxmaq, şübhəsiz ki,
anlaşılmazdır. Rusiya deyir ki, məsələni danışıqlarla həll etmək lazımdır. Bu, düzgün fikirdir. Ancaq əgər
danışıqlar nəticə vermirsə?
Məsələn, biz beş ildir Ermənistanla danışıqlar aparırıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Ermənistan
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir. İndi də deyir ki, "Dağlıq Qarabağa müstəqillik vermək
lazımdır". Biz nə qədər çalışırıq, münaqişəni həll edə bilmirik. Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika
Birləşmiş Ştatları, Fransa da Ermənistanı bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına təhrik edə bilmirlər.
Məsələ həll olunmur, torpaqlarımız işğal altındadır, bir milyondan artıq həmvətənimiz qaçqın vəziyyətində
çadırlarda yaşayır.
Məsələn, Dağlıq Qarabağda müharibə etmək lazım deyildir. Sadəcə, Ermənistan tərəfinə daha da güclü
təsir olsaydı ki, onlar düzgün mövqe tutsunlar, məsələni həll etmək mümkündür.
Görünür ki, indi Miloşeviç həm özünə arxayındı, həm də başqa şeylərə arxayındır. O, heç bir ədalətli fikrə
məhəl qoymur. Mənim fikrim bu qədər.
Sual: Cənab prezident, öncə bildirdiniz ki, Siz Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində geniş statuslu
muxtariyyət verməyə razısınız. Bilmək istərdik ki, bu "geniş muxtariyyət" deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni mən Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni çoxluğuna geniş muxtariyyət verilməsini nəzərdə tuturam.
Ümumiyyətlə, "geniş muxtariyyət" deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bir az bu məsələnin spesifik cəhətlərinə
vara bilərsinizmi?
Məsələn, Siz Dağlıq Qarabağa özünün polis qüvvələrini saxlamağa və silah gəzdirərək yerli əhalinin
təhlükəsizliyini təmin etməyə, yaxud Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan arasında planlı şəkildə körpünün fəaliyyət
göstərməsinə, dəhlizin olmasına icazə verərsinizmi? Xahiş edirəm, geniş muxtariyyətin detallarında nəyi
nəzərdə tutduğunuz barədə bizə ətraflı məlumat verəsiniz.
Cavab: Bilirsiniz, əgər Ermənistan tərəfi bu geniş muxtariyyətin tərəfdarı olsa, biz onlarla birlikdə bu
məsələni daha da dəqiqləşdirə bilərik.
Məsələn, prinsip etibarilə siz dediyimizə, - əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağda polis qüvvələrinin saxlanmasına
və silahlı polisin olmasına biz tamamilə razıyıq. Ermənistanla daim əlaqə saxlamaq - buna da biz tamamilə
razıyıq. Biz onlara iqtisadiyyatda da çox böyük səlahiyyətlər verməyə hazırıq, yaxud, xarici ölkələrlə müstəqil
iqtisadi əlaqələr saxlanmasına da biz razıyıq. "Yüksək muxtariyyət" deyəndə, orada bir neçə məsələlər üzrə
onlar gərək Azərbaycan hökuməti ilə mütləq bağlı olsunlar. Qalan məsələlərdə isə biz onlara geniş səlahiyyət
veririk.
Dünyada çox belə muxtariyyətlər var, muxtariyyət statusu vardır. Biz bəyan etmişik ki, Ermənistan tərəfi
üçün uyğun olan muxtariyyət statusunu biz onlara verməyə hazırıq. Amma Ermənistan tərəfi bununla razı
deyildir.
Sual: Cənab prezident, mən mövzunu dəyişərək İrandakı cari siyasi durum barədə Sizin fikirlərinizi
bilmək istərdim. Sizcə, İranın cari siyasi vəziyyəti nə qədər sabitdir və Siz gələcəyə baxdıqda İranda nələrin baş
verə biləcəyini görürsünüz?
Cavab: Bu barədə qəti bir söz demək çox çətindir. İranda olan rejim, islam dövləti rejimi, şübhəsiz ki,
gücə arxalanan bir rejimdir. İran əhalisinin çox hissəsinin dindar olması və dinin İranda çox güclü təsiri olması,
şübhəsiz ki, bu rejimi daha da möhkəmləndirir.
İranda təxminən 30 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Bu, İran əhalisinin təxminın yarısıdır. Onlar
istəyirlər ki, öz dillərində məktəb olsun, kitab olsun, qəzet olsun. Onlar başqa bir şey istəmirlər.
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Baxmayaraq ki, vaxtilə öz konstitusiyalarında belə hüquqların verilməsi haqqında maddə yazılıbdır və
bugünkü prezident seçkiləri vaxtı söz veribdir ki, prezident seçilsə Konstitusiyanın 15-ci maddəsini həyata
keçirəcəkdir, ancaq onu həyata keçirmir.
Sual: Cənab prezident, Sizcə, prezident Xatəmi İranda mövcud olan mühafizəkar qüvvələr və kəşfiyyat
orqanları üzərində öz ideyaları ilə qalib gələ biləcəkmi və Siz Xatəmini yaxın 5-10 il ərzində İranda önəmli rol
oynayan siyasi fiqur kimi görürsünüzmü?
Cavab: Şübhəsiz ki, prezident Xatəmi bir siyasi fiqur kimi İranda böyük rol oynayır və gələcəkdə də
oynaya bilər. O, Qərblə müəyyən bir dialoq etmək təklifini irəli sürübdür.
Sual: Bu səfəriniz zamanı prezident Klinton ilə söhbət etmək imkanınız oldumu? Xüsusilə, Azərbaycana
humanitar yardım göstərilməsinə qoyulmuş qadağa barədə onunla söhbət edə bildinizmi? Azərbaycana qarşı
tətbiq olunmuş bu maddənin aradan qaldırılması və bu vəziyyətin düzəldilməsi üçün yeni təşəbbüslər edəcəyi
barədə onun tərəfindən vədlər almısınızmı?
Cavab: Ayın 24-də axşam görüşümüz zamanı mən onunla qısa söhbət etdim və aprelin 25-də NATO-nun
toplantısı bitəndən sonra biz yenə də bir neçə dəqiqə söhbət etdik. Bu söhbətlər zamanı bizim əsas fikirlərimizi
mən ona bir daha çatdırdım. Bizim üçün əsas iki məsələdir: biri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının səylərinin artırılması,
ikincisi isə Konqresin qəbul etdiyi 907-ci maddənin, Azərbaycana yardıma qadağa qoyan maddənin aradan
götürülməsidir. Ayın 24-də və 25-də apardığımız söhbətimizin ikisində də o, qətiyyətlə bildirdi ki, bu
məsələlərlə ciddi məşğul olur və olacaqdır. Hətta belə dedi ki, mən prezidentlik müddətimin sonuna qədər
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasını mütləq təmin etməliyəm.
Mən bir neçə vaxt, 10-15 gün bundan öncə prezident Klintondan və xanım Olbraytdan məktub almışam.
O məktublarda prezident Klinton və xanım Olbrayt göstərirlər ki, Amerika hökuməti Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll edilməsi üçün bundan sonra daha da ciddi məşğul olacaqlar. 907-ci maddə haqqında onlar
daim bildirirlər ki, bu 907-ci maddənin əleyhinədirlər. Onların bəyanatına görə, hökumət çalışır və bundan sonra
da çalışacaq ki, 907-ci maddə aradan götürülsün.
Mən bu gün xanım Olbraytla görüşəcəyəm. Görüş zamanı bu mövzuları mütləq müzakirə edəcəyəm.
Sual: Cənab prezident, Kosovo mövzusuna toxunan zaman Rusiyada son dövrdə artmaqda olan şovinizm
və millətçilik təzahürlərindən narahatlığınızı bildirdiniz. Öyrənmək istərdik ki, bu, özünü daha hansı formalarda
büruzə verir və Sizin regiona bu halların təsiri necədir?
Cavab: Rusiyanın siyasətində millətçilik, şovinizm hər yerdə özünü büruzə verir. Mən sizə bildirmək
istəyirəm ki, keçmişdə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində olan şəxslərin də siyasətində millətçilik, şovinizm daim
hiss olunurdu. İndi isə Rusiya, baxmayaraq ki, onlar demokratik dəyərləri özlərinin əsas prinsipləri elan ediblər,
ancaq orada şovinizm, millətçilik əhval-ruhiyyəsi genişdir - həm Rusiyanın daxilində, həm də Rusiyanın
müxtəlif dövlətlərlə, ölkələrlə münasibətlərində.
Biz, rus millətinə mənsub olmayanlar bu cür hallara həmişə çox həssasıq. Məsələn, mən Rusiyanın rəhbər
vəzifəli şəxslərinə son vaxtlar bir neçə dəfə demişəm ki, siz ölkənizdə münasibətləri milli zəmində, yaxud da ki,
dini zəmində qurmaqla özünüz-özünüzə çox böyük zərər verirsiniz. Çünki Rusiya əhalisinin hamısı slavyan
deyildir, hamısı pravoslav, xristian deyildir. Rusiyada müsəlmanlar da, yəhudilər də, buddistlər də var və başqa
dinlərə, başqa millətlərə mənsub olanlar da vardır. Rusiyada 20 milyon müsəlman var. İndi bu Yuqoslaviya,
Kosovo problemində ardıcıl deyəndə ki, "biz slavyanıq, pravoslavıq, xristianıq, biz serblərə kömək etməliyik",
bu, müsəlman millətindən, yaxud başqa millətlərdən olan vətəndaşlara toxunur.
Qafqaz ölkələrinə münasibətlərində də bu millətçilik, şovinistlik özünü göstərir.
Məsələn, xatirimdədir, bir dəfə - 1998-ci ilin əvvəlində televiziya vasitəsilə Yeltsin Ermənistanı
dəstəkləyərək dedi ki, ermənilər xristiandırlar, onlar bizim strateji təsirimiz altındadırlar, ona görə də biz onlara
xüsusi diqqət yetirməliyik.
Şübhəsiz, belə anlamaq olar ki, demək, başqa dinə mənsub olan ölkələrə onların münasibəti başqadır.
Belə millətçilik, şovinizm siyasəti bizi çox narahat edir.
Sual: Cənab prezident, Siz hələ Sovetlər İttifaqının siyasi bürosunda çalışdığınız vaxtdan bəri uzun
illərdir ki, Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsini tanıyırsınız. Bilmək istərdik, Siz onu bir lider və bir şəxs kimi
necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə o, nəyi düzgün edir, nəyi isə səhv edir?
Cavab: Bu, çox mürəkkəb sualdır.
Sual: Cənab prezident, biz bu günlər Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə də görüşmüşük. Buna
bənzər sualla ona müraciət edəndə o, Rusiyada hökumətdənkənar qüvvələr arasında bir fərq qoydu. Qeyd etdi
ki, Rusiyada bir hökumət dairələri var, bir də hökumətdən kənarda olan qüvvələr vardır ki, onlar daha millətçi,
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daha şovinistdirlər. Siz də bu fikirlə razılaşırsınızmı, yoxsa Sizcə, elə Rusiyanın hökumət dairələrinin özləri də
Sizin regiona qarşı münasibətdə şovinist mövqedədirlər?
Cavab: Bilirsiniz, mən ümumi fikir söyləyirəm. Bunu araşdırmaq, seçmək çox çətindir. Bu gün isə
hökumətdə olmayan sabah hökumətdədir, bu gün hökumətdə olan isə sabah hökumətdə deyil. Mən ümumi
fikrimi deyirəm. Mən bunu fərdiləşdirmək istəmirəm, ümumi əhval-ruhiyyəni deyirəm.
Sual: Cənab prezident, icazə verin, Azərbaycanın şəxsiyyətləri barədə sual verim. Sizin partiyanın
üzvlərinin bəziləri məqalələrində yazırlar ki, Azərbaycanın gələcəyi üçün ən ağıllı, ən düzgün yol gələcəkdə
Sizin oğlunuzun prezident olmasıdır. Bu fikrə necə münasibət bəsləyirsiniz?
Cavab: Bizdə fikir müxtəlifliyi, plüralizm vardır. Kim nə cür düşünür, o cür də deyir. Mən hər bir fikrə
münasibət bəsləyə bilmərəm.
Son zamanlar Heydər Əliyevin oğlu haqqında müxalifətdə cürbəcür danışıqlar gedir. Həmin müxalifətdə
olan insanlar kimi, Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyev - o, mənim yanımda oturubdur - o da Azərbaycanın
vətəndaşıdır. Onun seçib-seçilmək hüququ vardır. O da bir vətəndaş kimi öz hüquqlarından nə vaxt, nə cür
istifadə etmək istəsə, o vaxt da istifadə edəcəkdir. Bu, tam müstəqildir.
Sual: Siz ona səs verərdinizmi?
Cavab: Bəs hesab edirsiniz ki, verməzdim? Əksinə desəydim siz inanmazdınız.
Sual: Cənab prezident, Xəzər dənizində olan enerji ehtiyatlarının həcmi barədə bizdə müxtəlif
hesablamalar, ehtimallar vardır. Əgər biz əvvəllər Xəzər dənizinin çox böyük enerji ehtiyatlarına malik olması
barədə fikirlərlə rastlaşırdıqsa, son dövrlər bu ehtiyatların daha məhdud olması barədə fikirlər eşidirik. Sizin
hesablamalarınız necədir?
Cavab: Mən bu gün strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzində çıxış edərkən bu mövzuya toxundum.
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatları dörd il bundan öncə elan edildiyindən də çoxdur.
Biz 1994-cü ildə ilk müqaviləni - "Əsrin müqaviləsi"ni imzalayanda mən təsəvvür edə bilməzdim ki, cəmi
üç il ərzində müqavilələrin sayı 16-ya çatacaqdır. Sabah biz burada, Vaşinqtonda yenə üç müqavilə
imzalayacağıq - "Ekson", "Mobil" və "Monkrift oyl" şirkətləri ilə. Əgər Azərbaycanda, ya Xəzər dənizində neft
ehtiyatları az olsa, bu qədər şirkətlər yeni-yeni müqavilələr imzalamaq üçün müraciət edərlərmi?
İndiyə qədər imzalanmış 16 müqavilədə 32 şirkət iştirak edir və bu şirkətlər 14 ölkəni təmsil edirlər. İndi
üç müqavilə də imzalanacaqdır və bütün müqavilələrə görə investisiyanın ümumi həcmi 50 milyard dollara
qədərdir. Neft ehtiyatlarına gəldikdə isə bizim mütəxəssislərin hesablamaları göstərir ki, Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda olan neft yataqlarının ehtiyatı 4 milyard tondan 10 milyard tona qədərdir. Hələ bu, ilkin
hesablamalardır. Amma həqiqətdə bundan artıqdır.
Məsələn, biz birinci müqaviləni imzalayanda layihədə nəzərdə tutmuşduq ki, oradan 510 milyon ton neft
götürüləcəkdir. Yəni 120 milyon ton artıq. Biz hər qazılan quyudan sutkada 500 ton neft gözləyirdik, amma indi
2 min ton neft alırıq. Bilirsiniz, sizin o dediyiniz fikirlər Rusiya mətbuatında, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və
başqa ölkələrin mətbuatında yayılıbdır. Bu fikirləri yayanlar Azərbaycanın neft strategiyasının əleyhinə olan
adamlardır, o cümlədən ermənipərəst qüvvələrdir.
Məsələn, siz bilirsiniz ki, Rusiya bizim bu neft strategiyamızın əleyhinədir, xüsusən Amerika Birləşmiş
Ştatları, Avropa ölkələri şirkətlərinin Xəzər dənizinə gəlməsinin əleyhinədir. Ona görə də onlar gördülər ki,
bundan bir şey çıxmır, indi bu cür şayiələr yayırlar. Bunlar əsassızdır. Xəzər dənizinin çox böyük enerji
ehtiyatları vardır. Təkcə Azərbaycan sektorunda yox, digər sektorlarda da. Xüsusən Qazaxıstan sektorunda.
Sual: Cənab prezident, Siz mənim indi vermək istədiyim suala qismən cavab verdiniz. Amma yenə
bilmək istəyirəm ki, Sizcə, Rusiya Xəzər regionundakı layihələrdə daha fəal iştirak etmək üçün, Ermənistana
yardım göstərmək vasitəsilə Sizə təzyiq etmək istəyirmi?
Cavab: Bilirsiniz, şübhəsiz ki, təsir etməyə çalışır. İndi Rusiyanın bizim Xəzər dənizindəki neft
yataqlarında fəal iştirak etməyə maddi imkanları, maliyyə imkanları yoxdur. Onların bəziləri hesab edirlər ki,
Azərbaycan bu ehtiyatları saxlamalıdır, nə vaxt onların imkanları olacaq o vaxt istifadə edə bilsinlər. Ona görə
cürbəcür vasitələrlə təsir etməyə çalışırlar.
1994-95-ci illərdə Azərbaycanda terror aktları, silahlı dövlət çevrilişinə cəhdlər də məhz Azərbaycanın
neft strategiyasının qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı.
Məsələn, 1994-cü ilin sentyabrın 20-də biz "Əsrin müqaviləsi"ni imzaladıq. Sentyabr ayının 29-da
Azərbaycan parlamenti sədrinin müavinini və bir də yüksək rütbəli hərbi zabiti terrorla öldürdülər. Bu zaman
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına hücum edildi və oradan dörd nəfər siyasi cəhətdən çox
cinayətkar adamı çıxarıb Rusiyaya qaçırdılar.
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Biz 1994-cü ilin oktyabr ayındakı çevriliş cəhdinin qarşısını aldıq. 1995-ci ilin mart ayında yenidən dövlət
çevrilişinə cəhd göstərdilər. 1995-ci ilin avqust ayında Azərbaycan prezidentinin təyyarəsini xaricdən
qayıdarkən Azərbaycanın hava limanının üzərində raketlə vurmağa cəhd göstərdilər. Bizə məlumdur ki, burada
Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının rolu vardır. Azərbaycan prezidentini silahlı yolla devirmək, yaxud da ki,
ona qarşı terror etmək və beləliklə Azərbaycanın siyasətini dəyişmək məqsədi var idi.
Sual: Cənab prezident, bizim ölkəmizdə analitiklər belə hesab edirlər ki, Rusiya təzədən dirçələcək,
təzədən güclü bir dövlət olacaq və həm Sizə, həm də Amerikaya təhlükə törədə biləcəkdir. Bu barədə nə
düşünürsünüz?
Cavab: Mən ümumiyyətlə proqnoz verməkdən çəkinirəm. Ona görə də qəti proqnoz vermək istəmirəm.
Hər halda Rusiyanın daxilində gedən proseslər göstərir ki, diqqətli olmaq lazımdır.
Sual: Cənab prezident, bu ölkədə fikir müxtəlifliyi vardır. Bəziləri zəif Rusiyanın, bəziləri isə sağlam
Rusiyanın tərəfdarıdırlar. Lakin hər ikisi razılaşır ki, zəifləmiş Rusiya qonşuları üçün, Qərb üçün təhlükədir,
həm də hesab edirlər ki, Rusiyanın sağlamlaşması üçün Beynəlxalq Valyuta Fondu gərək ona yardımlarını
davam etdirsin. Hətta baxmayaraq ki, bəzən Siz də, biz də Rusiyanın etdiyi hərəkətlərlə razılaşmırıq. Amma
buna baxmayaraq bəzi adamlar hesab edirlər ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu Rusiyaya yardımı davam
etdirməlidir. Sizin bu fikirlərə münasibətiniz necədir?
Cavab: Bu da çox ciddi fikirlərdir. Mən bir onu deyə bilərəm ki, biz istəyirik Rusiya demokratik ölkə
olsun, Rusiyada ümumbəşəri dəyərlərə, demokratik prinsiplərə söykənən hakimiyyət olsun, Rusiyada imperiya
iddiaları inkişaf etməsin və Rusiya imperiya iddialarından əl çəksin, Rusiya sülhsevər ölkə olsun və qonşularına,
o cümlədən Cənubi Qafqazda olan qonşularına ədalətli, normal münasibət göstərsin.
Sual: Cənab prezident, Siz GUAM birliyi və onun əhəmiyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Səhv etmirəmsə,
Özbəkistan da bu birliyə daxil olmaq istəyir.
Cavab: Bəli, biz - prezident Kuçma, prezident Şevardnadze, prezident Luçinski, prezident Kərimov, bir
də Azərbaycan prezidenti Əliyev srağagün Özbəkistanın Vaşinqtondakı səfirliyində görüşdük. Biz Özbəkistanı
GUAM-a üzv qəbul etdik və GUÖAM-ın bugünkü mövqeyi, fikirləri haqqında birgə bəyannamə imzaladıq. Biz
hamımız eyni fikirdəyik ki, il yarım bundan öncə Strasburqda yaranmış bu təşkilat özünün bu gün və gələcək
üçün vacibliyini və lazımlılığını sübut edibdir. Biz bu təşkilat çərçivəsində gələcəkdə müştərək fəaliyyət
göstərmək haqqında bəyannamədə öz fikirlərimizi bildirdik.
Stiv Rozenfeld: Cənab prezident, bizə verdiyiniz çox maraqlı müsahibəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Amma suallarınız azdır. Mən sizdən daha çox sual gözləyirdim.
Amma mən bütün suallara cavab verdim. Özü də çox geniş cavab verdim və sizinlə çox açıq danışdım.
Güman edirəm ki, siz mənim fikirlərimi tam açıqlığı ilə hiss etdiniz.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ (ARDNŞ) İLƏ ABŞ-ın
«MONKRİFT OYL», «EKSSON» VƏ «MOBİL» ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA ÜÇ NEFT
MÜQAVİLƏSİNİN VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ ABŞ-ın TİCARƏT VƏ
İNKİŞAF AGENTLİYİ ARASINDA BAKIDA ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNİN
MÜALİCƏSİ ÜZRƏ MAYKL DEBEYKİ VƏ HEYDƏR ƏLİYEV ADINA MƏRKƏZİN
TİKİNTİSİNİN TEXNİKİ-İQTİSADİ ƏSASLARININ HAZIRLANMASI BARƏDƏ
MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ* NİTQİ
Vaşinqton,
Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının binası
27 aprel 1999-cu il
K e y B e y l i H a t ç i n s o n (senator xanım): Hörmətli xanımlar və cənablar, xoş gəlmisiniz!
Bu gün burada Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevi və bizim ölkənin ticarət naziri
Uilyam Deylini görməkdən çox məmnunluq duyuruq. Çox önəmli, çox mühüm bir hadisə münasibətilə bu
mərasimə toplaşmağınızdan böyük şərəf duyduğumuzu izhar edirik. Çox məmnunam ki, bu gün burada mənimlə
bərabər Vayominq ştatından olan senator Tomson, konqresmenlər cənab Dits və Viper də iştirak edirlər.
Konqresin digər üzvləri də bu prosesdə bizə qoşulacaqlar. Bizim əksəriyyətimiz Azərbaycanı ziyarət etmişik və
orada gedən prosesləri yaxından izləyirik.
Keçən il Azərbaycana etdiyim səfər zamanı mənim gözlərim qarşısında Amerika biznesinin bu ölkədə
görə biləcəyi işlər barədə təsəvvür yarandı. Mən bir daha qəti surətdə əmin oldum ki, biz həm amerikalılar üçün,
həm də azərbaycanlılar üçün yeni iş yerlərinin açılması ilə nəticələnəcək müştərək, birgə fəaliyyət göstərə
bilərik.
Bu gün daha üç böyük müqavilə imzalanacaq ki, bu müqavilələr də dövlətlərimiz arasında olan
müttəfiqliyi daha da gücləndirəcəkdir. Biz həmçinin bu gün burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət və
İnkişaf Agentliyinin, eləcə də doktor Debeyki və onun həmkarlarının yardımı sayəsində Azərbaycanda, Bakıda
ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi mərkəzinin açılması üçün texniki-iqtisadi əsaslandırmanın işlənib
hazırlanmasını nəzərdə tutan müqavilənin də imzalanması mərasiminin şahidi olacağıq.
Biz çox məmnunuq ki, Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanda çalışan insanlara tibbi xidmətlər
göstərilməsi üçün yeni bir mərkəzin yaradılmasına başlayacağıq. Bu mərkəz «Maykl Debeyki – Heydər Əliyev»
Ürək-Damar Xəstəliklərinin Müalicəsi Mərkəzi adlandırılacaqdır. İcazənizlə, bəyan edim ki, bu gün burada üç
neft müqaviləsinin, həmçinin Bakıda açılacaq ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi mərkəzi haqqında
müqavilənin məhz prezident Heydər Əliyevin və Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq nümayiş etdirərək göstərdiyi
səylər nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu işdə nazir cənab Deylinin rəhbərlik etdiyi Amerika Birləşmiş Ştatları
Ticarət Nazirliyinin xidmətlərini də biz yüksək qiymətləndiririk.
Bu gün bu əlamətdar hadisədə bizimlə bərabər öz xidmətlərini göstərmiş Amerika Birləşmiş Ştatları
Energetika Nazirliyinin nümayəndələri də iştirak edirlər. İndi mən sözü Amerikanın energetika nazirinin
müavini cənab Cey Qlatyeyə verirəm.
C e y Q l a t y e (ABŞ-ın energetika nazirinin müavini): Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli nazir!
Hörmətli xanım Hatçinson, Konqresin üzvləri!
Bu gün burada, əlamətdar hadisə münasibətilə toplaşdığımız bu mərasimdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Energetika Nazirliyini təmsil etməkdən məmnunluq duyuram.
Cənab prezident!
Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri cənab Bill Riçardson Sizə ən səmimi salamlarını göndərib
və çox təəssüfləndiyini bildirir ki, bu gün bizimlə bərabər bu mərasimdə iştirak edə bilmir.
Hörmətli prezident Əliyev, Natiq Əliyev, İlham Əliyev, «Mobil», «Eksson» və «Monkrift oyl»
şirkətlərinin nümayəndələri, biz sizin hamınızı Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyəti genişləndirməyiniz, bu gün
* Mərasimdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu konqresmenləri, senatorları, ABŞ hökumətinin yüksək vəzifəli
şəxsləri, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin və Amerikanın iri neft şirkətlərinin, işgüzar dairələrin nümayəndələri, xarici
ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri, televiziya və radio kanalları təmsilçiləri iştirak edirdilər.
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imzalayacağınız yeni müqavilələr münasibətilə təbrik edirik. Çox məmnunam ki, Amerika şirkətləri
Azərbaycandakı fəaliyyətlərini genişləndirirlər. Bu şirkətlər Azərbaycanın neft sektorunda, eləcə də qeyri-neft
sektorunda layihələrdə iştirak etməklə Azərbaycanın inkişafına öz töhfələrini vermək məqsədinə sadiqdirlər. Biz
Azərbaycan ilə bu tərəfdaşlığımızla fəxr edirik və ümidvarıq ki, bu tərəfdaşlıq bundan sonra da inkişaf
edəcəkdir.
Cənab prezident!
Biz Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanın enerji sahəsində əldə etdiyi böyük nailiyyətlərin şahidiyik.
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasına, Azərbaycanda və bütün regionda sülhün və sabitliyin
bərqərar olmasına, region xalqlarının çiçəklənməsinin təmin edilməsinə Sizin göstərdiyiniz rəhbərliyi, liderliyi
alqışlayırıq. Bu məqsədlərə nail olunmasında enerji, neft, qaz boru kəmərlərinin həlledici amil rolu oynaması
barədə fikirlərinizi tamamilə bölüşürük.
İki həftə bundan öncə biz çox böyük məmnuniyyət hissi ilə cənab Morninqstarın və enerji
departamentinin nümayəndəsi xanım Triza Bimanın iştirakı ilə Gürcüstanda Bakı-Supsa boru kəmərinin
açılması mərasimində iştirak etdik. Bununla Azərbaycan özünün enerji ehtiyatlarının inkişaf etdirilməsi və ən iri
neft ixracatçılarından birinə çevrilməsi, o cümlədən bütün Xəzər regionunun enerji ehtiyatlarının Qərb bazarlarına ixracının mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində daha mühüm bir addım atmış oldu. Biz Türkiyənin Aralıq
dənizində yerləşən Ceyhan limanına daha uyğun və ən böyük neft boru kəmərinin çəkilməsi istiqamətində də
sizinlə birgə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.
Cənab prezident, cənab Terri Kunts, cənab Uilyam Skaqins, cənab Riçard Monkrift, enerji sahəsindəki
münasibətlərimizin, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin daha da gücləndirilməsinə xidmət edəcək bu əlamətdar
hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirik və bu mərasimdə iştirak etməkdən zövq duyuruq. Sizə bir daha ən
səmimi təbriklərimizi yetiririk və Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimizi göndəririk.
K e y B e y l i H a t ç i n s o n: Çox sağ olun. Mənim nəzərimi indi cəlb etdi, - konqresmen Teşşinz də
indicə bizə qoşuldu. Mən onu salamlayıram.
İndi isə məmnuniyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları üçün çox mühüm xidmətlər göstərən ticarət naziri
cənab Uilyam Deylini dinləyirik.
U i l y a m D e y l i (ABŞ-ın ticarət naziri): Hörmətli prezident Heydər Əliyev!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bilmirəm siz necə hiss edirsiniz, amma mənim üçün günü belə xoş bir hadisə ilə başlamaq çox
əlamətdardır. İki milyard dollar həcmində yeni çox mühüm enerji layihələrinin həyata keçirilməsinə
başlanmasına, «Eksson», «Mobil», «Monkrift oyl» şirkətləri tərəfindən Xəzər regionuna investisiya qoyulmasına həsr olunmuş bu mərasimə toplaşmaqdan məmnunluq duyuruq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir dəqiqə bağışlayın. Ola bilər, sizin katibiniz orada rəqəmi düz yazmayıbdır. Bu,
10 milyard dollardır.
U i l y a m D e y l i: Cənab prezident, mən heç vaxt prezidentlərlə mübahisə etmirəm. Mən
aydınlaşdıraram, görüm rəqəmlərə cavabdeh olan bizim şəxslər rəqəmləri nə üçün belə aşağı səviyyədə
saxlayıblar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hesab edirəm ki, onu kompüter düz yazmayıbdır.
U i l y a m D e y l i: Mən də ümidvaram ki, bu, insan tərəfindən buraxılmış səhv deyil. Əgər bu, insan
tərəfindən buraxılmış səhv olsa, onda gərək biz həmin şəxsi kompüterlə əvəz edək.
Baxmayaraq ki, imzalanacaq bu cür layihələrdə «Eksson» və «Mobil» şirkətləri ayrıca tərəfdaşlar kimi
çıxış edirlər, lakin gələcəkdə bu şirkətlərin birləşərək bir şirkət halında çıxış etməsi, şübhəsiz ki, regionun çox
böyük potensialından daha səmərəli istifadə olunmasına öz töhfəsini verəcəkdir.
Bu layihələrin həyata keçirilməsi həm bizdən uzaq məsafədə, dünyanın başqa bölgəsində yerləşən
Azərbaycanda və həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxaracaqdır.
Şübhəsiz ki, bu layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində neft müqavilələrində yardımçı müqavilələrlə iştirak
edəcək digər şirkətlər, həmçinin neft avadanlığı, qazma qurğuları istehsal edən və başqa xidmətlər göstərən bir
çox digər şirkətlər üçün də yeni işlər meydana çıxacaqdır. Bu şirkətlərin hamısı dünyada ən müasir
texnologiyaya, yüksək təcrübəyə malikdir və zəngin enerji ehtiyatlarının istismarında səmərəli fəaliyyət
göstərmək iqtidarındadırlar.
Cənab prezident, bu şirkətlər ətraf mühitin qorunması standartlarını Azərbaycanda ən yüksək zirvələrə
qaldırmaq barədə öz üzərlərinə götürdükləri böyük öhdəliklərə də sadiq olacaqlar. Heç şübhəsiz ki, əgər bu
şirkətlər müvəffəq olarlarsa, onda bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edəcəkdir və daha böyük tərəqqinin şahidi
olacağıq.
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Cənab prezident!
Siz bilirsiniz ki, bu, «Eksson» şirkətinin Azərbaycan ilə imzaladığı üçüncü müqavilədir. Şəxsən mənim
üçün isə ikinci dəfə belə bir imkan yaranıbdır ki, Amerika şirkətləri ilə Azərbaycan arasında neft
müqavilələrinin imzalanmasında şahid kimi iştirak edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, belə
müqavilələrin imzalanması bundan sonra da olacaqdır.
Cənab prezident!
Bu gün imzalanacaq dördüncü müqavilənin də çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu müqavilə Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Ticarət və İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanda, Bakıda ürək-damar
xəstəliklərinin müalicəsi mərkəzinin tikilməsini nəzərdə tutur. Ümid edirik ki, həmin mərkəz azərbaycanlıların
ürəklərinin qüdrətlənməsi, qüvvətlənməsi işinə yardımçı olacaq və beləliklə də biz xalqlarımızın, insanlarımızın
bir-birinə daha ürəkdən, daha yaxından bağlanmasının təməlini qoyacağıq. Bu müqavilələrin imzalanması
ölkələrimiz arasında iqtisadi, kommersiya münasibətlərinin daha da gücləndirilməsinə xidmət edir və
ümumilikdə götürdükdə isə dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə öz töhfəsini
verəcəkdir.
Mən burada Sizinlə bərabər olmağımdan şərəf duyduğumu bir daha izhar edirəm. Çox sağ olun.
K e y B e y l i H a t ç i n s o n: Bu gün çox mühüm və əlamətdar mərasimdə iştirak etmək üçün öz iş
cədvəlində dəyişiklik edərək bizimlə bərabər olduğuna görə nazir cənab Deyliyə minnətdarlığımı bildirirəm.
Amerika şirkətlərinin və xarici şirkətlərin dünyanın müxtəlif bölgələrində öz sərmayə qoyuluşlarını daha da
artırması istiqamətində cənab nazir Deylinin və rəhbərlik etdiyi nazirliyin göstərdiyi fəaliyyətə görə də ona
təşəkkürümü bildirirəm.
Nazir Deylinin çıxışı zamanı prezident Heydər Əliyev rəqəmi 2 milyarddan 10 milyarda qaldırarkən mən
cənab Monkriftə baxdım və onun gözlərindən oxudum ki, o, ümidvar olduğunu büruzə verərək düşünürdü ki,
qalan 8 milyard xərc təkcə onun üzərinə düşməsin.
İndi isə çox böyük şərəf hissi ilə mən vaxtilə onu öz ölkəsində ziyarət etdiyim, öz xalqı, dövləti üçün çox
böyük xidmətlər göstərən, ölkəsinin iqtisadi əlaqələrini və dövlət quruluşunu möhkəmləndirmək üçün böyük
işlər görən və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük dostuna çevrilən Azərbaycan Respublikasının prezidenti
cənab Heydər Əliyevə söz vermək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli senator Hatçinson!
Hörmətli nazir Deyli!
Hörmətli nazir müavini, senatorlar, konqresmenlər, xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı
Vaşinqtonda Konqresin binasında belə bir mərasim keçirilməsindən hədsiz məmnun olduğumu bildirirəm.
Hörmətli senator Hatçinson, mənim haqqımda və Azərbaycan haqqında dediyiniz xoş sözlərə görə sizə
təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki, siz doğru buyurdunuz ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox
sadiq dostuyam.
Bu mərasimdə nazir Deylinin, senatorların, konqresmenlərin, nazir müavininin və Amerika hökumətinin
yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etməsi müqavilələrin imzalanmasına xüsusi qiymət verir. Mən bu
gün böyük xoşbəxtlik, iftixar hissləri keçirirəm, ona görə ki, Azərbaycanın 1994-cü ildə dünyaya bəyan etdiyi
neft strategiyası ardıcıl surətdə həyata keçirilir və böyük uğurlar qazanır.
1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycanda böyük bir müqavilə imzalandı. Bu müqaviləyə Amerika
Birləşmiş Ştatlarında və dünyada «Əsrin müqaviləsi» adı verildi. Biz bu müqavilə ilə Azərbaycanın Xəzər
dənizindəki enerji ehtiyatlarının müştərək istifadə olunması üçün ilk böyük addım atdıq və gələcək üçün böyük
perspektivlər açdıq. Böyük sevinc hissi ilə bildirirəm ki, bizim imzaladığımız müqavilə nəzərdə tutulmuş plan,
qrafik əsasında həyata keçirilibdir. 1997-ci ilin noyabrında ilkin neft almışıq, onu Bakı-Novorossiysk, şimal
marşrutu ilə ixrac edirik. Bu ilin aprel ayının 17-də isə ikinci – qərb neft kəmərini istismara verdik. Bakı-Supsa
neft kəməri vasitəsilə də nefti dünya bazarlarına ixrac edirik.
Ötən illər ərzində Azərbaycanın neft strategiyası yeni-yeni mərhələlərinə çatıbdır. «Əsrin müqaviləsi»
imzalanandan sonra biz artıq 16 müqavilə imzalamışıq və onların da əməli surətdə həyata keçirilməsi ilə
məşğuluq. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bütün bu müqavilələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri
görkəmli yer tutur. Ötən dövrdə onlar Azərbaycana külli miqdarda investisiya qoyublar və Amerika Birləşmiş
Ştatlarının neft şirkətləri demək olar ki, Azərbaycanın Xəzər dənizində, Azərbaycanda neft strategiyasının
həyata keçirilməsində aparıcı rol oynayırlar.
Neft strategiyamız dünyada böyük əks-səda yaratmış, dünyanın bir çox ölkələrində maraq və müsbət
münasibət doğurmuşdur. Amma eyni zamanda bizə qarşı əks münasibət də, bizim neft strategiyamıza mane

246

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

olmaq cəhdləri də müşahidə edilmişdir. Biz bu yolda böyük sınaqlardan keçmişik, böyük çətinliklərin
öhdəsindən gəlmişik, böyük maneçiliklərin qarşısını almışıq və bu işlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları, onun
hökuməti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton, ABŞ-ın Energetika Nazirliyi, Ticarət
Nazirliyi, digər nazirliklər, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatı və Konqresi bizə həmişə dəstək vermiş, yardım
etmişlər.
Bütün bunlara görə mən bu gün sizə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintona, bizə
dəstək verən bütün nazirliklərə, Konqresə, Senata öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
1994-cü ildən sonra bizim neft müqavilələrinin həyata keçirilməsi sahəsində Azərbaycana qoyulan
investisiyaların əksəriyyətini Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri qoyublar. Azərbaycana bir milyard
dollardan artıq Amerika kapitalı gəlibdir və bu müqavilələrlə, onların həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş
investisiyaların ümumi həcmi 50 milyard dollara qədərdir.
Bu gün «Eksson» şirkətinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalayacağı müqavilədə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda «Zəfər» və «Məşəl» neft yataqlarında iş görmək üçün 5 milyard dollar həcmində
investisiya nəzərdə tutulubdur. «Mobil» şirkətinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalayacağı müqavilədə
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda «Savalan», «Dalğa» «Lerik-dəniz» və «Cənub» neft yataqlarında
investisiyanın həcmi 4,5 milyard dollar olacaqdır. «Monkrift oyl» şirkəti isə «Padar» sahəsində quruda olan neft
yataqlarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə müqavilə imzalayacaqdır. Senator xanım Hatçinson narahat
olmasın, onların üzərinə investisiyanın qalmış hissəsi düşür.
Hörmətli dostlar!
Biz 1997-ci ilin avqust ayının 1-də Vaşinqtonda, Ağ evdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında dörd müqavilə imzaladıq. Bizim üçün çox əhəmiyyətlidir ki, ikinci
dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda, bu dəfə Konqresin binasında biz yeni üç neft
müqaviləsi imzalayırıq.
Bugünkü hadisənin ən maraqlı cəhəti bir də ondan ibarətdir ki, biz neft sahəsindən kənara çıxıb insanlara
çox vacib, əhəmiyyətli olan səhiyyə sahəsində də əməkdaşlığa başlayırıq və burada bu gün bir müqavilə
imzalanacaqdır ki, Debeyki mərkəzinin Azərbaycanda ürək-damar xəstəliklərinin müalicə edilməsi üçün yeni
bir tibb mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar biz işə başlayırıq. Bunlar hamısı Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş
Ştatları arasında əlaqələrin ardıcıl surətdə inkişaf etməsini, möhkəmlənməsini və genişlənməsini sübut edir.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələri yaratmışıq və bu əlaqələr çərçivəsində öz
işimizi aparır, bu əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışırıq. İqtisadiyyat sahəsində imzaladığımız müqavilələr və artıq
əldə etdiyimiz nailiyyətlər ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni sahələrdə də əlaqələrin inkişaf
etməsinə böyük imkanlar yaradır. Biz bunlara yüksək qiymət veririk və sizi əmin edirəm ki, biz bu əlaqələrin
gələcəkdə də inkişaf etməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Senator Hatçinson Azərbaycan prezidentini – məni Amerikanın böyük dostu kimi təqdim etdi. Mən
həqiqətən dostam və dostluğumdan da şərəf, qürur hissi duyuram. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını, hörmətli
dostlar, sizi özümüzün böyük dostumuz hesab edirik, bu dostluğa sadiqik və sadiq də olacağıq.
Bizim apardığımız siyasət Azərbaycanın müstəqilliyinin daha da möhkəmlənməsini təmin edibdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə indi mövcud olan əlaqələrimiz Azərbaycanın müstəqil siyasət aparmasını
dünyaya nümayiş etdirib və Azərbaycanın müstəqilliyinin daimi, əbədi olduğunu sübut edir. Əmin ola bilərsiniz
ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının dostu, sədaqətli tərəfdaşı kimi öz öhdəliklərinə həmişə sadiq
olacaqdır.
Mən sizin hamınızı bugünkü əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı və
səadət arzulayıram. Amerika xalqına sülh, əmin-amanlıq, onun hökumətinə və dövlətinə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
K e y B e y l i H a t ç i n s o n: Cənab prezident, çox sağ olun. İndi isə birinci müqavilənin
imzalanmasına başlayırıq. Mən məmnuniyyətlə bildirirəm ki, birinci müqavilə Amerika işgüzarlığının bariz
nümunəsi olacaqdır.
«Monkrift oyl» şirkətini burada təmsil edəcək və onun adından imza atacaq şəxs – cənab Riçard Monkrift
mənimlə bərabər Texas Universitetində təhsil alıbdır. «Monkrift oyl» şirkəti bir ailə tərəfindən idarə olunan
şirkətdir və bu gün burada cənab Riçard Monkriftlə bərabər, onun qardaşı öz xanımı ilə iştirak edir.
***
Sonra müqavilələrin imzalanması mərasimi oldu.
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Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə «Monkrift oyl» və «Eksson» şirkətləri arasında müqavilələri
ARDNŞ-in prezidenti Natiq Əliyev bu şirkətlərin rəhbərləri Riçard Monkrift, Terri Kunts imzaladılar.
ARDNŞ ilə «Mobil» şirkəti arasında müqaviləni Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti
İlham Əliyev və «Mobil» şirkətinin prezidenti Uilyam Skaqins imzaladılar.
K e y B e y l i H a t ç i n s o n: Bununla da neft müqavilələrinin imzalanması başa çatır. Bu, Amerika və
Azərbaycan üçün yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Mərasimdə iştirak etdiklərinə görə ABŞ-ın ticarət naziri
cənab Uilyam Deyliyə və energetika nazirinin müavini cənab T. Cey Qlatyeyə təşəkkürümü bildirirəm.
***
Daha sonra Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Agentliyi arasında Bakıda Maykl
Debeyki və Heydər Əliyev adına Ürək-Damar Xəstəliklərinin Müalicəsi Mərkəzi tikintisinin texniki-iqtisadi
əsasları barədə müqavilə bağlandı. Müqaviləni Azərbaycanın xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov və ABŞ-ın
Ticarət və İnkişaf Agentliyi direktorunun müavini Nensi Frey imzaladılar.
K e y B e y l i H a t ç i n s o n: Cənab prezident!
Hörmətli qonaqlar!
İndi isə daha bir şəxsi – Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri cənab Hafiz Paşayevi Sizə
təqdim etmək istəyirəm. Onun xidmətləri olmasaydı, biz bu gün bu mərasimə toplaşa bilməzdik. Cənab
prezident, Sizə bildirmək istəyirəm ki, o Sizin ölkənizi – Azərbaycanı burada çox gözəl təmsil edir.
Əziz dostlar, bununla da mərasim başa çatır və beləliklə, biz Azərbaycan ilə Amerika arasında
uzunmüddətli münasibətlərin gücləndirilməsi işinə yeni bir töhfə vermiş olduq. Sağ olun.
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ABŞ-ın TİCARƏT NAZİRİ UİLYAM DEYLİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ• SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton
27 aprel 1999-cu il
U i l y a m D e y l i: Hörmətli cənab prezident, Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və hər dəfə Sizinlə
görüşlərimdən çox məmnun qaldığımı bildirirəm. Enerji daşıyıcıları sahəsindəki əməkdaşlığı, neft
müqavilələrinin həyata keçirilməsindəki uğurları razılıq hissi ilə bildirərək hesab edirəm ki, başqa məsələlərdə
də ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirir və dövlətimizin Azərbaycan ilə bütün sahələrdə
əlaqələri genişləndirməyə hazır olduğunu bildirirəm.
C e y Q l y e: Cənab prezident, ABŞ-ın energetika naziri Bill Riçardsonun salamlarını Sizə çatdırır, iki ölkə
arasındakı əməkdaşlığın inkişafında xidmətlərinizə görə minnətdarlığımı bildirir və qarşılıqlı surətdə faydalı
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi lüzumunu nəzərə çarpdırıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Uilyam Deyli, səmimi və mehriban görüşə görə Sizə minnətdarlığımı
bildirirəm. Qeyd edim ki, ABŞ ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq getdikcə daha da genişlənir və yeni-yeni
sahələri əhatə edir. ABŞ-ın iri şirkətlərinin Azərbaycanla əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirirəm. Bu sahədə
respublikamız ilə birgə iş aparan şirkətlərin sayının dönmədən artmasından və iki ölkə arasında əmtəə
dövriyyəsi həcminin ardıcıl surətdə genişlənməsindən razılığımı bildirirəm. ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin
və əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsinə mane olan 907-ci düzəlişin ləğv edilməsi zəruriliyini, bu
maddənin Azərbaycana qarşı ədalətsizlik olduğunu görüş iştirakçılarının nəzərinə çarpdırıram və Sizi həmin
sənədin tezliklə ləğvi üçün səylərinizi artırmağa çağırıram.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, Sizinlə görüşlərimi böyük məmnuniyyətlə xatırlayıram. Siz ABŞAzərbaycan əməkdaşlığının inkişafı, Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının istehsalı, nəqli və dünya bazarlarına
çıxarılması işinin təşkilində böyük xidmətlər göstərmisiniz. Bu xidmətlərə görə Sizə öz dərin minnətdarlığımı
bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən ölkələrimiz və xalqlarımız arasında faydalı əməkdaşlığın bundan sonra da
genişlənəcəyinə və dərinləşəcəyinə ümidvaram.

•

Görüşdə ABŞ-ın energetika nazirinin müavini Cey Qlye və ticarət nazirinin müşaviri Yan Kalitski də
iştirak edirdilər.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ NÜFUZLU KONQRESMENLƏRİNİN BİR QRUPU
İLƏ GÖRÜŞDƏ* SÖHBƏTİ
Vaşinqton, Kapitoli binası
27 aprel 1999-cu il
Görüş başlanmazdan əvvəl konqresmenlər Azərbaycan prezidentinə təqdim edildilər. Müstəqil
respublikamıza böyük maraq göstərdiklərini bildirən konqresmenlər ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da
genişlənməsinin zəruri olduğunu söylədilər. Onlar dövlətimizin başçısını əmin etdilər ki, Azərbaycanda
demokratik dəyərlərin bərqərar olması, gənc dövlətin qarşılaşdığı çətin problemlərin həlli sahəsində səylərini
əsirgəməyəcəklər. Konqresmenlər Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitliyi, ölkəmizdə aparılan islahatları,
Azərbaycanın neft strategiyasının uğurlarını yüksək qiymətləndirdilər.
Görüşdən əvvəl Nümayəndələr palatasının xarici əlaqələr komitəsinin və Konqresin işçi qrupunun üzvü
Piter Kinqin Amerikanın humanitar yardımı üzərində qadağanın ləğvi haqqında qanun layihəsini yenidən
Konqresə təqdim etməsi barədə təcili bəyanatı yayıldı. Bəyanatda deyilir:
«Qafqazdakı xarici siyasətimiz Amerikanın milli maraqlarına pis xidmət edir. İslam təməlçiliyinin və
terrorçuluğun qarşısını almağa əlavə olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları davam etməkdə olan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli məsələsinə də qərəzsiz yanaşmalıdır. Bu işi səmərəli görmək üçün biz münaqişəyə qatılmış
bütün tərəfləri ümumi işə tam cəlb etməli və onlarla əlaqə xətlərini açıq saxlamalıyıq. Yer üzünün strateji
cəhətdən çox mühüm olan bu guşəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasəti təəssüf ki, indiyədək birtərəfli
olmuşdur. Bir milyon qaçqını olan Azərbaycan dünyada terrorçuluğu dəstəkləməyən yeganə dövlətdir ki, ona
Amerika tərəfindən yardım göstərilməsi qadağan edilmişdir. Bu vəziyyəti düzəltmək lazımdır. Belə bir addım
bizim milli mənafelərimizə uyğundur. Milli mənafelərimiz isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətini
müəyyən edən yeganə meyar olmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq mən prezident Əliyevin səfəri ilə eyni vaxtda,
Azərbaycana humanitar yardım göstərilməsi üzərində qadağanın dərhal götürülməsi haqqında qanun layihəsini
təkrarən təqdim edirəm».
Ç e t E d v a r d s (konqresmen): Cənab prezident, icazə verin, «soyuq müharibə»nin başlandığı bir
dövrdə dünyaya göz açmış bir şəxs kimi, bu gün Sizinlə, keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərlərindən biri ilə
görüşməkdən nə qədər böyük şərəf duyduğumu izhar edim. Heç zaman ağlıma da gəlməzdi ki, mən Sizinlə,
Sovet İttifaqının rəhbəri ilə sülh şəraitində, dostluq mühitində görüş keçirə bilərəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən özüm də bunu təsəvvür edə bilməzdim.
Ç e t E d v a r d s: Mənim iki balaca oğlum var. Eşitmişəm ki, Sizin də altı nəvəniz var. Əminəm ki,
Sizin göstərdiyiniz liderlik və bizim yardımçı olmaq istəyimiz sayəsində mənim övladlarım və Sizin nəvələriniz
daha dinc, daha firavan, daha təhlükəsiz dünyada yaşayacaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim də Qafqazda, Azərbaycanda çalışdığım odur ki, bundan sonra heç vaxt
müharibə olmasın, heç vaxt qan tökülməsin, münaqişə baş verməsin. Ona görə də, - baxmayaraq ki, Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin iyirmi faizini işğal edibdir, işğal olunmuş torpaqlarda aparılmış etnik
təmizləmə nəticəsində Azərbaycanın bir milyon vətəndaşı zorla çıxarılıbdır, çadırlarda yaşayırlar, - beş il
bundan öncə mən müharibəni dayandırmışam, Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs rejimi yaratmışam və
məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışıram.
Mən çalışıram ki, bizim bölgədə və dünyada daim sülh olsun, sizin uşaqlarınız, mənim nəvələrim, bütün
dünyanın uşaqları heç bir fəlakət, müharibə görməsinlər. Siz «soyuq müharibə»ni görmüsünüz. Amma mən
İkinci dünya müharibəsini görmüşəm, onun nə qədər dəhşətli olduğunu, nə qədər insanların tələf olduğunu
gözümlə görmüşəm. Ona görə də gərək biz heç vaxt müharibənin yenidən baş verməsinə yol verməyək.
Ç e t E d v a r d s: Cənab prezident, Sizin məqsədlərinizə nail olmağınız üçün, sülhü bərqərar etmək,
ölkələrimiz arasında enerji məsələləri üzrə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək üçün nə edə bilərik?
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox şey edə bilərsiniz. Amerika böyük, qüdrətli dövlətdir. Görürsünüz, Amerika
Balkanda – Yuqoslaviyada etnik təmizləmənin qarşısını almaq üçün ədalətsizliyə qarşı çıxaraq nə qədər ciddi
*

Görüşdə Nümayəndələr palatasının üzvləri Çet Edvards, Piter Kinq, Çen Bentsen, Ayk Skelton, Vik Snayder, Maykl
Kapuana, Selvester Reyes, Kristofer, Cozef Pit, Con Dellahunt, Bill Belahant və digər nüfuzlu konqresmenlər iştirak
edirdilər.
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tədbirlər həyata keçirir, sülh yaratmaq üçün raketlərdən, bombalardan istifadə edir, atəş açır. Ancaq eyni
zamanda, nə üçün Amerika bizim Qafqaz regionunda bu səlahiyyətlərindən istifadə etmir?
Ç e t E d v a r d s: Cənab prezident, 907-ci maddənin ləğv olunması barədə konqresmen Kinqin bu gün
yenidən irəli sürdüyü təşəbbüsün həyata keçirilməsi üçün biz daha çox işləməliyik ki, Konqresin digər üzvlərini,
öz həmkarlarımızı Azərbaycandakı vəziyyətlə, o münaqişə ilə daha yaxından tanış edək və düzgün qərar qəbul
etmələri üçün onları daha çox məlumatlandıraq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çox məmnunam. Ancaq konqresmen Kinq deyə bilərmi ki, bugünkü
təşəbbüsünü nə cür həyata keçirir?
P i t e r K i n q: Mən 907-ci maddənin ləğvi barədə əvvəl qaldırdığım təşəbbüsü bu gün Konqresin
sessiyasında yenidən irəli sürmüşəm. Zənnimcə, çox önəmli əhəmiyyəti var ki, bu layihəni Konqresin hər iki
partiyadan olan üzvləri dəstəkləsinlər. Hesab edirəm ki, bu, bir partiyaya məxsus iş olmamalıdır. Bu, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının milli mənafelərinə xidmət edən bir iş olduğu üçün hər iki partiyanın dəstəyinə layiqdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bunu harada irəli sürdünüz?
P i t e r K i n q: Nümayəndələr palatasının sessiyasında.
H e y d ə r Ə l i y e v: Böyük sessiyadır. Nə cür qarşılandı?
P i t e r K i n q: Qanun layihəsini artıq qeydiyyatdan keçiriblər. İndi onun həyata keçməsini təmin etmək
üçün gərək bir çox başqa konqresmenlər də qanun layihəsini imzalasınlar və layihənin təşəbbüskarı kimi çıxış
etsinlər. Əsas məqsədimiz isə bu addımı məhz Sizin bu gün Kapitoliyə gəlməyiniz münasibətilə atmaq, bununla
bir vaxta salmaq idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kinq, mən sizə təşəkkür edirəm. Siz bu sahədə həqiqətən çox
cəsarətli fəaliyyət göstərirsiniz. 1997-ci ildə sizin təşəbbüsünüz 907-ci maddənin aradan götürülməsi üçün çox
tutarlı bir addım olmuşdur. Bu təşəbbüsü yenidən qaldırmaq bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Təşəbbüsü bu gün
həyata keçirmək, bu gün qaldırmaq bizim üçün daha da qiymətlidir.
P i t e r K i n q: Sağ olun, cənab prezident. Bildirmək istəyirəm ki, bu sahədə tərəqqi əldə etmişik. 907ci maddə ilə bağlı keçirilən müzakirələrin ab-havası da dəyişməkdədir. Əgər iki-üç il bundan öncə bütün çıxışlar
yalnız erməni tərəfinin mənafeyinə uyğun idisə, indi müzakirələrdə hər iki tərəfi dəstəkləyən səslər eşidilir.
Mənə elə gəlir ki, biz bu mübarizəmizi, savaşımızı davam etdirməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizinlə tamamilə razıyam. Bizdə olan məlumatlar da sizin dediyiniz sözləri
təsdiq edir. Bu, sevindirici bir haldır. Xatirimdədir ki, Nümayəndələr palatasında bu təklifin müzakirəsi zamanı
əvvəlkinə nisbətən çox səs verilmişdir. Mənə deyilənə görə, təklifin qəbul olunması üçün 20-30 səs
çatmamışdır.
P i t e r K i n q: Doğrudur. Onu da əlavə etmək istəyirəm ki, səsvermədə bir sıra konqresmenlər iştirak
etməmişdilər. Bunun də səbəbi heç də Azərbaycanla bağlı deyildi. Sadəcə, onların ayrı işləri olduğu, başqa
yerdə olduqları üçün səsvermədə iştirak etməmişdilər. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, 907-ci maddənin ləğv
olunması üçün səslər Azərbaycanın tərəfində, bizim tərəfimizdədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlavə edim ki, yəni təkcə Azərbaycanın yox, həm də ədalətin tərəfindədir.
Ç e t E d v a r s: Cənab prezident, Azərbaycan xalqına ünvanlayaraq bir məlumat vermək istəyirəm.
Bizim dövlət quruluşumuz elədir ki, burada dəyişikliklərə nail olmaq bir az uzun zaman tələb edir. Məsələn,
907-ci maddənin qəbul olunması erməni tərəfini çox canfəşanlıqla müdafiə edən beş-altı nəfər konqresmenin
xidməti sayəsində mümkün olmuşdur. İstər bir gün olsun, istər bir ay, bir il olsun, biz Sizə söz veririk ki,
əməyimizi sərf edəcəyik, yorulmadan çalışacağıq ki, bu gün buraya – Sizin görüşünüzə gəlmiş konqresmenlərlə
birgə səy göstərərək 907-ci maddəni ləğv edək, bu işə eyni sadiqlik göstərək.
A y k S k e l t o n (konqresmen): Mən Azərbaycana səfər edərkən 907-ci maddə ətrafında apardığımız
müzakirələri çox gözəl xatırlayıram. Bu gün Sizin görüşünüzə gələn şəxslər bilirlər – biz Konqresdə müzakirələr
zamanı səylər qoyduq, maddənin ləğv edilməsinə çox yaxın olduq. Amma təəssüf ki, buna nail ola bilmədik. Mənə
belə gəlir ki, ən düzgün yol 907-ci maddəni ləğv etməkdir və bunun üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Cənab Edvards çox düzgün dedi, Amerikada qanunvericilik prosesi bir az ləng gedir. Amma Sizinlə
görüşlərimiz zamanı bizə söylədiyiniz fikirlər tam yadımızdadır və yenə deyirəm, hesab edirik ki, ən düzgün qərar
907-ci maddəni ləğv etməkdir.
Sözümün axırında bir şeyi demək istəyirəm: bizi Azərbaycana bir də dəvət edin. Çünki biz oraya
səfərimizdən çox məmnun qaldıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi, hamınızı dəvət edirəm. Özü də bir dəfə yox, bir neçə dəfə. Yəni bu,
açıq, davamlı dəvətdir. Nə vaxt imkanınız olsa, onda səfər edə bilərsiniz.
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Ç e t E d v a r d s: Cənab prezident, bilirik ki, Sizin vaxtınız çox məhduddur. Lakin bugünkü
görüşümüzdə ABŞ Nümayəndələr Palatası Müdafiə Komitəsinin üç nəfər ən aparıcı üzvü iştirak edir. Ona görə
xahiş edərdik ki, İrana göndərilən və nüvə silahı istehsalında istifadə məqsədi daşıyan məhsulların, bu
yaxınlarda Balkan yarımadasına göndərilməyə cəhd göstərilən və Amerika əsgərlərinin həyatını təhlükədə qoya
biləcək MİQ təyyarələrinin tutulub saxlanılması sahəsində Sizin rəhbərliyiniz altında görülən işlər – Amerikanın
milli təhlükəsizliyi baxımından çox önəmli əhəmiyyəti olan məsələlər barədə məlumat verəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sualınıza cavab verməzdən əvvəl bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Bilirsiniz ki,
Konqresdən və sizdən əsas xahişimiz və sizə müraciətimiz 907-ci maddə ilə əlaqədardır. Sizə məlumdur və
hörmətli konqresmen indi bildirdi ki, 907-ci maddənin qəbul edilməsi cəmi beş-altı nəfər ermənipərəst
konqresmen tərəfindən irəli sürülmüş təklif nəticəsində olmuşdur.
Artıq məlumdur və hamınız də bilirsiniz ki, bu, ədalətsiz qanundur. Çünki bu qanunun əsasını təşkil edən
odur ki, guya Azərbaycan Ermənistanı blokadaya alıbdır. Bu, tamamilə yalandır. Həyat da göstərdi və indi
burada bu xəritədə də görə bilirsiniz ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin böyük bir hissəsini işğal edibdir.
Azərbaycandan Ermənistana gedən dəmir yolunun İranla sərhəddə olan böyük bir hissəsi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadır. Beləliklə, bu qanunun qəbul edilməsi üçün əsas tutulan iddia tamamilə yalandır.
Ona görə də bu qanun ləğv olunmalıdır.
İkinci tərəfdən, son beş-altı il içərisində Amerika Birləşmiş Ştatlarında hamı, o cümlədən Konqres də artıq
inanıb ki, Azərbaycan Qafqaz bölgəsində müstəqil siyasət aparır və Qafqazda Amerika Birləşmiş Ştatlarının
iqtisadi və başqa maraqlarının təmin olunması üçün çox böyük işlər görür. İşğal edilmiş torpaqlarımızdan bir
milyondan artıq azərbaycanlı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalaraq,
Azərbaycanın başqa yerlərinə köçməyə məcbur olub və indi çadırlarda yaşayırlar.
Azərbaycan belə ağır vəziyyətdə olduğu halda, Amerika Konqresi də Azərbaycana qarşı qadağa qoyub və
onun vəziyyətini daha da ağırlaşdırıbdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresin qərarı ilə Ermənistana 100
milyon dollardan çox birbaşa yardım göstərir.
Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə iqtisadi əlaqələri genişləndirir, biz böyük neft müqavilələri
imzalamışıq. Bu müqavilələr ilə Azərbaycana 50 milyard dollar həcmində investisiya gəlir. Bu müqavilələrin
əksəriyyətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri iştirak edirlər. Bu gün burada, bu binada biz «Eksson»,
«Mobil», «Monkrift oyl» şirkətləri ilə üç müqavilə imzaladıq. Həmin müqavilələrin ümumi investisiya həcmi 10
milyard dollardır.
Son üç ildə Amerika şirkətləri Azərbaycana 1 milyard dollardan çox investisiya qoyublar. Bu investisiya
ilbəil artacaqdır. Demək, Amerika kapitalı Azərbaycanda yerləşir və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan
neftindən böyük fayda götürəcəkdir. Bu, bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə etdiyimiz əməkdaşlıq və
Amerikanın bu əməkdaşlıqdan götürdüyü faydalardır.
Ermənistan Amerika üçün nə edir? Heç bir şey! Amma ildə 100 milyon dollar yardım alır. İndi gəlin
baxaq ki, Ermənistan və Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqədar Qafqazda hansı mövqedə durubdur.
Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyur, Rusiyanın təzyiqi altındadır. Ancaq Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazası
yerləşibdir. Rusiya son vaxtlar o bazaya çox yeni silahlar – S-300 raketləri və MİQ-29 təyyarələri gətiribdir.
Rusiyada bəyan edirlər ki, Ermənistandakı hərbi baza NATO-nun əleyhinə yönəldilibdir. Demək, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının əleyhinə yönəldilibdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər dənizindəki neft ehtiyatlarından istifadə olunmasına çox maraq göstərir,
Mərkəzi Asiyadan, Xəzər dənizindən, Qafqazdan Qərbə çəkilən neft-qaz kəmərlərinə çox böyük maraq göstərir.
Biz bunları təmin edirik. Amma Ermənistan heç bir şey etmir. Ona görə də belə bir vəziyyətdə Ermənistana
yardım etmək, Azərbaycana qarşı isə ədalətsiz münasibət göstərmək, qadağa qoymaq – mən hesab edirəm ki,
Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Konqresə bu qədər ədalətsizlik yaraşmır.
Ona görə 907-ci maddənin aradan götürülməsi üçün sizin çox güclü dəlilləriniz var. Amma ermənipərəst
konqresmenlərin əlində heç bir dəlil yoxdur. Mən arzu edirəm ki, siz bu dəlillərdən istifadə edəsiniz.
Konqresmen Kinq bu gün çox gözəl təşəbbüs göstərib və 907-ci maddənin ləğv olunması barədə təklif
veribdir. Mən təşəkkür edirəm və sizə müraciət edirəm ki, hamınız toplaşın, bu layihənin həyata keçirilməsini
təmin edin. Mən bir də deyirəm: biz Azərbaycanda, Qafqazda şimalda Rusiya təzyiqinin, qərbdə Ermənistan
təcavüzünün qarşısında durmuşuq. Siz bunu qiymətləndirməlisiniz.
Qafqaz Amerika Birləşmiş Ştatları üçün çox perspektivli əhəmiyyəti olan bir regiondur. XXI əsrdə
Amerika Birləşmiş Ştatları Qafqaza daha da güclü gəlməyə məcbur olacaqdır – həm iqtisadi cəhətdən, həm də
siyasi cəhətdən. Azərbaycan isə bu işləri təmin edir. Bu barədə sizə deyəcəyim bu qədər.
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Ç e t E d v a r d s: Öncə bildirmək istəyirəm ki, Sizin ölkənizin prezidentliyinə necə seçilməyinizə bir
daha əmin oldum. Siz çox inandırıcı çıxışlar edirsiniz.
İcazə verirsinizsə, Siz çıxış edərkən salona daxil olan daha iki hörmətli konqresmenimizi təqdim edim:
Maykl Kapuana və Vik Snayder.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, mən sizi salamlayıram.
Ç e t E d v a r d s: Cənab prezident, Siz çox gözəl çıxış etdiniz, bizi başa saldınız. İcazə verin deyim ki,
Sizin səfiriniz burada, Konqresdə çox işlər görübdür. O, təkbaşına bir ordunun işini görübdür.
S e l v e s t e r R e y e s (konqresmen): Mənim sualım yoxdur. Amma istəyirəm fürsətdən istifadə edib,
bizim komitənin yüksək rütbəli üzvlərindən biri olan konqresmen Skeltonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətinin tərkibində keçən ilin yanvarında Azərbaycana səfərim zamanı bizə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə
Sizə təşəkkürümü bildirim.
Xatırlayırsınızsa, o vaxtkı görüşümüzdə biz bəyan etdik ki, Sizin Vaşinqtona səfəriniz çox əhəmiyyətlidir.
Hesab edirik ki, Vaşinqtona indiki səfərinizin 907-ci maddənin ləğv olunması üçün böyük əhəmiyyəti var. Ona
görə də bu gün burada olmağınıza görə Sizə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik.
Ç e t E d v a r d s: Cənab prezident, vaxtınızın məhdudluğunu nəzərə alaraq, 907-ci maddə ilə bağlı Sizə
əlavə suallar verməyəcəyik. Bildirmək istəyirəm ki, biz Sizin tərəfinizdəyik. Burada iştirak edən konqresmenlər
birgə səylər göstərərək, 907-ci maddənin ləğvi barədə konqresmen Kinqin bu gün yenidən irəli sürdüyü qanun
layihəsini dəstəkləyəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Sizi maraqlandıran İrandır. İran Azərbaycanın cənubda olan böyük
qonşumuzdur. Bilirsiniz ki, İranda təxminən 30 milyon azərbaycanlı yaşayır. Onların əksəriyyəti İranın şimal
hissəsində, yəni Azərbaycan Respublikasına həmsərhəd hissədə yaşayır. Ona görə İranla insani əlaqələrimiz çox
genişdir.
Biz çalışırıq ki, İranla çox yaxşı münasibətlərimiz olsun. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dostluğumuz,
əməkdaşlığımız, İsrail ilə geniş müsbət əlaqələrimiz İranı çox narahat edir. Biz öz müstəqil siyasətimizi aparırıq.
Bizim müstəqil siyasətimiz şimalda olan Rusiyanın da xoşuna gəlmir. Xüsusən Amerikanın, Qərbin neft
şirkətlərinin Xəzər dənizinə gəlməsi Rusiyada böyük etirazlar doğurur. Regionda biz Rusiyanın, İranın və
Ermənistanın sıx əməkdaşlığını müşahidə edirik.
Biz nüvə silahının yayılmasının əleyhinəyik. Yuqoslaviya, Balkan böhranı başlayan zaman biz Rusiyanın
böyük bir təyyarəsini Bakıda saxladıq. O təyyarə Balkanlara gedirdi və içində MİQ təyyarələri var idi. Biz əllidən
artıq Rusiya vətəndaşını orada saxladıq, təyyarəni həbs etdik və nəzərdə tutulmuş aksiyanın qarşısını aldıq.
Şübhəsiz ki, sonra təyyarəni Rusiyaya verdik, təslim etdik. Ancaq MİQ təyyarələrini Qazaxıstana qaytardıq. Çünki
onlar Qazaxıstana məxsus idi. Mən bu barədə prezident Nazarbayevlə telefonla danışdım. Onlar bəyan etdilər ki,
təyyarələri başqa yerə göndərməyəcəklər.
Biz bu cəsarətli, qətiyyətli addımları atmaqla özümüzə qarşı yeni etirazlar doğurduq. Amma eyni zamanda
biz müstəqil dövlətimizin müstəqil siyasətini ardıcıl surətdə həyata keçiririk. Düşünmürük ki, bu, bizə zərər
gətirəcək, ya gətirməyəcəkdir. Mənə belə gəlir ki, sizin sualınıza geniş cavab verdim.
Ç e t E d v a r d s: Cənab prezident, icazə verin, burada iştirak edən bütün konqresmenlərin adından
bildirim ki, biz Sizin liderliyiniz altında atılan cəsarətli addımları çox yüksək qiymətləndiririk.
Bizə göstərdiyiniz liderlikdən bəhrələnərək, nümunə götürərək Konqresdə 907-ci maddənin ləğvinə həsr
olunan müzakirələr zamanı eyni liderlik göstərəcəyik. Gərgin iş cədvəlinizdən vaxt ayırıb bizimlə görüşə
gəldiyiniz üçün Sizə bir daha təşəkkür edir və bu görüşü özümüz üçün şərəf saydığımızı bildiririk. İki böyük
dövlətimiz arasında münasibətləri gələcəkdə də inkişaf etdirmək arzusundayıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Azərbaycana bu qədər diqqət göstərdiyinizə və bu görüşə toplaşdığınıza
görə hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Bu gün bir daha bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın prezidenti kimi,
mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına və onun Konqresinə çox böyük hörmət bəsləyirəm. Azərbaycana qarşı
ədalətsiz 907-ci maddənin qəbul olunmasına baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, Konqres həm Amerika üçün,
həm də Dünya Birliyi üçün, sülhün qorunması, demokratiyanın inkişafı üçün çox dəyərli işlər görür. Konqresdə
sizin kimi ədalətli, müstəqil fikirli və cəsarətli konqresmenlər var. Bu bizi ruhlandırır və inandırır ki, Konqres
Azərbaycana qarşı yaranmış qeyri-obyektiv vəziyyətin də aradan qaldırılmasına nail olacaqdır.
907-ci maddənin ləğv olunması üçün bu gün yenidən təşəbbüs göstərdiyinə görə konqresmen Kinqə
xüsusi təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, siz hamınız yeni layihənin ətrafında sıx toplaşacaq, onu dəstəkləyəcək
və nəhayət, layihənin qəbul edilməsinə nail olacaqsınız. Bu hisslərlə sizdən ayrılır, görüşümüzdən çox məmnun
olduğumu bildirirəm.
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Sizin hamınızı yenidən-yenidən Azərbaycana dəvət edirəm. Azərbaycanın qapıları sizin üçün açıqdır.
Azərbaycanda həmişə dostluq, mehribanlıq, qonaqpərvərlik görəcəksiniz. Sağ olun.

***
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev konqresmenlərlə görüşdən sonra «Amerikanın səsi» radiosunun
müxbiri Dilşad Əliyarlının sualına cavab verdi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
məsələsində ABŞ-ın mövqeyini açıqlayan prezident Heydər Əliyev dedi:
Dövlət katibi mənimlə görüşündə və sonra prezident Koçaryanla birlikdə görüşümüzdə açıqca
bildirdi ki, Amerikanın mövqeyi belədir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalı, işğal edilmiş
torpaqlar Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad olunmalı, qaçqınlar öz yerlərinə qayıtmalıdırlar və
Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə hüququ verilməlidir. Amerika
Birləşmiş Ştatları, onun hökuməti və Konqresi bu prinsipləri dəstəkləyirlər.
***
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Vaşinqtona ziyarəti başa çatdıqdan sonra o,
Ohayo ştatının Klivlend şəhərinə gəldi. Aprelin 27-də prezident Heydər Əliyev Klivlend klinikasında tibbi
müayinədən keçdi.
Aprelin 29-da həmin klinikada prezident Heydər Əliyevin üzərində aorta koronar şuntlama əməliyyatı
aparıldı. Əməliyyat uğurla başa çatdı.
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TELEVİZİYA İLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
Klivlend şəhəri
9 may 1999-cu il
Əziz həmvətənlər! Bacılar, qardaşlar!
Qələbə bayramı münasibətilə, faşist Almaniyası üzərində qələbə çalınmasının 54-cü ildönümü münasibətilə
sizi – Azərbaycan xalqını, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Xalqımıza, millətimizə,
Azərbaycanın vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq diləyirəm.
Bu günlər, mən vətəndən uzaqda olduğum zaman, müalicə keçirərkən Azərbaycanın vətəndaşlarından,
dünya ölkələrinin dövlət, hökumət başçılarından, ictimai-siyasi xadimlərindən həddindən çox məktublar
almışam, teleqramlar almışam. Bunlar mənə olan qayğının, münasibətin təzahürüdür, sağalıb tezliklə
gəlmək arzusu ilə dolu olan məktublar, teleqramlardır. Mən bunlara görə bu günlər mənə yüksək qayğı
göstərən və mənimlə həmrəy olan insanlara təşəkkürümü bildirirəm.
Xəstəxanada olduğum bu günlərdə mən bir daha hiss etdim ki, Azərbaycanda milli həmrəylik, milli birlik
hissləri yüksəlibdir, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik artıq dönməz olubdur və bunların da nəticəsində
cəmiyyətimiz uğurla inkişaf edir, dövlətimiz öz fəaliyyətini göstərir və beləliklə də xalqımız rahat yaşayır.
Bu, məni bu günlərdə ən çox sevindirən haldır. Bütün bunlara görə də doğma xalqımıza, vətəndaşlarımıza
təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən artıq müalicəmi başa çatdırıram, sabah xəstəxanadan çıxacağam və tezliklə Bakıya, Azərbaycana,
vətənə qayıdacağam.
Bir daha sizi bayram münasibətilə təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, səadət və yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
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TELEVİZİYA İLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
Klivlend şəhəri
9 may1999-cu il
Əziz həmvətənlər!
Bacılar və qardaşlar, dostlar!
Sizi uzaqdan - Amerika Birləşmiş Ştatlarının Klivlend şəhərindən səmimiyyətlə salamlayıram. Sizə,
xalqımıza, ölkəmizə, vətənimizə ən xoş arzularımı bildirirəm.
Sizə məlumdur ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olduğum zaman həkimlərin müayinəsindən
keçəndən sonra onların məsləhəti ilə cərrahiyyə əməliyyatı keçirilməsi zəruriyyəti qarşısında qaldım. Mən bu
əməliyyatın keçirilməsinə razılıq verdim. Çünki həkimlərin dediklərinə həmişə çox diqqət yetirmək lazımdır.
Allaha şükür ki, əməliyyat çox uğurla keçdi. Mən artıq indi sağalmışam, mayın 10-da xəstəxanadan
çıxacağam və yəqin ki, bir-iki günə vətənə doğru yola düşəcəyəm.
Bilirəm ki, mənim qəflətən xəstəxanaya düşməyim, eləcə də mənim üzərimdə qəflətən cərrahiyyə
əməliyyatı keçirilməsi sizi narahat edib və kədərləndiribdir. Ancaq hər şey arxada qalıbdır. Narahat olmayın.
Əmin idim ki, bu cərrahiyyə əməliyyatı uğurla keçəcək, mən sizinlə bərabər ölkəmizin işləri ilə daha da
müvəffəqiyyətlə çalışmaq imkanı əldə edəcəyəm.
Buradakı xəstəxanada həkimlər müalicəni çox yüksək səviyyədə aparırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti cənab Bill Klinton və Amerika hökumətinin üzvləri mənə çox böyük qayğı göstərirlər. Mənim müalicəm
onların şəxsi nəzarəti altındadır. Ona görə də siz narahat olmayın. Mən də heç narahat deyiləm. İnsan vətəndən ayrı
olan zaman, şübhəsiz ki, o qədər də rahat ola bilməz. Ancaq mən çox məmnunam ki, bu qısa müddətdə vətəndə
olmadığım zaman ölkəmizdə əmin-amanlıq davam edibdir, insanlar rahat yaşayırlar və hər şey qaydasındadır. Sizin
üçün də, mənim üçün də əsas da budur.
Burada müalicəm başlanandan həm respublikamızın vətəndaşları, həm də bir çox xarici ölkələr tərəfindən
mənə böyük diqqət və qayğı göstərilir. Təbrik, həmrəylik məktubları göndərilir. Bütün məktublarda,
teleqramlarda hamı mənə şəfa diləyir, sağalıb tezliklə vətənə dönməyimi arzulayır.
Gələn teleqramlar və məktublar şübhəsiz ki, məni həmişə sevindirir, mənə dayaq verir, məni ruhlandırır.
Eyni zamanda bu, ölkəmizdə milli həmrəyliyin, birliyin mövcud olduğunu bir daha göstərir.
Çox məmnunam ki, xalqımız, millətimiz mən ölkədə olmadığım zaman eyni vəziyyətdə çalışıb işləyirlər.
Düşünürəm, bəziləri daha da çox çalışır, səy göstərirlər ki, mənim ölkədə olmamağım hiss edilməsin.
Mən burada mütəmadi olaraq ölkəmizin müvafiq dövlət orqanları ilə əlaqə saxlayıram. Gündə telefon
danışıqlarım olur. Vəziyyət və görülən işlər haqqında mənə məlumat verirlər. Mən isə lazımi göstərişlərimi,
məsləhətlərimi verirəm. Beləliklə, ölkəmiz yaşayır, işlər davam edir. Ümidvaram ki, bundan sonra da davam
edəcəkdir.
Mən bir neçə gündən sonra vətənə dönəcəyəm. Güman edirəm ki, mən daha böyük enerji ilə vətənə
dönəcəyəm. Burada məni müalicə edənlər, üzərimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparanlar hər halda, belə proqnoz
verirlər. Əgər belə olmasaydı, onlar cərrahiyyə əməliyyatı aparmazdılar. Çünki belə bir əməliyyatın
keçirilməsinə o qədər də ehtiyac yox idi. Həkimlərin mənə bildirdiklərinə görə, bu əməliyyatın aparılmasında
əsas məqsəd mənim səhhətimi daha da gücləndirmək olubdur.
Mən burada heç bir xəstəliyə düçar olmamışam. Mən Vaşinqtonda işlərimi qurtarıb, aprelin 27-də Bakıya
qayıtmalı idim. Ancaq məsləhət gördülər ki, müayinədən keçim, ondan sonra isə dedilər ki, müalicəyə,
əməliyyat keçirməyə ehtiyac var. Amma ola da bilərdi ki, əməliyyat keçirilməsin. Mən buradakı həkimlərin
fikirləri ilə hesablaşaraq qərar qəbul etdim ki, bir halda ehtiyac var, bunu etmək lazımdır. Mən belə qərar qəbul
etməyimdən çox məmnunam.
Bu gün qələbə bayramıdır, alman faşizmi üzərində çalınmış qələbənin 54-cü ildönümüdür. Xalqımız bayram
edir. Mən bu bayram münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Müharibə,
əmək veteranlarını xüsusi təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm. Azərbaycanın Vətən müharibəsi
iştirakçılarını, veteranlarını, şəhid ailələrini bu bayram münasibətilə xüsusi təbrik edirəm.
Salamlarımı, ən xoş arzularımı Azərbaycanın hər bir guşəsinə çatdırmağa çalışıram. Güman edirəm, hər bir
yerdə mənim səsimi eşidəcəksiniz və arxayın olacaqsınız ki, biz yenə də bir yerdəyik, bərabərik, qarşımızda duran
vəzifələrin hamısını yerinə yetirəcəyik.
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Mənim Vaşinqton səfərim çox uğurlu olubdur. Bilirəm ki, bu səfər haqqında radio, televiziya, mətbuat
geniş məlumatlar veribdir, siz artıq bunları bilirsiniz. Mən isə demək istəyirəm ki, bu səfərimdən çox
məmnunam. Biz həm NATO ilə əməkdaşlığımız barədə ciddi addım atdıq, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları
ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin bütün sahələrdə inkişaf etdirilməsi üçün çox faydalı işlər gördük. Əminəm
ki, bu işlər öz nəticəsini verəcəkdir.
Mən sizə bir daha cansağlığı arzu edirəm. Hər birinizə səadət, işlərinizdə uğurlar diləyirəm. Sağ olun,
Bakıda görüşlərə qədər.
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ABŞ-ın AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ STENLİ ESKUDERO İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Klivlend klinikası
10 may 1999-cu il
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, mən Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və tam yaxşı
olduğunuzu görməkdən məmnun qaldığımı bildirirəm.
Cənab prezident, mən Sizə iki məktub gətirmişəm. Onların biri ABŞ-ın dövlət katibi xanım Madelin Olbraytdan, digəri isə onun müavini cənab Sestanoviçdəndir. Onların hər ikisi ad gününüz münasibətilə Sizi təbrik edir
və tezliklə tam sağalmağınızı arzulayırlar. Mən də onların arzularına qoşuluram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənə burada çox böyük diqqət və qayğı göstərilir.
Prezident cənab Bill Klinton, dövlət katibi xanım Olbrayt mənim müalicəmə xüsusi qayğı göstərirlər. Mən
vitse-prezident Albert Qordan da məktub almışam. Ümumiyyətlə mənə burada göstərilən diqqət, müalicəm,
hətta təhlüksizliyimin təmin edilməsi çox yüksək səviyyədədir. Doğum günüm münasibətilə təbriklərə görə də
təşəkkür edirəm.
Mən buradan gedən günü cənab Klintona, xanım Olbrayta məktub göndərəcəyəm və öz fikirlərimi bildirəcəyəm.
S t e n l i E s k u d e r o: Onların bu məktubları səbirsizliklə gözləyəcəklərinə və bunlara diqqətlə
yanaşacaqlarına əmin ola bilərsiniz.
Cənab prezident, ölkəmizdə səfərdə olduğunuz zaman Sizin təhlükəsizliyinizin təmin edilməsi, ABŞ-ın
dövlət orqanları tərəfindən Sizə qayğı göstərilməsi tamamilə qanunauyğun və təbii haldır. Çünki Siz həm
müstəqil bir dövlətin prezidenti, həm də çox mühüm bir regionun ən önəmli liderlərindən birisiniz. Biz çox
istəyirik ki, Siz vətəninizə qayıdasınız və ölkənizə rəhbərliyi davam etdirəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə təşəkkür edirəm. Mən də çalışıram ki, tezliklə Bakıya qayıdım.
Həkimlərin dediyinə görə, mənim gücüm əvvəlkinə nisbətən xeyli artıbdır. Təminat verirlər ki, bundan sonra 20
il çox yaxşı işləyəcəyəm. Mənim işlərim də, arzularım da çoxdur.
S t e n l i E s k u d e r o: Bunları eşitməkdən çox məmnun qaldığımı bildirirəm. Hesab edirəm ki, Sizdə bu
arzuları həyata keçirmək imkanı olacaqdır və Siz onları yerinə yetirəcəksiniz.
Cənab prezident, Sizin müalicə olunduğunuz Klivlend klinikası dünyanın ən böyük tibb mərkəzlərindən
biridir. Sizin üzərinizdə aparılmış cərrahiyyə əməliyyatı ölkəmizdə adi bir əməliyyat hesab edilir. Mən o fikrə
tamamilə şərikəm ki, bu əməliyyatdan sonra Siz əvvəlkindən daha böyük qüvvə ilə işə başlayacaqsınız,
ürəyinizin fəaliyyəti daha güclü, uzun ömürlü olacaqdır. Biz hesab edirik ki, bu həm Azərbaycan üçün, həm də
ölkələrimizin münasibətlərinin gələcəyi baxımından çox mühüm və yaxşı xəbərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, mən də bu fikirdəyəm. Burada, Vaşinqtonda keçirdiyim günlər çox
faydalı, əhəmiyyətli oldu. NATO-nun toplantılarında iştirakımı çox müsbət qiymətləndirirəm. Bu, çox böyük,
tarixi hadisədir, böyük hadisədir. Biz NATO-nun bütün fəaliyyətinə öz dəstəyimizi bildiririk. Ancaq NATO-nun
toplantılarından savayı, biz burada çox işlər gördük. Çoxsaylı görüşlər keçirdik və xüsusən, yeni üç böyük neft
müqaviləsi imzaladıq. Konqresdə çox geniş görüşlərim oldu. Bu görüşlərdən birində Nümayəndələr palatasının
12, Senatın 8 nəfər üzvü iştirak edirdi. Cənab Braunbekin qədim İpək yolunun bərpası mövzusunda keçirdiyi
iclasın çox böyük əhəmiyyəti vardır. Xanım Olbraytın Cənubi Qafqaz dövlətlərinin – Gürcüstanın, Ermənistanın
və Azərbaycanın prezidentlərinin və bir neçə böyük ölkənin xarici işlər nazirlərinin birgə iştirakı ilə keçirdiyi
Cənubi Qafqazda vəziyyət və əməkdaşlığın perspektivləri haqqında tədbir çox yüksək səviyyədə başa çatdı.
ABŞ Dövlət Departamenti və şəxsən xanım Olbrayt Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə
həlli barədə çox böyük fəallıq göstərdilər. Biz ətraflı danışıqlar apardıq. Biz çox məmnun olduq ki, Amerika bu
barədə öz mövqeyini dəqiq bəyan etdi. Ermənistan prezidenti ilə təkbətək görüşüm də çox faydalı keçdi.
Çoxsaylı başqa görüşlərim də oldu, ancaq mən ən əsasları barədə söhbət açdım.
Biz çox faydalı işlər gördük. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında olmağımdan və burada gördüyümüz
işlərdən çox razıyam. Nəhayət, mənə müalicə də lazım imiş, onu da aldım.
S t e n l i E s k u d e r o: Sizin Amerikaya səfərinizin hər baxımdan səmərəli olduğunu nəzərə çarpdırıram.
Bilirsiniz ki, Klinton hökuməti İpək yolu strategiyasına dair senator Braunbekin irəli sürdüyü qanun layihəsini
Cənubi Qafqaz üçün çox faydalı hesab edir. Biz bu layihəni güclü surətdə dəstəkləyirik.
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Onu da qeyd edim ki, Cənubi Qafqaz ölkələri dövlət başçılarının xanım Olbraytın təşəbbüsü ilə keçirilmiş bu
görüşünə ABŞ dövlət katibi regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxımından çox əhəmiyyətli bir görüş
kimi yanaşır və bu işə böyük həvəslə şəxsən qoşulubdur.
Biz regional strukturların, habelə magistral yolların və dəmir yollarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün
konkret işlər görülməsinə başlamışıq. Bu ölkələrin gömrük sistemlərinin uyğunlaşdırılması, regionun
minalardan təmizlənməsi, qarşı duran tərəflər arasında niozon ofislərin yaradılması işinə də başlamışıq və bilirik
ki, bu ideyaları siz də dəstəkləyirsiniz. Avropa ölkələrinin bu proseslərin inkişafında yaxından iştirak etməsi,
Dünya Bankının həmin layihələrin reallaşmasına lazımi yardım göstərməyə hazırlaşması da bu layihələrin
böyük gələcəyindən xəbər verir.
Cənubi Qafqaz ölkələri baş nazirlərinin qarşıda görüşləri nəzərdə tutulub. Orada əhəmiyyətli təkliflər
paketinin razılaşdırılacağına əmin olduğumu bildirirəm.
Cənab prezident, Amerikaya səfərinizin bütün kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən «Vaşinqton post»
qəzeti tərəfindən geniş işıqlandırılması münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Bu qəzetin birinci səhifəsində Sizin
Vaşinqtona gəlməyinizə dair çox gözəl bir şəkil dərc olunmuşdur. ABŞ Hərbi Dəniz Akademiyası ilə
tanışlığınız barədə həmin qəzetdə dərc edilmiş məqalə də çox heyranedicidir.
Cənab prezident, mən Sizi çoxlarının beş il ərzində edə biləcəklərini bir həftə ərzində həyata keçirməyiniz
münasibətilə təbrik edirəm. Siz ölkənizə uğurla liderlik edirsiniz Bu ziyarətiniz zamanı ölkələriniz arasında
münasibətlərin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmisiniz, öz
səhhətinizin yaxşılaşdırılmasına da nail olmusunuz. Əminəm ki, Siz bundan sonra da gərgin fəaliyyətinizi
davam etdirəcək, ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da yüksəklərə qaldırılmasına kömək edəcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə və Amerikada ona göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlığımı
bildirirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AD GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
KLİVLEND KLİNİKASINDA KEÇİRİLƏN MƏRASİMİ
Klivlend klinikasının hoteli
10 may 1999-cu il
İ l h a m Ə l i y e v: Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Əziz qonaqlar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyevin adından salamlayıram,
sizə xoş gəlmisiniz deyirəm.
Ağlımıza heç vaxt gələ bilməzdi ki, cənab Heydər Əliyevin ad gününü biz Klivlend şəhərində qeyd etməli
olacağıq. Ancaq Allah belə buyurubdur ki, biz hamımız yeni dostlarla birlikdə buraya cənab prezidentin ad günü
münasibətilə yığışmışıq. Hamımız – cənab prezidentin qohumları, tanışları, dostları belə hesab edirik ki, bizi buraya
Allah və bir də Azərbaycan xalqının duaları gətiribdir. Çünki biz yaxşı bilirik ki, bu əməliyyatın keçirilməsi zəruri idi
və Allaha şükür ki, vaxtında keçirildi.
Azərbaycan xalqının hələ çox uzun illər cənab Heydər Əliyevə ehtiyacı olacaqdır. Çünki Heydər Əliyev Azərbaycanda və bizim regionda sülhün, əmin-amanlığın, Azərbaycanın müstəqilliyinin, gələcək iqtisadi inkişafının
təminatçısıdır. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının gələcəkdə rahat, firavan yaşaması üçün bu günə qədər gördüyü
işlər və bundan sonra neçə-neçə illər ərzində görəcəyi işlər həm bizim xalqımız, həm regionumuz üçün, deyə
bilərəm ki, bütün dünya üçün lazımdır.
Mən özümü çox xoşbəxt adam hesab edirəm ki, prezident başda olmaqla, bu gün biz hamımız birlikdə
burada, yeni dostların arasında bu ad gününü qeyd edirik.
Cənab prezident yeni dostların hamısına deyib ki, onları Bakıya dəvət edir. İnşallah, 2000-ci il mayın 10-da
bu tərkibdə hamımız Bakıda yığışaq!
Yaşasın Heydər Əliyev!
Yaşasın Azərbaycan!
İ h s a n D o ğ r a m a c ı (Türkiyənin məşhur alimi, professor): Mən bir il bundan öncə prezident Heydər
Əliyevin ad günündə iştirak etmək üçün Azərbaycanı ziyarət etdim. Əlbəttə, harada olsaydım mən bura
gəlməliydim. Mən Klivlendə dünən gəldim, sabah isə Vətənimə dönəcəyəm.
Mən onu da əlavə etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türkdilli dövlətlərin
lideridir. Şübhəsiz ki, bu dövlətlərin arasında Türkiyə də vardır. Mən bu gün bu mərasimdə iştirak etməyimlə
həm öz adımdan, həm də bütün Türkiyə xalqı adından prezident Heydər Əliyevə ən xoş arzularımı yetirmək
üçün gəlmişəm.
Möhtərəm prezident, doğum gününüz münasibətilə Sizə kiçik bir hədiyyəm var və ümid edirəm, Siz onu
məndən qəbul edərsiniz. Bu hədiyyənin üzərində yazılıbdır:
«Hörmətli prezident Heydər Əliyev, anadan olduğunuz gün münasibətilə Sizə Allahdan cansağlığı və uzun ömür
arzu edirəm.
İhsan Doğramacı
10 may 1999-cu il. Klivlend –Ohayo»
Bizim çox hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevi o qədər çox sevirəm ki, qorxuram ona göz dəyər. Ona göz
dəyməsin deyə, bütün bəd gözlərə zərər olsun deyə, mən ona bir gözmuncuğu bağışlamaq istəyirəm.
Cənab prezident, Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Mən bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Klivlend şəhərində, dünyanın ən böyük tibb mərkəzlərindən biri
olan klinikada müalicə keçirəm. Müalicəm artıq sona çatır. Bu gün belə təsadüf edibdir ki, mən doğum günümü öz
ölkəmdə, Vətənimdə yox, burada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Klivlend klinikasında keçirirəm. Bu da həyatın


Mərasimdə millət vəkili, APDHŞ-nin vitse-prezidenti İlham Əliyev, bir sıra xarici ölkələrin səfirləri,
klinikanın həkimləri və tibb işçiləri iştirak edirdilər.
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bir qəribəliyidir. Amma eyni zamanda hesab edirəm, bu, çox gözəl haldır ki, mən doğum günümü Amerika
Birləşmiş Ştatlarında qeyd edirəm.
Bu gün mənim ətrafımda qohumlarım, dostlarım və bu klinikada mənə xidmət edən həkimlər və tibb işçiləri
vardır. Mənə göstərdiyiniz bu diqqətə, qayğıya görə sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Sizin bu gün mənə xoş
münasibətiniz, təbrikləriniz şübhəsiz ki, mənim tezliklə sağalmağıma kömək edəcəkdir.
Mən ən öncə Klivlend klinikasının həkimlərinə, tibb işçilərinə, məni burada müalicə edənlərə, cərrahiyyə
əməliyyatı aparanlara, ümumiyyətlə, mənim müalicəmlə məşğul olanların hamısına təşəkkür edirəm.
Mənim ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparılmasının səbəbkarları, «günahkarları» Erten Paşa və Murat
Tuzçudur. Mən açıq demək istəyirəm, əgər Erten Paşa olmasaydı, mən Klivlendə gəlməyəcəkdim. Klivlendə
gələndən sonra Murat Tuzçu əgər məni cərrahiyyə əməliyyatının mütləq aparılmasına inandırmasaydı, mən
buna razı olmayacaqdım. Nəticə etibarilə görürəm ki, onlar çox düz təşəbbüs göstəriblər. Mən öz vəziyyətimi,
sadəcə, bilmirdim. Ona görə də onlara xüsusi təşəkkür edirəm.
Mənim ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparan böyük cərrah Brüs Laytl böyük xidmətlər etmişdir. Mən ona
xüsusi təşəkkürümü bildirirəm.
Burada klinikanın məni müalicə edən əməkdaşları vardır. Mən onların hamısına səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm.
Mənə çox mehriban münasibət göstərirlər və çox da gözəl xidmət edirlər.
Ancaq mənim buraya gəlməyimə yol göstərən isə əziz dostum İhsan Doğramacıdır. Mən Amerikaya
gəlməzdən bir neçə gün əvvəl İhsan Doğramacı Erten Paşa ilə xüsusi görüşüb, mənim səhhətim haqqında ondan
məlumat alıb və ona məsləhət veribdir ki, prezident Heydər Əliyevi Amerikada mütləq müayinə etmək lazımdır.
Erten Paşa əvvəldən də bu təklifləri mənə vermişdi. Ancaq dostum İhsan Doğramacı bu barədə öz fikirlərini ona
deyəndən sonra o məni müayinə etmək haqqında sözlərini daha da ürəklə, inamla mənə dedi.
İhsan Doğramacı mənim əziz dostumdur. Bizlərdə deyərlər: Dost dosta yaman gündə gərəkdir. O, 18 saat
təyyarədə yol keçib, məni görmək, doğum günümdə mənimlə bərabər olmaq üçün buraya gəlibdir.
Əziz dostum, sənə təşəkkür edirəm. Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Hər birinizə cansağlığı arzu
edirəm. Arzu edirəm heç biriniz cərrahiyyə əməliyyatına düçar olmayasınız, heç biriniz xəstəxanaya
düşməyəsiniz. Əgər sizin başınıza belə hadisə gəlsə, mütləq Klivlend klinikasına gəlin.
Mərasimdə iştirak edən qonaqlara və Klivlend klinikasının həkimlərinə, tibb işçilərinə diqqət və qayğıya
görə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm.



Mayın 10-da bir sıra xarici ölkələrin dövlət başçıları, digər yüksək vəzifəli şəxslər Klivlend şəhərinə zəng
edərək, məktublar, teleqramlar göndərərək Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi ad günü münasibətilə səmimiqəlbdən təbrik etmiş, ona möhkəm cansağlığı, uzun ömür, müstəqil Azərbaycan Respublikasının daha da inkişaf
etdirilməsi yolunda yeni-yeni uğurlar arzulamışlar.
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN MÜNAQİŞƏSİNDƏ ATƏŞKƏS REJİMİ MÜƏYYƏN
EDİLMƏSİNƏ DAİR RAZILAŞMA ƏLDƏ OLUNMASININ BEŞ İLİ MÜNASİBƏTİLƏ
BƏYANATI
12 may 1999-cu il
1999-cu il mayın 12-də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs rejimi müəyyən edilməsinə dair
razılaşma əldə olunması gününün beş ili tamam olur.
Silahlı münaqişənin iştirakçıları vasitəçilərin fəal köməyi ilə atəşkəs rejimini hərtərəfli tənzimləmə əldə
olunanadək davam etdirmək barədə razılığa gəlmişlər. Buna respublikada vəziyyətin sabitləşdirilməsi,
Azərbaycanın nizami ordusunun yaradılması sahəsində çox böyük səylər nəticəsində nail olmaq mümkün
olmuşdur. Beş il ərzində ölkənin silahlı qüvvələrini yaratmaq və möhkəmləndirmək mümkün olmuşdur. Silahlı
qüvvələrimiz, çox vaxt ümumi komandanlığı olmayan dağınıq dəstələrdən və silahlı qruplardan indi yaxşı təşkil
edilmiş və müasir texnika ilə təchiz olunmuş, təcavüzkarı dəf etməyə qadir olan orduya çevrilmişdir. Bütün
bunların sayəsində biz təcavüzü dayandıra bilmişik, qan tökülməsinə, dağıntılara, insan tələfatına və müsibətlərə
son qoya bilmişik.
Ötən beş il ərzində Azərbaycan Respublikasının keçdiyi inkişaf yolu bu qərarın vaxtında qəbul
olunduğunun və düzgünlüyünün parlaq sübutudur.
Atəşkəs rejiminin müəyyən edilməsi nəticəsində biz öz dövlətçiliyimizi möhkəmləndirmək, demokratik
islahatlar, özəlləşdirmə aparmaq, bazar iqtisadiyyatına keçmək, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini və
suverenliyini təmin edən dövlət strukturlarını formalaşdırmaq imkanı qazanmışıq. Ölkənin dağılmış
iqtisadiyyatı atəşkəs şəraitində dirçəlməyə başlamışdır. Ölkəyə iqtisadi islahatların uğurla aparılması üçün çox
zəruri olan xarici sərmayələr axıb gəlmişdir. Azərbaycan dünyanın ən iri xarici şirkətləri və geniş işgüzar
dairələri üçün cəlbedici ölkəyə çevrilmişdir.
Əldə olunmuş sabitlik nəticəsində dünyanın bir çox aparıcı ölkələri ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı
strateji və tərəfdaşlıq münasibətləri yaradılmışdır və uğurla inkişaf edir. Neft müqavilələrinin və digər
müqavilələrin imzalanması, Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin formalaşdırılmasına dair beynəlxalq layihələrin
həyata keçirilməsi Azərbaycanın minlərlə vətəndaşı üçün iş yerləri təmin etmişdir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan bütün dünyaya nümayiş etdirmişdir ki, o, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunmasına, regionun bütün ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa yönəldilmiş sülhsevər
siyasət aparır.
Bütün bu deyilənlər beş il əvvəl əldə olunmuş atəşkəs sayəsində qazanılmış nailiyyətlərin yalnız qısa
şərhidir. Atəşkəs əldə edilməsəydi, bütün bunlar mümkün olmazdı.
Lakin atəşkəs hələ sülh demək deyildir. Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən çoxunun hələ də işğal altında
olduğu, bir milyonadək həmvətənimizin yenə də qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində qaldığı bir şəraitdə nə
müharibə, nə də sülh vəziyyəti bizi heç cür qane edə bilməz. Ona görə də biz münaqişənin danışıqlar yolu ilə
dincliklə tənzimlənməsi, işğal edilmiş ərazilərin azad olunması və həmvətənlərimizin doğma yurdlarına qayıtmaları
üçün bundan sonra da mümkün olan hər şeyi edəcəyik.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan intensiv danışıqların gedişində və Azərbaycanın iştirak etdiyi bütün
beynəlxalq məclislərdə bizim fəal mövqeyimiz sayəsində başlıca məqsədə nail olmaq mümkün olmuşdur: Bizim
yorulmaz səylərimiz nəticəsində indi Dünya Birliyi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında həqiqəti –
yəni Azərbaycanın silahlı təcavüz qurbanı olduğunu bilir. Ermənistanla münaqişənin əvvəlində Azərbaycanın
düşdüyü informasiya blokadası artıq yarılmışdır və indi Ermənistan münaqişənin gedişini və onun tənzimlənməsinə dair səyləri işıqlandıran beynəlxalq informasiya vasitələri üzərində daha inhisara malik deyildir.
Böyük səylər nəticəsində 1994-cü il Budapeşt zirvə görüşündə belə bir qərar qəbul edildi ki, razılaşma əldə
edildikdə ATƏT Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zonasında sülhün qorunması üzrə çoxmilli əməliyyata
başlamağa hazır olacaqdır.
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə bizim səylərimiz və ATƏT-in üzvü olan 53 dövlətin
dəstəyi sayəsində üç prinsip müəyyən edildi və bunlar Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin ədalətlə
tənzimlənməsi üçün beynəlxalq hüquqi baza yaratdı. Bu prinsipləri İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan
ölkələr də dəstəkləmişlər. Bütün bunlar o deməkdir ki, indi dünyanın 108 dövləti ATƏT-in Lissabon zirvə
görüşünün qərarlarını tamamilə dəstəkləyir. Bu qərarlar münaqişənin aşağıdakı əsasda tənzimlənməsini nəzərdə
tutur:
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- Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyü;
- Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu
verilməsi;
- Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün təhlükəsizliyə təminat verilməsi.
Təəssüf ki, Ermənistanın və münaqişənin davam etməsində maraqlı olan qüvvələrin qeyri-konstruktiv
mövqeyi hələlik münaqişənin tənzimlənməsinə nail olmağa imkan verməmişdir. Lakin biz əminik ki, bütün
maneələrə baxmayaraq, sülh əldə olunacaq və Cənubi Qafqaz regionunun xalqları sabitlik və təhlükəsizlik
şəraitində inkişaf etmək imkanı əldə edəcəklər.
Azərbaycanın prezidenti kimi, mən bu gün bəyan edirəm ki, Azərbaycan Respublikası bundan sonra da,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin hərtərəfli tənzimlənməsinə nail olunanadək atəşkəs rejiminə dönmədən
əməl edəcəkdir.
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MƏŞHUR MÜĞƏNNİ YAQUB ZURUFÇU İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Klivlend şəhəri, «Omni» hoteli
16 may 1999-cu il
Y a q u b Z u r u f ç u: Cənab prezident, Sizinlə görüşmək mənə böyük şərəfdir. Səhhətinizin yaxşı
olduğunu görmək isə məni olduqca sevindirir. Mən Sizə bütün dünya azərbaycanlılarının sonsuz məhəbbətini,
hörmət və ehtiramını, xoş arzularını çatdırmaq istəyirəm. Sizi xoş əhval-ruhiyyədə görməkdən böyük fərəh
duyuram, sevincimin həddi-hüdudu yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sizi görməyimə çox şadam. Xoş sözlərinizə görə də təşəkkürümü
bildirirəm.
Y a q u b Z u r u f ç u: Cənab prezident, biz Sizinlə fəxr edirik. Sizə hörmətimizin, məhəbbətimizin sonu
yoxdur. Sizi belə gözəl görməyimdən çox məmnunam. Cərrahiyyə əməliyyatının uğurla nəticələnməsinə görə
də Sizi təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərinə və məni ziyarət etdiyinə görə sənə minnətdaram. Çox sağ ol. Mən
də səni çox istəyirəm. O gün səni yada salmışdıq. Erten Paşa ilə «Aman ayrılıq» mahnısını xatırladıq. Dedim ki,
o mahnını mən çox eşitmişəm. «Aman ayrılıq» mahnısını Yaqub Zurufçudan başqa ikinci bir oxuyan yoxdur.
Y a q u b Z u r u f ç u: Sizin söhbətinizi eşitmək mənə xoşdur, cənab prezident. Onu da deyim ki, Sizin
müalicənizin uğurla başa çatması Amerikada yaşayan soydaşlarımız tərəfindən böyük sevinclə qarşılanıb. Bu
münasibətlə hətta şənliklər də keçirilib. Həmvətənlərimiz Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, Sizin sözləriniz mənə böyük məmnunluq gətirir. Çünki mən də
həmvətənlərimi, bütün Azərbaycan xalqını, dünyanın hər bir guşəsində yaşayan azərbaycanlıları çox sevirəm.
Y a q u b Z u r u f ç u: Biz də Sizi çox sevirik, cənab prezident. Allah Sizdən razı olsun. Sənətimə
verdiyiniz yüksək qiymətə görə də təşəkkür edirəm. O mahnının kassetini gətirmişəm, hədiyyə olaraq Sizə
verirəm. Həmişə ayaq üstə olasınız. Bizim vəzifəmiz öz sahəmiz üzrə yaxşı işləməkdir. (Sonra Yaqub Zurufçu
pianino arxasına keçdi və «Aman ayrılıq» mahnısını özünəməxsus ustalıqla ifa etdi).
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Siz həmişəki kimi, bəlkə də daha gözəl ifa etdiniz. Təşəkkür edirəm.
Həm oxumağınıza, həm də mənə göstərdiyiniz sonsuz hörmət və ehtirama görə. Amerikada yaşayan
soydaşlarımıza mənim salamımı və istəyimi çatdırmağınızı xahiş edirəm. Onların həyatı, işi, fəaliyyəti məni
həmişə maraqlandırıb. Sizə də, həmvətənlərimə də dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Y a q u b Z u r u f ç u: Sağ olun, cənab prezident. Var olun.



Эюрцшдя миллят вякили, АРДНШ-нин биринъи витсе-президенти Илщам Ялийев, юлкямизин
АБШ-дакы сяфири Щафиз Пашайев вя диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ KLİVLEND ŞƏHƏRİNDƏN TELEVİZİYA
VASİTƏSİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
Klivlend şəhəri, «Omni» hoteli
17 may 1999-cu il
Əziz həmvətənlər, bacılar, qardaşlar, dostlar!
Sizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Klivlend şəhərindən salamlayıram. Bir müddətdir ki, sizdən ayrı
düşmüşəm, çox darıxıram. Bilirəm ki, Vətəndə, Azərbaycanda da məndən ötrü darıxanlar çoxdur.
Mən vətəndaşlarımızdan indiyə qədər çoxlu teleqramlar, məktublar – həm təbrik məktubları, həm də mənə
dəstək vermək, dayaq durmaq fikirləri ilə dolu olan məktublar alıram.
Bilirəm ki, xalqımız mənim xəstəliyimlə əlaqədar narahatdır. Mənə göstərdiyiniz bu qayğıya, diqqətə görə
hamınıza təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Mənim müalicəm artıq sona çatır. Bir neçə gündür ki, hoteldə, mehmanxanadayam, burada həkimlərin
nəzarəti altındayam və tezliklə Vətənimizə, məmləkətimizə qayıdacağam.
Burada məni çox yüksək səviyyədə müalicə ediblər, çox yaxşı qayğı, diqqət göstərirlər. Həm bu
klinikanın bütün heyəti, mənim müalicəmlə məşğul olan həkimlər, həm onun rəhbərliyi – hamısı mənə daim
qayğı göstərirlər və mənim tezliklə sağalmağım üçün çalışırlar.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton mənim buradakı müalicəmi daim nəzarət
altında saxlayır, telefonla danışmışıq, mənə çox ürək-dirək veribdir. O da, mən də ümid etmişik ki, mən tezliklə
sağlamlığımı bərpa edəcəyəm və bizim ölkələrimiz arasında indiyə qədər apardığımız müştərək işlər bundan
sonra da daha uğurla davam edəcəkdir.
Çox məmnunam ki, mənim burada, xəstəxanada, indi də hoteldə olduğum dövrdə ölkəmizdə insanlar rahat
yaşayır, ictimai-siyasi sabitlik bərqərardır, heç bir problem yoxdur. Məmnunam ki, mənim hökumətim, Milli Məclis,
Nazirlər Kabineti, Prezident Aparatı, nazirlər, yerli icra orqanlarının hamısı öz işi ilə məşğuldur. Bunlar hamısı bir
daha onu göstərir ki, biz Azərbaycanda qanun-qayda yarada bilmişik, ölkəmizdə sabitlik təmin edilibdir və hər kəs öz
işi ilə məşğul olaraq öz vəzifəsini yerinə yetirir. Bu günlər mən ölkədə olduğumdan bəlkə də daha çox çalışanlara,
Vətənimizin bu günü və gələcəyi üçün öz səylərini əsirgəməyənlərə təşəkkür edirəm.
Mən inanıram ki, bizim respublikamızın gələcəyi çox gözəldir. Mən burada olduğum zaman çox düşüncələr
etmişəm, çox şeylər haqqında düşünmüşəm. İnanıram ki, biz qarşımızda duran vəzifələrin hamısını yerinə
yetirəcəyik, hamısının öhdəsindən gələcəyik və ölkəmiz, xalqımız üçün ən əsas məsələ olan Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə son qoyacağıq. Mən buna tam inanıram.
Mən burada olarkən ölkəmiz, insanlar haqqında çox düşünürəm, xüsusən yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş, çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımız haqqında çox düşünürəm.
Əziz dostlar, mən sizi xüsusi salamlayıram. Mən bilirəm ki, sizin vəziyyətiniz ağırdır. Ancaq qara günün ömrü
gödəkdir. Hesab edirəm ki, bu günlər arxada qalacaqdır. Sizə xüsusi təşəkkür edirəm ki, siz mənimlə çox
maraqlanırsınız, mənim tezliklə Vətənə dönməyimi arzulayırsınız.
Mənim əziz dostum, qardaşım, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəl bu gün mənə yenidən
telefon etdi. Çox səmimi, mehriban söhbətimiz oldu. Bildirmək istəyirəm ki, mən burada olarkən prezident Süleyman
Dəmirəl mənə daim qayğı, diqqət göstərir, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının nə qədər etibarlı,
sarsılmaz olduğunu bir daha nümayiş etdirir.
Mən bundan çox məmnunam.
Bu gün prezident Süleyman Dəmirəl məni buradan yola düşərkən Türkiyəyə gəlməyə dəvət etdi, gəlib
Türkiyədə bir az dincəlməyimi xahiş etdi. Mən bu qardaşlıq dəvətini böyük minnətdarlıq hissi ilə qəbul etdim. Yəqin
ki, yolüstü bir müddət Türkiyədə olacağam, ondan sonra isə Vətənə gələcəyəm.
Mən indi ölkəmizdə sabitliyin, rahatlığın olmasından bir daha, həddindən ziyadə razıyam. Bütün bu işləri təşkil
edənlərə, yaradanlara, hər bir vətəndaşımıza öz hörmət, ehtiramımı bildirirəm.
Bu günlər mən bir daha düşündüm ki, bizim xalqımızın birliyi yaranıbdır və indi heç kəs bu birliyi sındıra
bilməz, heç kəs onu poza bilməz. Bizim hamımızın borcumuz, vəzifəmiz bu birliyi, həmrəyliyi daha da yüksəklərə
qaldırmaq və ölkəmizi daha da yüksəltməkdir. Mən inanıram ki, biz bunlara nail olacağıq.
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Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Hər birinizə işinizdə uğurlar, ailə səadəti arzulayıram. Arzu edirəm
ki, heç biriniz heç vaxt xəstələnməyəsiniz, heç biriniz heç vaxt xəstəxanaya düşməyəsiniz. Sizə bunları arzulayıram.
Sağ olun, tezliklə görüşlərə qədər. Sağ olun.
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May ayının 18-də saat 16.30-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım Madelin Olbrayt ABŞın Ohayo ştatının Klivlend şəhərində müalicəsini və istirahətini başa çatdıraraq Vətənə yola düşməyə
hazırlaşan Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevə telefon zəngi etmişdir.
Prezident Heydər Əliyevin səhhətinin tam yaxşı olmasından çox məmnun qaldığını bildirən xanım Olbrayt
demişdir: «Cənab prezident, mən zəng etdim ki, Azərbaycana yola düşməyinizdən əvvəl bir daha vəziyyətinizi
öyrənim və Sizə yaxşı yol arzulayım. Biz Sizi böyük ürəkli bir insan, cəsarətli, müdrik bir lider kimi tanıyırıq.
Ümid edirik ki, Siz tezliklə Bakıya qayıdaraq başladığınız böyük işləri bundan sonra da davam etdirəcəksiniz və
biz əməkdaşlığımızı genişləndirəcəyik».
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə Vaşinqtonda keçirdiyi təkbətək görüşdən və Ermənistan
prezidenti ilə birgə görüşdən razılıqla söhbət açan xanım Olbrayt Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə aradan qaldırılması üçün belə görüşlərin davam etdirilməsinin, intensivliyinin və səmərəliliyinin
artırılmasının vacib olduğunu vurğulamışdır. Münaqişənin tezliklə həllinə nail olmaq üçün Amerika Birləşmiş
Ştatlarının daha fəal rol oynayacağı barədə Vaşinqtonda prezident Heydər Əliyevlə görüşündə verdiyi sözə
sadiq qaldığını nəzərə çarpdıran dövlət katibi xanım Madelin Olbrayt ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
aparılan danışıqlar prosesinə təkan vermək məqsədi ilə cənab Sestanoviçi bu yaxınlarda Azərbaycana göndərəcəyini bildirmişdir.
Xanım Olbrayt cənab Sestanoviçin Azərbaycanın rəsmi dairələri ilə keçirəcəyi görüşlərin mühüm
nəticələr verəcəyinə ümidvar olduğunu qeyd etmişdir.
Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığının sürətlə inkişaf etməsində görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
böyük xidmətləri olduğunu nəzərə çarpdıran xanım Olbrayt daha sonra demişdir: «Cənab prezident, biz Sizinlə
ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi
üçün birgə fəaliyyəti bundan sonra da davam etdirəcəyik. Cənab prezident, biz Sizinlə sıx əlaqələrimizi və
dostluq münasibətlərimizi çox yüksək qiymətləndiririk. İnanıram ki, aramızda yaranmış qiymətli və dəyərli münasibətlər bundan sonra daha da dərinləşəcəkdir».
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ona göstərilən diqqət və qayğıya görə prezident Bill Klintona,
xanım Olbrayta və ABŞ hökumətinin digər üzvlərinə dərin minnətdarlığını və təşəkkürünü bildirmiş və dövlət
katibinin bu telefon zəngindən çox məmnun qaldığını vurğulamışdır.
Bir neçə saatdan sonra Amerikadan ayrılacağını bildirən prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş
Ştatlarının prezidenti Bill Klintona, vitse-prezident Albert Qora və dövlət katibi xanım Olbrayta təşəkkür
məktubları göndərdiyini nəzərə çarpdırmışdır.
Dövlətimizin başçısı Klivlend şəhərində müalicəsinin və istirahətinin şəxsən prezident Bill Klintonun və
ABŞ hökumətinin daimi nəzarəti və qayğısı altında keçməsini yüksək dəyərləndirərək, bu hörmət və ehtirama
görə onlara bir daha təşəkkürünü bildirmiş, müalicəsinin müvəffəqiyyətlə başa çatmasından razılıqla söhbət
açmışdır.
Prezident Heydər Əliyev prezident Bill Klintonla və xanım Olbraytla Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərə
xüsusi əhəmiyyət verdiyini vurğulamışdır. Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidentinin görüşünü təşkil
etdiyinə görə xanım Olbrayta təşəkkür edən dövlətimizin başçısı ümidvar olduğunu bildirmişdir ki, ABŞ-ın fəal
rolu, prezident Bill Klintonun və dövlət katibi xanım Olbraytın yaxından köməyi ilə Qafqaz bölgəsində tezliklə
sülh və əmin-amanlıq bərqərar olunacaqdır.
Cənab Sestanoviçin Azərbaycana qarşıdakı səfərinə böyük ümidlər bəslədiyini qeyd edən prezident
Heydər Əliyev onun görüşlərinin səmərəli keçməsi üçün respublikamızın müvafiq dövlət orqanlarına lazımi
tapşırıqlar verəcəyini bildirmişdir.
Prezident Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə bir neçə saatdan sonra qısamüddətli istirahət üçün dost Türkiyə
Respublikasına yola düşəcəyini bildirən prezident Heydər Əliyev ABŞ-da olarkən ona göstərilən yüksək
ehtiramı və qayğını heç vaxt unutmayacağını vurğulamışdır.
Amerika dövlətinin başçısı ilə bu günlərdə telefonla danışdığını xatırladan Azərbaycan Respublikasının
prezidenti Heydər Əliyev onun səmimi salamlarını və təşəkkürlərini prezident Bill Klintona çatdırmağı xanım
Olbraytdan xahiş etmişdir.
Telefon danışığı zamanı ölkələrimizi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barəsində də fikir mübadiləsi
aparılmışdır.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BÖYÜK BRİTANİYADAKI SƏFİRİ
ÖZDƏM SANBER İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London
19 may 1999-cu il
Ö z d ə m S a n b e r: Əziz cümhur başqanım, Sizin səhhətinizin yaxşı olduğunu gördüm, çox məmnun
qaldım. Allah Sizi daha gümrah etsin. Sayın cümhur başqanımızın da Sizə gözəl diləkləri var. İnşallah, bu
günlərdə onunla görüşəcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkürümü bildirirəm.
Biz Vaşinqtona getdik, orada çox işlər gördük. NATO toplantısında iştirak etdik. Ancaq ondan başqa, mən çox
görüşlər keçirdim. Cənab Klintonla, xanım Olbraytla görüşdüm. Sonra xanım Olbrayt Qafqaz cümhuriyyətlərinin
– Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanın prezidentlərini, bir neçə ölkənin – İngiltərə, Fransa, Almaniya, Norveç
və Turkiyənin xarici işlər nazirlərini toplamışdı. Biz Qafqazda sülh, əməkdaşlıq yaradılması ilə əlaqədar çox yaxşı
toplantı keçirdik.
Sonra xanım Olbrayt Ermənistan prezidentinin və mənim görüşümü təşkil etdi. Bu, təkbətək görüş idi, ancaq
sonra üçümüz bir yerdə görüşdük. Xanım Olbrayt bəyan etdi ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi Lissabon
sammitində qəbul olunmuş prinsiplər, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, işğal edilmiş torpaqların azad olunması, qaçqınların öz yerinə qayıtması və Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində özünüidarə statusu
verilməsi prinsipləri əsasında həll edilməlidir. Ermənistan prezidenti ilə iki saatdan çox təkbətək danışdıq.
Mənim başqa da görüşlərim oldu. Çox böyük üç yeni müqavilə imzaladıq. Bunları Senatın binasında,
senatorların, konqresmenlərin iştirakı ilə imzaladıq.
Konqresdə, Senatda çox görüşlərim oldu. Bizə qarşı qoyulmuş qadağanı, 907-ci maddəni bilirsiniz. 1992-ci
ildə qəbul edilmiş bu maddə ədalətsiz bir şeydir. İndi hələ onu aradan götürə bilməmişik. Bu barədə çox
danışdıq. Prezident Klintonla söhbətimiz oldu. Çox məmnunam.
Ancaq səfər sona çatanda ürəyim məni bir az narahat etdi. Məni orada müayinə etdilər. Mənim əziz dostum,
qardaşım Süleyman Dəmirəl 1999-cu ilin yanvar ayından, dörd aydır Erten Paşanı mənə təhkim edibdir. Bilirsiniz,
yanvar ayında mən xəstələnmişdim. Ankaraya getdim. Orada Erten Paşa məni müalicə etdi. Bakıya gələndən sonra
neçə dəfə gəlib mənə baxmış, müayinə etmişdi. Vaşinqtona Erten Paşa ilə birlikdə getdik. O, həmişə mənim yanımda
oldu, dedi ki, geniş müayinə lazımdır və Klivlend klinikasını məsləhət gördü. Çünki Erten Paşa oranı çox yaxşı
tanıyır. Türkiyədə də çox tanınır.
Vaşinqtondan oraya getdik. Məni müayinə etdikdən sonra dedilər ki, əməliyyat lazımdır. Mən dedim ki, əgər
lazımdırsa, edin. Erten Paşa orada çox xidmətlər göstərdi. Demək olar, yanvar ayından indiyə qədər mənim
bütün sağlamlığım Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentinin nəzarəti altındadır və Erten Paşa bilavasitə bu işlərlə
məşğuldur.
Əməliyyata razılıq verdim. Əməliyyat yaxşı keçdi. Mənim dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl yenə də
məni Türkiyəyə dəvət etdi. Sabah buradan təyyarə ilə uçuruq. Gedirəm orada bir az istirahət edim, Bakıya
dönüb işə başlayım.
Ö z d ə m S a n b e r: Sizi burada görməyi çox arzulayırdım. Sizə həm öz ehtiramımı bildirmək, həm də
cümhur başqanımızın salamlarını yetirmək və Sizi gözlədiyini söyləmək istəyirdim. Siz Azərbaycan–Türkiyə
əməkdaşlığının rəmzisiniz. Sayın cümhur başqanımızla Sizin aranızdakı dostluq əlaqələri Türkiyə–Azərbaycan
münasibətlərinin daha da genişlənməsinə möhkəm təməl yaradır, töhfə verir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı
əlaqələr gözəl olduqca Qafqazda və bütün bölgədə əlaqələr daha geniş şəkil alacaqdır. Çünki Türkiyə və
Azərbaycandakı sabitlik Qafqazın sabitliyi, bu isə öz növbəsində bölgədə sabitlik deməkdir.
Şükürlər olsun ki, Sizi çox yaxşı görürük. Sizə daha sağlam olmağınızı və uzun illər ömür arzulayırıq. Türk
xalqı Sizi çox yaxından tanıyır, Sizə, Azərbaycanın dövlət adamlarına hörməti sonsuzdur. Azərbaycan ilə
Türkiyə arasında əlaqələr çox təbiidir. İnşallah, qarşıdakı dövrdə biz birlikdə böyük işlər görəcəyik. Türkiyədə
sabitlik olacaqdır.
Burada, Londonda hörmətli səfir Mahmud Məmmədquliyev ilə bizim birgə təşəbbüslərimiz var. Məsələn,
son vaxtlar burada Türkiyə, Transqafqaz və Orta Asiya parlament qrupu yaradılıbdır. Bu qrup ingilis və türk iş
adamlarından, ingiltərəli dostlarımızdan, parlament uzvlərindən ibarətdir. Mətbuat nümayəndələri də çoxdur,
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Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Qazaxıstanı təmsil edirlər.
Aramızda bir az türkcə, ancaq təbii ki, əsasən ingiliscə danışırıq. Qrupa İngiltərə parlamentinin deputatı başçılıq
edir. Keçirdiyimiz toplantılarda adı çəkilən ölkələrdəki vəziyyət barədə məlumat verilir. Deyək ki, Azərbaycandakı son iqtisadi məsələlər, Türkmənistandakı işlər, Türkiyədəki yeniliklər və sairə haqqında danışırıq. Daha
çox hansı məsələ maraqlandırırsa, o barədə söhbət aparırıq. Məsələn, neft boru kəmərlərindən danışırdıq.
Bilirsiniz ki, buradakı bütün neft şirkətlərinin mərkəzi Londondur.
Yəni bununla ölkələrimizi burada daha çox tanıtmaq imkanı əldə edirik. Bu haqda sizə məlumat vermək
istəyirdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl təşəbbüsdür, mən bunu bəyənir, dəstəkləyirəm. Siz də, bizim səfirimiz də çox
gözəl iş görmüsünüz. Bu işi davam etdirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, İngiltərəni Qafqaza daha da yaxınlaşdırmaq, cəlb
etmək lazımdır. Keçən il mən burada rəsmi səfərdə olduğum zaman bir çox sazişlər imzaladıq. Baş nazir Toni Bleyr də,
xarici işlər naziri Robin Kuk da dedilər ki, biz Azərbaycandakı səfirliyimizin işçilərinin sayını iki dəfə artırırıq, çünki
orada işlərimiz çoxalıbdır. İndi Vaşinqtonda Robin Kuk ilə görüşəndə mənə birinci sözü o oldu ki, icazə vermişəm,
İngiltərənin Azərbaycandakı səfirliyinin işçilərinin sayını iki dəfə artırsınlar. Çünki onlar çox iş görməlidirlər.
Mən də bunu çox məmnuniyyətlə qarşıladım. Orada Toni Bleyrlə də görüşdüm, danışdıq.
Ö z d ə m S a n b e r: İndi Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal altında saxlaması
İngiltərədə yaxşı qarşılanmır. Çünki bu, beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Ona görə biz burada həmişə
deyirik ki, bu məsələ Minsk qrupu çərçivəsində sülh yolu ilə həll edilməlidir, bu zaman Qafqazda əmin-amanlıq
olacaqdır. Türkiyə bu məsələdə hər vaxt Azərbaycanın yanındadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən xəstəxanada və sonra hoteldə olduğum zaman prezident Klinton mənə məktub
göndərdi, telefonla danışdıq. Xanım Olbrayt məktub göndərdi, telefon etdi, vitse-prezident Qor məktub
göndərdi. Oradan yola düşməzdən iki-üç saat öncə xanım Olbrayt mənə yenə zəng etdi, çox geniş danışığımız
oldu. Danışıqlarımız əsasən Qafqazda sülhün yaranması, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması
məsələləri barədə idi. Ona görə mən ölkəyə daha çox ümidlə qayıdıram. Çünki hiss etdim və dərk etdim ki, artıq
Amerika bu məsələlərə daha da çox girişir və güman edirəm, daha da çox çalışacaqdır.
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RUSİYANIN NTV TELEKANALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
London
19 may 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, özünüzü necə hiss edirsiniz?
C a v a b: Normal, indi özümü yaxşı hiss edirəm.
S u a l: Əməliyyat uğurla keçdi?
C a v a b: Əməliyyat çox uğurla keçdi. Əgər mənim üzərimdə cərrahiyyə əməliyyatının aprelin 29-da
aparıldığını, bu gün isə mayın 19-u olduğunu nəzərə alsaq, onda hesab edirəm ki, hər şey normal keçmişdir.
S u a l: Siz Rusiyadakı son dəyişiklikləri, Yevgeni Primakovun istefasını necə qiymətləndirərdiniz?
Bu, rusiyalılar üçün ağrılı məsələdir.
C a v a b: Bilirsiniz, nə isə demək mənə çətindir. Əvvəla, ona görə ki, bütün bunlar baş verən vaxtda mən
xəstəxanada idim və çox şeyi bilmirdim. Hökumətin istefaya göndərildiyini yeni hökumətdən söhbət getdiyini
eşitdikdə mənə məlum oldu ki, Sergey Stepaşinin namizədliyi ortaya çıxmışdır, indi isə deyirlər ki, onun
namizədliyini Dumada təsdiq etmişlər. Nə demək olar, Rusiyada nə edilirsə, görünür, Rusiya onları öz milli
mənafeləri naminə edir.
S u a l: Bu, ölkələrimiz arasında münasibətlərə hansı şəkildəsə təsir göstərəcəkmi?
C a v a b: Deməzdim ki, təsir göstərəcəkdir, çünki xarici siyasət xəttini əsasən prezident müəyyənləşdirir.
Doğrudur, bu məsələdə hökumətin sədri, xarici işlər nazirliyi də iştirak edirlər. Bir sözlə, Rusiyadakı son
dəyişikliklər bizim münasibətlərimizə təsir göstərməyəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, Qafqaza bələd olan bir insan kimi Siz bu regionda indiki vəziyyəti necə
qiymətləndirərdiniz? Necə bilirsiniz, Rusiyaya yeni Baş nazir gəldikdən sonra vəziyyət dəyişəcəkmi?
C a v a b: Əlbəttə, ümid etmək olar ki, nə isə yaxşı olacaqdır. Hər şeyin birdən-birə dəyişəcəyini
söyləmək çətindir, ona görə ki, Qafqazda vəziyyət çox mürəkkəbdir. Sergey Vadimoviç Stepaşin Qafqazla –
Çeçenistanla, Dağıstanla və digər Qafqaz respublikaları ilə artıq neçə illərdir bağlıdır. Fikir vermişəm, təxminən
son iki-üç ildə o, nəinki Çeçenistanda, həm də Dağıstanda tez-tez olmuşdur. Dağıstanda vəziyyət çox mürəkkəb
idi, bu, bizi də narahat edir. O, vəziyyətə bələddir, onu tanıyırlar, hiss olunur ki, orada adamlar ona meyllidirlər.
Onun xüsusən Dağıstanda gördüyü tədbirlər müəyyən nəticələr vermişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq hesab
edirəm ki, bunun yaxşılığa doğru əhəmiyyəti olacaqdır.
S u a l: Bəs bu regiondakı indiki vəziyyəti necə görürsünüz?
C a v a b: Bilirsiniz, bu regionda vəziyyət həmişə mürəkkəbdir. Mən Bakıdan yola düşən vaxtda, yəni
təxminən bir ay bundan əvvəl vəziyyət nisbətən sakit idi.
S u a l: Cənab prezident, Balkan böhranına münasibətiniz necədir? Hesab edirsinizmi ki, bu
böhran danışıqlar stolu arxasında həll olunmalıdır? Siz Birləşmiş Ştatlarda oldunuz, orada kimlərlə
görüşdünüz, kimlərlə danışıqlar aparıldı? Belqradda yaranmış vəziyyətə Sizin və dövlətinizin münasibəti
necədir?
C a v a b: Vaşinqtonda görüşlərim çox oldu. Prezident Bill Klintonla, dövlət katibi Olbraytla, Konqresdə,
Senatda bir çox digər adamlarla, nazirlərlə görüşdüm. Biz bu məsələni xüsusi olaraq müzakirə etmədik, bu,
NATO-nun 50 illiyini qeyd etməyə gəlmiş ölkələrin yubiley görüşünün müəyyən bir mövzusu idi.
Prinsipcə isə, harada olmağından asılı olmayaraq, münasibətim belədir: biz dünyada hər bir ölkənin ərazi
bütövlüyünə tərəfdarıq. Bununla bərabər, biz etnik təmizləmənin əleyhinəyik, soyqırımın əleyhinəyik.
Miloşeviç isə orada əslində etnik təmizləmə aparır və neçə illərdir soyqırım törədir. Əlbəttə, buna əsla biganə
qalmaq olmaz. Mənim münasibətim bax, belədir.
S u a l: Rusiyada dəyişikliklərə qayıdıram. Necə bilirsiniz, indi, bütün bu yerdəyişmələrdən,
dəyişikliklərdən sonra Balkan böhranı Rusiyanın köməyi ilə həll edilə bilərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, - mən bunu Vaşinqtonda da hiss etmişdim, - NATO ilə Rusiya arasında əməkdaşlıq
getdikcə inkişaf edir. Mən bunu belə hiss etdim. Hər halda, NATO bu cür əməkdaşlığı çox istəyir. Düşünürəm
ki, indi Rusiya da bu böhranın həll olunmasını istəyir və NATO da bu böhranın həll edilməsini istəyir.
Zənnimcə, onlar ümumi səylərlə bunu həll edəcəklər.
S u a l: Siz hesab edirsiniz ki, məsələ əvvəl-axır danışıqlar stolu arxasında həll olunacaqdır?
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C a v a b: Sözsüz ki, hər hansı münaqişə, hər hansı böhran hansı yollarla inkişaf etsə də, nəticə etibarı ilə
danışıqlar stolu arxasında həll olunur. Hesab edirəm ki, nəticə etibarı ilə belə də olacaqdır.
S u a l: Siz Amerikadakı görüşləriniz barədə daha ətraflı danışa bilərsinizmi, kimlərlə görüşdünüz?
C a v a b: Görüşlər lap çox oldu. Mən öz səfərimdən, öz görüşlərimdən çox məmnunam. Səfərin məqsədi
aydın idi – digər ölkələrin prezidentləri kimi, biz də NATO-nun 50 illiyinə dəvət edilmişdik. Mən oraya bu
tədbirlərdən bir neçə gün əvvəl getmişdim və onlardan sonra da bir neçə gün işlərlə məşğul oldum. Prezident
Bill Klintonla görüşdüm, onunla söhbət etdim. Dövlət katibi xanım Olbraytla görüşdüm, onunla çox görüşümüz
oldu. İkitərəfli münasibətlərimizin problemləri, xüsusən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli məsələsi
haqqında təkbətək görüşümüz oldu. Sonra o, Qafqaz respublikalarının – mən Cənubi Qafqazı nəzərdə tuturam, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan prezidentlərinin, zənnimcə, faydalı görüşünü təşkil etdi. Görüşdə onunla
yanaşı, Almaniya, Fransa, İtaliya, Norveç, Türkiyə və məncə, daha bəzi ölkələrin xarici işlər nazirləri də iştirak
edirdilər. Biz regionumuzda sülhün və sakitliyin bərpası naminə Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın inkişafı üçün
nə kimi işlər görülməli olduğu barədə fikir mübadiləsi apardıq. Hesab edirəm ki, bu, çox faydalı görüş idi.
Görüşdə hamı – prezidentlər də, bütün nazirlər də çıxış etdilər, öz fikirlərini söylədilər. Belə düşünürəm ki, bu,
öz nəticələrini verəcəkdir. Sonra xanım Olbrayt Ermənistan prezidenti ilə görüşümüzü təşkil etdi. Biz əvvəlcə
üçlükdə görüşdük – xanım Olbrayt, Ermənistan prezidenti və mən. Sonra o, bizi tərk etdi və biz ikilikdə görüşüb
çox ətraflı söhbət etdik. Hər halda, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə tənzimlənməsi
üçün hər iki tərəfdən yollar axtarılır.
Beş il bundan əvvəl biz atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq – bu, mayın 12-də olmuşdur. Bu beş il qəti
sülhə gəlmək üçün hər halda, kifayətedici müddətdir. Əlbəttə, bundan ötrü əsas prinsiplər var, - onlar xanım
Olbraytın çıxışında təsdiqləndi, - Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalı, Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilmiş torpaqlar, - onlar isə ərazimizin 20 faizi qədərdir, - azad olunmalı, bu torpaqlardan
məcburi köçkün düşmüş, yəni işğal edilmiş rayonların sakinləri öz yaşayış yerlərinə qayıtmalıdırlar və Dağlıq
Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək özünüidarə statusu verilməlidir. Bu prinsiplər ATƏT-in
1996-cı ilin dekabrında keçirilmiş Lissabon zirvə görüşünün sənədlərində öz əksini tapmışdır. Xanım Olbrayt
bu prinsiplər əsasında daha da irəliləməyi təklif etdi. Biz bu təklifi dəstəkləyirik, hesab edirik ki, bu yolla
irəliləyə bilərik və nəticələrə nail ola bilərik.
S u a l: Cənab prezident, axırıncı sual. Başa düşürəm ki, Londona səfəriniz qısamüddətlidir. Siz
burada görüşlər planlaşdırırdınızmı, keçirdinizmi və görüşlər kimlərlə, hansı məsələlər barəsində oldu?
C a v a b: Xeyr, mən burada görüşlər keçirməyi planlaşdırmamışam. Mən sadəcə olaraq yolüstü burada
dayandım, axı uçuş məsafəsi hər halda, uzun idi. Sabah Türkiyəyə yola düşürəm. Türkiyə prezidenti, mənim
dostum Süleyman Dəmirəl Amerikada müalicəmə çox böyük diqqət və qayğı göstərirdi, məni müalicədən sonra
istirahətə dəvət etdi.
Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, Amerikada mənə son dərəcə böyük diqqət göstərirdilər. Prezident cənab
Bill Klintonun özü mənə həm telefonla zəng etdi, həm də məktub göndərdi. Mənim bütün müalicəm onun daimi
himayəsi, daimi diqqəti altında idi. Xanım Olbrayt mənimlə bir neçə dəfə telefonla danışdı, vitse-prezident
cənab Qor mənə məktub göndərdi. Mən orada çox böyük qayğı ilə əhatə olunmuşdum, buna görə onlara çox
minnətdaram. Üzərimdə cərrahiyyə əməliyyatı apardıqları və məni müalicə etdikləri klinika çox yüksək
səviyyədədir. Cərrah Brüs Laytl son dərəcə istedadlıdır. Hesab edirəm ki, o, cərrahiyyə əməliyyatını uğurla
apardı. Orada mənimlə kardioloq Murat Tuzçu məşğul olurdu. Yeri gəlmişkən, bu cavan adam Türkiyədəndir və
orada böyük nüfuz qazanmışdır. Bir sözlə, bütün bunlar mənim mümkün qədər tezliklə ayağa qalxmağıma
olduqca müsbət təsir göstərirdi.
M ü x b i r: Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz sağ olun ki, televiziyanız mənə belə böyük diqqət yetirir.

M ü x b i r: Cənab prezident, biz Sizə həmişə böyük hörmət bəsləyirik. Sizə ona möhkəm cansağlığı və
fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Prezident Heydər Əliyev kimi görkəmli dövlət xadimi ilə
görüşməyi özüm üçün böyük şərəf sayıram, NTV telekanalı Sizin fəaliyyətinizə həmişə böyük diqqət yetirir.
Müsahibəni Rusiyanın NTV telekanalının müxbiri
Andrey Çerkasov aparmışdır
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RUSİYA İCTİMAİ TELEVİZİYASININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
19 may 1999-cu il
London
M ü x b i r: Söz yox ki, hələ o dövrlərlə necə deyərlər, bizim hamımız birlikdə olduğumuz dövrlərlə bağlı
tam aydın səbəblərə görə Siz rusiyalılarda, Rusiyanın televiziya tamaşaçılarında xüsusi maraq doğurursunuz.
Suallar vermək üçün ORT-yə – Rusiyanın birinci telekanalına imkan yaratdığınıza görə sağ olun. Bizi ən çox
maraqlandıran birinci sual, əlbəttə, Sizin ABŞ-a getməyinizlə və Türkiyəyə qarşıdakı səfərinizlə bağlıdır. Lakin
insani baxımdan bizi ən əvvəl maraqlandıran budur ki, Siz özünüzü necə hiss edirsiniz? Cərrahiyyə əməliyyatı
necə və harada aparıldı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Özümü yaxşı, normal hiss edirəm. Əməliyyat aprelin 29-da oldu. Bu gün mayın
19-dur, aradan 20 gün keçibdir. Belə düşünürəm ki, gördüyünüz kimi, bu müddətdə sizi həm qəbul etməyə, həm
də suallarınıza cavab verməyə qadirəm. Elə bunun özü çox şey deyir.
S u a l: Amerika həkimləri nə deyirlər?
C a v a b: Mən Amerikaya aprelin hələ 22-də, NATO-nun zirvə görüşü başlanmazdan əvvəl gəlmişdim.
Mənim çox görüşlərim, olduqca böyük, gərgin işim oldu, sonra NATO-da tədbirlər başlandı. Bundan sonra
mənim yenidən görüşlərim oldu. Bax, orada özümü bir az nasaz, bir az narahat hiss etdim. Həkimlər baxıb
dedilər ki, yaxşı olar, müayinədən keçim. Klivlend klinikasını məsləhət gördülər. O, dünyada çox məşhurdur,
bütöv bir şəhərcikdir.
Mən oraya getdim, - bu şəhər Vaşinqtonun yaxınlığındadır, - orada məni müayinədən keçirib dedilər ki,
ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq lazımdır. Doğrudur, mən razılaşmadım. Çünki yəqin ki, bilirsiniz,
1987-ci ildə infarkt keçirmişdim. Bundan sonra iki-üç il özümü yaxşı hiss etmədim. Lakin 1990-cı ildə
Azərbaycana qayıtdıqdan sonra halım xeyli yaxşılaşdı və 1990-cı ildən 1999-cu ilədək əslində həkimlərsiz
yaşadım. Mənim həkimim yox idi və hətta heç bir müayinədən keçməmişdim.
1999-cu ilin yanvarında bronxitdən sonra məndə ağırlaşma baş verdi. Ankaraya getdim, iki həftə orada
müalicə edildim. Qayıtdım, normal, çox fəal işləyirdim, özümü çox yaxşı hiss edirdim. ABŞ-da mənə dedilər ki,
cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq lazımdır.
S u a l: Bu, gərək ki, Debeyki deyildi, başqa bir komanda idi?
C a v a b: Xeyr, Debeyki Hyustondadır. Bu, Klivlend klinikasının böyük bir komandası idi. Orada çoxlu
adam çalışır. Məni kifayət qədər cavan, - yeri gəlmişkən, mən bunu hətta güman etmirdim, - lakin çox təcrübəli
kardioloq, Türkiyədən olan Murat Tuzçu müayinədən keçirdi. O, məni müayinədən keçirib cərrahiyyə
əməliyyatı aparılmasını təklif etdi. Təbii ki, sonra çox təcrübəli cərrah olan Brüs Laytlı dəvət etdilər. Orada
aldığım məlumata görə, o, az qala 25 ildir bu klinikada işləyir. Mənim üzərimdə əməliyyatı o apardı. Aprelin
28-də razılıq verdim, aprelin 29-da səhər mənim üzərimdə cərrahiyyə əməliyyatı apardılar.
Hesab edirəm ki, hər şey normal, yaxşı səviyyədə keçdi. Əməliyyatdan sonrakı dövr normal gedir.
S u a l: Siz sabah Türkiyəyə yola düşürsünüz. İnformasiya agentlikləri xəbər vermişlər ki, orada
Sizə türk xalqı qarşısında görkəmli xidmətlərə görə Türkiyənin nüfuzlu mükafatını təqdim edəcəklər.
C a v a b: İki ay bundan əvvəl mən Türkiyə Respublikasının banisi Atatürkün adını daşıyan mükafata layiq
görülmüşəm. Bu, çox nüfuzlu mükafatdır. Zənnimcə, o, 1986-cı ildə təsis olunmuşdur, sülh uğrunda mübarizəyə görə
verilir. Bu, sülh mükafatıdır. Mustafa Kamal Atatürkün məşhur sözləri var: «Yurdda sülh, cahanda sülh». Həmin
mükafat bu deviz altında mövcuddur. Orada çox nüfuzlu komitə var. Onlar hər şeyi çox diqqətlə öyrənirlər.
Ümumiyyətlə, 1986-cı ildən bəri bütün dövr ərzində onlar 8 belə mükafat veriblər. Mən də bu mükafata layiq
görülmüşəm. Yeri gəlmişkən, bu gün mayın 19-da mən Ankarada olmalı idim. Orada Mustafa Kamal Atatürk
tərəfindən Türkiyədə qurtuluş hərəkatının başlanması ilə bağlı bayramdır. Həmin gün qeyd edilir. Mükafat da adətən
həmin günə iki ay qalmış verilir və o, təqdim olunur. Lakin təəssüf ki, mən bu gün orada deyiləm, həmin mükafatı ala
bilməyəcəyəm. Görünür, onu mənə sonra təqdim edəcəklər.
S u a l: Sabah isə Siz uçursunuz…
C a v a b: Sabah mən Türkiyəyə uçuram. Lakin Türkiyə prezidenti, mənim dostum Süleyman Dəmirəlin
dəvəti ilə gedirəm. Mən xəstəxanada olarkən o mənə çox böyük qayğı göstərmiş, müalicədən sonra məni
istirahət üçün təkidlə Türkiyəyə gəlməyə dəvət etmişdir.
S u a l: Yəni bu, diplomatların dediyi kimi, «qalstuksuz görüşdür»?
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C a v a b: Bəli, bəli. Mən Antalyaya, dəniz sahilinə gedirəm.
M ü x b i r: Rusiyalılara tanış yerdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyirlər, rusiyalılar Antalyada tez-tez olurlar. Doğrudur, mən görməmişəm, orada
heç vaxt olmamışam. Lakin dəvəti qəbul etmişəm və ora uçuram. Belə ki, orada bir az dincələcək, sonra isə
Bakıya, Azərbaycana gedəcəyəm.
S u a l: Etiraz etmirsinizsə, bir qədər fəal siyasətdən danışaq. Avropa Balkan yarımadasında hərbi
münaqişəyə cəlb olunmuşdur. Yuqoslaviya son illərdə qanlı milli münaqişələr mənbəyinə çevrilibdir. Siz
bir çoxlarının potensial təhlükəli region adlandırdığı, çox müxtəlif xalqların yaşadığı və kəskin milli, ərazi
problemləri olan Qafqazdakı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Yoxsa belə müqayisə əsassızdır?
C a v a b: Bilirsiniz, müqayisə etmək istəmirəm. Hər regionun öz xüsusiyyətləri var. Burada müqayisə o
qədər də düz gəlmir. Bununla belə, mən hazırda Qafqazın mürəkkəb vəziyyətdə olması barədə fikrinizlə
tamamilə razıyam. Əvvələn, bilirsiniz ki, hələ 11 il bundan əvvəl Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistanla
Azərbaycan arasında münaqişə yaranmışdır. Bu münaqişə nəticəsində erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini işğal etmişlər. İşğal olunmuş ərazilərdən bir milyondan çox azərbaycanlı qovulub və onlar
köçkün vəziyyətində, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Doğrudur, beş il bundan əvvəl, 1994-cü il mayın 12-də biz
atəşkəs haqqında saziş bağladıq və beş ildir ki, tam sülhə nail olmaq üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
danışıqlar aparırıq.
Bilirsiniz ki, Gürcüstan ərazisində Abxaziya və Osetiya münaqişələri var. Şimali Qafqazın çətinlikləri,
vəziyyəti sizə məlumdur. Əlbəttə, Qafqaz özü-özlüyündə qeyri-adi regiondur, son illərdə isə, şübhəsiz ki,
millətlərarası toqquşmalar, müstəqillik cəhdləri və sairə buna gətirib çıxarmışdır. Balkanlarda da vəziyyət son
dərəcə mürəkkəbləşmişdir.
Doğrudur, deməliyəm ki, 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanda vəziyyət yaxşı deyildi. Əlbəttə, indi bütün
Dünya Birliyi, Balkan yarımadasında qayda-qanun yaratmaq istəyən dövlətlər etnik təmizləmənin əleyhinə, bu
vəhşiliyin əleyhinə çıxırlar və sair. Ermənistan silahlı birləşmələrinin etnik təmizləmə ilə məşğul olduğu və
adamları öz yaşayış yerlərindən didərgin saldıqları, torpaqlarımızı işğal etdikləri vaxtlarda Azərbaycana qarşı da
bu cür vəhşilik olmuşdur. Ola bilsin, o vaxtlar Azərbaycan və Ermənistanla bağlı hallara indiki kimi əhəmiyyət
verilməmişdir. Ancaq hesab edirəm ki, münaqişə harada olursa olsun, onu aradan qaldırmaq lazımdır.
S u a l: Lakin bununla əlaqədar Siz razısınızmı ki, NATO indi Kosovoda olduğu kimi, məsələn,
haradasa daha yaxında, sizin Qafqaz regionunda sakitləşdirici rolunu oynasın, qayda-qanun yaratsın?
C a v a b: Bilirsiniz, açığını deyəcəyəm, kim bizdə, - mən Cənubi Qafqazı nəzərdə tuturam, - qaydaqanun yarada bilərsə, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişəni aradan qaldırarsa, biz onları məmnunluqla
qəbul edərik. Ona görə ki, bizə sülh gərəkdir. Başa düşürsünüzmü, bizə sülh gərəkdir, bizə əmin-amanlıq
gərəkdir. Xalqımız sülh şəraitində yaşamaq istəyir. Biz özümüz beş ildir danışıqlar aparırıq. Düzdür, danışıqları
tək aparmırıq. Biz bunu həmsədrləri Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Fransa olan Minsk qrupunun iştirakı ilə edirik.
Buna görə də biz hər şeyə hazırıq.
S u a l: Ötən 10 il nəinki coğrafi sərhədləri labüd surətdə dəyişdirmiş, həm də xalqlarımızı birbirindən bir qədər uzaqlaşdırmışdır Lütfən deyin, Siz indiki vəziyyəti və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
perspektivlərini necə təsəvvür edirsiniz? Yoxsa, hesab edirsiniz ki, gələcək hər halda müsəlman
dünyasının coğrafi cəhətdən Orta Asiyada, Qafqazda yerləşən ölkələrinin daha kiçik, daha məhəlli
ittifaqlarınındır?
C a v a b: Bilirsiniz, heç bir proqnoz vermək istəməzdim. Əgər hər hansı ittifaq, hər hansı birlik iqtisadi
inteqrasiyaya, ölkələr arasında qarşılıqlı münasibətlərin yaxşılaşmasına, ən başlıcası isə, möhkəm sülhün
bərqərar olmasına xidmət edirsə, məqbuldur. Buna görə də əgər Müstəqil Dövlətlər Birliyi, - doğrudur, o, çox
ağır irəliləyir, - ən əvvəl özünün daxilindəki münaqişələrin tənzimlənməsi üçün belə səviyyəyə gəlib çıxarsa, bu,
gözəl olardı. Məsələn, mən hələ 1993-cü ildə dövlət başçılarının görüşü zamanı bəyanat verərək bildirmişdim
ki, birliyin daxilindəki münaqişələri ləğv etmək üçün, gəlin qüvvələri hər halda səfərbərliyə alaq. Əgər birliyin
daxilində, hər hansı ittifaqın daxilində ölkələr arasında münaqişələr varsa, onda bu birlik möhkəm, etibarlı ola
bilməz. Ümumiyyətlə, siz dünyadakı digər ittifaqlara nəzər salsanız, onların daxilində münaqişə edən, bir-biri
ilə müharibə aparan ölkələr olduğunu heç yerdə görməzsiniz. Təəssüf ki, bizim birliyimiz bu məsələni həll edə
bilmir.
S u a l: Xahiş edirəm deyəsiniz, Siz bu fikirlə razısınızmı ki, Azərbaycanı MDB-nin ən çox
qərbpərəst və ya Qərbə meylli ölkələrindən biri adlandırırlar? Yəni iqtisadi əlaqələr vasitəsilə, Xəzər
nefti vasitəsilə Britaniya ilə xüsusi əlaqələr yaranıb, Britaniyanın isə ABŞ ilə xüsusi əlaqələri var.
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Beləliklə, Bakının da təkcə Londonla deyil, həm də Vaşinqtonla xüsusi əlaqələri var. Siz bununla
razısınızmı?
C a v a b: Bilirsiniz, müstəqil dövlət olaraq biz öz siyasətimizi belə elan etmişik: biz dünyanın bütün
ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq etmək istəyirik. Başa düşürsünüzmü, biz fərq qoymuruq. Bizə
öz iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmək lazımdır, xalqımızın həyat səviyyəsini yüksəltmək lazımdır. Bizim iqtisadi
potensialımız, təbii ehtiyatlarımız və bir çox digər sərvətlərimiz var. Digər MDB ölkələrində olduğu kimi, biz
də indi bütün bunlardan öz gücümüzlə istifadə edə bilmirik. Buna görə də kimlərlə, necə deyərlər, özümüz üçün
faydalı, səmərəli əməkdaşlıq edə biliriksə, onlarla da əməkdaşlıq edirik. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə,
Avropa ölkələri ilə – Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və təbii ki, MDB ölkələri ilə də əməkdaşlıq edirik.
Başa düşürsünüzmü, əsla belə mülahizələr yürütmək olmaz, bir halda ki, biz MDB-dəyik, deməli, bütün
dünyadan təcrid olunmalıyıq. Axı MDB-də başlıca tərəfdaşımız olan Rusiya təcrid olunmur. İndi təcrid olmaq
hamıya ziyandır. Odur ki, belə mülahizələr və yeri gəlmişkən, təəssüflər olsun, Rusiyanın kütləvi informasiya
vasitələrində verilən belə qiymətlər ədalətsizlikdir. Mən onlarla razı deyiləm.
S u a l: Azərbaycan NATO-nun genişlənməsinə necə baxır? Siz Şimali Atlantika Assambleyasına
daxil olmaq istərdinizmi?
C a v a b: Bilirsiniz, siz belə birbaşa sualları əbəs yerə verirsiniz. Ancaq NATO-nun genişlənməsi
prinsipcə artıq reallığa çevrilmişdir. NATO-nun genişlənməsinin əleyhdarları olsa da, Avropanın üç dövləti bu
təşkilata daxil olmuşdur. Sonra, Şimali Atlantika Assosiasiyasına təxminən 50 ölkə daxildir, oraya bütün MDB
ölkələri də daxildir. Yeri gəlmişkən, onların hamısı Vaşinqtonda NATO-nun 50 illiyində təmsil olunmuşdu…
M ü x b i r: Demək olar, hamısı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiya istisna olmaqla. Amma Rusiya da təmsil edilə bilərdi… Yadınızdadır ki,
bir vaxtlar Parisdə Rusiya ilə NATO arasında xüsusi xartiya imzalanmışdı. Bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki,
Rusiya NATO ilə ən əvvəl əməkdaşlıq etmək istəyir. Buna görə də belə düşünmək ədalətli deyildir ki, Rusiya
NATO ilə əməkdaşlıq edə bilər, amma başqaları yox.
M ü x b i r: Cavaba görə sağ olun. Əlbəttə, Rusiyada baş verən dramatik hadisələr haqqında Sizin
rəyinizi bilmək bizim üçün çox maraqlı olardı. İndi Rusiyanın yeni Baş naziri var – Sergey Stepaşin. O,
bir ildən bir qədər az müddətdə üçüncü Baş nazirdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu, Rusiyanın daxili işidir. Mən bu işə qarışmaq və qiymət vermək
istəmirəm. Xalq tərəfindən seçilmiş prezident Yeltsin, hər halda, ölkəyə rəhbərlik edir və öz məsələlərinin həlli
üçün müəyyən tədbirlər görür. Əgər o bunu indi etmişdirsə, görünür, daha yaxşı nəticəyə ümid bəsləyir. Biz isə
istəyirik ki, Rusiyada vəziyyət yaxşı olsun. Ona görə ki, biz Rusiya ilə çox, olduqca sıx bağlıyıq. İqtisadi
cəhətdən də bağlıyıq, Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaşayır, insani əlaqələr olduqca çoxdur, lap çoxdur. Biz 200
il Rusiya ilə birlikdə olmuşuq. Buna görə də bir neçə ildə, on ildə bir-birindən ayrılmaq qeyri-mümkündür və
lazım deyildir. Əgər biz bütün dünya ilə inteqrasiya etmək istəyiriksə, onda nə üçün 200 il birlikdə olduğumuz
ölkədən uzaqlaşmalıyıq? Buna görə də biz istəyirik ki, Rusiyada vəziyyət getdikcə yaxşılaşsın. Yeri gəlmişkən,
bunu iqtisadi əlaqələrimiz də tələb edir. Məsələn, Rusiyada iqtisadi böhran oldu, bundan biz də çox çətinlik
çəkdik. Doğrudur, biz tab gətirdik, Azərbaycanda inflyasiyanın, böhranın inkişaf etməsinə imkan vermədik.
Buna baxmayaraq, təzyiq güclü idi. Ona görə də Rusiyada vəziyyət nə qədər yaxşı olarsa, bizim üçün də bir o
qədər yaxşı olacaqdır.
O ki qaldı dəyişikliklərə, təkrar edirəm, bu, Rusiyanın daxili işidir. Mən Sergey Vadimoviç Stepaşini
tanıyıram, o, təcrübəli, zənnimcə, bir çox vəzifələrdə sınanmış adamdır. Bilirəm ki, Rusiyada kifayət qədər
nüfuza malikdir. Görünür, buna belə bir fakt sübutdur ki, Rusiya hökumətinin sədri vəzifəsinə onun
namizədliyini Duma elə ilk dəfədən təsdiq etmişdir. Buna görə də ümidvarıq ki, vəziyyət yaxşı olacaqdır.
M ü x b i r: Heydər Əliyeviç, suallarıma ətraflı, diplomatikcəsinə və olduqca maraqlı cavablar
verdiyinizə görə çox sağ olun. Biz Sizə ən əvvəl möhkəm cansağlığı və uğurlar arzulayırıq. Sağ olun.
Heydər Əliyev: Mənə göstərdiyiniz diqqətə görə siz də çox sağ olun. Televiziyanız vasitəsilə bütün
rusiyalılara öz salamımı və ən yaxşı arzularımı yetirirəm.
M ü x b i r: Çox sağ olun.
Müsahibəni Rusiya
ictimai televiziyasının müxbiri Aleksandr Panov aparmışdır
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Bİ-Bİ-Sİ RADİOSUNUN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
London
20 may 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, xahiş edirəm mənim təbrikimi qəbul edəsiniz. Özü də bu, ikiqat təbrikdir.
Çünki Siz taleyin yeni bir sınağından uğurla çıxmısınız. Digər tərəfdən isə Sizi Türkiyədə Mustafa Kamal
Atatürk adına beynəlxalq sülh mükafatı gözləyir. Siz bu mükafatı nə zaman qəbul etməyə hazırsınız?
C a v a b: Sağ olun. Sizin təbrikinizə görə təşəkkür edirəm. Minnətdaram.
Mən bu gün Türkiyəyə gedirəm. Türkiyənin proqramına görə, onlarda qəbul olunmuş qanuna görə,
Mustafa Kamal Atatürk adına beynəlxalq sülh mükafatı mayın 19-da verilir. Çünki 19 may Mustafa Kamal
Atatürkün Samsundan yürüşə, vuruşa başlaması günüdür. Bu bayramdır. Ancaq mən o günə çatdıra bilmədim.
Görünür ki, müəyyən bir gün təyin olunacaq və mükafat mənə veriləcəkdir. Əsas mükafatla təltif olunmaqdır,
onun hansı vaxtda alınması o qədər də əhəmiyyətli deyildir.
S u a l: Cənab prezident, Sizin Amerikada Robert Koçaryanla görüşünüz olub və həmin görüşdən
sonra Ermənistan prezidenti bizim Vaşinqtondakı müxbirimizə deyib ki, ümumiyyətlə, bu görüşlər çox
səmərəli keçibdir. Çünki artıq bu görüşdən sonra o, prezident Heydər Əliyevi daha yaxşı başa düşür. Siz
həmin görüşdən hansı nəticəni çıxartdınız?
C a v a b: Mən də bu görüşün əhəmiyyətli olduğunu və səmərəli olduğunu təsdiq edirəm. Mən də belə
fikirdəyəm.
Mən Robert Koçaryanla 1994-cü ildə bir neçə dəfə görüşmüşəm və o, Ermənistanın prezidenti seçiləndən
sonra da bizim onunla Moskvada iki dəfə görüşlərimiz olubdur. Ancaq Vaşinqtondakı görüş daha da səmərəlidir
və görünür ki, o, məni daha da yaxşı tanıdığı kimi, mən də onu daha da yaxşı tanıyıram. Yəni tanımaq imkanı
əldə edirəm və bunlar da ümid verir ki, biz danışıqlarda müəyyən qədər irəliyə gedə bilərik.
S u a l: Cənab prezident, Siz Bakıdan çıxandan sonra bir müddətdir ki, Azərbaycanda hansısa
mənada hakimiyyət boşluğu hiss olunur. Yəni baxmayaraq ki, Siz kənardasınız, ölkədən xaricdəsiniz,
əlbəttə, əminəm ki, Siz bütün problemləri və məsələləri nəzərdən keçirirsiniz. Amma bizim dinləyicilər və
bir çox insanlar, mütəxəssislər Bakıda hiss edirlər və deyirlər ki, bəlkə prezident vəzifəsinin hansısa bir
hissəsini Konstitusiyaya müvafiq şəkildə kiməsə həvalə etsəydi, bu, Azərbaycanda siyasi vəziyyətin
yaxşılaşmasına və səmərəli şəkildə inkişafına kömək edərdi.
C a v a b: Sizin dediyiniz o sözlər, - yəni bilmirəm bu, öz sözünüzdür, yaxud da sizin dinləyicilərin
sözləridir, - onlar səhvdir. Azərbaycanda qətiyyən hakimiyyət boşluğu yoxdur. Hakimiyyət tam yerindədir.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi işdən ötrü getmişdim. Bir həftədən çox bu işlərlə məşğul
olmuşam. Bundan sonra cərrahiyyə əməliyyatı keçirilən zaman mənim cəmi bir gün Bakı ilə, Azərbaycanla
əlaqəm olmayıbdır. Qalan vaxtlar həmişə əlaqələrim olubdur. Öz vəzifələrini yerinə yetirənlərlə mütəmadi
telefon əlaqələrim vardır. Lazım olan məsələləri mənimlə məsləhətləşirlər, mən lazım olan göstərişləri verirəm.
Onu qeyd edə bilərəm ki, mən 1993-cü ildən, Azərbaycana rəhbərlik etdiyim dövrdən indiyə qədər demək
olar ki, bu qədər uzun müddətdə ölkədən kənarda olmamışdım. Ancaq bu, eyni zamanda mənim üçün sınaq
oldu və bizim ölkəmiz üçün də sınaq oldu ki, demək, mən bəlkə bundan artıq, uzun müddət də ölkədən kənarda
ola bilərəm. Bizim hakimiyyət artıq çox mütəşəkkildir. Hərə öz işi ilə məşğuldur, hərə öz işini aparır və mən
deyə bilərəm ki, bu bir ay müddətində Azərbaycanda heç bir sahədə hansısa bir zəiflik yoxdur.
Mən hər gün Milli Məclisin sədri ilə, Baş nazirlə, Prezident Aparatının başçısı ilə, nazirlərin çoxu ilə,
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə telefon əlaqəsi saxlayıram. Onlar mənə məruzə edirlər və hər dəfə də mənə
işlərin yaxşı getdiyini deyirlər. Mən bir onların məruzəsindən yox, başqa yerdən aldığım məlumatlara görə də
hesab edirəm ki, bu, elə bizim ən böyük nailiyyətlərimizdəndir. Yəni Azərbaycanda artıq sabitlik yaranıbdır,
istiqrar yaranıbdır, ictimai-siyasi sabitlik möhkəmdir, əsaslıdır və onu pozmaq, dəyişdirmək mümkün deyildir.
Bu xəstəlik mənim üçün xəstəlik oldu, eyni zamanda ümumi dövlət işimizdə müəyyən bir sınaq dövrü oldu. Bu
sınaqdan da biz çox gözəl çıxırıq.
M ü x b i r: Çox gözəl. Cənab prezident, Sizə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də sənə təşəkkür edirəm.
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Müsahibəni Bi-Bi-Si radiosunun müxbiri Famil İsmayılov
aparmışdır
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN SƏDRİ YILDIRIM AKBULUT İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara, Çankaya köşkü
22 may 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük, cənab Akbulut! Görüşümə gəldiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirəm.
Fürsətdən istifadə edərək, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik
edirəm. Onu da deməliyəm ki, mən Türkiyə parlamentinin yeni sədrinin seçilməsini mühüm bir hadisə kimi
qiymətləndirirəm.
Y ı l d ı r ı m A k b u l u t: Səmimi sözlərinizə görə Sizə təşəkkür edirəm, cənab prezident. Zati-alilərinizin
Türkiyəyə gəlməsindən çox məmnun olduq. Türkiyə Konstitusiyasına və Məclisin daxili nizamnaməsinə görə
parlamentdə sədrlik və Sədrlik Şurası təşkil olunur. Hazırda ölkədə eyni zamanda, yeni hökumətin qurulması
prosesi gedir. İndi parlamentin yeni sədri seçildi, Sədrlik Şurasına isə yaxın günlərdə seçkilər keçiriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyədəki siyasi həyat Azərbaycan üçün daim böyük əhəmiyyət daşıyır. Biz
Türkiyədə seçkilərin gedişini diqqətlə izləyirdik və çox məmnun olduq ki, seçkilər normal, uğurla keçdi.
Seçkilərdən sonra Böyük Millət Məclisi öz işinə başlamış, parlamentin sədrini seçmişdir. Ümid edirəm ki, yaxın
vaxtlarda hökumət qurulacaq və Türkiyə Cümhuriyyəti daha da irəliləyəcəkdir.
Y ı l d ı r ı m A k b u l u t: Cənab prezident, ölkələrimizin əlaqələrinin gündən-günə inkişaf etməsi çox
vacibdir. Biz istəyirik ki, həm Türkiyədə, həm də qardaş Azərbaycanda çox yaxşı bir əməkdaşlıq, demokratik
qaydalar çərçivəsində vətəndaşlarımızın rifah halı daha da yüksəlsin və inkişaf etsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizin sözlərinizə tam şərikəm, cənab sədr, çünki bu, bizim də diləyimizdir.
Türkiyə – Azərbaycan əlaqələri çox güclüdür, möhkəmdir, sarsılmazdır. Yaşadığımız hər gün, hər ay bu
əlaqələrimizi daha da genişləndirir, inkişaf etdirir. Ümid edirəm ki, Türkiyədə yeni seçkilər keçiriləndən sonra
bu əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün yeni addımlar atılacaqdır. Şübhəsiz ki, bu uğurların başında əziz
dostum, qardaşım, prezident Süleyman Dəmirəl durur. Onun Azərbaycana olan münasibəti, ölkəmizə göstərdiyi
diqqət, qayğı Azərbaycanın daimi inkişafını təmin edir.
Y ı l d ı r ı m A k b u l u t: Hörmətli cənab prezident, çox doğru deyirsiniz. Biz prezident Süleyman
Dəmirəlin bu sahədəki fəaliyyətini ürəkdən dəstəkləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həm Azərbaycan, həm Türkiyə regional problemlərin, ölkələrimizi maraqlandıran
məsələlərin həllində eyni mövqedən çıxış edir. Mən əminəm ki, bu, həmişə belə olacaqdır. Türkiyə
parlamentinin bu sahədəki fəaliyyəti də ölkələrimizin arasındakı əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə
yönəldiləcəkdir.
Y ı l d ı r ı m A k b u l u t: Elədir, cənab prezident. Bizim istəklərimiz eynidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm. Buyurun gəlin.
Y ı l d ı r ı m A k b u l u t: Minnətdaram, cənab prezident. Dəvətinizi böyük məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ BÜLƏND ECEVİT İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara, Çankaya köşkü
22 may 1999-cu il
B ü l ə n d E c e v i t: Cənab prezident, Sizi ürəkdən salamlayıram. Səhhətinizin tam yaxşı olduğunu
görməkdən məmnun qaldığımı bildirir və Türkiyəyə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə və dostluq münasibətlərinə görə, cənab Ecevit, Sizə təşəkkürümü
bildirir və doğma bir torpağa, öz vətənimə gəldiyimi nəzərinizə çarpdırıram.
Hörmətli Baş nazir, mən Sizi təbrik edirəm. Siz seçkilərdə böyük nailiyyət əldə etdiniz, partiyanız birinci
yerə çıxdı. Mən sizin partiyanıza və Türkiyə Cümhuriyyətinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Bilirəm ki,
seçkilərdən sonra hazırda yeni hökumət qurursunuz. Əminəm ki, çox dəyərli bir hökumət qurursunuz. Siz əziz
dostum, qardaşım prezident Süleyman Dəmirəl ilə birlikdə Türkiyə Respublikasını daha da yüksəklərə
qaldıracaqsınız və inkişaf etdirəcəksiniz. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı onu tələb edir ki, Türkiyə
həmişə güclü, inkişafda və qüdrətli olsun, Türkiyənin dostu, qardaşı olan Azərbaycan Türkiyə ilə əl-ələ verib
daha da irəliyə getsin.
B ü l ə n d E c e v i t: Ölkələrimizin əlaqələrinin sürətli inkişafında prezident Heydər Əliyevin böyük
xidməti olduğunu vurğulamaq istəyirəm. İmzalanmış neft müqavilələrinin həyata keçirilməsi sahəsində
görülmüş işlər çox maraqlıdır.
Bakı-Ceyhan boru kəmərinin çəkilişi əsasən başlanmışdır.
Biz keçən ilin oktyabrında Ankarada birgə bəyannamə imzaladıqdan sonra işlər yaxşı gedir. İki ay bundan
əvvəl İstanbulda protokol imzalandı, texniki və maliyyə məsələlərinin üç ay müddətində həll edilməsi qərara
alındı.
Bu kəmərin çəkilişinə edilən maneələr, onun xərcinin guya çox baha olması barədə söz-söhbət artıq geridə
qalmışdır. Vaxtilə deyirdilər ki, kəmər 3,7 milyard dollara başa gələcəkdir, amma belə olmadı. Türkmənistan
qazının da Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan ərazisindən Gürcüstana, oradan da Türkiyəyə nəqli çox faydalı
olacaqdır. Bu məsələ çoxdan müzakirə edilirdi, Qərb də, Amerika da bunu istəyirdi. Ancaq bəzi səbəblərə görə
bu alınmırdı. İndi isə bu, tam realdır. Mən Vaşinqtona getməmişdən əvvəl Türkmənistan qaz kəmərinin çəkilişi
ilə məşğul olan Amerika şirkətləri Bakıya gəlmişdilər. Mən onlarla görüşdüm. Həmin şirkətlər məndən bir daha
icazə istədilər. Dedim ki, biz buna çoxdan icazə vermişik, çünki bu qaz Türkiyəyə gedəcəkdir.
B ü l ə n d E c e v i t: Bütün bu məsələlərin həllində böyük xidmətlərinizə görə Sizə təşəkkür edirik.
Mən Sizə Mustafa Kamal Atatürkün şəklini bağışlamaq istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, mənim üçün çox dəyərli hədiyyədir. Bu, bir də ona görə dəyərlidir ki, siz
mənə «Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı»nı vermisiniz. Çox sağ olun.
B ü l ə n d E c e v i t: Prezident Süleyman Dəmirəlin dəvətini qəbul edib Türkiyəyə gəldiyinizə görə Sizə
təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz, Antalya dünyanın ən gözəl istirahət ocaqlarından biridir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti olduğum altı ildən bəri heç
vaxt istirahət etməmişəm. Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl məni dəfələrlə Türkiyəyə istirahətə dəvət
etmişdi, amma gələ bilmirdim. İndi isə istirahət etməyə məcburam.
Sizə Vaşinqton səfərimdən söhbət açmaq istəyirəm. Biz orada çox işlər gördük. Prezident Bill Klintonla
görüşdük, danışdıq. Dövlət katibi xanım Olbraytla görüşlərimiz oldu. Sonra xanım Olbraytın iştirakı ilə
Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan prezidentlərinin, bir sıra xarici ölkələrin – Amerikanın, Fransanın,
Almaniyanın, İngiltərənin, Norveçin, Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin Qafqazda barışın, sülhün,
əməkdaşlığın, iş birliyinin yaranması barədə görüşü oldu.
ABŞ-ın dövlət katibinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü, sonra isə
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin təkbətək görüşü oldu.
Bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 11 ildir ki, başlayıbdır. 1994-cü il mayın 12-dən atəşkəs
elan edilibdir. Yəni beş ildir atəş yoxdur, amma sülh, barış da yoxdur. Torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır.
Bir milyondan çox qaçqın vətəndaşımız çadırlarda yaşayır.
Amerika, Fransa və Rusiya Minsk qrupunun həmsədrləridirlər. Onlar bu münaqişənin sülh yolu ilə həll
edilməsinə çalışdılar, lakin 1998-ci ildə Ermənistanın o vaxtkı prezidenti istefaya getdi, yeni prezident seçildi,
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nəticədə danışıqlar prosesi müəyyən qədər ləngidi. Ona görə də mən Vaşinqtona getməmişdən əvvəl
Amerikanın, Rusiyanın və Fransanın prezidentlərinə məktub yazdım. Onlara yazdım ki, siz bu münaqişənin
həllini öz üzərinizə götürmüsünüz, amma mən bu işdə çox passivlik görürəm. Mən Bill Klintondan, Boris
Yeltsindən, Jak Şirakdan cavab aldım. Vaşinqtonda cənab Klintonla, cənab Şirakla, xanım Olbraytla görüşüb bu
barədə söhbət etdim. Mən bir daha bildirdim ki, biz Dağlıq Qarabağa müstəqillik verə bilmərik. Onlar dedilər
ki, bu münaqişə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplər əsasında həll olunmalıdır. Mən
Vaşinqtondakı görüşlərdən hiss etdim ki, biz bu münaqişənin həlli məsələsini irəliyə apara bilərik.
Senator Sem Braunbekin «İpək yolu strategiyası» qanun layihəsi hazırlandı. 1998-ci ildə Avropa
Birliyinin himayəsi ilə Bakıda qədim İpək yolunun bərpası mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirildi. Bu
konfransda 35 ölkədən, 15 beynəlxalq təşkilatdan nümayəndə heyətləri, 9 ölkənin prezidentləri iştirak edirdilər.
TRASEKA proqramı çərçivəsində keçirilən bu konfransda biz çox mühüm sənədlər qəbul etdik.
1997-ci ildə mən Amerikada rəsmi səfərdə olarkən prezident Bill Klintonla birgə bəyanat imzaladıq.
Orada yazılıb ki, Amerika hökuməti 907-ci düzəlişin ləğv edilməsini istəyir və buna çalışacaqdır. Bu məsələ son
dəfə konqresdə müzakirə edilərkən bizim üçün cəmi 28 səs çatmadı. Bu isə o deməkdir ki, biz ABŞ
Konqresində də Azərbaycana münasibətdə müsbət dəyişikliyə nail ola bilmişik. Əminəm ki, cənab Braunbekin
hazırladığı qanun layihəsi qəbul olunacaq və 907-ci maddə də öz təsir gücünü itirəcəkdir.
Vaşinqtona səfərim zamanı Amerikanın iri neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında 3 yeni müqavilə imzalandı.
Bunları mən yüksək qiymətləndirirəm. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üzrə artıq
19 müqavilə imzalanmışdır. Biz 1997-ci ildə ilkin neftin dünya bazarına çıxarılmasına başladıq. Biz bu il
Gürcüstanda Bakı-Supsa boru kəmərinin açılışı mərasimini keçirdik. İndi Bakı nefti iki istiqamətdə – BakıNovorossiysk, Bakı-Supsa kəmərləri vasitəsilə dünya bazarına çıxarılır. Biz Bakı-Ceyhan kəmərinin çəkilişini
də başa çatdıracağıq.
Mən ABŞ Konqresində, Senatında maraqlı görüşlər keçirdim. Əminəm ki, apardığım danışıqlar öz müsbət
nəticəsini verəcəkdir. Sizə məlumdur ki, Rusiya Ermənistana qeyri-qanuni yolla silah verir və həmin
respublikada hərbi baza saxlayır.
Mən MDB ölkələri dövlət başçılarının bu yaxınlarda Moskvada keçirilmiş toplantısında bir daha protest
verdim ki, nə üçün Rusiya Ermənistanda ordu saxlayır? Mən bu məsələni dəfələrlə qaldırmışam. Yeltsin mənə
deyir ki, bu, Azərbaycana qarşı deyil.
B ü l ə n d E c e v i t: Cənab prezident, bizim bu səmimi görüşümüzə görə Sizə minnətdarlığımı
bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizə böyük uğurlar arzulayıram. Çox arzu edirəm ki, tezliklə yeni hökuməti
qurub, işə başlayasınız.
B ü l ə n d E c e v i t: Bu görüşdən bir daha şərəf duyduğumu bildirir, Sizə möhkəm cansağlığı
arzulayıram. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL VƏ HƏYAT
YOLDAŞI NƏZMİYYƏ XANIMLA GÖRÜŞÜ VƏ DÖVLƏT BAŞÇILARININ
JURNALİSTLƏR QARŞISINDA BƏYANATI
Ankara, Çankaya köşkü
23 may 1999-cu il
Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin bəyanatı
Qardaş, dost və qonşu Azərbaycanın dəyərli cümhur başqanı, əziz qardaşım Heydər Əliyevi görməkdən hər
zaman böyük şərəf və məmnunluq duyuruq. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarında NATO-nun zirvə toplantılarında
iştirak etdikdən sonra cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalmışdır. İndi yaxşılaşmışdır. Öz adımdan və xanımım
adından, qardaş türk xalqı adından ona «keçmiş olsun» deyirik. Türkiyədə bir müddət dincəldikdən sonra
Azərbaycana, Bakıya iş başına dönəcəkdir.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər iki qardaş ölkə arasında olan münasibətlər kimi çox
yaxşıdır və daha da genişlənəcəkdir. Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşduqdan bu yana hörmətli prezident
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə əvvəla, sabitliyə nail olmuş, sonra isə inkişafını davam etdirmişdir. İndi
Azərbaycan dünya dövlətləri arasında sayılan önəmli məmləkətə çevrilmişdir.
Orada hamımızı daxilən incidən, üzən Qarabağ hadisəsidir. Bu hadisə nəticəsində bir milyona yaxın azəri
qardaşımız yerindən-yurdundan, evindən didərgin düşmüşdür və hələ də köçkün vəziyyətindədir. Azərbaycan
xoş məramla, soyuqqanlılıqla məsələnin sülh yolu ilə həllini axtarmaqda davam edir. Türkiyə olaraq biz də sülh
yolunu dəstəkləyirik. İstəyirik ki, məsələ dincliklə həll olunsun, qaçqın qardaşlarımız yerlərinə-yurdlarına
dönsünlər.
Azərbaycan bu üzüntülər içində yaşamaqla yanaşı, digər tərəfdən haqsızlıqlara da məruz qalır. Bu
haqsızlıqların birincisi Amerikanın qoyduğu qadağadır. Amerika Konqresinin qəbul etdiyi 907-ci düzəliş bu
qadağanı qoymuşdur. Onun aradan qaldırılması barədə mən də Amerika prezidentinə bir neçə dəfə müraciət
etmişəm.
Digər tərəfdən, Azərbaycan inkişafını davam etdirir. Müstəqilliyə qovuşduğu gündən bu yana çox şey
yaxşılaşmışdır. Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi istiqamətində mühüm yol keçilmişdir. Ümid edirik ki,
qarşıdakı qısa müddətdə Azərbaycan dünyanın mühüm neft ölkələrindən birinə çevriləcəkdir. Qədimdən neft
diyarı kimi tanınan Azərbaycanın yenidən dirçəlişini təmin etmək, inkişafını daha da sürətləndirmək üçün
ehtiyacı olan qaynaqlara mütləq qovuşmasını diləyirəm. Bakı-Ceyhan boru xətti bu məqsədlə çəkiləcəkdir.
Bununla bir tərəfdən həm Orta Asiya neftinin, həm də Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neftin dünya
bazarlarına çıxarılmasına imkan yaranacaq, digər tərəfdən də Azərbaycanın hələ istifadə edilməyən təbii
sərvətləri işlənəcək, onları ölkənin rifahına yönəltmək mümkün olacaqdır.
Eyni zamanda Türkmənistan qazı Xəzər dənizi, Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə gələcək və
buradan da Avropa bazarlarına çatdırılacaqdır. Bu layihə də gündəlikdədir.
Biz Azərbaycanın yüksəlişinə imkanımız daxilində hər cür dəstək veririk və verəcəyik. Azərbaycanı
narahat edən məsələ dünya səhnəsinə də çıxmışdır. ATƏT və beynəlxalq birlik bu problemin həllinə qoşulur.
Hörmətli Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın göstərdiyi səylər hər zaman təqdirlə qarşılanır.
Məsələni güc işlətmədən, dialoq yolu ilə həll etmək üçün iztirablar çəkilmiş, amma səbr göstərilmişdir.
Hörmətli Əliyevə təkrar-təkrar «keçmiş olsun», «öz vətəni olan Türkiyəyə xoş gəlmişdir!» deyirəm.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli prezident, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl!
Mən bu gün Türkiyədə olmaqdan və Sizin çevrənizdə olmaqdan son dərəcə məmnunam, Amerikada
NATO-nun toplantısında birgə çalışdıq və Türkiyə üçün də, Azərbaycan üçün də birgə çox işlər gördük. Ondan
sonra əməliyyat keçirmək məcburiyyətində oldum.



Görüşdə Azərbaycanın millət vəkili, ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev iştirak edirdi.
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Əziz dostum, qardaşım, ancaq o andan, o gündən indiyə qədər mən Sizin böyük diqqətiniz, böyük
qayğınız, böyük hörmətiniz altında yaşayıram. Mən bu dostluğu, qardaşlığı fövqəladə, dünyada insanlar
arasında dostluğun nümunəsi hesab edirəm. Əziz dostum, bu dostluğu, qardaşlığı da, Sizin nə qədər insanpərvər,
nə qədər insansevər olduğunuzu, dosta nə qədər sadiq, sədaqətli olduğunuzu da həmişə göstərmisiniz. Amma
indi, mən xəstə olduğum zaman bunu xüsusi hiss etdim. Mən bunlara görə Sizə təşəkkür edirəm. Xəstəxanada
olduğum zaman Siz daim əlaqə saxlamısınız, əməliyyat aparan və müalicə edən həkimlərlə danışmısınız, halımı
soruşmusunuz. Mənim özümlə danışmısınız, mənə ürək-dirək, ruh vermisiniz, məni ruhlandırmısınız. Bunlar
hamısı mənim xəstəliyimin tezliklə aradan qaldırılmasına da kömək edibdir.
Xəstəliyi sağaldan təkcə dərman, həkim deyil, eyni zamanda insanların, dostların göstərdiyi münasibət,
qayğı, diqqətdir. Mən bu gözəl münasibəti, qayğını, diqqəti ilk olaraq, ən yüksək səviyyədə Sizdən görürəm və
buna görə də təşəkkür edirəm. Məni Türkiyəyə dəvət etdiyinizə görə bir daha, bir daha təşəkkür edirəm.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında xəstəxanadan çıxandan sonra məhz Türkiyəyə gəlməyim mənim üçün çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Türkiyə mənim üçün müqəddəs bir yer, müqəddəs ölkədir, müqəddəs bir
torpaqdır. Eyni zamanda bu, mənim öz məmləkətimdir. Siz görürsünüz ki, mən buraya gələn dəqiqədən
vəziyyətim günbəgün yaxşılaşır və sağlamlığım artır. Bu, yenə də Sizin xidmətinizin nəticəsidir, Türkiyədə olan
ab-havanın, iqlimin, Sizin qayğınızın, münasibətinizin nəticəsidir. Bunlara görə təşəkkür edirəm.
Mənə çox yüksək qonaqpərvərlik, müsafirpərvərlik göstərirsiniz. Bu qədər yüksək qonaqpərvərliyi hər
adam göstərə bilməzdi. Əziz qardaşım, bu, Sizin nə qədər böyük qəlbə malik olduğunuzu, nə qədər böyük insan
olduğunuzu, nə qədər böyük dost olduğunuzu bir daha göstərdi. Bu, təkcə mənim üçün yox, Türkiyə üçün,
Azərbaycan üçün, bütün dünya üçün göstərir ki, böyük insan nə cür olur. Böyük insan Süleyman Dəmirəldir,
böyük qəlbli insan Süleyman Dəmirəldir. Bunların hamısına görə təşəkkür edirəm.
Azərbaycan haqqında, mənim haqqımda dediyiniz sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Həqiqətən, Azərbaycan müstəqilliyə qovuşandan sonra çox ağır və çətin bir yol keçir. Amma Türkiyə
Cümhuriyyəti və əziz dostum, şəxsən Siz Azərbaycanın müstəqillik, istiqlaliyyət qazandığı andan indiyə qədər
Azərbaycana qayğı, yardım göstərirsiniz, dostluq qayğısı, dostluq yardımı göstərirsiniz.
O cümlədən, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün, bu məsələni həll etmək
üçün də Siz daim diqqət, qayğı göstərirsiniz. Türkiyə Cümhuriyyəti Minsk qrupunun üzvüdür, Minsk qrupunun
tərkibində çalışır. Minsk qrupu da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh, barış yolu ilə həll olunması üçün
1992-ci ildə yaranıbdır. Ancaq, əziz dostum, qardaşım, əziz cümhur başqanı, Siz şəxsən bu məsələ ilə daim
məşğul olursunuz. Mən Sizə minnətdaram ki, Klintona və başqa ölkələrin prezidentlərinə bu barədə xüsusi
məktublar, müraciətlər göndərmisiniz. Bunlar hamısı bizə yardımdır. Yəni biz Ermənistanla üz-üzə
durduğumuz, torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunduğu, bu torpaqlardan çıxarılan insanlar çadırlarda yaşadığı
şəraitdə ən böyük dəstəyi, ən böyük yardımı, köməyi biz Türkiyə Cümhuriyyətindən və Türkiyənin prezidenti
Süleyman Dəmirəldən alırıq. Bunlara görə də təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, Sizinlə birlikdə biz bu məsələni
həll edəcəyik.
Artıq beş ildir ki, biz atəşkəs rejimində yaşayırıq. Nə qədər ağır, çətin olsa da, belə yaşamaq döyüş
aparmaqdan, qan tökməkdən daha üstündür. Mən belə hesab edirəm. İndi dünya sülhə, barışa gedir. Biz də
çalışmalıyıq ki, bu münaqişəni sülh, barış yolu ilə həll edək. Biz bu barədə daim Sizinlə məsləhətləşirik, Sizin
fikirlərinizi öyrənirik, onlardan istifadə edirik. Güman edirəm ki, biz bunu həll edəcəyik.
Azərbaycanın inkişafı haqqında dediyiniz sözlərə görə də çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən, belə bir ağır
şərtlər içərisində, torpaqların 20 faizi işğal olunduğu halda, insanlar çadırlarda yaşadığı bir zamanda biz
müstəqil Azərbaycanın inkişafını təmin edə bilmişik. Bu baxımdan, xüsusən 1994-cü ildə imzaladığımız ilk neft
müqaviləsi, - onu «Əsrin müqaviləsi» adlandırıblar, - ondan sonra gördüyümüz işlər həm Azərbaycan üçün, həm
də Türkiyə üçün böyük gələcək açır, böyük zənginlik gətirəcəkdir. Biz bu işlərlə məşğul oluruq və bu sahədə də
bərabərik, bir yerdəyik.
İndi Türkiyə neft ölkəsi olubdur. Çünki Türkiyənin neft şirkətləri Azərbaycanda bir neçə müqavilədə
faizlərini alıblar. 1994-cü ildə biz ilk neft müqaviləsini imzalayanda konsorsiumda Türk Petrolları şirkətinin 1,7
faizi vardı. Amma indi başqa müqavilələrdə 30 faizə qədər çatıbdır. Bu da bizim istəyimizdir. Çünki bizə
Türkiyədən yaxın ölkə yoxdur.
Bakı-Ceyhan boru xətti haqqında. Məlumdur ki, bir neçə ildir danışıqlar gedir. Amma biz və Azərbaycan
prezidenti olaraq şəxsən mən ilk gündən, 1994-cü ildə ilk müqaviləni imzalayandan o müqavilədə əks etdirmişik
ki, Azərbaycanın Xəzər neftinin ixrac edilməsi, dünya bazarlarına çıxarılması üçün əsas boru xətti Bakı–Ceyhan
xəttidir.
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Bakı–Ceyhan boru xəttinin tikilməsi üçün biz çox maneələrlə, etirazlarla qarşılaşdıq. Bir çox ölkələr
bunun əleyhinə çıxmağa çalışdılar. Amma bunların heç birisi bizim iradəmizi sındıra bilmədi. Mən çox
məmnunam ki, nəhayət, keçən il oktyabrın 29-da Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyi bayramında biz böyük bir
anlaşma imzaladıq və bununla da Bakı–Ceyhan boru xəttini tam reallaşdırdıq. Ondan sonra aparılan işlər
göstərir ki, qısa bir zamanda Bakı–Ceyhan boru xəttinin tikilməsinə başlanacaqdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğum zaman bu ölkənin üç şirkəti ilə yeni müqavilələr imzaladıq. 1994cü ildə biz birinci müqaviləni imzaladıq, indi artıq 19 müqavilə var. Bunlarda 14 ölkədən 32 şirkət iştirak edir.
Amerika şirkətləri çoxdur. Bunlar hamısı Xəzər dənizində nə qədər zəngin neft olduğunu göstərir və gələcəkdə
Bakı–Ceyhan xəttinin tam tutumu ilə işləməsi üçün neft çıxarılması imkanları yaradır.
Başqa işlərdə də nailiyyətlərimiz var. Bunların hamısını da biz Sizinlə bərabər edirik. TürkiyəAzərbaycan dostluğu, qardaşlığı xüsusən Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra gündən-günə inkişaf edir,
möhkəmlənir, güclənir. Bu dostluğu, qardaşlığı heç bir qüvvə sarsıda bilməz. Bizim dostluğumuz, qardaşlığımız
əbədidir, sarsılmazdır və belə də olacaqdır. Biz xalqımızı da bu ruhda tərbiyə edirik, bu ruhda yol göstəririk, bu
yolu elə açmışıq ki, Azərbaycan xalqının bütün gələcək nəsilləri də bu yolla gedəcəklər. Bizim başqa yolumuz
yoxdur və ola da bilməz.
Əziz dostum, mən həddən ziyadə xoşbəxtəm ki, Sizin kimi belə bir dostum var. Mən həyatda çox
çətinliklər, çox ağır dövrlər keçirmişəm. İndi isə bu xəstəlik, ürəyimdə əməliyyat aparılması mənim üçün çox
ağır dövr oldu. Ancaq Sizin kimi dostumun olması mənə həmişə ürək-dirək verdi, ruh verdi və indi bu
xəstəlikdən xilas olmuşam, burada Sizin qonağınızam. Bütün bunlara görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Nəzmiyyə xanım, Sizə təşəkkür edirəm. Siz mənim əziz bacımsınız, Süleyman Dəmirəlin də çox sədaqətli
xanımısınız. Siyasət adamı üçün böyük bir işdir ki, onun xanımı da çox dözümlü olsun. Çünki siyasət adamının
işlərinə dözmək çox da asan deyildir. Amma bilirəm ki, Siz on illərlə bu işlərə dözürsünüz və mənim əziz
dostum Süleyman Dəmirəlin əldə etdiyi nailiyyətlərdə Sizin payınız, xidmətləriniz çoxdur. Əziz bacım, mən
Sizə təşəkkür edirəm. Sizinlə, bu ailə ilə bu qədər dost, mehriban olmağımdan həddən ziyadə xoşbəxtəm.
Demək istəyirəm ki, övladlarım, - mənim oğlum da buradadır, - nəvələrim də həmişə bu ailəyə sadiq olacaqlar.
Gələcək bizim dostluğumuzla irəli gedəcəkdir.
Mən Sizə bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun, min yaşayın!
***
Türk jurnalistinin suallarına cavabı:
Mənim sağlamlığımın vəziyyətini görürsünüz, qarşınızda durmuşam. Heç bir narahatlıq yoxdur, buraya
gələndən daha yaxşıyam və gündən-günə daha da yaxşılaşıram. Müalicəm davam edir. Bilin, əziz dostum,
qardaşım Süleyman Dəmirəlin təhkim etdiyi doktor, Tibb Akademiyasının kardioloqu Ertan Dəmirtaş
Amerikada, Klivlend xəstəxanasında həmişə mənimlə olubdur. O, müalicə edir, bu gün də mənimlədir. Bu da
mənə göstərilən xüsusi qayğıdır ki, mənim sağlamlığımla dostum Süleyman Dəmirəl məşğul olur, - Türkiyənin
ən böyük kardioloqlarından olan Ərtan Dəmirtaşı təhkim edib, o da səhhətimlə məşğuldur, Amerikada olduğum
birinci gündən mənimlə bərabərdir. Mən həyatımı, bütün sağlamlığımı Türkiyəyə etibar edirəm.
Ən böyük siyasi görüşlərim mənim dostum Süleyman Dəmirəl ilədir. Biz bir neçə məsələni hələ müzakirə
edəcəyik. Ancaq Baş nazir hörmətli Bülənd Ecevitlə, Böyük Millət Məclisinin sədri hörmətli Yıldırım
Akbulutla, Ana Vətən Partiyasının sədri hörmətli Məsud Yılmazla da görüşlər keçirmişəm.
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TÜRKİYƏNİN ANA VƏTƏN PARTİYASININ SƏDRİ, MİLLƏT VƏKİLİ
MƏSUD YILMAZ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara, Çankaya köşkü
23 may 1999-cu il
M ə s u d Y ı l m a z: Zati-aliləri, vaxt tapıb məni qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı
bildirirəm. Səhhətinizin çox yaxşı olduğunu görmək mənə böyük məmnunluq gətirir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən də sizi görməyimə çox şadam. İşləriniz necədir?
M ə s u d Y ı l m a z: Möhtərəm cənab prezident, Sizə məlumdur ki, hal-hazırda Türkiyənin yeni
hökumətinin qurulması üçün danışıqlar aparılır. Sədri olduğum Ana Vətən Partiyası da hökumətdə iştirak etmək
məqsədilə fəaliyyətdədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə uğurlar arzulayıram. Mən özüm NATO-nun 50 illiyi münasibətilə Vaşinqtonda
keçirilən yubiley mərasimində iştirak etdim. Orada çoxlu görüşlər keçirdim. Prezident Bill Klinton və dövlət
katibi Madlen Olbraytla apardığım danışıqlar çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Onu da deyim ki, hələ 1992-ci ildə
ABŞ Konqresi tərəfindən Azərbaycana qarşı qəbul edilmiş ədalətsiz 907-ci düzəlişin ləğv olunması üçün
görülən işlərdə xeyli irəliləyiş əldə olunmuşdur. Mən əminəm ki, Amerika Konqresində, senatında apardığım
danışıqlar öz müsbət nəticəsini verəcəkdir.
M ə s u d Y ı l m a z: Biz də buna əminik, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bilirsiniz ki, ötən ilin sentyabrında Bakıda Avropa Birliyinin himayəsi ilə
TRASEKA proqramı çərçivəsində beynəlxalq konfrans keçirildi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyatında
tarixi hadisə kimi qiymətləndirilən bu beynəlxalq tədbirdə 35 ölkənin və 15 beynəlxalq təşkilatın nümayəndə
heyətləri, 9 ölkənin rəhbəri iştirak etdi.
M ə s u d Y ı l m a z: Bu, doğrudan da region dövlətləri, o cümlədən Türkiyə üçün də əhəmiyyətli
hadisədir, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu işlərin daha uğurlu həyata keçirilməsi üçün əmin-amanlığın bərqərar olması vacib
şərtlərdəndir. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün Vaşinqtonda dövlət katibi
Madlen Olbraytla, eləcə də Ermənistan prezidenti ilə keçirdiyim görüşlər ümidvaram ki, ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində aparılan danışıqların gedişinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Onu da deməliyəm ki, Amerika dövləti
həmsədlərdən biri kimi bu münaqişənin həllində öz fəallığını artırmışdır. Düzdür, Amerika tərəfi bu məsələdə
öz mövqeyini bir daha bəyan edərək bildirmişdir ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ATƏT-in 1996-cı ildə
Lissabonda keçirilən zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında aradan qaldırılmalıdır.
M ə s u d Y ı l m a z: Cənab prezident, mən ümidvaram ki, regionun əmin-amanlığına ciddi təsir göstərən
bu münaqişə sülh yolu ilə həll olunacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də bunu istəyirik. Ancaq Azərbaycanın maraqlarına zidd olan hər hansı bir təklifi
biz qəbul edə bilmərik. Elə buna görə də Minsk qrupunun «Ümumi dövlət» yaradılması barədə son təklifini rədd
etdik. Biz heç vaxt Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağa müstəqillik verə bilmərik. Sizə məlumdur
ki, Rusiya Ermənistanda bu gün də hərbi baza saxlayır, bu yaxınlarda isə qeyri-qanuni yolla Ermənistana silah
verib. Bütün bunlar, əlbəttə ki, münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması işində əngəllər törədir, Azərbaycanın
maraqlarına ziddir.
M ə s u d Y ı l m a z: Cənab prezident, sözsüz ki, Azərbaycanın maraqlarına toxunan təklifləri qəbul etmək
qeyri-mümkündür. Münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması regionun bütün dövlətləri üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox vacib məsələdir. Bu gün biz Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan
hasil edilən nefti dünya bazarlarına çıxaran kəmərlərin, xüsusilə əsas boru kəməri olacaq Bakı–Ceyhan
marşrutunun çəkilişi üçün, bununla yanaşı, bölgədəki vəziyyəti nizama salmaq üçün əlimizdən gələni edirik.
M ə s u d Y ı l m a z: Cənab prezident, bir daha Sizə təşəkkür edirəm, sağlamlıq, səadət, xoşbəxtlik
arzulayıram. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN «NƏRGİZ-TV» TELEKANALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
Ankara, Çankaya köşkü
23 may 1999-cu il
S u a l: Cənab Əliyev, «Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı»na bu il siz layiq görüldünüz. Bu,
Türkiyədə böyük önəmə malik olan bir mükafatdır. Hansı hissləri keçirirsiniz?
C a v a b: Çox böyük qürur hiss edirəm. Çünki, həqiqətən, Atatürk adına Beynəlxalq Sülh Mükafatı
Türkiyə Cümhuriyyətinin ən yüksək mükafatlarından biridir. Ancaq eyni zamanda bu mükafat mənim üçün
əzizdir ona görə ki, Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsinə təsis olunubdur və onun adını daşıyır.
Mustafa Kamal Atatürk XX əsrdə dünyanın ən böyük şəxsiyyətlərindən biridir, Türkiyə Cümhuriyyətini
quran, qurtuluş savaşında qalib gələn, Türkiyə Cümhuriyyətini yaşadan bir şəxsiyyətdir. O, elə bir cümhuriyyət
yaradıbdır ki, ölümündən 60 il keçəndən sonra da yaşayır, Türkiyəni dünyanın böyük, qüdrətli, iqtisadi cəhətdən
zəngin dövlətlərindən biri edibdir. Mən çox məmnunam ki, Türkiyə xalqı, Türkiyə Cümhuriyyəti Mustafa
Kamal Atatürkün yolu ilə gedir. Mustafa Kamal Atatürk bizlər üçün qəhrəmanlıq rəmzidir, müdriklik rəmzidir,
dövlətçilik rəmzidir, demokratiya rəmzidir. Bütün bunlara görə də iftixar edirəm ki, mənə Türkiyə
Cümhuriyyətinin belə bir mükafatını almaq nəsib olubdur.
Mən həyatımda çox mükafatlar almışam. Keçmişdə yaşadığımız Sovetlər Birliyi kimi böyük dövlətin ən
yüksək mükafatlarını almışam. Başqa dövlətlərin də mükafatlarını almışam. Ancaq bu mükafat – Atatürk adına
Beynəlxalq Sülh Mükafatı mənim üçün hamısından əziz, indiyə qədər aldığım bütün mükafatlardan üstündür.
S u a l: Cənab prezident, Siz dünyanın bu bölgəsindəki siyasəti uzun illərdən bəri ən fəal şəkildə
həyata keçirən, daim siyasətçilərin içində olan bir insansınız. XX əsrin son ilini yaşayırıq. Sizcə,
bölgəmizdəki siyasətlər, güc əməliyyatları necə olacaqdır? Rusiyadakı, Balkandakı, Qafqazdakı vəziyyət
və s. barədə Sizin fikirlərinizi bilmək istərdik.
C a v a b: Əzizim, bu, çox böyük bir mövzudur. Buna qısa cavab vermək mümkün deyildir. Buna cavab
vermək üçün gərək 15-20 dəqiqə danışasan. Amma qısa olaraq onu demək istəyirəm ki, XX əsrin son onilliyi
dünya üçün çox böyük dəyişikliklər illəri, dövrü olmuşdur.
Birincisi, soyuq müharibə bitmiş, Sovetlər Birliyi dağılmış, Varşava paktı, müqaviləsi, yəni Sovetlər
Birliyi ilə bərabər, Avropanın bir neçə sosialist ölkəsinin NATO-ya qarşı yaratdığı əsgəri iş birliyi
dağılmışdır. Ən önəmli də odur ki, Sovetlər Birliyinin içində olan 15 cümhuriyyət öz istiqlaliy yətinə nail
olmuş, dövlət müstəqilliyini əldə etmişdir. Bu, xüsusən bizim Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir,
önəmlidir. Azərbaycanın XX əsrin ərzində ikinci dəfə istiqlaliyyət alması, ancaq birincidən fərqli olaraq bu
dəfə istiqlaliyyəti qoruyub saxlaması Azərbaycan xalqı üçün tarixi bir hadisədir.
Sonra baş verən hadisələr, Balkanlarda olan hadisələr, Avropada olan hadisələr – bu təbiidir. Çünki bir
çox sistemlər dağılmış və xalqlar daha da çox istiqlaliyyət əldə etmək istəmişlər. Bunlar hamısı da bəzi
dəyişikliklərə gətirib çıxarmışdır. Mən hesab edirəm ki, əgər böyük dünya tarixini götürsək, bu dövr tarixi
cəhətdən önəmli bir dövrdür.
S u a l: Cənab prezident, iyun ayında Azərbaycanda türkdilli ölkələrin prezidentlərinin zirvə
toplantısı keçiriləcəkdir. Bu zirvə toplantısının əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
C a v a b: Bilirsiniz, türkdilli dövlətlərin birliyi 1992-ci ildə yaranıbdır. Bunun yaranmasının təşəbbüskarı
Türkiyədir, Türkiyənin cümhur başqanı, mənim əziz dostum, qardaşım, hörmətli Süleyman Dəmirəldir və
Türkiyənin sabiq cümhur başqanı mərhum Turqut Özaldır. Bu da tarixi bir hadisədir, XX əsrin sonunda dünya
tarixinə yazılası bir işdir. Çünki türk xalqları, türkdilli dövlətlər əsrlər boyu bir-birindən ayrı düşmüşlər. Bu
dövlətlərin Türkiyədən başqa heç birinin istiqlaliyyəti olmamışdır. Ancaq bu türkdilli dövlətlər, cümhuriyyətlər
istiqlal əldə etdilər və 1991-ci ilin sonunda istiqlaliyyət əldə edən kimi, bir neçə aydan sonra – 1992-ci ildə
türkdilli dövlətlərin birliyinin əsası qoyuldu, yarandı. Artıq 7 ildir ki, bu birlik, bu qurum yaşayır və mən
Azərbaycanın prezidenti kimi, 1993-cü ildən bu qurumun iştirakçısıyam. İlbəil, yəni hər ildən-ilə bu dövlətlərin
iş birliyinin daha da genişlənməsi müşahidə olunur. Buna görə də türkdilli dövlətlərin başçılarının zirvə görüşü
hər il bir ölkədə keçirilir. Bu il növbə Azərbaycanındır. Zirvə görüşümüz iyun ayının 14-də keçiriləcəkdir və
güman edirəm ki, bu görüş də türkdilli dövlətlərin inkişafı üçün, gələcək istiqbalı üçün çox önəmli olacaqdır.
Bu görüşün böyük əhəmiyyəti, önəmi bir də ondan ibarətdir ki, iyun ayının 15-də bizim hamımızın
müştərək milli sərvəti olan «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illiyini biz Azərbaycanda yubiley edəcəyik. Türkdilli
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dövlətlərin başçılarının hamısı bir yerə toplaşaraq tarixi köklərimizə bir daha hörmətimizi və minnətdarlığımızı
bildirəcəyik və «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illiyini qeyd edəcəyik. Bunlar çox önəmlidir.
S u a l: Cənab prezident, keçmiş 15 sovet ölkəsinin, o cümlədən müstəqillik qazanan ölkələrdən biri
kimi, Azərbaycanın inkişafı üçün iqtisadiyyatın inkişafının böyük rolu vardır. Bu baxımdan Xəzər
neftinin dünya bazarına çıxarılması ilə və Bakı–Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı işlər necə
gedir?
C a v a b: Bunlar çox yaxşı gedir. Biz – Azərbaycan, tarixi bir iş görmüşük. 1994-cü ildə böyük bir
müqavilə imzaladıq – 7 ölkəyə mənsub olan 11 böyük neft şirkətinin yaratdığı konsorsiumla anlaşma, müqavilə
imzaladıq. Bu müqaviləyə görə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli»
zəngin neft yataqlarından neftin çıxarılması və dünya bazarlarına daşınması nəzərdə tutulmuşdur. Müqavilənin
müddəti 30 ildir və bu müqaviləni həyata keçirmək üçün 8 milyard dollar yatırım, sərmayə planlaşdırılmışdır.
Bununla biz Xəzər dənizini dünyaya açdıq. Xəzər dənizinin çox zəngin təbii sərvətləri - nefti və qazı
vardır. Biz bunun təkcə Azərbaycan üçün yox, təkcə bu bölgədə olan ölkələr üçün yox, dünya ölkələri üçün də
istifadə olunmasının əsasını, təməlini qoyduq. O müqavilədən sonra Xəzər dənizi dünyanın bütün ölkələrinin
diqqətini cəlb etdi. Bu, dünyanın ən zəngin neft, qaz bölgələrindən birinə çevrildi. Yəni bunlar var idi, amma biz
bunu dünya üçün açdıq, anlatdıq və böyük neft şirkətləri Azərbaycana gəldilər, yeni-yeni təkliflər irəli sürdülər və
1994-cü ildən indiyə qədər, - sentyabr ayında 5 ili tamam olacaqdır, - biz 19 müqavilə, anlaşma imzalamışıq. Bunların da hamısında Azərbaycan Cümhuriyyətinə təxminən 50 milyard dollar sərmayə qoyulması nəzərdə tutulubdur.
Biz 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayarkən o müqavilədə yazılıbdır ki, bu nefti ixrac etmək
üçün, dünya bazarlarına çıxarmaq üçün ilkin neftin ixracı üzrə boru xətti yaratmaq lazımdır. Ancaq böyük neftin
ixracı üçün əsas neft boru xətti yaratmaq lazımdır. Bu da Bakı–Ceyhandır.
Ötən illər ərzində biz iki neft boru xətti yaratdıq. Biri Bakı–Novorossiysk xəttidir. Rusiyanın Qara
dənizdə olan Novorossiysk limanına gedən xətti biz 1997-ci ilin noyabr ayında açdıq. Çünki biz «Çıraq»
yatağından neftin çıxarılmasına nail olduq və həmin boru ilə nefti ixrac edirik. Ancaq biz alternativ, ikinci
xəttin, boru kəmərinin də tikilməsini lüzumlu bildik və ona da başladıq.
Bu il aprel ayının 17-də biz Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına gedən Bakı–Supsa boru xəttini də
açdıq. Neft artıq oradan da dünya bazarlarına ixrac olunur. Ancaq ən böyük neft, əsas neft Bakı–Ceyhan boru
xətti ilə getməlidir. Biz dörd ildir çalışırıq ki, Bakı–Ceyhan boru xəttini reallaşdıraq. Bunun qarşısına çox
çıxdılar. Yəni guya bu, lazım deyil. Bəzi neft şirkətləri, konsorsiumda olanlar, digər ölkələr neftin buradan,
Türkiyədən və Ağ dənizə getməsinin əleyhinə olaraq, başqa yollarla getməsini lüzumlu hesab edərək, tələb
edərək Bakı–Ceyhan boru xəttinin qarşısına çıxdılar, buna çox maneələr etdilər, müxtəlif təbliğatlar apardılar və
s. Ancaq biz bunların hamısının qarşısını aldıq.
1994-cü ildə qəbul etdiyimiz qərarı biz ardıcıl surətdə yerinə yetiririk və Azərbaycan burada da öz
iradəsini göstərdi. Burada da Türkiyə ilə Azərbaycanın iş birliyi üçün 1994-cü ildə biz bəyan etdiyimiz Bakı–
Ceyhan boru xəttinin tikilməsi, reallaşdırılması üçün hər cür tədbirləri gördük və nəticə də aldıq. Nəticə də
ondan ibarətdir ki, keçən il oktyabr ayının 29-da Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyində biz burada,
Ankarada böyük bir anlaşma imzaladıq. Bu anlaşmanı Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan
imzaladılar ki, yəni Qazaxıstan da, Özbəkistan da öz neftini bu boru xətti ilə nəql edəcək və Azərbaycan bütün
nefti bu xətt ilə keçirəcəkdir. Bu, Gürcüstanın ərazisindən də keçəcək, Türkiyədən Ağ dənizə gedəcəkdir. Ancaq
yenə də bizim o konsorsiumda bunun əleyhinə çıxanlar var idi – guya bunun çox baha olduğunu söyləyirdilər.
Bir neçə aydır ki, biz bu barədə danışıqlar aparırıq və Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çox böyük
tədbirlər, yəni ilişkilər gedir. Nəhayət, onlara da anlatdıq və güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda son qərar qəbul
olunacaq və Bakı-Ceyhan neft boru xəttinin tikilməsinə başlanacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, hazırda bu qərarın qarşısını alan əngəl varmı və varsa, hansıdır?
C a v a b: Elə bir əngəl yoxdur. Sadəcə, burada Türkiyənin hökuməti də gərək bəzi şeyləri həll etsin.
Çünki o vaxtkı konsorsiumun içində olan şirkətlər bəyan etdilər ki, Bakı–Ceyhan boru xəttinin çəkilişi bahadır,
bunun dəyəri 3,7 milyard dollardır. Ancaq sonra Türkiyə də bu işə çox qatıldı, Amerika bu işə çox dəstək verdi
və araşdırmalar aparıldı. Sübut olundu ki, yox, bu, doğru rəqəm deyildir. Bunun təxminən 2,7 milyard dollar, ya
ondan da az olması artıq sübut, isbat edildi. Bunların hamısı, yəni bəzi maliyyə, texniki məsələlər çözülməlidir.
Başqa bir şey yoxdur.
M ü x b i r: Cənab prezident, mənim soruşmaq istədiklərim bu qədər. Sizin söyləmək istədiyiniz
fikir varsa, buyurun.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. «Nərgiz-TV» kanalı çox gözəl bir kanaldır.
Bilirsiniz ki, bu, Azərbaycanda da yayımlanır və onu Azərbaycanda da çox məmnuniyyətlə seyr edirlər.
Mən heç unutmaram ki, 1997-ci ildə sizin apardığınız sorğulara görə Türkiyənin «NTV» televiziya kanalı
Azərbaycanın prezidentini, cümhur başqanını «dünyanın siyasət adamı» kimi qiymətləndirdi, İstanbulda gözəl
bir mərasim keçirildi və mənə mükafat verildi. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm.
Mən Türkiyənin «NTV» kanalına uğurlar, müvəffəqiyyətlər diləyirəm. «Nərgiz-TV»nin seyrçilərinə də,
bütün Türkiyə vətəndaşlarına da uğurlar, sülh, əmin-amanlıq, rifah və gözəl istiqbal, gələcək arzulayıram.
Mənim ürəkdən gələn salamlarımı bütün Türkiyənin vətəndaşlarına çatdırmağınızı rica edirəm. Sağ olun.
Müsahibəni Türkiyənin «Nərgiz-TV»
televiziyasının Ankaradakı təmsilçisi
Murat Yetrin aparmışdır
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MUSTAFA KAMAL ATATÜRKÜN ÇANKAYA KÖŞKÜNDƏKİ EV MUZEYİNDƏ
24 may 1999-cu il
… Cənab prezident, Mustafa Kamal Atatürk 56 illik ömrünün xeyli hissəsini bu binada yaşamışdır. 1921-ci ilin
əvvəllərində bu bina Atatürkə hədiyyə edilmişdir. Mustafa Kamal Atatürk bu binanı türk ordusunun balansına vermiş və
onu «Ordu köşkü» adlandırmışdır. 1924-cü ildə memar Məhmət Vədat bu binaya bəzi əlavələr etmişdir. Həmin köşkdən
1932-ci ilin iyun ayına qədər Türkiyə Respublikasının ilk prezident iqamətgahı kimi istifadə olunmuşdur. Türkiyə
Cümhuriyyətinin tarixində mühüm yer tutan bu bina yeni köşk tikiləndən sonra muzeyə çevrilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox düzgün və dövlət əhəmiyyətli addımdır. Burada nümayiş etdirilən orijinal
eksponatlar, çox ustalıqla yaradılmış əsərlər, nəfis şəkildə hazırlanmış əşyalar çox maraqlıdır, çünki onların hər biri
Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradıcısı Mustafa Kamal Atatürkün əziz xatirəsini yaşadır.
***
Muzeyin xatirə kitabına yazdığı ürək sözləri:
«Böyük Mustafa Kamal Atatürkün ev muzeyini qürur hissi ilə ziyarət etdim. Bu, mənim üçün tarixi hadisədir.
Muzey Atatürkün həyatının nə qədər sadə və nə qədər də mənalı, zəngin olduğunu gözəl əks etdirir. Atatürkün qurduğu
Türkiyə Cümhuriyyəti ona abidə kimi yaşayır. Türk xalqına uğurlar olsun.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
24 may 1999-cu il»
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ANTALYANIN HAVA LİMANINDAKI ALİ QONAQLAR OTAĞINDA TELEVİZİYA VƏ
MƏTBUAT İŞÇİLƏRİNƏ BƏYANATI
25 may 1999-cu il
Hörmətli mətbuat işçiləri, dostlar!
Mən sizin hamınızı salamlayıram. Siz bilirsiniz ki, mən Amerikada cərrahiyyə əməliyyatı keçirmişəm.
Orada müalicəm başa çatandan sonra Türkiyənin cümhur başqanı, əziz dostum, qardaşım, hörmətli Süleyman
Dəmirəl məni Türkiyəyə istirahətə dəvət edibdir. Mən bu dəvəti çox məmnuniyyətlə qəbul etmişəm və mayın
20-də Ankaraya gəlmişəm. Bu günə qədər Ankarada oldum, bir neçə görüşlər keçirdik. Birincisi, mənim
dostum, qardaşım, hörmətli Süleyman Dəmirəl ilə çox söhbətlər etdik.
Mən sizin qarşınızda bir daha bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı bizim
xalqımız – Azərbaycan xalqı üçün çox önəmlidir, çox əhəmiyyət kəsb edir.
Ölkəmiz öz istiqlaliyyətini, müstəqilliyini əldə edəndən sonra Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı dostluq,
qardaşlıq əlaqələri, ilişkiləri gündən-günə inkişaf edir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Mən dəfələrlə
demişəm, bu gün də sizə bəyan edirəm ki, biz bu dostluğa, qardaşlığa daim sadiqik. Bu dostluğumuz,
qardaşlığımız çox yüksək dərəcələrə çatıbdır və əbədidir, sarsılmazdır.
Mən dostum, qardaşım, cümhur başqanı hörmətli Süleyman Dəmirəlin Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun
yaranmasında və inkişaf etməsində xüsusi xidmətlərini məmnuniyyətlə qeyd edirəm.
Hörmətli Süleyman Dəmirəl mənə çox böyük qayğı, diqqət göstərir. Bilirsiniz ki, bu ilin yanvar ayında
mən xəstələnmişdim, rahatsız olmuşdum. O məni dərhal Türkiyəyə dəvət etdi. Mən iki həftə Türkiyədə müalicə
olundum və vətənə döndüm. Prezident Süleyman Dəmirəl mənə çox qayğı, dostluq, mehribanlıq münasibəti
göstərdi. İndi məni yenidən Türkiyəyə dəvət edibdir. Amma buna qədər mən Amerikada, Klivenddə olarkən o,
bizimlə hər gün əlaqə saxlayıbdır, mənim həkimlərimlə danışıbdır, səhhətimi, sağlamlığımı daim izləyibdir.
Hörmətli cümhur başqanı ilə bizim bu günlər çox gözəl danışıqlarımız, söhbətlərimiz oldu. Bu söhbətlər
Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu, qardaşlığını, bizim əlaqələrimizi inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Mən bütün bu
söhbətlərdən, danışıqlardan çox məmnunam.
Ankarada bir neçə başqa görüşlərim də oldu. Baş nazir hörmətli Bülənd Ecevitlə, Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin başqanı hörmətli Yıldırım Akbulutla, Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi hörmətli
Hüseyn Kıvrıkoğlu ilə, Ana Vətən Partiyasının sədri hörmətli Məsud Yılmazla və digər şəxslərlə mənim
görüşlərim oldu. Mən Türkiyə televiziyası vasitəsilə də bir çox məsələləri söylədim. Güman edirəm ki, siz
onları dinləmisiniz, eşitmisiniz.
Mən çox məmnunam ki, Amerikada keçirdiyim rahatsızlıqdan sonra Türkiyədəyəm, öz
məmləkətimdəyəm, öz ölkəmdəyəm. Türkiyə bizim üçün nəinki dost, qardaş, doğma bir yerdir, mənim üçün
müqəddəs bir yerdir. Ona görə Türkiyəyə gələndən sonra mənim durumum daha da yaxşılaşıbdır.
Bu gün də Antalyaya gəlmişəm. Mən burada heç vaxt olmamışam. Buranı çox gözəl bir yer deyirlər.
Dünyanın hər yerindən buraya turistlər gəlir. İnsanlar buranı çox sevirlər. Azərbaycanda da buranı sevirlər.
Ancaq indiyə qədər buraya gəlməyə imkanım olmayıbdır. Cümhur başqanı, hörmətli Süleyman Dəmirəl məni
buraya hər il dincəlməyə, istirahət etməyə dəvət edir. Ancaq imkanım olmayıbdır. İndi isə dincəlməyə, istirahət
etməyə müəyyən qədər məcburən gəlmişəm. Buraya gəlməyimdən çox məmnunam. Güman edirəm, burada bir
neçə gün istirahət edəndən sonra vətənə – Bakıya, Azərbaycana dönəcəyəm.
Mən sizi və sizin şəxsinizdə Antalyanın, Türkiyə Cümhuriyyətinin bütün vətəndaşlarını bir daha
salamlayıram, öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Türkiyə Cümhuriyyətinə uğurlar arzulayıram. Türkiyə
vətəndaşlarının hər birinə cansağlığı, səadət, həyatlarında, işlərində uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Mətbuat işçiləri də hər yerdə – Ankarada da, digər yerlərdə də həmişə mənə çox diqqət göstərirlər. Mən
sizə təşəkkür edirəm ki, bu gün buraya, mənimlə görüşməyə gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN «SAMANYOLU» TELEVİZİYASINA MÜSAHİBƏSİ
Antalya, Simena köşkü
28 may 1999-cu il
M ü x b i r: Sevimli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Burada, Antalyada Azərbaycan
Respublikasının möhtərəm prezidenti Heydər Əliyevin qonağıyıq. Möhtərəm cümhur başqanı, çox
təşəkkür edirik ki, bizi qəbul etdiniz. Çətin bir əməliyyata məruz qaldınız, amma çox yaxşı
görünürsünüz. İndi sağlamlığınız necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşıyam. Türkiyəyə, Antalyaya gələndən sonra günü-gündən yaxşılaşıram.
Səhhətim tam yaxşılaşıbdır.
S u a l: Müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmasının 81-ci ildönümünü bayram edir. Siz
bu münasibətlə xalqa müraciət etdiniz. Bu barədə duyğu və düşüncələrinizi söylərdinizmi?
C a v a b: Mən dünən sizin televiziya vasitəsilə buradan birbaşa Azərbaycana və Respublika sarayında
toplaşmış Azərbaycan vətəndaşlarına milli bayramımız – 28 May günü, istiqlaliyyət günü münasibətilə
təbriklərimi bildirdim, qəlbimdə olan sözləri bütün Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırdım. Sizə təşəkkür edirəm
ki, «Samanyolu» televiziyası bu işi təşkil etdi. Eyni zamanda Sizin televiziya kanalınız mənim xalqa dünənki
müraciətimi Türkiyəyə yaydı, Azərbaycana yaydı. Buna görə Sizə təşəkkür edirəm.
Bu gün bizim istiqlaliyyət bayramımızdır. Mən səhərdən Azərbaycanla, Bakı ilə telefon əlaqəsi
saxlayıram. Mənə məlumat verdilər ki, istiqlal bayramı Bakıda, Azərbaycanın bütün şəhərlərində, hər yerdə
böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd olunur. İnsanlar sevinir, şadlanırlar ki, artıq səkkizinci ildir Azərbaycan müstəqil
dövlətdir və müstəqillik şəraitində yaşayır. Dünən dediyim kimi, bu səkkiz il müddətində bir çox nailiyyətlər
əldə olunubdur. Bunlara görə mən bu gün çox xoşbəxtəm, çox sevinirəm. Həm də məmnunam ki, sizinlə
yenidən görüşmüşəm.
S u a l: Sayın cümhur başqanı, çox təşəkkür edirəm. O məmnuniyyət bizə aiddir. Təbii ki, hər bir
müstəqillik böyük zəhmətlə əldə edilir. Azərbaycan da müstəqilliyini qazanarkən xalqınız böyük
fədakarlıq göstərdi. Azərbaycan müstəqil türkdilli dövlət olaraq dünyada şərəfli yerini tutdu. Biz bundan
çox məmnunuq.
Siz bu yaxınlarda «Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı»na layiq görülmüsünüz. Bununla əlaqədar
duyğu və düşüncələrinizi bilmək istərdik.
C a v a b: Mən çox xoşbəxtəm, çox böyük qürur hissi keçirirəm, çox fəxr edirəm ki, mənə Türkiyə
Cümhuriyyətinin ən yüksək mükafatı – «Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı» verilibdir. Mən həyatımda çox
mükafatlar almışam. Keçmişdə, Sovetlər Birliyində bu böyük dövlətin ən yüksək mükafatlarını almışam, bir
neçə başqa dövlətlərin də mükafatlarını almışam.
Ancaq böyük Mustafa Kamal Atatürkün adını daşıyan bu sülh mükafatı mənim üçün həyatımda aldığım
mükafatların hamısından qiymətlidir, üstündür və hamısından şərəflidir. Mən çox məmnunam ki, Türkiyə
Cümhuriyyətinin Atatürk Mükafatı Komitəsi böyük araşdırmalardan sonra mənim Azərbaycanda gördüyüm
işlərə, Azərbaycanın prezidenti kimi fəaliyyətimə və xüsusən Azərbaycanda sülhün, əmin-amanlığın
yaranmasında gördüyüm işlərə və fəaliyyətimə yüksək qiymət veribdir və məni bu mükafatla təltif edibdir. Mən
çox minnətdaram ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl bu
komitənin çıxardığı qərarı təsdiqləyib, beləliklə, mənə bu mükafatın verilməsi elan olunubdur.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan on bir il bundan öncə Ermənistanın təcavüzü nəticəsində hərbi münaqişəyə
qatılıbdır. 1988-ci ildən 1994-cü ilin may ayına qədər Azərbaycan döyüşlər, müharibə içərisində idi.
Azərbaycan bu döyüşlərdə çox itkilər verdi, çox qanlar töküldü. 1994-cü ilin may ayında biz Ermənistanla
atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. Beləliklə, beş ildən artıqdır ki, xalqımız atəşkəs şəraitində yaşayır.
Siz onu da bilirsiniz ki, təkcə atəşkəslə iş bitmir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın daxilində də çox
çarpışmalar, çəkişmələr, toqquşmalar vardı.
M ü x b i r: Zati-aliniz cümhur başqanı seçildikdən sonra Sizin ilk məqsədiniz Azərbaycanın
daxilində sabitlik yaratmaq oldu.



Müsahibə canlı efir vasitəsilə birbaşa yayımlanmışdır.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Bilirsiniz ki, 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi
başladı, insanlar bir-birinə qarşı durdular, qan töküldü. Azərbaycan artıq parçalanırdı. Bu zaman məni
Naxçıvandan Bakıya dəvət etdilər. Bakıya gəlib bir həftə məsələləri öyrənəndən sonra razılıq verdim ki, məni
Azərbaycan Milli Məclisinin sədri seçsinlər. Bir neçə gündən sonra isə Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətləri
mənə verildi. 1993-cü il oktyabr ayının 3-də isə mən Azərbaycanın prezidenti seçildim.
O vaxt Azərbaycanda vəziyyətin necə olduğunu siz yaxşı bilirsiniz. Çünki bilirəm ki, siz hələ 1992-ci
ildən Azərbaycandaydınız – sizi həm Bakıda, həm də Naxçıvanda görmüşdüm. Çox ağır vəziyyət idi. Bir
tərəfdən, ermənilərlə müharibə gedirdi. İkinci tərəfdən, Azərbaycanın daxilində sabitlik yox idi, ayrı-ayrı
qanunsuz silahlı dəstələr, ayrı-ayrı insanlar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar, beləliklə də ermənilərə
fürsət verirdilər ki, onlar daha da irəliləsinlər, daha çox torpaqlarımızı işğal etsinlər.
Ona görə mənim üzərimə çox böyük vəzifələr düşdü. Bir tərəfdən, mən gərək Azərbaycanın torpaqlarının
qorunmasını təmin edəydim. Amma Azərbaycanın daxilində vəziyyəti normallaşdırmasaydıq, yəni ictimaisiyasi sabitlik yarada bilməsəydik, bunu edə bilməzdik. Bu da asan bir şey deyildi. Bunun üçün biz çox çalışdıq.
Bir neçə il – 1993-cü ildə, 1994-cü ildə, 1995-ci ilə qədər daxili məsələlərimizin normallaşması, sabitliyin əldə
edilməsi üçün çalışdıq. Çünki 1993-cü ildə vətəndaş savaşının qarşısını alandan sonra, 1994-cü ilin oktyabr
ayında da Azərbaycanda yeni bir silahlı dövlət çevrilişi cəhdi oldu. Ondan sonra, 1995-ci ilin mart ayında
OMON dəstəsi silahla ayağa qalxdı, Azərbaycanın hakimiyyətini, prezidentini məhv etmək, devirmək istədilər.
Bunların da qarşısını aldıq.
Ondan sonra bir neçə terror, təxribat aktları oldu. Bunların da qarşısını aldıq. Nəhayət, 1995-ci ilin
sonundan başlayaraq Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etdik. Bu gün, bayram günü mən onu deyə
bilərəm ki, bu illərdə bizim ən böyük nailiyyətimiz odur ki, Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitlik
yaratdıq. Bu sabitlik də gündən-günə möhkəmlənir və hesab edirəm ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
yaşaması və inkişaf etməsi üçün bu, ən əsas şərtdir. Biz buna nail olmuşuq.
S u a l: Yəni ən əvvəl daxili sabitlik gərəkdir. Çünki bütün dünyanın gözü müstəqil Azərbaycan
dövlətində idi.
C a v a b: Bəli. Ona görə də mən daxildə sülh yaratdım. Həm də ki, ermənilərlə atəşkəs əldə etdim.
Böyük Mustafa Kamal Atatürk demişdir: «Yurdda sülh, cahanda sülh». Mən yurdda sülh yaratdım, cahanda da
sülhün yaranması üçün bütün səylərimi qoyuram.
S u a l: Zati-alilərinin sayəsində Ermənistanla imzalanmış atəşkəs sazişi sülh üçün çox önəmli
köməkdir. Hörmətli cümhur başqanı, bundan sonra sülh üçün nə iş görülür?
C a v a b: Biz atəşkəs sazişi imzaladıq ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll edək.
Beş ildir ki, biz bu barədə çalışırıq.
Bilirsiniz ki, 1992-ci ildə ATƏT Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi üçün Minsk qrupu
yaradıbdır. Minsk qrupunun da həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. 1996-cı ilin dekabr
ayında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə böyük bir nailiyyət əldə etdik. O da ondan ibarətdir ki, 54 dövlətdən
53-ü səs verdi ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi hansı prinsiplər əsasında həll oluna bilər.
Bu, bizim üçün çox önəmlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü o deməkdir ki, Azərbaycanın işğal edilmiş
20 faiz torpağı azad olunmalıdır, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız öz evinə-obasına
qayıtmalıdır. Təhlükəsizlik də ondan ibarətdir ki, daha müharibə olmamalıdır. Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
dövlətinin daxilində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilməsi normal bir şeydir.
Ancaq ermənilər bunu qəbul etmədilər. 1997-ci ildə, 1998-ci ildə bunu qəbul etmədilər. Baxmayaraq ki,
Lissabonda ATƏT-in 54 üzvündən 53-ü bu prinsiplərə səs verdi, ancaq Ermənistan etiraz etdi.
Ondan sonra yeni danışıqlar aparırıq. Bilirsiniz ki, mən son vaxtlar Ermənistanın prezidenti ilə də
görüşmüşəm. Rusiyanın prezidenti, Fransanın prezidenti ilə görüşmüşəm, Amerikanın prezidenti Klintonla
görüşmüşəm və hər biri söz verir ki, onlar çalışırlar və bundan sonra da çalışacaqlar ki, məsələnin sülh yolu ilə
həllinə nail olsunlar. Hətta Amerikanın prezidenti cənab Bill Klinton Vaşinqtonda mənimlə danışarkən belə bir
söz dedi ki, 2000-ci ildə prezidentlik səlahiyyətim bitir. Hesab edirəm ki, mənim əsas vəzifələrimdən biri
prezidentlik səlahiyyətim bitənə qədər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini, Qarabağ məsələsini həll etməkdən
ibarətdir. Mən bunu sizə söz verirəm.
Mən çox məmnun oldum, çünki onların bu işdə fəallığı, əlbəttə ki, məsələnin həll edilməsinə gətirib
çıxara bilər.
S u a l: Sayın cümhur başqanı, Azərbaycan çox çətin günlərdən keçərək bu gözəl günlərə gəldi,
müstəqil dövlətdir. Bizim indiki canlı yayımımız Azərbaycandakı türk məktəblərinin növbəti dərs ilinin

291

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

başa çatması münasibətilə Bakıda toplaşan uşaqlar və onların valideynləri tərəfindən də izlənilir. Mən bu
barədə də sualımı verəcəyəm.
İndi isə soruşmaq istərdim ki, Azərbaycanın gələcəyini necə təsəvvür edirsiniz?
C a v a b: Azərbaycanın gələcəyi mənim üçün çox açıq görünür. Birincisi, Azərbaycanın müstəqilliyi –
bu, əsas şərtdir. Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və onu dönməz, əbədi etmək bizim əsas
vəzifəmizdir. Səkkizinci ildir ki, Azərbaycan müstəqillik dövrünü yaşayır. Altı ildir ki, mən Azərbaycana
rəhbərlik, prezidentlik edirəm. Qürur hissi keçirirəm ki, bu illərdə, ağır illərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin
qorunub saxlanmasına xalqla, millətlə birlikdə, bütün ölkə ilə birlikdə nail ola bilmişəm. Bu, mənim gördüyüm
ən böyük işlərdəndir.
Azərbaycanın gələcəyi də bununla bağlıdır. Azərbaycanın imkanları böyükdür ki, müstəqil yaşayanda
iqtisadiyyatı inkişaf etsin, insanların rifah halı yaxşılaşsın, Azərbaycanın mədəniyyəti, elmi, təhsili inkişaf etsin.
Mən Azərbaycanın gələcəyini çox gözəl görürəm, çox gözəl. Əgər biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini
tezliklə həll edə bilsək, bölgəmizdə sülh yarada bilsək, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad edə bilsək,
soydaşlarımızın öz yerinə-yurduna qayıtmasını təmin edə bilsək, ondan sonra Azərbaycanın bütün problemlərini
çox gözəl və asanlıqla həll edəcəyik.
M ü x b i r: Azərbaycanın üfüqü, önü açıqdır…
H e y d ə r Ə l i y e v: Üfüqü açıqdır, önü açıqdır. Azərbaycan irəliyə gedir, dünyanın ən gözəl
dövlətlərindən biri olacaqdır. Elə indi də Azərbaycan Dünya Birliyində, dünya dövlətləri içərisində öz yerini
tutubdur. Azərbaycana böyük hörmət edirlər, maraq göstərirlər.
Azərbaycan dünyanın strateji nöqtələrindən biridir. Siz bilirsiniz, biz bu barədə çox işlər görürük. Qədim,
tarixi İpək yolunun bərpa edilməsi sahəsində Azərbaycanın gördüyü işlər dünyada bu məsələnin canlanmasına,
həll olunmasına gətirib çıxarıbdır. Məsələn, Yaponiya hökuməti İpək yolu haqqında qərar çıxarıb. Yaxud,
Amerika senatoru Braunbek İpək yolu haqqında qanun layihəsi hazırlayıbdır ki, Konqresdə İpək yolu barədə
qanun qəbul olunsun. Bu işlərin əsasını, təməlini biz Azərbaycanda qoymuşuq.
S u a l: Bir az öncə buyurdunuz ki, Azərbaycan dövlətinə etibar edilir. Demək istəyirəm ki,
Azərbaycan dövləti zati-alilərinizin rəhbərliyi sayəsində bu nöqtəyə gəldi. İki gündür ki, Sizin
qonağınızıq, təşəkkür edirik. Fikir verirəm ki, Siz hər an, hər dəqiqə bütün dünya ilə əlaqə saxlayırsınız.
Mətbuat vasitəsilə, telefonla əlaqə saxlayırsınız. Burada davamlı olaraq Azərbaycanla bağlı yeni layihələr
üzərində çalışırsınız.
C a v a b: Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Yeni layihələr üzərində çalışıram və əminəm ki, bu
layihələrin hamısını həyata keçirə biləcəyik.
S u a l: İnşallah, inanırıq ki, belə də olacaqdır. Sayın cümhur başqanı, Amerikada da bir müddət
oldunuz, oraya da işlər görmək üçün getmişdiniz. Mühüm görüşlər keçirdiniz, hörmətli Klintonla, başqa
liderlərlə görüşdünüz.
Bu sualı çox vermişəm, izn versəydiniz, bir də soruşardım. Bakı–Ceyhan boru xətti məsələsində son
vəziyyət necədir?
C a v a b: Mən Amerikaya NATO-nun toplantısına, zirvə görüşünə getmişdim. Bu, çox önəmli bir
hadisədir. Azərbaycan NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında iştirak edir. Bu proqram çərçivəsində
biz NATO ilə çox geniş əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlıqdan, iş birliyindən də çox məmnunuq. Məsələn, iki-üç
gün bundan öncə NATO-nun böyük bir heyəti, altmış nəfər NATO-nun Baş katibi köməkçisinin rəhbərliyi ilə
Azərbaycana gəlmişdi. Bir neçə gün Azərbaycanda olmuş, 8 ölkənin təmsilçilərini dəvət edib «Sülh naminə
tərəfdaşlıq» proqramının irəlilədilməsi üçün tədbirlər görmüşlər. Bunu gəlib Azərbaycanda ediblər,
Azərbaycana 8 ölkədən təmsilçilər gəlibdir. Bu, Azərbaycanla NATO arasında əlaqələrin nə qədər yaxşı inkişaf
etməsini göstərir.
Mən Vaşinqtonda NATO-nun bütün mərasimlərinə qatıldım, bütün görüşlərdə oldum. NATO-nun zirvə
görüşündə mən Azərbaycan adından söz dedim, münasibətimizi bildirdim, NATO-nun yeni strateji
konsepsiyasını dəstəklədim.
Amma NATO-nun toplantısından iki-üç gün öncə də və ondan sonra da Vaşinqtonda çox görüşlər
keçirdim. Prezident cənab Bill Klintonla, dövlət katibi xanım Olbraytla, bir çox senatorlarla, nazirlərlə,
konqresmenlərlə görüşdüm. Biz orada Amerikanın böyük şirkətləri ilə üç yeni neft müqaviləsi imzaladıq.
Beləliklə, 1994-cü ildən indiyə qədər Azərbaycan neft şirkətləri ilə 19 müqavilə imzalayıbdır.
Sonuncu üç müqaviləni Amerika senatının binasında – senatorların, konqresmenlərin iştirakı ilə
imzaladıq. Bu, çox önəmli bir hadisədir.
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Başqa görüşlərimiz də oldu. Məsələn, Amerikanın dövlət katibi xanım Olbrayt Qafqaz dövlətlərinin
prezidentlərini – Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan prezidentlərini bir yerə topladı, bir neçə ölkənin xarici
işlər nazirləri ilə birlikdə Qafqazda iş birliyi haqqında, müştərək işlər görülməsi haqqında məsələlər müzakirə
edildi. Sonra Ermənistanın prezidenti ilə görüşdüm. Bir çox başqa işlər də gördük.
Bunları bitirəndən sonra isə mənə dedilər ki, səhhətimi yoxlamaq lazımdır. Mən o qədər də istəmirdim.
Mənim indi bir doktorum var – Ertan Dəmirtaş. O da Türkiyədəndir, gözəl bir insandır, paşadır, admiraldır,
böyük bir kardioloq, professordur. O da Vaşinqtonda mənim yanımda idi və mənə dedi ki, mütləq lazımdır. Mən
onun sözünə baxdım, getdik Klivlendə. Orada mənim səhhətimi yoxladılar, dedilər ki, əməliyyat lazımdır.
Dedim ki, lazımdır, lazımdır – əməliyyatı keçirdim. Sizə bunları demək istədim.
Sualınız Bakı–Ceyhan boru xətti barədədir. Bakı–Ceyhan neft kəməri haqqında qərarı biz 1994-cü ildə ilk
müqaviləni imzalayanda yazmışıq. Amma sonrakı dövrdə bu layihəni həyata keçirmək üçün çox maneələrlə,
etirazlarla rastlaşdıq. Bəzi ölkələr tərəfindən bizə təzyiq edildi, çox çətin oldu. Son olaraq konsorsiumun üzvləri
də Bakı–Ceyhan xəttinin baha olduğunu bəyan edərək dedilər ki, Azərbaycanda, Xəzər dənizindən çıxarılan
nefti dünya bazarına hələlik iki boru xətti ilə daşımaq olar: biri Bakı–Novorossiysk kəməri ilə Rusiyanın
Novorossiysk limanına, ikincisi də, - aprel ayının 17-də biz Bakıdan Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa
limanına boru xəttini açdıq, - Bakı–Supsa kəməri ilə çatdırmaq olar.
Ancaq mən dedim yox, Bakı–Ceyhan neft kəməri barəsində 1994-cü ildən çalışıram. Nəhayət, keçən il
oktyabr ayının 29-da Ankarada, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümü münasibətilə böyük bir toplantıda
idik, orada böyük bəyannamə imzalandı. Onu Türkiyənin, Azərbaycanın, Gürcüstanın, Qazaxıstanın və
Özbəkistanın prezidentləri imzaladılar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Riçardson da ona
imzasını atdı. Beləliklə, biz Bakı-Ceyhan boru xəttinin reallaşmasını həyata keçirdik.
Ondan sonrakı aylarda bəzi maliyyə məsələləri, texniki məsələlər həll olunur. Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkəti, yəni konsorsium çox böyük qiymət göstərmişdi – 3,7 milyard dollar. Amma indi Türkiyənin
bu işlə məşğul olan adamları, maliyyəçiləri, onlar neçə vaxtdır Azərbaycanla danışıqlar, müzakirələr aparırlar, bəyan edirlər ki, ola bilər, bunun qiyməti 2,4 milyard dollar olsun. Bu da tamamilə yaxşıdır.
İndi Türkiyədə yeni hökumət quruldu.
M ü x b i r: Quruldu, əfəndim. Hörmətli Baş nazirimiz Bülənd Ecevit ortaq partiyalarla bir
protokol imzaladılar. Hörmətli cümhur başqanımıza təklif ediləcək, yəni «hökumət quruldu» deyə
bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli prezident Süleyman Dəmirəl bu gün mənə telefon etmişdi. Azərbaycanın
istiqlaliyyət günü münasibətilə məni təbrik etdi, eyni zamanda dedi ki, hökumət artıq qurulur. Beləliklə,
Türkiyədə hökumət qurulandan sonra Bakı–Ceyhan boru xəttinin bir çox məsələsini də tezliklə həll etmək
mümkün olacaqdır.
S u a l: Sayın cümhur başqanı, canlı yayımımızdır, bayaq ərz etdiyim kimi, minlərlə Azərbaycan
gəncinin də dərs ilinin qurtarması ilə əlaqədar mərasim keçirilir. Böyük Atatürkün göstərdiyi məqsədlər
yönündə Azərbaycanda türk kollecləri açıldı və ötən illərdə Sizin himayənizlə onlar beynəlxalq
müsabiqələrdə Azərbaycan dövlətinin bayrağını ən yüksək nöqtədə dalğalandırdılar. Çox birinciliklər
qazandılar. Təbii ki, bu gənclər böyük Azərbaycanın gələcəyində çox önəmli xidmətlər göstərəcəklər. Bu
məktəblər barədə düşüncələrinizi söyləməyinizi rica edərdim.
C a v a b: Bilirsiniz, Azərbaycanda türk məktəblərinin açılmasını mən hələ Naxçıvanda olarkən, hələ
1992-ci ilin əvvəllərində hiss etdim. Sizin adamlar Naxçıvana gəldilər, mənimlə görüşdülər. Naxçıvanda türk
məktəbinin açılmasını rica etdilər, mən də bunu dəstəklədim və türk məktəbi açıldı.
Amma bu məktəblər Azərbaycanın başqa yerlərində də açılmağa başlamışdı. 1993-cü ildə mən Bakıya
gələndən sonra Azərbaycanda türk məktəblərinin açılması haqqında mənə geniş məlumat verdilər. Mən bunu
həmişə dəstəkləmişəm, buna həmişə yardım etmişəm, bu gün də edirəm, sabah da edəcəyəm.
Çünki bu məktəblər Azərbaycanın təhsil sistemində bir yenilik yaradır. Azərbaycanın təhsil sistemi
keçmiş Sovetlər Birliyinin təhsil sistemidir. İndi biz o təhsil sistemində – həm orta məktəb təhsilində, həm ali,
universitet təhsilində bir çox islahatlar həyata keçiririk və bundan sonra da keçirəcəyik. Ona görə də Türkiyənin
məktəblərinin, kolleclərinin təcrübəsi Azərbaycan üçün lazımdır. Bu, birincisi.
İkincisi də, sizin bu məktəblərdə Azərbaycanın uşaqları, gəncləri təhsil alırlar, oxuyurlar. Bildiyimə görə,
onların təhsil alması üçün çox gözəl şərait yaratmısınız. Onlara yaxşı təhsil verirsiniz. Bunun da nəticəsində
onlar dünya olimpiadalarında medallar alırlar, gözəl yerlər tuturlar. Mənə məlumat verdilər ki, sizin məktəbləri
bitirənlərin 99 faizi Azərbaycanın universitetlərinə qəbul olunurlar. Bu da böyük işdir, çox böyük işdir. Ona
görə də mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Güman edirəm ki, siz Azərbaycanda bu işləri davam etdirəcəksiniz.
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M ü x b i r: Sizin sayənizdə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən sizə yardım edəcəyəm. Sizi də təbrik edirəm. Bu gün mənə dedilər ki,
Bakıda, Respublika sarayında türk məktəblərinin məzunları toplaşıblar, onlar bizi dinləyirlər. Mən onların
hamısını salamlayıram, əldə etdikləri nailiyyətlərə görə təbrik edirəm. Bu gənclərin, Azərbaycan gənclərinin hər
birinə gözəl gələcək arzulayıram. Ali təhsil almağı, gələcəkdə yaxşı işləməyi və müstəqil Azərbaycanın irəliyə
getməsində, inkişaf etməsində iştirak etməyi arzulayıram.
S u a l: Sayın cümhur başqanı, yayımımızda iştirak etdiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Bu anda
Sizi həm türk xalqı, həm də Azərbaycan xalqı dinləyir. Sizi dinləyən minlərlə azərbaycanlı gəncə,
Azərbaycan xalqına sözlərinizi eşitmək istərdik.
C a v a b: Sizin televiziyanız vasitəsilə bu gün, Azərbaycanın istiqlaliyyət günü Azərbaycan xalqını,
Azərbaycanın vətəndaşlarını bir daha təbrik edirəm. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına cansağlığı, səadət, bütün
işlərdə uğurlar arzulayıram. Azərbaycanın gənclərini təbrik edirəm, onlara gələcəkdə xoşbəxt həyat, yaxşı təhsil
və Azərbaycanın inkişaf etməsində fəal iştirak etmələrini arzulayıram.
M ü x b i r: Sayın cümhur başqanı, yayımımızda iştirak etdiyinizə görə bir daha çox təşəkkür
edirik. Bizə şərəf verdiniz, Sizi sağlam görüb çox sevindik. Bizi qəbul etdiyiniz üçün çox minnətdarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, mən də bu görüşdən çox məmnunam. Xüsusən ona görə məmnunam ki,
mənim buradan, - Türkiyədən, Antalyadan dediyim sözləri sizin televiziya vasitəsilə Azərbaycanda dinləyirlər.
Dediniz ki, eyni zamanda Azərbaycan televiziyası vasitəsilə, elədirmi?
M ü x b i r: Elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bundan çox məmnunam. Mənim qəlbim Azərbaycandadır. Amma belə
əlaqəni bütün Azərbaycanın vətəndaşları ilə yaratmaq dünən də mümkün oldu, bu gün də. Mən bundan çox
məmnunam. Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
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28 MAY – RESPUBLİKA GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
28 may 1999-cu il
Əziz həmvətənlər, bacılar və qardaşlar, dostlar!
Sizi Türkiyədən – Antalyadan səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizi, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını
istiqlaliyyət günü, Respublika günü – 28 May günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Əsrin əvvəlində – 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyinə nail ola bildi, xalq cümhuriyyəti
yarandı. Azərbaycanda Şərq aləmində ilk dəfə demokratik, hüquqi dövlət yarandı, xalq cümhuriyyəti qısa bir
zamanda çox işlər gördü. Ən mühümü odur ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin, dövlətçiliyinin əsaslarını qurdu,
Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin təsisatlarını yaratdı.
Ancaq 23 aydan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. Bu gün müstəqil Azərbaycanda 1918-ci
ildə xalq cümhuriyyətini yaradanları, təşkil edənləri – Məmməd Əmin Rəsulzadəni, Fətəli Xan Xoyskini,
Əlimərdan bəy Topçubaşovu, Nəsib bəy Yusifbəylini, xalq cümhuriyyəti hökumətinin bütün üzvlərini böyük
minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırıq. Onların gördüyü işlər, onların əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində
daim yaşayacaqdır.
Ondan sonrakı dövrdə Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində respublika olaraq yaşadı, inkişaf etdi. O
dövrdə Azərbaycan böyük inkişaf yolu keçdi. Azərbaycanın elminin, mədəniyyətinin, iqtisadiyyatının, həyatının
bütün sahələrinin inkişafında xidmətlər göstərmiş soydaşlarımızı bu gün məmnuniyyət hissi ilə xatırlayırıq.
1991-ci ilin sonunda Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycan xalqı öz dövlət müstəqilliyini
bərpa etdi. Səkkizinci ildir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
gündən-günə möhkəmlənir, inkişaf edir və dönməz olmuşdur. Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət
quruculuğu prosesi gedir. Biz ötən illərdə müstəqil Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişaf etməsi üçün xeyli işlər
görmüşük və böyük nailiyyətlər əldə etmişik.
Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir, Azərbaycan öz dövlətçiliyini inkişaf etdirir. Azərbaycan
dövlətinin, hakimiyyətinin bütün qanadları yaranıbdır və fəaliyyət göstərir. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi ilk
Konstitusiyasını qəbul etdi. Azərbaycanda iqtisadi, siyasi islahatlar gedir.
Bu dövrdə bizim ən böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı siyasi və iqtisadi böhrandan
çıxara bildik. 1993-cü ildən etibarən Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitliyi möhkəmləndirməyə başladıq.
Vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldıq, Azərbaycan parçalanmaq təhlükəsindən qurtardı. Azərbaycanın
daxilində müxtəlif qanunsuz dəstələr, qruplar ləğv olunubdur. Azərbaycanın hakimiyyəti möhkəmlənib və indi
Azərbaycanda tam ictimai-siyasi sabitlik əldə olunubdur. Bu, Azərbaycan dövlətinin ən böyük nailiyyətidir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı böhrandan çıxaraq inkişaf yoluna düşmüşdür. Son üç ildə Azərbaycanın
iqtisadiyyatı ardıcıl surətdə inkişaf edir. Qeyd etdim ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar keçirilir, torpaq islahatı
həyata keçirilir, özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir.
Azərbaycan dünyanın bir çox ölkələri ilə çox önəmli iqtisadi əlaqələr qurubdur. Bunların nəticəsində indi
Azərbaycana xarici ölkələrin sərmayələri gəlir. Bu baxımdan 1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə
dünyanın bir çox böyük şirkətləri arasında imzalanmış birinci neft müqaviləsi – «Əsrin müqaviləsi» Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafına böyük yol açdı. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti son günlərdə Vaşinqtonda artıq indi
19-cu müqaviləni imzaladı. Bu müqavilələr Azərbaycanın gələcəyi üçündür, gələcək nəsillər üçündür.
Böyük məmnuniyyət hissi ilə deyirəm ki, 1994-cü ildə imzalanmış müqavilə artıq öz bəhrələrini verir.
1997-ci ildə biz «Çıraq» neft yatağından ilkin neft aldıq və yaratdığımız neft kəməri – Bakı–Novorossiysk
kəməri vasitəsilə xarici bazarlara çıxarırıq. İkinci neft kəmərini də tikdik, başa çatdırdıq. Aprel ayının 17-də
Bakı–Supsa neft kəmərini işə saldıq. Beləliklə, Azərbaycan həm xarici şirkətlərlə müştərək iş görərək neft hasil
edir, həm də onu dünya bazarına çıxarır.
İndi bizim qarşımızda duran başlıca vəzifə Azərbaycanın böyük neftini ixrac etmək üçün əsas neft
kəmərini yaratmaqdır. Bu da Bakı–Ceyhan neft kəməridir. Keçən il oktyabr ayının 29-da, Türkiyə
Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyi zamanı Bakı–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi üçün Ankarada bəyannamə
imzaladıq. Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan prezidentləri bu bəyannaməni imzaladılar
və bunun əsasında indi Bakı–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi üçün hazırlıq işləri görülür.
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Azərbaycana xarici sərmayə gəlir. Bu günlərdə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, yəni ilk
konsorsiuma daxil olan şirkətlər tərəfindən Azərbaycana 2 milyard dollardan artıq sərmayə qoyulması elan
edildi. Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının başqa sahələrində də xarici ölkələrlə sıx əməkdaşlıq edirik və bu
sahələrə də xarici sərmayə gəlir. Bunlar hamısı Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafına çox böyük imkanlar
yaradıbdır və gələcək üçün çox böyük əsas qoyubdur. Bunlar hamısı Azərbaycan xalqının həyat tərzinin,
güzəranının, rifah halının yaxşılaşması üçündür. Məmnuniyyətlə qeyd edə bilərəm ki, son illərdə vətəndaşlarımızın rifah halı az da olsa yaxşılaşır. Amma gələcəkdə daha da yaxşı olacaqdır.
Azərbaycanın ən böyük problemi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Beş il bundan öncə biz
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs rejimində yaşayırıq. Şübhəsiz ki, bu, döyüşlərdən, müharibədən,
davadan yaxşıdır. Ancaq eyni zamanda bu, bizi tam təmin etmir. Biz atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq ki, bu
müddətdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını təmin edək.
Ötən illərdə biz bu sahədə çox işlər görmüşük və hesab edirəm ki, müəyyən qədər irəliləmişik. Bilirsiniz
ki, bu məsələ ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları və Fransadır. Biz Minsk qrupunun başçıları ilə daim əlaqə saxlayırıq, daim görüşlər keçiririk. Bilirsiniz
ki, son vaxtlarda Ermənistanın prezidenti ilə də mənim bir neçə görüşlərim olmuşdur. Bunlar hamısı
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün edilir. Güman edirəm ki, görülən işlər
əsasında biz bu münaqişənin ləğv edilməsinə nail olacağıq.
Bizim məqsədimiz Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının erməni silahlı qüvvələrindən təmizlənməsi,
azad edilməsidir. Bizim məqsədimiz yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızın öz evinə, obasına
qayıtmasıdır. Bizim məqsədimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tamamilə təmin olunmasıdır. Mən inanıram,
inanıram ki, biz buna nail olacağıq.
Bizi sıxan, çox narahat edən yerindən-yurdundan didərgin düşmüş vətəndaşlarımızın ağır vəziyyətdə,
çətin şəraitdə yaşamasıdır, çadırlarda yaşamasıdır. Biz hər gün, hər dəqiqə bunu düşünürük və bununla məşğul
oluruq. Çadırlarda yaşayan soydaşlarımıza son vaxtlar müəyyən yardımlar edilibdir və bundan sonra da
ediləcəkdir. Onların şəraitinin müəyyən qədər yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülübdür, bundan sonra da
görüləcəkdir. Mən əminəm, əminəm ki, gördüyümüz işlər bizim məqsədimizə nail olmağa imkan verəcəkdir və
sevimli soydaşlarımız çadırlardan çıxıb öz evlərinə, elinə, obasına qayıdacaqlar.
Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq uğurlu xarici siyasət aparır və biz dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı
faydalı əlaqələr qurur və inkişaf etdiririk. Məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, bu əlaqələr də öz bəhrəsini
verir. Azərbaycan artıq dünya birliyində öz yerini tutubdur. Azərbaycanın dünya birliyində artıq öz ismi var.
Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunubdur. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla – Müstəqil
Dövlətlər Birliyi ilə, Avropa Birliyi ilə, Avropa Şurası ilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə və başqa beynəlxalq
təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir. Biz bunu çox əhəmiyyətli hesab edirik və bunun Azərbaycana olan faydalarını
açıqca görürük.
Bildiyiniz kimi, aprel ayının 22-dən mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Vaşinqtonda səfərdə olmuşam.
Səfərin də məqsədi NATO-nun 50 illik yubileyində iştirak etmək idi. Azərbaycan oraya dəvət edilmişdi.
NATO-nun 50 illik yubileyində, o mərasimlərdə, tədbirlərin hamısında mən iştirak etdim, Azərbaycan
nümayəndə heyəti iştirak etdi. NATO-nun zirvə görüşündə Azərbaycan öz sözünü, fikirlərini bildirdi.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən biz başqa çox işlər də gördük. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti cənab Bill Klintonla, dövlət katibi, xarici işlər naziri xanım Olbraytla, Amerikanın konqresmenləri,
senatorları ilə çox səmərəli görüşlərimiz, danışıqlarımız oldu. Bunların hamısı Azərbaycan üçün çox faydalıdır.
Bu günlərdə görülən işlər bir daha onu göstərdi ki, Amerika-Azərbaycan əlaqələri sürətlə inkişaf edir.
Amerikada görülən işlərdən biri də odur ki, senator Braunbekin təşəbbüsü ilə, qədim İpək yolunun bərpası
ilə əlaqədar onun Konqresə hazırladığı qanun layihəsi müzakirə olundu. Bu müzakirədə Qafqaz və Mərkəzi
Asiya ölkələrinin prezidentləri, Amerikanın senatorları, konqresmenləri iştirak etdilər. Amerika prezidentinin
milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Stenli Berger iştirak etdi və nitq söylədi, Amerikanın keçmiş
dövlət katibi Beyker nitq söylədi, milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə keçmiş köməkçi Bjezinski nitq söylədi.
Bunlar hamısı İpək yolu haqqında Senata, Konqresə hazırlanan qanun layihəsinə daha da güc verdi. Biz böyük
ümidlər bəsləyirik ki, bu qanun Amerikanın Konqresində qəbul olunacaq, bu da 907-ci maddənin gücdən
salınmasına imkan verəcəkdir. Bilirsiniz ki, 1992-ci ildən tətbiq olunmuş ədalətsiz 907-ci maddə AmerikaAzərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsinə və xüsusən Amerikanın Azərbaycana birbaşa yardımına maneçilik
törədir. Güman edirəm ki, qəbul olunacaq qanun bunlara da çarə qılacaqdır və biz əlaqələri inkişaf etdirmək
üçün daha da böyük imkanlar əldə edəcəyik.
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Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğum zaman mən bir daha hiss etdim ki, ABŞ-Azərbaycan əlaqələri
sürətlə inkişaf edir. Biz bundan çox məmnunuq.
Bildiyiniz kimi, mən Amerikada xəstəxanaya getməli oldum. Mənə qəlb cərrahiyyə əməliyyatı keçirildi.
Bu zaman – həm əməliyyat keçirilməzdən öncə, həm də əməliyyat keçiriləndən sonra xəstəxanada olduğum
zaman Amerika hökumətinin, Amerika prezidenti cənab Bill Klintonun, dövlət katibi xanım Olbraytın, hökumət
üzvlərinin, konqresmenlərin, senatorların mənə böyük diqqətini və qayğısını gördük. Bunlar hamısı məni çox
ruhlandırdı, müalicə olunmağıma çox kömək etdi. Eyni zamanda bunlar hamısı Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycana göstərdiyi qayğının təzahürüdür. Mən bunu belə hesab edirəm. Bu gün, bayram günümüzdə
Amerikanın prezidenti cənab Bill Klintondan müstəqillik günü münasibətilə aldığım təbrik məktubu ilə əlaqədar
mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətinə, prezident cənab Bill Klintona hədsiz minnətdarlığımızı
bildirirəm.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqələrində Türkiyə xüsusi yer tutur. Türkiyə Cümhuriyyəti
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk ölkədir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri ilbəil inkişaf edir və indi çox yüksək zirvəyə qalxmışdır. Bu, Azərbaycan üçün
çox əhəmiyyətlidir. Türk xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında qədim tarixi əlaqələr, dostluq əlaqələri bir kökdən
olan xalqların əlaqələridir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra bu əlaqələr sürətlə inkişaf edir.
Bu əlaqələrin də çox gözəl təzahürü mən yanvar ayında Türkiyədə müalicə edildiyim zaman və
Amerikada cərrahiyyə əməliyyatı keçirdiyim zaman Türkiyə Cümhuriyyətinin və Azərbaycan xalqının böyük
dostu, əziz dostum və qardaşım, hörmətli Süleyman Dəmirəlin mənə göstərdiyi daimi diqqət və qayğıdır. Bu,
Azərbaycan xalqına göstərilən diqqət və qayğıdır. Eyni zamanda bu, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun nə qədər
yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Mən Amerikada xəstəxanada olarkən hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl
daim bizimlə əlaqə saxlayıbdır, mənim müalicəmə nəzarət edib, qayğı göstəribdir. Ondan sonra da məni
Türkiyəyə dəvət edibdir.
Bildiyiniz kimi, Türkiyədə beş gündən artıq Ankarada oldum. Orada hörmətli cənab prezident Süleyman
Dəmirəllə çox səmərəli görüşlərimiz, danışıqlarımız oldu. Biz Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi haqqında, bütün başqa məsələlər haqqında çox ətraflı
söhbət elədik, müzakirələr apardıq. Hörmətli Süleyman Dəmirəl çox dəyərli məsləhətlər verdi.
Bildiyiniz kimi, Ankarada olduğum zaman Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri cənab Bülənd Ecevitlə,
Türkiyə Cümhuriyyəti Böyük Millət Məclisinin sədri cənab Yıldırım Akbulutla görüşlərimiz, danışıqlarımız
oldu. Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi hörmətli Hüseyn Kıvrıkoğlu ilə çox
əhəmiyyətli görüşlərimiz, danışıqlarımız oldu. Ana Vətən Partiyasının başçısı hörmətli Məsud Yılmazla
görüşüm, danışığım oldu. Başqa hökumət adamları ilə görüşdük, danışdıq. Yəni bu günlər Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələri üçün çox səmərəli oldu.
İndi isə, bilirsiniz ki, mən Antalyadayam. Buraya da əziz dostum, qardaşım hörmətli Süleyman Dəmirəlin
dəvəti ilə gəlmişəm. Müalicədən sonra burada müəyyən qədər istirahət edirəm. Ona görə də mən bu gün sizdən
müəyyən qədər ayrıyam. Amma qəlbim sizinlədir, qəlbim Azərbaycandadır. Mənim nəbzim Azərbaycanın nəbzi
ilə döyünür. Burada, Antalyada, Türkiyədə mənə böyük qayğı göstərilir və bu qayğının nəticəsində istirahətimi
başa çatdırıb Azərbaycana dönəcəyəm.
Bu bayram günü mən Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsində Türkiyə Cümhuriyyətinin,
hökumətinin xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm, Türkiyənin prezidenti hörmətli cənab Süleyman Dəmirəlin
xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm. Azərbaycana göstərdikləri diqqət və qayğıya görə, şəxsən mənə göstərdikləri
diqqət və qayğıya görə hədsiz təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Əziz dostlar, əziz bacılar, qardaşlar! Bu gün, bu bayram günü mən sizi Antalyadan salamlayıram.
Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına bayram salamımı göndərirəm. Azərbaycanda şəhid ailələrinə, Qarabağ
döyüşlərində xəsarət alanlara, Qarabağ döyüşlərinin, müharibəsinin veteranlarına səmimi salamlarımı
göndərirəm. Çadırlarda yaşayan, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş, mənim üçün çox əziz olan
soydaşlarımıza, vətəndaşlarımıza, hər bir çadıra, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanların yaşadığı hər
bir yerə bayram salamımı göndərirəm.
Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, ötən illər Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri, milli ordusu yaranıb
və inkişaf edibdir. Tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın milli ordusu bu gün Azərbaycanı hər bir
hadisədən qorumağa qadirdir, Azərbaycanın müstəqilliyinin, dövlətçiliyinin keşiyində durubdur. Azərbaycanın
əsgərləri, zabitləri cəbhədədirlər, onlar ermənilərlə üz-üzə durublar, Azərbaycanın torpaqlarını qoruyurlar,
Azərbaycanın dövlətçiliyinin keşiyindədirlər. Mən onlara – səngərlərə, cəbhəyə, Azərbaycan əsgərlərinə,
Azərbaycan zabitlərinə, milli ordunun bütün şəxsi heyətinə xüsusi bayram salamı göndərirəm.
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Hamınızı salamlayıram, hamınızı qucaqlayıram, bağrıma basıram. Bu bayram münasibətilə sizi bir daha
təbrik edirəm. Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın dövlətçiliyi, müstəqilliyi, Azərbaycanın gələcək inkişafı
yolunda bundan sonra da çalışacağam, əlimdən gələni edəcəyəm. Mən inanıram ki, biz ilbəil inkişaf edəcəyik,
irəliyə gedəcəyik. Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyi var və biz hamımız birlikdə bu gələcəyə qovuşacağıq.
Mən buna inanıram, əmin ola bilərsiniz.
Mən sizi bir daha salamlayır, bir daha təbrik edirəm. Sizin hər birinizə cansağlığı, səadət, işlərinizdə
uğurlar arzulayıram. Azərbaycan xalqına sülh və əmin-amanlıq arzulayıram. Sağ olun, bayramınız mübarək
olsun!
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DÜNYA BANKININ PREZİDENTİ CEYM VULFENSON VƏ XANIMI ELEYN VULFENSON
İLƏ GÖRÜŞDƏN* SONRA ONLARIN ŞƏRƏFİNƏ VERDİYİ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ ÇIXIŞI
Antalya, Simena köşkü
29 may 1999-cu il
Cənab prezident Vulfenson! Xanım Vulfenson!
Sizin buraya, mənim ziyarətimə gəlməyinizdən, dəvətimi qəbul edərək Azərbaycana səfər etməyinizdən
çox məmnunam. Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Hesab edirəm ki, Sizinlə bu gün Azərbaycan üçün səmərəli və əhəmiyyətli söhbətlər etdik. Bir daha
demək istəyirəm ki, Sizin fikirləriniz, dəyərli məsləhətləriniz, təklifləriniz məni çox sevindirdi.
Mən 1997-ci ildə Vaşinqtonda olarkən Sizi Azərbaycana dəvət etdim. O vaxtdan gözləyirəm. İndi qismət
belə gətirdi ki, Siz Azərbaycana gedirsiniz, mən isə Azərbaycanda deyiləm. Ona görə də Sizin buraya
gəlməyiniz, Sizinlə görüşüm və xüsusən apardığımız söhbətlər məni çox sevindirdi.
Təsəvvür edə bilməzdim ki, Siz mənim dəvətimlə Azərbaycana səfəri bu qədər gecikdirərək, eyni
zamanda çox geniş bir proqramla gələcəksiniz. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, Sizin bütün təkliflərinizi,
məsləhətlərinizi, çox dəyərli fikirlərinizi məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Hesab edirəm ki, Dünya Bankı ilə
Azərbaycanın əməkdaşlığının yeni mərhələsi başlanır. Ümid edirəm ki, bu əməkdaşlıq uzun sürən, daimi və
səmərəli olacaqdır.
Mən ümid edirəm ki, sizin təklifləriniz, fikirləriniz əsasında bizim əməkdaşlığımız Azərbaycanın
inkişafını güclü surətdə irəliyə aparacaqdır. Bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanın Dünya Bankı ilə
əməkdaşlığı strateji xarakter daşıyır. Biz bu əməkdaşlıqdan indiyə qədər faydalanmışıq və inanıram ki, bundan
sonra daha da çox faydalanacağıq.
Bizim istəyimiz, arzumuz Azərbaycanı demokratik, ədalətli, hüquqi, dünyəvi dövlət etməkdir, ölkəmizdə
bazar iqtisadiyyatının inkişafını təmin etməkdir, respublikamızda özəl sektora geniş yol açmaqdır, özəlləşdirmə
proqramını axıra çatdırmaqdır. Güman edirəm ki, sizin köməyiniz və sizinlə əməkdaşlıq nəticəsində biz bunların
hamısına nail olacağıq.
Beləliklə, mən Azərbaycanın gələcəyini çox gözəl görürəm. Siz də bəyan etdiniz ki, Azərbaycan üçün
proqramlar təklif edərək, respublikamıza yardım edərək Azərbaycanı inkişaf etmiş dövlət kimi görmək
istəyirsiniz. Güman edirəm ki, müştərək işlərimizlə, sizin yardımınızla biz buna nail olacağıq.
Mən sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm, sizinlə partnyorluq etməkdən çox böyük qürur hissi
duyuram. Sizə, ailənizə və xanımınıza cansağlığı arzu edirəm. Sizə və Dünya Bankına gələcək işlərinizdə
uğurlar arzulayıram.
Sizin şərəfinizə, xanımınızın şərəfinə badə qaldırıram.
Sağ olun!

 Görüşdən sonra prezident Heydər Əliyev və cənab Vulfenson «Ceylan holdinq» qrupunun rəhbərləri Mahmud və
Zülküf Ceylan qardaşlarının müşayiəti ilə Antalyanın məşhur istirahət ocağının görməli yerləri ilə tanış oldular, dəniz
sahilində söhbət etdilər.
Gəzinti zamanı Ceyms Vulfensona Antalya, onun gözəl təbiəti və istirahət zonası haqqında ətraflı məlumat verildi.
Antalyanın gözəlliyinə heyran olduğunu bildirən Dünya Bankının prezidenti imkan düşən kimi hökmən buraya istirahətə
gələcəyini söylədi.
Görüşdə və ziyafətdə millət vəkili, ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev, «Ceylan holdinq» qrupunun
rəhbərləri Mahmud və Zülküf Ceylan qardaşları da iştirak edirdilər.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ TÜRKİYƏDƏKİ SƏFİRİ MƏHƏMMƏD HƏSƏN
YƏVASANİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Antalya, Simena köşkü
29 may 1999-cu il
Y ə v a s a n i: Zati-aliləri, çox məmnunam ki, imkan tapıb məni qəbul edirsiniz. Ölkəmizin prezidenti cənab
Xatəmi Sizin ürəyinizdə cərrahiyyə əməliyyatı keçirilməsi xəbərini eşitdikdən sonra mənə tapşırıq veribdir ki,
Sizi burada ziyarət edim və onun xoş salamlarını Sizə yetirim. Gözləyir ki, mən ona Sizin özünüzü yaxşı hiss
etməyiniz və səhhətinizin tam yaxşı olması barədə xəbərlər yetirim. Çox şadam ki, Sizi özünüzü çox yaxşı hiss
etdiyiniz vəziyyətdə görürəm.
Cənab prezident, bilirəm ki, bu gün səhər tezdən çalışırsınız, görüşlər keçirirsiniz. Bu, bir daha onu göstərir
və məni də şad edir ki, Siz özünüzü çox sağlam hiss edirsiniz. Mən əminəm ki, bizim prezidentimiz Sizin
özünüzü gümrah hiss etməyiniz barədə xəbəri eşitdikdə çox şad olacaqdır.
Fürsətdən istifadə edərək, qardaşım səfir Məmməd Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm ki, gün ərzində mənə
qonaqpərvərlik göstəribdir.
İcazənizlə, İran ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlər barədə bir neçə kəlmə söyləyim. Bizim xarici
işlər naziri cənab Xərrazi 10 gün bündan əvvəl Azərbaycanı ziyarət edərək, EKO-nun üzvü olan ölkələrin xarici
işlər nazirlərinin Bakıda keçirilən görüşündə iştirak edibdir. Cənab Xərrazi Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə
görüşüb və Baş nazir tərəfindən qəbul edilibdir. O mənə zəng edərək bildiribdir ki, Azərbaycandakı görüşləri
çox səmərəli və faydalı olubdur.
Bildiyimə görə, Sizin göstərişiniz və razılığınız ilə Azərbaycan parlamentinin sədri İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin parlament sədrlərinin üç həftədən sonra Tehranda keçiriləcək toplantısında iştirak
etmək üçün ölkəmizi ziyarət edəcəkdir.
Ölkələrimiz arasında yaradılmış müştərək komissiya Bakıda görüş keçirməli idi, lakin Siz Azərbaycanda
olmadığınıza görə onun vaxtını bir az dəyişdirdik. İnşallah, Siz Azərbaycana qayıdandan sonra nə vaxt göstəriş
versəniz, həmin komissiya Bakıda öz işini davam etdirəcəkdir.
Cənab prezident, bizim ölkəyə rəsmi səfər etməyiniz barədə dəvət artıq Sizə göndərilibdir. Ümidvarıq ki, Siz
gələn ay İranı ziyarət edəcəksiniz. İranın Azərbaycandakı səfiri Bikdeli də mənimlə əlaqə saxlayaraq Sizi
səbirsizliklə gözlədiyini bildiribdir. O dedi ki, İrana səfəriniz barədə yazılı rəsmi dəvəti Siz Bakıya qayıdandan
sonra Sizə çatdıracaqdır.
Bütün bunlar onu göstərir ki, iki qardaş müsəlman ölkəsi arasında münasibətlər gündən-günə yaxşılaşır və
bu, belə də olmalıdır.
Mənə məlumat veriblər ki, bizim xarici işlər naziri Xərrazi bir dəfə Sizinlə görüş zamanı söyləyibdir ki,
Azərbaycan ilə İran dost ölkələrdir. Siz onun sözünə düzəliş edərək demisiniz ki, qardaş ölkələrdir. Bu,
tamamilə doğrudur – biz qonşuyuq, qardaş ölkələrik, iki müsəlman dövlətiyik.
Mən Sizin səfirinizlə söhbət zamanı da qeyd etdim ki, bizim ölkənin prezidenti Xatəminin həyata keçirdiyi
siyasət İranın bütün qonşuları – Azərbaycan, Gürcüstan, ərəb ölkələri və digər qonşularla əlaqələrdə gərginliyin
aradan qaldırılmasına yönəldilibdir.
Mən bir ildir ki, Türkiyədə səfir kimi fəaliyyətə başlamışam. Bu bir il ərzində bizim Türkiyə ilə də
münasibətlərimiz yaxşılaşmağa doğru gedir. Ümidvarıq ki, Sizin köməyinizlə bu münasibətlər də yaxşılaşa
bilər.
Cənab prezident, mən əminəm ki, zati-alilərinizin xəbəri var, - Xatəminin Səudiyyə Ərəbistanına səfəri çox
uğurlu olmuşdur. Bir müddət sərin münasibətlərdən sonra bu, yaxşılığa doğru inkişaf edir. Mən əminəm ki, belə
xoş münasibətlər Azərbaycan ilə İran, Türkiyə ilə İran və digər qonşu dövlətlər arasında da mövcud ola bilər.
Xatırlayıram ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərdə görüşümüz
zamanı mən Sizə farsca müraciət etdim. Siz mənə farsca cavab verdiniz. Siz fars dilində də bəzi sözləri
bilirsiniz.
Məni qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Prezident Xatəminin, İranın lideri
Xamneinin Azərbaycanla dostluq və qardaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirmək arzularını Sizə yetirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
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Mən çox məmnunam ki, İran İslam Cümhuriyyətinin prezidenti cənab Xatəmi mənim səhhətimlə maraqlanır,
sizi mənim yanıma göndəribdir və sizin vasitənizlə arzularını, salamını mənə çatdırır. Mən buna görə təşəkkür
edirəm. Xahiş edirəm, mənim təşəkkürümü, minnətdarlığımı prezident cənab Xatəmiyə çatdırasınız.
Mənim səhhətim artıq yaxşıdır. Biz həmişə İran ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin yaxşı, müsbət olmasına,
daim inkişaf etməsinə çalışırıq və bunu istəyirik.
Sizin xarici işlər naziri Xərrazinin EKO-nun üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Bakıda keçirilən
toplantısında iştirak etməsi, Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə görüşü və bizim Baş nazirin qəbulunda olması
mənə məlumdur. Onların hamısı barədə mənə məlumat veriblər. Mənə verilən məlumatlara görə, danışıqlar çox
səmərəli olubdur.
Hesab edirəm, həm İran, həm də Azərbaycan çalışmalıdır ki, əməkdaşlığımızı inkişaf etdirək və buna mane
olan halların hamısını aradan qaldıraq. İran ilə Azərbaycan coğrafi nöqteyi-nəzərdən bir-birinə çox yaxın
ölkələrdir. Bizim tarixi keçmişimiz, köklərimiz, adət-ənənələrimiz onu göstərir ki, ölkələrimiz, xalqlarımız
arasında dostluq əlaqələri olmalıdır. Biz daim çalışırıq ki, İran ilə Azərbaycanın münasibətləri həmişə müsbət
istiqamətdə inkişaf etsin. Biz bundan sonra da buna çalışacağıq.
Mən məmnunam ki, siz dediyiniz kimi, İran prezidenti cənab Xatəmi qonşu ölkələrlə münasibətləri daha da
yaxşılaşdırmaq, sizin sözlərinizlə demək istəyirəm ki, olan gərginlikləri aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır.
Beləliklə, biz hər iki tərəfdən eyni fikirdəyik. Həqiqətən, İran ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr dostluq və
qardaşlıq xarakteri daşıyır. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, bu əlaqələri daha da genişləndirək, inkişaf etdirək, daha
da yüksəklərə qaldıraq. Biz bu fikirdəyik.
Azərbaycan Milli Məclisinin sədri İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin parlament sədrlərinin
İranda keçiriləcək toplantısında olacaqdır. Güman edirəm ki, onun orada müəyyən danışıqlar aparmaq imkanı
olacaqdır.
Mənim İrana dəvət olunmağım haqqında verdiyiniz məlumata görə də təşəkkür edirəm. Mən prezident cənab
Xatəmini Azərbaycana dəvət etmişəm. Cənab Xatəmi də məni dəvət edir. Biz çalışmalıyıq ki, hər iki dəvət
yerinə yetirilsin.
İran–Azərbaycan Müştərək Komissiyasının işini də gücləndirmək lazımdır. Mən Azərbaycana dönəndən
sonra, şübhəsiz, münasib vaxtda sizin nümayəndə heyəti gəlib danışıqlar apara bilər.
Mən bir daha təşəkkür edirəm. Prezident cənab Xatəmiyə mənim salamımı, hörmət və ehtiramımı çatdırın.
Ayətullah Xamneiyə mənim salamımı, hörmət və ehtiramımı çatdırın.
Bir daha deyirəm, biz öz tərəfimizdən çalışacağıq ki, Azərbaycan ilə İranın əlaqələrini daha da inkişaf
etdirək.
Mən bu görüşümüzdən məmnunam. Cənab səfir, sizə öz fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.
Y ə v a s a n i: Prezident Heydər Əliyevi belə gümrah vəziyyətdə görməkdən bir daha məmnun qaldığımı
bildirirəm.
İndi Türkiyədə yeni hökumət qurulub. Biz ümidvarıq ki, İran ilə Türkiyənin münasibətləri daha da
yaxşılaşacaqdır.
Cənab prezident, biz ümid edirik ki, bir vaxt Sizin, cənab Xatəminin, cənab Süleyman Dəmirəlin və Baş
nazir Ecevitin də birgə görüşünü təşkil edə biləcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, çox gözəl olardı. Sağ olun.
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ABŞ-ın «ŞEVRON» ŞİPKƏTİNİN PREZİDENTİ RİÇARD MATSKE İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ* SÖHBƏTDƏN
Antalya, Simena köşkü
31 may 1999-cu il
R i ç a r d M a t s k e: Hörmətli cənab prezident, Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram, səhhətinizin çox
yaxşı olduğunu görməkdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Sizinlə görüşdən şərəf duyuram. Antalyada hava və
şərait istirahət üçün həqiqətən gözəldir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə və məni ziyarət etmək üçün Antalyaya gəldiyinizə görə Sizə,
«Şevron»un rəhbərinə təşəkkür edirəm.
Mən Antalyanın istirahət etmək üçün belə gözəl yer olduğunu bilmirdim. Türkiyənin prezidenti Süleyman
Dəmirəl bir neçə ildir ki, məni istirahət etmək üçün buraya dəvət edir. Ancaq mənim heç vaxt imkanım
olmayıbdır. İndi elə oldu ki, mən buraya gəlməyə məcbur idim, çünki cərrahiyyə əməliyyatından sonra istirahət
etmək lazımdır.
Mən buraya gəldiyimdən çox məmnunam, gözəl yerdir. Doğrudan da burada istirahət üçün hər bir şərait
yaradıblar. Mənə burada həddindən artıq diqqət və qayğı, mehribanlıq göstərirlər.
R i ç a r d M a t s k e: Sizin burada da çoxlu görüşlər keçirdiyinizdən xəbərdaram.
Cənab prezident, başa düşürük ki, Sizi istirahət etməyə qoymuruq. Ümid edirik ki, bizimlə bu görüşü bir növ
istirahət görüşü kimi qəbul edəcəksiniz. Mən Nigeriyanın yeni seçilmiş prezidentinin andiçmə mərasimində
iştirak etdikdən sonra birbaşa buraya gəlmişəm. Bu ölkənin paytaxtını indi Abuçi şəhərinə köçürüblər. Bu şəhər
dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəkdədir, o qədər də isti yer deyildir. Biz 35 ildir ki, Nigeriyada çalışırıq.
Anqolada da xeyli iş görmüşük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Moskvada işləyərkən, Siyasi Büronun üzvü olarkən Anqolaya getmişdim. O
vaxt Sovetlər İttifaqı nümayəndə heyətinin başçısı kimi, Anqolada partiyanın qurultayında iştirak etmişəm.
Xatirimdədir, bu, təxminən 1985–1986-cı illərdə olubdur. Sovet İttifaqının neftçiləri o vaxt orada dənizdə bir az
neft çıxarırdılar. Amma danışıq gedirdi ki, amerikalılar oraya gəlirlər. Sovet İttifaqı isə orada öz mövqeyini
əldən vermək istəmirdi.
R i ç a r d M a t s k e: O dövrdə «Şevron» Anqolada ən çox neft istehsal edən şirkət idi. Lakin o vaxt ABŞ
hökuməti bizim bu fəaliyyətimizdən məmnun deyildi. Onlar bizi ümumiyyətlə, Anqolada görmək belə
istəmirdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çünki Anqola Sovet İttifaqı ilə bağlı idi. Sonra Anqolanın cənubunda UNİTA
müharibə aparırdı və Amerika ona kömək edirdi.
Xatirimdədir, o vaxt Sovet İttifaqı Kuba qoşunlarını Anqolaya gətirmişdi. Həmin qoşunlar son məqamda
«Şevron» şirkətinin qurğularını müdafiə etməklə məşğul oldular. Mən Kuba qoşunlarının komandanı ilə o vaxt
orada görüşdüm.
Anqolanın prezidenti Duş Santuş mənim yaxın dostumdur. O, vaxtilə Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya
İnstitutunda təhsil alıbdır. Öz ölkəsinə qayıtdıqdan sonra onu prezident seçiblər. O, Bakıya gəlmişdi. Mən
onunla həm Bakıda, həm də Anqolada görüşmüşəm. Beynəlxalq toplantılarda da onunla bir-iki dəfə
görüşmüşəm.
R i ç a r d M a t s k e: Vətəndaş müharibəsi dövründə Anqolada qəribə bir vəziyyət yaranmışdı. O dövrdə
Duş Santuşun «Şevron» ilə çox yaxın dostluq əlaqələri var idi. «Şevron» isə Kuba qoşunları ilə yaxşı təmaslara
malik idi. Amerika hökumətinin mövqeyi isə tamamilə bunların əksinə idi. Hətta deyərdim ki, «Şevron» şirkəti
20 il ərzində ABŞ dövləti ilə Anqola arasında ən əsas diplomatik kanal, xətt olmuşdur. Bizim hökumətin Duş
Santuşu dəstəkləməməsinə baxmayaraq, «Şevron» şirkəti onun tərəfində idi, onun qalib gəlməsini istəyirdi və
nəhayət, o qalib gəldi.
İndi Amerika ilə Anqola arasında münasibətlər normaldır. Həm Amerikada, həm də Anqolada diplomatik
nümayəndəliklər vardır. Anqola ABŞ hökumətindən hələ də bir az narazıdır. Çünki UNİTA-nın rəhbəri Savimbi

*

Görüşdə millət vəkili, ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev iştirak edirdi.
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hələ də Duş Santuş üçün problemlər yaratmaqdadır. Duş Santuş istəyir ki, Amerika hökuməti buna bir əncam
çəksin. Onlar isə hələ də vuruşurlar.*
Cənab prezident, biz Sizin cərrahiyyə əməliyyatı keçirməyinizdən çox narahat olduq. Amma ondan rahatlıq
tapdıq ki, bu əməliyyat çox əla bir xəstəxanada keçdi. Çox məmnun olduq ki, cərrahiyyə əməliyyatından sonra
Siz buraya gələrək səhhətinizin tam bərpası üçün istirahət edirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Klivlenddəki xəstəxanadan çox razıyam. Mən oranı tanımırdım. Vaşinqtonda işlərimi
qurtarandan sonra məni oraya sadəcə müayinə etməyə aparmışdılar. Orada isə dedilər ki, mütləq cərrahiyyə
əməliyyatı keçirməlisiniz. Mən istəmirdim, ancaq həkimlər və oğlum İlham mənə bildirdilər ki, lazımdır.
Aprelin 29-da əməliyyat keçirildi. ABŞ hökuməti, prezident Bill Klinton, dövlət katibi xanım Olbrayt, nazirlər
mənə çox qayğı göstərdilər. Prezident Bill Klinton mənə məktub göndərdi, telefonla danışdı. Xanım Olbrayt da
mənə bir neçə dəfə telefon etdi. Onlar mənə çox qayğı göstərdilər. Mənim bütün müalicəm onların nəzarəti
altında idi.
R i ç a r d M a t s k e: Cənab prezident, «Şevron» şirkəti son vaxtlar Bakıda xeyli iş görmüşdür.
Vurğulayım ki, biz diqqət və qayğınızı daim hiss edirik və bütün bunlara görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Cənab prezident, icazə verin San-Fransisko şəhəri barədə kitab-albomu Sizə bağışlayım və Sizi bu şəhərdə
görmək arzusunda olduğumu bildirim.

Görüşdə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil edilən nefti dünya bazarına çıxaran Bakı–
Novorossiysk, Bakı–Supsa kəmərlərinin hazırkı ixrac imkanlarından, əsas boru kəməri olacaq Bakı–Ceyhan
xəttinin perspektivlərindən və bu kəmərin çəkilişi ilə əlaqədar görülən işlərdən də geniş söhbət açıldı.
İxrac olunan neftin həcminin yaxın vaxtlarda artırılacağını bildirdi.
Söhbət zamanı Bakı–Batumi istiqamətində yeni boru kəmərinin çəkilməsi məsələsi də geniş müzakirə edildi.
Hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparıldı.
*
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Antalya, Simena köşkü
8 iyun 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl! Mən sizi səmimi-qəlbdən
salamlayıram. Məni ziyarət etmək üçün Antalyaya gəldiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü
bildirirəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Qardaş Azərbaycan Respublikasının çox hörmətli prezidenti, əziz dostum,
qardaşım Heydər Əliyevi ziyarətə gəlmişəm. Bildiyiniz kimi, o, burada istirahət edir. Mən cənab Heydər Əliyev
ilə hər gün telefonda danışıram. Biz dünyada baş verən hadisələr barədə fikir mübadiləsi aparırıq.
Balkan yarımadasında, Kosovoda münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına böyük bir ümid vardır. Ümid
edirik ki, Qafqazda da tezliklə sülh yaranacaqdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ilə bağlı böyük
sıxıntılar keçirmişdir. Bu sıxıntılar davam etməkdədir. Bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın yerindənyurdundan zorla qovulmuş və onlar neçə illərdir ki, çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Azərbaycan bu münaqişəni əziz dostum, qardaşım prezident Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi altında
sülh yolu ilə həll etməyə çalışır. Dünyanın nüfuzlu dövlətlərinin iştirakı ilə bu barədə danışıqlar davam edir.
Əminəm ki, Azərbaycan bu münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına nail olacaqdır.
Türkiyə ilə Azərbaycan bir millətin iki dövlətidir. Biz bütün sahələrdə sıx əməkdaşlıq edirik,
münasibətlərimiz mükəmməldir, bundan sonra da mükəmməl olaraq davam edəcəkdir. Biz müstəqil Azərbaycan
Respublikasının daim inkişaf etməsinə, beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan xalqının və dövlətinin hüquqlarının
qorunmasına həmişə dəstək vermişik və indən sonra da dəstək verəcəyik.
Əziz dostum, qardaşım Heydər Əliyev ilə bugünkü görüşümüzdə dünyada, beynəlxalq aləmdə, bölgədə
vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparacağıq. Sonra mən Ankaraya dönəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım, hörmətli cənab prezident, mən sizə hədsiz minnətdaram.
Mən təşəkkür edirəm ki, yenidən özünüzə zəhmət, əziyyət vermisiniz, buraya – Antalyaya gəlmisiniz, məni
ziyarət edirsiniz.
Mən may ayının 20-dən Türkiyədəyəm. Sabah, iyunun 9-da Bakıya qayıdıram. Mən 20 gündür ki, sizin
qonağınızam. Türkiyəyə gələndən indiyədək ölkənizin, əziz dostum, qardaşım, sizin qayğınız və diqqətiniz
altındayam. Siz mənə o qədər mehribanlıq, qonaqpərvərlik, dostpərvərlik göstərmisiniz ki, mən, şübhəsiz, belə
şey görməmişdim. Ancaq dünyada da belə şeylər nadir haldır. Hörmətli dostum, qardaşım, bu, sizin nə qədər
böyük insan və nə qədər böyük insanpərvər olduğunuzu göstərir. Bu, eyni zamanda Azərbaycana, Azərbaycan
xalqına, respublikasına nə qədər diqqət və qayğı etdiyinizi göstərir. Mən bunlara görə sizə təşəkkür edirəm.
Mən sabah, iyunun 9-da buradan Bakıya yola düşərək, sizə qəlbimdə olan ən yüksək duyğuları bildirirəm
və ümid edirəm ki, bizim dostluğumuz, qardaşlığımız bundan sonra da yüksələcək, möhkəmlənəcəkdir.
Bunlar hamısı Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının əsasında qurulmuşdur. Mən bu gün bir
daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən andan siz, hörmətli dostum Süleyman
Dəmirəl, Azərbaycanla birlikdəsiniz. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin inkişaf etməsində,
möhkəmlənməsində və bugünkü duruma gəlməsində sizin daimi dəstəyiniz bizim üçün böyük yardım olubdur.
Biz bu məsələlərdə həmişə sizinlə məsləhətləşmişik və çox gözəl də məsləhətlər almışıq. Bunlara görə mən sizə
təşəkkür edirəm.
Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun böyük tarixi vardır. Bu dostluğun inkişaf etməsində sizin böyük
xidmətləriniz vardır. Ona görə də Azərbaycanda hər bir insan sizə böyük sevgi, məhəbbət hissi ilə yaşayır, sizi
öz doğma insanı hesab edir. Onlar hamısı sizi Azərbaycanın böyük dostu hesab edir. Əziz dostum, qardaşım,
bütün bunlara görə sizə təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, Türkiyədə olduğum zaman Ankarada və burada
apardığımız danışıqlar, söhbətlər Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini daha da inkişaf etdirəcək, möhkəmləndirəcək,
Azərbaycan Ermənistan təcavüzündən qurtaracaq, işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunmasına və yerindənyurdundan zorla qovulmuş bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının köçkün vəziyyətində yaşamasına biz
sizinlə birgə son qoyacağıq.
Ümumiyyətlə, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi başlayandan indiyədək siz həmişə bu münaqişənin
sülh yolu ilə həll olunmasına səylər qoymusunuz. Hamıya məlumdur, mən bunu bir daha demək istəyirəm ki, siz
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həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm dünyanın böyük dövlətləri ilə olan əlaqələrinizdə, xüsusən Amerika
prezidenti Bill Klintona, Fransa prezidenti Jak Şiraka məktublarınızda və başqa dövlət başçıları ilə
danışıqlarınızda Azərbaycan məsələsini, yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini, Dağlıq Qarabağ problemini
həmişə ön plana çəkmisiniz. Bu, həmişə sizin danışıqlarınızın gündəliyində olubdur. Bunlar hamısı bizə çox
böyük yardımdır. Ümidvaram ki, bu münaqişənin həll edilməsinə biz sizinlə birgə nail olacağıq. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daha da möhkəmlənəcəkdir.
Mən sizə bir daha, bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Hörmətli cənab prezident, icazənizlə Sizə öz minnətdarlıq məktubumu təqdim edim.
Qardaş ölkələrimizin prezidentlərinin görüşünə Türkiyə televiziyasının və mətbuatının çoxsaylı
nümayəndələri toplaşmışdılar.
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TÜRKİYƏNİN «CEYLAN-TV» TELEVİZİYASI
MÜXBİRİNİN SUALLARINA CAVABI
Antalya, Simena köşkü
8 iyun 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, indi səhhətiniz necədir və bu istirahət ocağı barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Mən Türkiyəyə, Antalyaya gəldiyim zaman səhhətim xeyli yaxşılaşmışdı və burada istirahət
edəndən sonra səhhətim tam yaxşıdır. Bu istirahət ocağı barədə fikrim çox yüksəkdir. Bura cənnət kimi bir
yerdir. Ancaq bu cənnət kimi yeri daha da gözəlləşdirən buranın sahibləri – Ceylan qardaşlarıdır. Onlar burada
böyük bir istirahət, dincəliş mərkəzi yaradıblar. Burada minlərlə insan istirahət edir, öz sağlamlığını
möhkəmləndirir. Burada hər şey dünya standartlarına uyğundur. Bu, böyük bir nailiyyət, xoşbəxtlikdir. Çünki
Türkiyədə hər şeyi dünya və Avropa standartları səviyyəsinə qaldırmaq asan məsələ deyil. Ona görə də bu
istirahət ocağı barədə mənim ən gözəl təəssüratlarım vardır.
S u a l: Cənab prezident, türk xalqına sözünüz varmı?
C a v a b: Türk xalqına sözümü deməmişdən əvvəl istəyirəm məni Türkiyəyə istirahətə dəvət edən əziz
dostum, qardaşım, Türkiyənin cümhur başqanı hörmətli Süleyman Dəmirələ hədsiz minnətdarlığımı və
təşəkkürümü bildirim.
Mən may ayının 20-dən iyunun 9-dək Türkiyədəyəm, burada istirahət edirəm. May ayının 25-dən isə
Antalyadayam. Mənim istirahətim üçün burada ən gözəl şərait yaradılıbdır. Bunların hamısına görə təşəkkür
edirəm.
Burada istirahət etdiyim bu iqamətgah Ceylan qardaşlarınındır. Onlar burada mənə çox böyük qonaqpərvərlik, mehribanlıq, dostluq münasibəti göstərdilər. Bunlar hamısı isə mənim yaxşı istirahətimi və
sağlamlığımın artmasını təmin edibdir. Mən bütün bunlara görə Ceylan qardaşlarına təşəkkür edirəm. Onları
Azərbaycana dəvət edirəm ki, respublikamıza gəlsinlər, bizim dostluğumuz bundan sonra daha da inkişaf etsin.
Türk xalqına isə sözüm ondan ibarətdir ki, türk xalqı qəhrəman xalqdır. Türk xalqı Türkiyəni qısa bir
zamanda dünyanın ən qüdrətli və inkişaf etmiş dövlətlərindən birinə çevirdi. Bu, türk xalqının xidmətlərinin
nəticəsidir. Mən türk xalqına gözəl istiqbal, rifah, sülh, əmin-amanlıq, ən gözəl uğurlar diləyirəm.
M ü x b i r: Cənab prezident, Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
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RESPUBLİKA TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ GENİŞ İCLASINDA NİTQİ
Prezident sarayı
10 iyun 1999-cu il
Mən dünən vətənə gəldim, bu gün də işə başladım. Doğrudur, dünən hava limanından da birbaşa aparata
gəldim, bəzi məsələlərlə maraqlandım. Ancaq bu gün işə başlamışam. Mən bu gün Təhlükəsizlik Şurasının
geniş iclasını çağırmışam.
Mən Amerikada və Türkiyədə olduğum zaman ölkəmizlə daim əlaqədə olmuşam. Ölkədə bütün sahələrdə
gedən işlər haqqında mənə mütəmadi olaraq məlumatlar verilibdir. Mən lazımi göstərişləri verib, Azərbaycanda
işlərin normal getməsini təmin etməyə çalışmışam və respublikamızdakı vəziyyəti daim nəzarətim altında
saxlamışam.
Beləliklə, mən əgər cismən ölkəmizdən kənarda olmuşamsa, ancaq iş nöqteyi-nəzərindən daim ölkəmizlə
olmuşam. Bunlara görə də mənə belə gəlir ki, ölkədə olmadığım bu müddətdə Azərbaycanda işlər öz qaydasında
gelib, heç bir problem meydana çıxmayıbdır və mənim burada olmamağım bu işlərin zəifləməsinə gətirib
çıxarmayıbdır. Mən belə düşünürəm. Bəlkə indi haradasa, nəsə zəifləyibdir, ancaq bu o qədər əhəmiyyətli
deyildir. Ümumi götürəndə işlər yaxşıdır. Mən xaricdə olarkən televiziya ilə çıxışlarımda bu barədə demişəm,
sizə məlumdur. Ona görə də bu gün sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, mən burada olmayanda mütəşəkkillik,
nizam-intizam, qayda-qanun olubdur. Bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda bizim 6 il müddətində qurduğumuz,
yaratdığımız dövlət, hakimiyyət orqanları, hakimiyyətin bütün qanadları artıq öz yerlərində möhkəmdirlər,
dövlətimiz həqiqətən möhkəm bir dövlətdir, bütün strukturlar düzgün yaranıbdır. Ona görə də işlər həmişə
normal gedir.
Mən respublikada olmadığım zaman fəal işlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Təbiidir ki, sizin, təkcə
sizin yox, bütün geniş ümumdövlət hakimiyyətinin işlərinin sayəsində Azərbaycanda bu müddətdə hər şey
qayda-qanunda olubdur. Mən burada həm Milli Məclisin, həm Nazirlər Kabinetinin, həm Prezident Aparatının
fəaliyyətini, həm də bütün nazirlərin, hakimiyyət orqanlarının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini
qeyd edirəm. Xüsusən, Bakı İcra Hakimiyyətinin fəaliyyətini qeyd edirəm. Çünki Bakı bizim paytaxtımızdır və
Azərbaycanın böyük bir hissəsidir.
Bizim xalqımızda birlik, ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik təmin edilmişdir. Baxmayaraq ki, müxalifətdə
olan qüvvələr daim çalışırlar ki, Azərbaycanda bir qarışıqlıq yaratsınlar. Mən ölkədə olmadığım zaman bir sıra
qəzetlərdə, mətbuat orqanlarında mənəviyyatsızlıq, əxlaqsızlıq göstəriblər. Amma bunlara baxmayaraq,
xalqımız Azərbaycan dövlətini, dövlətçiliyini, Azərbaycan prezidentini dəstəkləyib, dəstəkləyir və xalqımızın
birliyi, həmrəyliyi təmin olunubdur və hesab edirəm ki, bu əbədidir.
Dünən Bakıya gələrkən məni çox təmtəraqlı qarşıladınız. Mən bunlara görə təşəkkür edirəm. Hesab
edirəm ki, dünənki gün bütün Azərbaycana, - təkcə Azərbaycana yox, - nümayiş etdirdi ki, xalqımız yüksək
əhval-ruhiyyə ilə yaşayır. Əlbəttə, əksər hissəsi yüksək əhval-ruhiyyə ilə yaşayır, Azərbaycanın dövlətçiliyinə
böyük hörmət və ehtiram göstərir, dövlətimizin və Azərbaycan prezidentinin ətrafında çox sıx birləşmişdir.
Dünən bizim hamımızın yol boyu gördüyümüz vəziyyət bunu çox açıq şəkildə göstərir.
Bilirsiniz, bəzən, ola bilər, ayrı-ayrı hakimiyyət orqanları insanları harasa gətirsin, toplasın. Ancaq bu,
insanların daxili istəyinə, arzusuna, fikirlərinə uyğun deyilsə, o insanlar ya öz yerini bir azdan sonra tərk edə
bilər, yaxud da, sadəcə, məcbur olub orada duracaqlar. Ancaq dünən hava limanından şəhərin mərkəzinədək,
yəni Prezident sarayına qədər bu insanların hamısında həm səmimiyyət, mehribanlıq, həm də böyük ruh
yüksəkliyi və Azərbaycanın dövlətinə, prezidentinə böyük hörmət, ehtiram gördüm. Yəqin siz də görürdünüz,
amma bəlkə sizin bəziləriniz sonra geridə qalırdınız, ancaq mən hamısını görürdüm. Görürdüm ki, yaşlı adamlar
nə cür həyəcanla münasibət göstərirlər. Görürdüm ki, gənclər, uşaqlar, qadınlar, kişilər necə münasibət
göstərirlər. Mən hamısını görürdüm. Əgər insanın daxilindən, içindən gələn hissiyyatlar olmasaydı, bunların heç
birisini yaratmaq mümkün deyildi. Onu heç kəs yarada bilməz. Amma mən görürdüm, görürdüm ki, necə
candan, ürəkdən sevinirlər. Mən nə qədər «xoş gəlmisiniz!» sözləri, nə qədər belə gözəl sözlər eşidirdim.
Qurbanların sayı-hesabı yox idi.
Yenə də deyirəm, bunlar hamısı xalqımızın, millətimizin indi tam həmrəy olmasını, xalqımızda birlik
olmasını və xalqımızın Azərbaycan dövlətçiliyinə, prezidentinə sadiq olmasını göstərir. Mən cəsarətlə deyə
bilərəm ki, bu elə Azərbaycan dövlətinin bugünkü fəaliyyəti haqqında ümumxalq referendumudur. Bundan
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artıq nə ola bilər! Mən bilmirəm, biz gələndə Bakının küçələrində neçə yüz min adam var idi? Hər halda çox.
İndi bunlar toplaşıb öz istək və arzularını bu cür göstərirlərsə, demək, bu, Azərbaycanın dövlətçiliyinin,
prezidentinin dəstəklənməsinin ən gözəl təzahürüdür.
Mən bütün bunlara görə xalqımıza, millətimizə hədsiz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən məmnunam ki,
biz 6 il müddətində ölkəmizi müsbət istiqamətdə xeyli dəyişdirə bildik. Mən məmnunam ki, keçmişin
Azərbaycanda yaratdığı hərc-mərclik, hakimiyyətsizlik, qanunsuzluq və digər mənfi halları biz ortadan götürə
bildik. Şübhəsiz ki, onları aradan qaldırmaq bizim işimizin birinci hissəsi idi. Amma onları ortadan götürəndən
sonra Azərbaycanda vəziyyəti sabitləşdirmək və vəziyyəti bu səviyyəyə, bu dərəcəyə gətirib çıxarmaq, şübhəsiz
ki, böyük əmək, zəhmət, fədakarlıq tələb edirdi. Hamımız birlikdə, xalqımızla, millətimizlə birlikdə biz bunu
edə bilmişik.
İndi deyə bilərəm ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin başqa dövlətləri ilə müqayisə etsək, Azərbaycan ən
sabit, ictimai-siyasi sabitliyi çox möhkəm təmin edən bir ölkədir. Mən heç birisinə başqa cür yanaşmaq
istəmirəm. Hərənin özünəməxsus xüsusiyyəti vardır. Amma bir şeyi bilmək lazımdır ki, bir neçə respublikada
daxili vəziyyət heç vaxt pozulmamışdır. Azərbaycanda isə təxminən 1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər daxili
vəziyyətin pozulması Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin heç birində baş verməyibdir. Burada
nələr baş veribdir?
20 Yanvar hadisələri baş verdi, ondan sonra daxili mübarizə, çarpışma, vuruşma. Bunlar hamısı,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar aparılan döyüşlər, tökülən qanlar, verilən
şəhidlər, 1992-ci ilin fevral ayında hakimiyyətin devrilməsi, 1993-cü ilin iyun ayında hakimiyyətin tab gətirə
bilməməsi və istefa verməsi, qaçıb dağılması, vətəndaş müharibəsinin baş verməsi, ölkəmizin parçalanması
təhlükəsinin meydana çıxması və onun bəzi yerlərdə artıq real olması. Görün nə qədər ağır vəziyyət idi! Hansı
ölkədə belə bir vəziyyət olubdur? Heç birində. Doğrudur, hər ölkədə müəyyən proseslər gedibdir. Amma
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə, keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil olan ölkələrin, respublikaların heç birində belə
vəziyyət olmayıbdır.
Nəzər salın, 1993-cü ildən sonrakı vəziyyəti xatırlayın. Bəli, 1994-cü ilin oktyabrında burada hakimiyyəti
silah gücü ilə, qanunsuz olaraq devirməyə çalışdılar. O vaxt da xalq bizi müdafiə etdi. Xalqın gücü qarşısında
heç kəs dura bilmədi. Bəziləri həmin o gecələr çox narahat idi, amma mən arxayın idim. Mən heç vaxt narahat
deyildim. Arxayın idim ki, son məqamda mənim ən böyük silahım vardır. O silah da xalqın mənə, Azərbaycan
prezidentinə olan münasibətidir. Bunu da sübut etməyə ehtiyac yoxdur, artıq göründü.
Oktyabr ayının 4-dən 5-nə keçən gecə mənim televiziya ilə bir çağırışımla yüz minlərlə insanın Prezident
sarayının qarşısına toplaşması və gecə səhərədək mitinq etməsi, Azərbaycan dövlətini, prezidentini qoruması
xatirinizdədir. Bu insanların gecə yatmamasına, istirahət etməməsinə baxmayaraq ayın 5-də Azadlıq meydanı
insanla ağzınadək dolmuşdu. Orada bir milyona qədər insan var idi. Təkcə Bakıdan yox, Azərbaycanın ayrı-ayrı
rayonlarından, şəhərlərindən, bölgələrindən nə qədər insan gəlmişdi. Bu, xalqın birliyini və Azərbaycan
dövlətinin nə qədər möhkəm olduğunu, Azərbaycan prezidentinə xalqın nə qədər hörmət, ehtiram, sədaqət
göstərdiyini nümayiş etdirdi. Məhz buna görə də biz 1994-cü ilin oktyabr hadisələrindən xilas ola bildik.
Amma 1994-cü ilin oktyabr hadisələri təkcə oktyabrın 4-də başlamamışdı. 1994-cü ilin oktyabr hadisələri
1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan ilk böyük neft müqaviləsini imzalayandan sonra, yəni sentyabrın 21-də
başlandı.
Xatirinizdədir ki, sentyabrın 21-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həbsxanasından 4 qatı cinayətkarı
satqınlıq nəticəsində çıxarıb qaçıra bilmişdilər. Ondan sonra mən Amerikada, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş Məclisində olduğum zaman – sentyabrın 29-da iki terror aktı oldu. Milli Məclisin sədrinin müavini
Afiyəddin Cəlilovu və Xüsusi İdarənin rəisi polkovnik Şəmsi Rəhimovu qətlə yetirdilər. Bunları heç vaxt
unutmayın. Görün, bu hadisələr bir-birinin ardınca gedir. Sonra, oktyabrın 2-də Azərbaycan Prokurorluğunu
cinayətkar adamlar işğal etdilər. Biz iki gün, iki gecə bu cinayətkarlarla danışıq aparırdıq və güc tətbiq etmək
istəmirdik. Demək, bunlar hamısı bir-biri ilə bağlı imiş.
Bunun davamı olaraq oktyabrın 4-də Surət Hüseynovun rəhbərliyi ilə silahlı çevriliş cəhdi göstərildi.
Bunlar hamısı bir-biri ilə bağlı idi. Bu, həm daxili cinayətkar qrupların, dəstələrin bizə qarşı hazırladığı
cinayətkar tədbirlərdir. Amma eyni zamanda bunlar ayrı-ayrı xarici dövlətlərdən də nəinki dəstək alırdı,
onlardan müəyyən tapşırıqlar da alırdı. Burada onların da rolu az deyildi.
Bunların bir-biri ilə bağlı olmasını sübut edən bir də odur ki, xatirinizdədir, o gecə, oktyabrın 4-dən 5-nə
keçən gecə insanlar buraya Azərbaycan dövlətçiliyini qorumaq üçün toplaşdı. Həmin gecə insanlar oktyabrın 2də prokurorluğu zəbt etmiş OMON dəstəsinin başçısı Rövşən Cavadovu məcbur etdilər gəlib burada, mitinqdə
etiraf etsin ki, səhv ediblər, onlar Azərbaycan prezidentini dəstəkləyirlər. Amma təkcə bu deyildi. O, mənim
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otağıma gəldi, danışdı, dedi ki, bağışlayın. Mənim otağımdan telefonla Gəncəyə zəng edib Səfixanova dedi ki,
«siz qurtarın, biz burada artıq qurtarmışıq. Biz qurtardıq, siz də qurtarın». Başqa bir məlumat da var idi. O vaxt
həmin məlumat bundan ibarət idi ki, prokurorluğu zəbt etmək ərəfəsində Rövşən Cavadov Surət Hüseynova
telefon etmiş və demişdi ki, «mən gedirəm öz işimi görüm, siz də öz işinizi görün». Onlar prokurorluğu zəbt
edəndən sonra da bir telefon etmişdilər ki, «biz işimizi gördük, siz də görün». Bunlar bir-biri ilə bağlı
məsələlərdir. İndi görün Azərbaycan nə qədər gərgin vəziyyətdə idi! Onda bizim hələ bu qədər gücümüz yox
idi, dövlətçilik o qədər formalaşmamışdı, bizim hakimiyyətdə Surət Hüseynov kimi bir adam oturmuşdu.
Bilirsiniz, biz bu təxribatın, terrorun, dövlət çevrilişinə cəhdlərin qarşısını xalqımızın, millətimizin bizə
göstərdiyi dəstəyə, hörmət-ehtirama görə ala bildik. Ancaq xatirinizdədir ki, bununla da iş bitmədi. Bir neçə ay
keçmədi ki, mart ayında yeni dövlət çevrilişinə cəhd göstərildi. Həmin o OMON dəstəsi və onun başçıları yenə
də hakimiyyət uğrunda mübarizə apardılar.
Təsəvvür edin, əgər onlar o gecə istədiklərinə nail ola bilsəydilər, nələr baş verərdi. Onların əllərində
çoxlu silah var idi və çox cinayət işləri törədərək döyüşməkdə, vuruşmaqda, atəş açmaqda təcrübə qazanmış
adamlar idilər. Bu da əvvəldən hazırlanan dövlət çevrilişinə cəhd idi. Ancaq biz bunun da qarşısını aldıq.
Xatirimdədir, təxminən mart ayının 5-də, yaxud 6-da Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Altan
Karamanoğlu özünün bir neçə işçisi ilə xahiş etdi mən onları qəbul edim. Mən onları qəbul etdim. Onlar
gəldilər, Azərbaycandakı vəziyyəti mənə izah etməyə başladılar ki, respublikada vəziyyət ağırlaşıbdır. Onlardan
biri mənə məlumat verməyə başladı ki, «mən Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrini gəzmişəm. Ölkədə
oktyabr ayında sizin xalqa çağırışınızla əlaqədar elə bir əhval-ruhiyyə yoxdur, narazılıq var». Onlar başqa belə
sözlər də işlətməyə başladılar. Dedim ki, axı məqsədiniz nədir? Türkiyənin səfiri Altan Karamanoğlu mənə dedi
ki, bəs, «Rövşən Cavadova bir vəzifə vermək, onu müəyyən qədər neytrallaşdırmaq lazımdır. Yoxsa biz hesab
edirik ki, burada vəziyyət çox pis ola bilər. Əgər onlar qalxsalar, siz xalqa müraciət etsəniz, bu dəfə xalq sizi
dəstəkləməyəcəkdir».
Mən onları dinlədim, düzü, çox narahat oldum. Onlara dedim ki, bilirsiniz, sizin fikirləriniz yanlışdır,
doğru deyildir. Siz Azərbaycandakı vəziyyəti düzgün qiymətləndirmirsiniz. Mən onda bilmirdim ki, onların
Rövşən Cavadovla belə əlaqəsi vardır. Yəni bilirdim ki, onların əlaqəsi var, amma bu cür əlaqələrini bilmirdim.
Dedim ki, sizin verdiyiniz məlumatları nəzərə alacağam. Ancaq mənim öz işim, sizin də öz işiniz var, gedə
bilərsiniz.
Bilirsiniz ki, 1995-ci il martın 9-12-də mən Kopenhagendə idim. Mən Kopenhagenə getməmişdən əvvəl
onlar vəziyyəti gərginləşdirirdilər. Yenə də səfir Altan Karamanoğlu mənə guya vasitəçilik edirdi ki, siz Rövşən
Cavadovu qəbul edin. Ona dedim ki, mən onu bir-iki dəfə çağırmışam, gəlməyibdir. O dedi ki, mən təmin
edərəm, gəlsin. Bildirdim ki, yaxşı, gəlsin. Yadımda deyil, ayın neçəsi idi, o mənə telefon etdi ki, Rövşən
Cavadovla danışmışıq, nə vaxt gələ bilər? Mən də vaxtını təyin etdim, dedim ki, bu vaxt gəlsin. Gəlmədi.
Sabahısı gün səfir yenə mənə telefon etdi ki, bəs dünən onun harasısa, içi ağrıyıb, nəsə olub, gələ bilməyib,
amma bu gün gələcəkdir. Dedim ki, yaxşı, filan vaxt gələ bilər. Yenə də gəlmədi. Amma bunlar hesab edirdilər
ki, hər şey onların əlindədir. O, görüşə gəlmədi.
Mən Kopenhagenə getdim. Azərbaycan xalqının böyük dostu, mənim əziz dostum, qardaşım, Türkiyənin
prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəl orada mənə dedi ki, Azərbaycanda vəziyyət ağırdır, sən tezliklə Bakıya
qayıtmalısan. Mən işimi qurtarmışdım, qayıdırdım. Amma martın 14-də Pakistanda EKO təşkilatının üzvü olan
ölkələrin dövlət başçılarının görüşü var idi. Mən də həmin görüşdə iştirak etməyi planlaşdırmışdım. Hörmətli
Süleyman Dəmirəl mənə dedi ki, sən Pakistana gəlmə, oraya gəlməyinin əhəmiyyəti yoxdur, nümayəndə
heyətini göndər, ancaq sən Azərbaycana gedib vəziyyəti öyrən və lazımi tədbirlər gör.
Mən Azərbaycana gəlib gördüm ki, vəziyyət çox gərgindir. Bir-iki gündən sonra respublikamızın Qazax,
Ağstafa rayonlarında onlar hakimiyyəti ələ keçirdilər. Mən Rövşən Cavadovu və daxili işlər nazirinin müavini
Zahid Dünyamalıyevi, bir də keçmişdə xidmət etmiş polkovnik İsa Hüseynovu oraya göndərdim ki, gedib onları
başa salsınlar. Cinayətkarlar gəlib həmin rayonları zəbt etmişdilər, hakimiyyəti devirmişdilər.
Mən göndərdiyim adamlar oraya getdilər, bir şey edə bilmədilər. Ancaq sonra mənə məlumat verdilər ki,
Rövşən Cavadov orada onlara deyib ki, siz düz etmisiniz, biz də Bakıda bunu edəcəyik, heç bir şeyə qulaq
asmayın. Onlar oradan geriyə qatarla qayıtmışdılar. Rövşən Cavadov qatardan düşən kimi 8-ci Kilometr
qəsəbəsindəki bazaya gedərək orada öz işlərinə başlamışdı.
Mənim onlara müraciətim, əfv haqqında fərmanım, ayrı-ayrı hörmətli adamların onların yanına getməsi –
bunlar hamısı sizə məlumdur. Hesab edirdilər ki, artıq hakimiyyət onların əlindədir. Çünki onlar Moskva
televiziyasına, özəl televiziya kanallarına belə müsahibələr vermişdilər. Ancaq biz bunun da qarşısını aldıq. Nə
ilə? Azərbaycan dövlətinin artıq özünü müdafiə etmək qüdrəti ilə.
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Həmin çevriliş cəhdini hazırlayanlar təkcə OMON dəstəsinin və Rövşən Cavadovun ağlının işi deyildi.
Artıq bu, istintaqdan məlumdur ki, onlar Moskvadan Mütəllibovdan, Kələkidən Əbülfəz Elçibəydən dəstək
almışdılar. Onların adamları gəlib burada görüşmüşdülər. Mütəllibovun emissarı həbs olunub, indi cəza çəkir.
Amma Əbülfəz Elçibəyin emissarı qaçıb xarici ölkədə gizlənir.
Bəli, Dövlət Şurası yaratmaq istəyirdilər. Bu Dövlət Şurasında Mütəllibov da, Əbülfəz Elçibəy də, Rövşən
Cavadov da olacaqdı, onlar guya Azərbaycanı idarə edəcəkdilər. Sonra məlum oldu, - Əbülfəz Elçibəy deyib ki,
mən bunu qəbul edirəm, orada iştirak edəcəyəm, amma mən Mütəllibovla bir yerdə ola bilmərəm. Əgər siz
onların tərəfindən adam götürmək istəyirsinizsə, keçmiş Baş nazir Rəhim Hüseynovu Dövlət Şurasının tərkibinə
salın, onda hər şey yaxşı olar. Bunlar hamısı həqiqətdir, istintaqda məlum olubdur. Bu, adi söz deyil, istintaqın
nəticələridir. Biz bütün bunların da qarşısını aldıq.
Sonrakı hadisələr, Azərbaycan prezidenti xaricdən gələrkən təyyarəni vurmaq istəmələri sizə məlumdur.
Mən artıq sizə deyə bilərəm, istintaq aydınlaşdırmışdır ki, bu, xarici xidmət orqanlarının Azərbaycanda bir neçə
hərbi qulluqçunu – generalları, polkovnikləri bu işə cəlb etməsi ilə əlaqədardır. Raket də, onu atmaq istəyən
adam da tapıldı, onların hamısı məsuliyyətə cəlb olundu.
Ancaq son vaxtlar mən şəxsən bu işin təşkilatçısı, indi Moskvada yaşayan bir azərbaycanlı ilə görüşdüm.
O, mənə geniş məlumat verdi ki, bu, düşünülüb hazırlanmış plan idi. Demə, böyük silahlı dəstələr Dağıstandan
gəlib Azərbaycanın Balakən rayonunda və Gürcüstandan keçib Balakənlə sərhəd rayonlarında toplaşmışdılar ki,
Bakıda təyyarə vurulacaq, Heydər Əliyev məhv olacaq, ondan sonra onlar Azərbaycana daxil olub ölkədə
qarmaqarışıqlıq yaradacaqlar, hakimiyyəti ələ alacaqlar. Allah bizi bundan saxladı.
Şübhəsiz ki, ogünkü hadisələrdə bizim o qədər də xidmətimiz yoxdur. Əgər külək o tərəfdən yox, bu
tərəfdən əssəydi, ola bilər, raket gəlib bizim təyyarəni tutardı. Hətta o işi icra edən adamlardan biri deyib ki,
əgər raket düzgün atılsaydı, təyyarə o tərəfdən gəlsə də, raket təyyarəni vuracaqdı. Ancaq bunu başa
düşməmişdilər.
Sonra Sabunçu rayonundakı körpünü partlatmağa göstərilən cəhdi xatırlayırsınız. Bunlar heç vaxt
unudulmamalıdır. Həmin körpünün altında 120-160 kiloqram trotil yerləşdirmişdilər. Ukraynanın prezidenti
Kuçma ilə mən oradan keçərkən körpünü partlatmaq istəyirdilər.
Biz bu cür çətin dövrlərdən keçib gəldik və bu cür imtahanlardan, sınaqlardan keçdik. Amma bunu şərəflə
keçdik. Bu cinayətkar dəstələr, terrorçular təkcə Azərbaycanın prezidentinə yox, xalqımıza düşmən olan
insanlar idilər. Onların bəzilərinə deyirdilər ki, sizə heç bir şey edə bilməzlər, amma demirdilər ki, düz yolda
deyilsiniz.
Biz 1995-ci ildən sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi demək olar ki, tam təmin edə bildik.
Dediyim kimi, bu sabitlik artıq çox böyük, möhkəm təməl üzərində qurulubdur. Hesab edirəm ki, bu sabitlik
dönməzdir, onu heç kim poza bilməz.
Kim nə edir-etsin, heç kəs bunu poza bilməz. Mən dedim, mən burada olmayanda bəzi müxalifət
qəzetlərində çox mənəviyyatsız, əxlaqsız yazılar yazıblar. Bəzilərini mənə bildiriblər, bəzilərini isə mənə
bildirmirdilər. Amma mən heç onlara baxmaq istəmirdim. Çünki bunlar əhəmiyyətsiz şeylərdir. Həmin o qəzet
yazıları ilə bu insanlar özlərinin nə qədər mənəviyyatsız olduqlarını göstərirlər, əxlaqsız olduqlarını göstərirlər.
Eyni zamanda özlərini xalqın qarşısında, millətin qarşısında ifşa edirlər. Ona görə də bu bizim üçün heç bir
əhəmiyyət daşımır, nə yazırlar-yazsınlar.
Doğrudur, əxlaqsız şeyləri oxuyanda, görəndə deyirsən, əcəba, bu insan mənəviyyatca nə qədər pozulmuş
olar. Amma nə edək, cəmiyyətimizdə bunlar da vardır və bizim yaratdığımız demokratik şəraitdən, siyasi
plüralizmdən istifadə edərək bunlar bu cür yollara gedirlər.
Mən deyə bilərəm, əlbəttə ki, başqa ölkələrdəki müxalifət qəzetlərinin hakimiyyətə qarşı yazılarının
hamısını oxumamışam, amma müəyyən qədər məlumatım vardır. Məndə belə bir fikir var ki, heç bir ölkədə
müxalifət qəzetləri bu cür təhqiramiz, bu cür mənəviyyatsız, bu cür əxlaqsız yazılar yazmırlar. Ola bilər, bu da
bizim cəmiyyətin bir xəstəliyidir. Amma güman edirəm ki, Azərbaycan xalqı, millətimiz bu xəstəlikdən də xilas
olacaqdır.
Təsəvvür edin, 1993-cü ildən indiyədək biz Azərbaycan xalqını nə qədər xəstəliklərdən xilas edə bildik.
Bundan da xilas edəcəyik. Ona görə bunlar bu cür çirkin işlərlə nə qədər məşğul olurlarsa, məşğul olsunlar.
Buna cavab dünən Azərbaycanda, yəni Bakıda sakinlərin göstərdiyi ruh yüksəkliyidir. Bu onu göstərir ki, o
qəzetləri özləri yazırlar və özlərinə məxsus adamlar oxuyurlar. Ola bilər, başqaları da oxuyurlar. Amma özlərinə
məxsus adamlar oxuyub bundan ləzzət alırlar və hesab edirlər ki, böyük iş görürlər. Amma başqaları
oxuyurlarsa, yəqin bəziləri oxuyurlar. Güman etmirəm ki, çox adam bunları oxuyur. Hesab edirəm, əgər
oxuyurlarsa, onlarda həmin yazılara görə bunu yazan adamlara daha da nifrət hissi oyanır. Mən belə düşünürəm.
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Yəni mən bununla onu demək istəyirəm ki, mənim Azərbaycanda olmadığım bu dövr bir imtahan dövrü
idi, bir sınaq dövrü idi və həmin qəzetlərin yazılarına və müxalifətin başqa hərəkətlərinə baxmayaraq xalqımız,
millətimiz, dövlətimiz, hakimiyyətimiz bu sınaqdan, imtahandan şərəflə çıxdı. Bu, böyük nailiyyətdir.
Əlbəttə ki, heç kəs xəstələnmək istəməz. Heç kəs istəməz ki, cərrahiyyə əməliyyatı keçirilsin. Ancaq
bəlkə də Allahın işi imiş, - belə bir şey olmalıydı ki, Azərbaycan bir daha öz qüdrətini göstərsin, yəni dövlətimiz
öz qüdrətini göstərsin, biz bir daha dünyaya nümayiş etdirək ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir.
Azərbaycan dövləti möhkəmdir və Azərbaycan dövləti, dövlətçiliyi tutduğu yol ilə gedir. Yolumuz da
məlumdur – məqsəd Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunu inkişaf etdirmək,
Azərbaycanın iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı əsasında inkişaf etdirmək, Azərbaycan xalqının rifah halını
yaxşılaşdırmaq və Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə qaldırmaqdır. Biz bunu edəcəyik. Biz buna nail
olacağıq.
Şübhəsiz ki, hamımızı incidən, hamımızı narahat edən məsələ torpaqlarımızın işğal olunmasıdır, bir
milyondan artıq vətəndaşımızın qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşamasıdır və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün pozulmasıdır. Məlumdur, bu barədə biz çox iş görmüşük. Əgər indiyə qədər bir nəticə əldə
etməmişiksə, bu ona görə deyil ki, biz az işləmişik, az cəhdlər göstərmişik. Çox iş görmüşük, həddindən artıq
çox! Mən dünyanın ən böyük dövlətlərinin başçıları ilə danışıqlar aparmışam və onlar söz veriblər ki, bu işdə
Azərbaycana kömək edəcəklər. Bundan artıq nə etmək olar! Beynəlxalq təşkilatlarda açıq-aydın, cəsarətli
çıxışlar etmişik. Həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, həm ATƏT təşkilatında, həm İslam Konfransı
Təşkilatında, başqa beynəlxalq təşkilatlarda – Avropa Şurasında, hamısında. Əgər biz indiyə qədər heç bir şeyə
nail ola bilməmişiksə, - yəni «heç bir şey» deyəndə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına nail ola bilməmişiksə, bu ona görə deyil ki, biz lazımi tədbirləri
görməmişik. İndi bəzən yenə də müxalifət deyir ki, Qarabağ məsələsini həll etməyiblər. Bəs siz Qarabağ
məsələsinin həlli üçün nə etdiniz? Azərbaycanı dağıtdınız. Amma biz Azərbaycanı möhkəmləndirdik və Dağlıq
Qarabağ məsələsinin həll olunması üçün bütün mümkün tədbirləri görmüşük. Bundan artıq heç kəs görə bilməz.
Mən Vaşinqtonda olarkən Fransanın prezidenti cənab Jak Şirakla bu barədə danışırdım. O, çox təəssüf
edirdi, - çünki çox çalışırdı ki, bu işləri görsün, - təəssüf edirdi ki, indiyə qədər bir nəticə əldə olunmayıbdır.
Amma yenə də dedi ki, mən bu yolda çalışıram və çalışacağam.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonla söhbətim zamanı o mənə yenə də dedi ki,
bəli, biz əvvəllər də danışmışdıq, amma məsələ həll olunmayıbdır. Sonra dedi ki, mənim prezidentlik
səlahiyyətim 2000-ci ildə bitir. Mən o vaxta qədər bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağam.
Belə bir söz dedi. Allah eləsin.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bizim ən böyük problemimiz olan məsələlərlə də daim məşğuluq. O gün
yoxdur ki, bu işlə məşğul olmayaq. İnanıram ki, bizim indiyə qədər apardığımız işlər və bundan sonra
görəcəyimiz işlər bu məsələnin həll olunmasını təmin edəcəkdir və biz istədiyimizə nail olacağıq. Mən buna
əminəm. İşğal edilmiş torpaqlar da azad olacaqdır, bizim vətəndaşlarımız da öz yerlərinə-yurdlarına
qayıdacaqlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü də təmin olunacaqdır. Mən buna əminəm.
Beləliklə, mən burada olmadığım zaman mənim bəzi fikirlərimlə sizi tanış etmək istədim. Baxmayaraq ki,
televiziya vasitəsilə bunların bəzilərini sizə bildirmişəm.
Mənim müalicəm məsələsi də sizə məlumdur. Bilirsiniz ki, mən bizim nümayəndə heyəti ilə birlikdə
Vaşinqtona getmişdim ki, orada NATO-nun 50 illik yubileyində iştirak edək və bir çox görüşlər keçirək.
Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, bizim bu səfərimiz çox uğurlu oldu, həddindən artıq uğurlu oldu. NATO-nun
50 illik yubileyində bizim iştirakımız, mövqeyimiz və mənim çıxışım, hesab edirəm ki, NATO ilə Azərbaycanın
əlaqələrinin inkişafı üçün çox dəyərli addımlar oldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonla,
xarici işlər naziri xanım Olbraytla, nazirlərlə, konqresmenlərlə, senatorlarla çoxsaylı görüşlər oldu. Amerikanın
təşəbbüsü ilə böyük bir tədbiri xarici işlər naziri xanım Olbrayt aparırdı. Qafqaz respublikalarının – Gürcüstan,
Azərbaycan, Ermənistan respublikalarının prezidentlərinin orada keçirilən müştərək görüşü Qafqazda iş
birliyinin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar idi. Amma orada təkcə Amerikanın xarici işlər naziri yox, İngiltərənin,
Almaniyanın, Fransanın, Norveçin, Türkiyənin xarici işlər nazirləri də iştirak edirdilər. Yəni bu, böyük bir
hadisə idi.
Yaxud da ki, Ermənistan prezidenti ilə mənim görüşümün Amerika tərəfindən təşkil olunması. Və təkcə
təşkil olunması yox. Xanım Olbraytla mən ayrıca görüşdüm və bütün fikirlərimi bildirdim. Eyni zamanda,
xanım Olbrayt Ermənistan prezidenti ilə görüşdü. Bundan sonra hər üçümüz bir yerdə görüşdük. ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin həll olunması üçün hərə öz fikrini dedi və ondan sonra Ermənistan prezidenti ilə
mən təkbətək görüşdüm. Bunun özü də böyük bir hadisədir və hesab edirəm ki, bu, öz nəticəsini verəcəkdir.
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Yaxud, senator Braunbekin təşəbbüsü ilə İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar qanunun böyük, geniş şəkildə
müzakirə edilməsi. Bilirsiniz ki, senator Braunbek bu işlə bir neçə aydır məşğul olur. Bunu bir dəfə komitədə
müzakirəyə çıxarıbdır və orada dəstək almayıbdır. Ancaq öz fəaliyyətini davam etdirib və bizim ölkələrin
prezidentlərinin orada olması ilə əlaqədar o öz qanun layihəsini ümumi, böyük bir müzakirəyə çıxardı. Siz bunu
televiziyada görmüsünüz, bilirsiniz, məlumatınız vardır. Mən hesab edirəm ilk dəfədir ki, Amerika Konqresinin,
Senatının nümayəndələri Senatın binasında xarici ölkələrin prezidentləri ilə müzakirə apardılar. Qafqaz
respublikalarının prezidentləri, Orta Asiya, Mərkəzi Asiya ölkələrinin hamısının prezidentləri, Türkiyənin
prezidenti, Amerika hökumətinin nümayəndəsi, Amerika prezidentinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi
Sendi Berger, Amerikanın keçmiş xarici işlər naziri Beyker, Amerikanın keçmiş prezidentinin təhlükəsizlik
məsələləri üzrə köməkçisi Bjezinski – hamısı nitq söylədilər. Orada senatorlar, konqresmenlər və bütün bu
respublikaların nümayəndə heyətləri iştirak edirdilər. Bu, çox böyük bir hadisədir.
Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, bu hadisənin də əsasını müəyyən qədər biz qoymuşuq. TASİS,
TRASEKA proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı bizim gördüyümüz işlər imkan verdi ki, biz Avropa
Birliyində təşəbbüs qaldıraq, bu barədə beynəlxalq konfrans keçirilsin. Bu beynəlxalq konfransı biz keçirdik.
Keçən il sentyabrın 7-8-də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq çox yüksək səviyyədə beynəlxalq konfrans keçdi. 32
dövlətin nümayəndə heyətləri, 8-9 ölkədən prezidentlər, 15 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri – bundan
böyük nə ola bilər!
Bu, nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti dünya miqyasında böyük hörmətə malikdir.
Əgər Azərbaycan dövlətinə inam olmasaydı, hörmət, ehtiram olmasaydı, bu qədər ölkələrdən, beynəlxalq
təşkilatlardan nümayəndələr Azərbaycana toplaşa bilərdilərmi? Təbii ki, biz bu konfransı Avropa Birliyi ilə
bərabər keçirdik. Amma bunu biz keçirdik. Bu, Azərbaycanda, Bakıda keçdi. İndi yenə bəzi müxalifət adamları
onu deyirlər, bunu deyirlər. Hər bir şeyi qiymətləndirə bilirlərsə görsünlər ki, bu nədir. Bu, tarixi İpək yolunun
bərpası ilə əlaqədar böyük bir təkan oldu. İndi də Amerika Konqresində böyük bir qanun layihəsi
hazırlanmışdır. Mən inanıram ki, bu qanun layihəsi də qəbul edilib həyata keçiriləcək və bu da Azərbaycan üçün
çox faydalı olacaqdır.
Bilirsiniz ki, mən Amerikada olarkən bir çox konqresmenlərlə, senatorlarla görüşdüm. Mən onların sayını
bilmirəm, - ola bilər. Zülfüqarov, Quluzadə onların sayını bilirlər, - həddindən artıq çox idi. Konqresdə bizim
görüşümüzə 17 konqresmen toplaşmışdı. Bu, adi bir hadisə deyildir.
Nəhayət, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük şirkətləri ilə çox
əhəmiyyətli üç müqavilə imzaladı. Bu müqavilələr «Eksson», «Mobil», «Monkrift Oyl» şirkətləri ilə imzalandı.
Onların Azərbaycana sərmayəsi çox böyükdür. Bu müqavilələrin də imzalanma mərasimi yenə Senatın
binasında, senatorların və konqresmenlərin iştirakı ilə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ticarət nazirinin iştirakı
ilə keçirildi. Bu da böyük hadisədir.
1997-ci ildə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmi səfərdə olarkən dörd müqavilə imzaladıq. Bu
müqavilələr Ağ evdə imzalandı. Bu da qeyri-adi bir hadisə idi. O müqavilələr Amerika Birləşmiş Ştatları
prezidentinin sarayı, iqamətgahı olan Ağ evdə, Birləşmiş Ştatların rəhbərliyinin iştirakı ilə imzalandı. İndi isə
Senatın binasında üç müqavilə imzalandı. Bunlar hamısı Azərbaycanın gələcəyi üçündür. Mən cəsarətlə deyə
bilərəm ki, Azərbaycanın gələcəyi üçün və çox xoşbəxt gələcəyi üçün, çox firavan, zəngin gələcəyi üçün biz
əsaslı işlər görmüşük və görürük. Bir neçə ildən sonra bunların hamısının nəticəsini görəcəyik.
Neft müqavilələrimiz haqqında, Xəzər dənizi haqqında ayrı-ayrı ölkələrdə, əlbəttə ki, bizim əleyhimizə
yazılar yazılır, işlər görülür. Bu təbiidir. Çünki bizim ölkənin bu cür inkişafını istəməyənlər də vardır. Yaxud da
ki, Azərbaycanın Qərb ölkələri ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu cür əlaqələrinin yaranmasının əleyhinə olan
ölkələr də vardır. Belə ölkələrin, bir tərəfdən də bizim əleyhimizə olan erməni lobbisinin – bunların fəaliyyəti
nəticəsində meydana çıxan qəzet məqalələri, başqa yazılar və sairə – bunlar təbiidir, buna heç vaxt bir hadisə
kimi baxmaq lazım deyildir. Ümumiyyətlə, belə hallarda buna müsbət münasibət göstərənlər də vardır, mənfi
münasibət göstərənlər də vardır. Amma təəssüf edirəm ki, bizim daxilimizdə olan bəzi azərbaycanlılar da, bəzi
müxalif qüvvələr də Azərbaycanın bu strategiyasının, Heydər Əliyevin bu neft strategiyasının guya uğursuz
olduğunu sübut etməyə çalışırlar.
«Qarabağ» neft yatağından istənilən nəticə alınmadı. Amma – bu, artıq deyilibdir, məlumdur, - «Qarabağ»
neft yatağına 120 milyon dollar sərmayə qoyuldu. Biz nə itirdik? Biz neft yataqlarımızı əvvəl yoxlamalıyıq,
sonra da hansı nəticə verirsə, onları işlətməliyik. Bəziləri nə qədər ağılsız və elmdən, neft işindən xəbəri
olmayan adamlardır. Hər neft yatağından neft çıxmır ki! Birindən çox neft çıxır, birindən az neft çıxır, birindən
qaz çıxır. Bu təbiidir. Dənizdə neft hasilatı ilə məşğul olduğumuz 50 illik tarix, təcrübə bunu göstəribdir. Biz bu
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müqavilələri imzalayanda hamısını imzalayırıq. İki-üç il kəşfiyyat işləri gedir və üç ildən sonra orada istənilən
səviyyədə neft, qaz tapılırsa, ondan sonra onların hasil olunması işləri gedir. Bu, bizim müqavilələrin şərtləridir.
Amma «Qarabağ» neft yatağından neft çıxmamasına bəziləri sevinirdilər. Nəyə sevinirsiniz? Bu neft
Heydər Əliyev üçündürmü? Yaxud bugünkü dövlət üçündürmü? Bu, Azərbaycana lazımdır. Gərək məyus
olasınız ki, oradan neft çıxmadı. Amma mən məyus deyiləm, mən bunu təbii hesab edirəm. Ancaq onlar
sevinirlər, məlumatlar yayırlar ki, olmadı, filan oldu, «Qarabağ» yatağı boş çıxdı. Burada olanlar da, xaricdə
olan bəzi tiplər də.
Yenə də deyirəm: biz burada nə itirdik? Birincisi, biz yatağımızı özümüz yox, bir çox böyük neft
şirkətlərinin vasitəsilə yoxladıq. Orada neft var. Amma o şirkətlər hesab edirlər ki, indi o yatağın infrastrukturu
çox xərc götürürsə, bu, iqtisadi cəhətdən səmərəli deyildir. Gələcəkdə biz onu istifadə edəcəyik – həmin xarici
neft şirkətləri də, başqaları da istifadə edəcəklər, biz oradan neft çıxaracağıq. Amma bu gün onun miqdarının
istənilən səviyyədə olmamasına görə bunu səmərəli hesab etmədilər. Biz isə heç bir şey itirmədik. Biz ora bir
dollar da vəsait qoymadıq. Azərbaycana 120 milyon dollar sərmayə gəldi. Nə qədər azərbaycanlılar onun
vasitəsilə iş aldılar. Azərbaycana nə qədər xeyir gəldi. Yenə də deyirəm, bizim üçün ən əhəmiyyətlisi odur ki,
«Qarabağ» yatağını yoxladıq. Biz orada nə var – bilirik və gələcəkdə bu, istifadə olunacaqdır.
Ancaq «Şahdəniz» yatağında birinci quyu qazılıbdır, ikinci quyu qazılır və «Bi-Pi-Statoyl» mən burada
olmayanda təqdimat keçirib və ilkin məlumat verib ki, «Şahdəniz» neft yatağının istismarına dair müqaviləni
imzalayarkən nəzərdə tutulmuşdur ki, oradan 400 milyard kubmetr qaz və təxminən 200 milyon ton kondensat
almalıyıq. 400 milyard kubmetr qaz 400 milyon ton neftə bərabərdir. Bunu bilməlisiniz. Yəni üst-üstə 600
milyon ton karbohidrogen xammalı. Amma indi təkcə birinci quyudan məlum olur ki, orada ən azı 700 milyard
kubmetr qaz vardır. Artıq bunu aparılan işlər göstərir. Bizim yaratdığımız «Dədə Qorqud», «İstiqlal» qazma
qurğularının vasitəsilə, şübhəsiz ki, şirkətlərin böyük işinin nəticəsində bu, aydın oldu. Kondensat da təxminən
200-300 milyon tondur. Görün – «Qarabağ» yatağı elədir, amma «Şahdəniz» yatağı belədir. Ona görə də o
sevinənlər qoy sevinməsinlər. Bizim neft strategiyamız doğrudur, düzgündür.
İmzalanan müqavilələrlə Azərbaycana 50 milyard dollar sərmayə gəlməsi nəzərdə tutulubdur və bunlar
da, şübhəsiz, gələcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan böyük gələcəyə nail olacaqdır. Budur bizim gördüyümüz işlər!
Yaxşı, bundan artıq nə iş görmək olar? Hamı da bilir ki, biz birinci neft müqaviləsini imzalayanda – artıq mən
dedim – başımıza nə işlər gəldi. Ondan sonrakı müqavilələri imzalayanda bəzi böyük dövlətlər tərəfindən bizə
nə qədər təsirlər edildi. Biz bir müstəqil dövlət kimi hamısının qarşısında durduq və dururuq. İki neft kəməri
yaratmışıq: birincisi ilə Bakıdan Novorossiyskə, ikincisi ilə Bakıdan Supsaya neft axır və Bakı–Ceyhan neft
kəmərinin inşasına başlanması üçün böyük işlər görmüşük. 1998-ci ilin oktyabr ayında Ankara Bəyannaməsini
beş prezident imzaladı və ondan sonra görülən işlər, maliyyə-texniki məsələlərin həll olunması onu göstərir ki,
yaxın vaxtlarda bu məsələlər başa çatacaq və Bakı–Ceyhan neft kəmərinin inşasına başlanacaqdır. O, qısa
müddətdə tikiləcəkdir.
İndi biz «Şahdəniz» yatağından xeyli qaz gözləyirik və hər bir neft yatağından da səmt qazı alırıq.
Məsələn, biz indi «Çıraq» neft yatağından böyük miqdarda səmt qazı alırıq. Ancaq təəssüf olsun ki, hamısını
sahilə çatdıra bilmirik. Nə üçün? Çünki əvvəldə nəzərdə tutulduğundan çox qaz alınır. İndi biz konsorsiumu
günahlandıra bilərik ki, siz niyə lazımi diametrdə boru qoymamısınız və lazımi cihazlar yaratmamısınız. Amma
oradan bu qədər qaz alınması nəzərdə tutulmamışdı, eləcə də neftin bu qədər alınması nəzərdə tutulmamışdı.
İndi oradan nəzərdə tutulduğundan iki dəfə artıq neft çıxır, biz nəzərdə tutduğumuzdan iki-üç dəfə artıq qaz
çıxır. Qazın böyük bir hissəsi havaya gedir. Bu da təbiidir. Bilirsiniz, bu, elə bir iş deyil ki, hər şeyi dəqiq
edəsən.
Beləliklə, bu bizim neft strategiyamız, bu bizim işimiz və bu da bizim Azərbaycan xalqına xidmətimiz.
Xalqımız bunu yüksək qiymətləndirir və inanır ki, bunlar hamısı xalqın rifah halını yaxın zamanlarda
yaxşılaşdıracaq və Azərbaycanın iqtisadi inkişafını təmin edəcəkdir. Amma bədxahlar isə partlayırlar.
Partladıqlarına görə də ağızlarına gələni yazırlar. Qoy yazsınlar. Bir karvan məsələsi var, mən onu demək
istəmirəm. Karvan gedir…
Mən Vaşinqtonda işlərimizi qurtarandan sonra xəstəxanaya getməyim haqqında da televiziya vasitəsilə
məlumat vermişəm. Mən xəstəxanaya cərrahiyyə əməliyyatı üçün getmədim. Bu ilin yanvar ayında mənim bir
az xəstələndiyim və Türkiyədə müalicə olunduğum zaman Türkiyənin prezidenti, əziz dostum, qardaşım
Süleyman Dəmirəl mənə həkim təyin edibdir ki, o, mənim səhhətimə nəzarət etsin. O, Gülhanə Tibb
Akademiyasının professorudur, hərbçidir, admiral rütbəsi var və o, böyük xəstəxananın kardioloji bölməsinin
başçısı Ertən Dəmirtaşdır. O, çox təcrübəli bir həkimdir və çox da gözəl bir insandır. Onunla bu müddətdə bir
neçə dəfə görüşmüşdük və mən Amerikaya səfər edərkən belə məsləhət oldu ki, o da mənimlə getsin. Bərabər
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getdik və orada bu mənə çox cəhd göstərdi ki, sizi bir müayinə edək. Mən isə bundan qaçırdım. Amma o,
yoxlamanın, müayinənin lazımlığını o qədər inandırıcı dedi ki, mən buna razılıq verdim. O da dedi ki, Klivlend
klinikası Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük və təcrübəli klinikasıdır. Çünki o, vaxtilə onlarla əlaqədə olub
və indi də əlaqəsi vardır. Türkiyədən çox böyük adamlar orada müalicə olunublar, cərrahiyyə əməliyyatları
keçiriblər.
Mən buna razı oldum. Klivlendə getdik. Aprelin 27-si idi. Mən buraya dönməli idim. Nümayəndə heyətini
göndərdim, biz isə Klivlendə getdik. Dedim ki, yəqin baxacaqlar, yoxlayacaqlar, ondan sonra evə gedəcəyik.
Ora getdik, baxdılar. Orada bir anjioqrafiya vardır. Bu, bizdə, Azərbaycanda yoxdur. Başqa analizlər də etdilər,
ondan sonra mənə dedilər ki, cərrahiyyə əməliyyatı lazımdır. Doğrusu, mən razı oldum. Bu işlərlə orada məşğul
olan bizim türk qardaşımız Murat Tuzçudur. O, orada anjio bölməsinin, yəni kardiologiya şöbəsinin başçısıdır.
Çox təcrübəli bir insandır, orada 7-8 ildir çalışır. O xəstəxanada, o kompleksdə iş almaq, yəni Amerika yox,
Türkiyə vətəndaşının iş alması qeyri-adi bir hadisədir. Bu, böyük istedad tələb edir. Belə yerlərə Amerikada hər
adam daxil ola bilməz, orada hər adam işləyə bilməz. O, çox təcrübəli bir insandır. O, mənimlə bir neçə saat
söhbət apardı və həkimim Ertən Dəmirtaşla birlikdə məni inandırdı ki, əməliyyat keçirmək lazımdır. Mən də
düşündüm, dedim ki, əgər lazımdırsa edin. Ayın 29-da səhər tezdən əməliyyatı keçirdilər. Bundan sonra da hər
şey sizə məlumdur.
Biz əvvəllər bilmirdik ki, bu ürək, qəlb cərrahiyyə əməliyyatı nədir. Düzü, mən oradan-buradan
eşitmişdim ki, kimsə keçirib. Amma belə çıxır ki, dünyada çox adamlar keçiriblər. Həmin Klivlend
xəstəxanasında gündə təxminən 50-60 belə cərrahiyyə əməliyyatı aparırlar. Həddindən çox!
Sonra gəldim Türkiyəyə. Orada xəstəxanaların çoxunda bu əməliyyatı aparırlar. Hətta mən Antalyada
istirahət edərkən, - mən Antalya şəhərindən təxminən yüz kilometr kənarda istirahət edirdim, - oradan yanıma
cərrahlar gəlmişdilər. Dedilər ki, biz Antalyanın xəstəxanasında, - yəni orada tibb universiteti vardır, onun
tərkibində olan xəstəxanada – indiyə qədər iki min belə cərrahiyyə əməliyyatı aparmışıq. Onlar Gülhanədə nə
qədər belə əməliyyat keçiriblər. Başqa yerlərdə də keçirirlər.
Mən Ankarada olarkən Milli Məclisin deputatı Zakir Zeynalov oraya gəldi. O, orada bəzi işlər görürdü.
Xahiş elədi ki, mənimlə görüşmək istəyir. Düzü, mən Ankarada olarkən, Çankaya köşkündə, prezidentin
iqamətgahında heç kəslə görüşmürdüm. Ancaq bizim səfir dedi ki, o, baypas əməliyyatı keçirib və sizə
danışmaq istəyir. Ona görə də mən maraqlandım. Təbii, mən onunla görüşdüm. O, mənə danışdı. Amma heç
bildirmirdi ki, o, belə əməliyyatı keçiribdir. Onun ürəyində əməliyyat aparılmasını mən bilmirdim. Amma
keçiribdir və indi onun necə yaşadığını, işlədiyini siz bilirsiniz. Özü mənə dedi ki, gücüm, iş qabiliyyətim bir
neçə dəfə artıbdır. Amma bir o deyildir.
Məsələn, yəqin siz mətbuatda oxumusunuz, - Kissincer mənə məktub yazmışdı. O da deyirdi ki, mən bu
əməliyyatı bir neçə il bundan qabaq keçirmişəm.
Mən Klivlendə gəldim, ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparılmasını təklif etdilər və mən əməliyyata
razılıq verəndə xanım Olbrayta telefon etdim. Çünki onların ölkəsindəyəm, onlar bunu bilməliydilər. Amma
bilirdim ki, mənim Klivlendə gəlməyimdən xəbərləri vardır. Ona telefon etdim və dedim ki, mən
Klivlenddəyəm, mənə təklif edirlər ki, ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparsınlar və buna razılıq vermişəm.
Sadəcə, bunu sizə bildirmək istəyirəm.
O, mənə çox danışdı, dedi ki, narahat olmayın, mənim yaxın tanışlarımdan çoxu bu əməliyyatı keçiriblər,
yaxşı yaşayırlar və işlərini uğurla davam etdirirlər. Mən hesab edirəm ki, siz düz edirsiniz.
Beləliklə, bu əməliyyatı keçirdilər. Mən bunu demişəm və yazdığım məktublardan da məlumdur, Amerikanın hökuməti mənə həddindən çox qayğı, diqqət göstərdi. Əməliyyat keçiriləndən dərhal sonra Dövlət
Departamentinin bir işçisi xəstəxanaya gəldi və mən xəstəxanadan sonra oteldə olduğum zaman, Klivlenddən
Ankaraya uçana qədər o, daim oradaydı və bütün işlərə nəzarət edirdi. Şübhəsiz, məlumatlar verilirdi. Mən
əməliyyat keçirən kimi, - siz məktubu görmüsünüz, - prezident cənab Bill Klinton mənə çox hərarətli, səmimi
bir məktub yazmışdı. Xanım Olbrayt əməliyyatdan sonra bir neçə dəfə telefon etmişdi. Prezident Bill Klinton
telefon etdi, mənimlə danışdı. Bu da sizə məlumdur. Mən əməliyyat keçirəndən sonra bir çox nazirlərdən,
konqresmenlərdən məktublar aldım.
Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti, prezident və onun ətrafında olan adamlar mənim
Amerikada bu əməliyyat, müalicə dövrümə tam nəzarət etdilər və mənə çox böyük qayğı, diqqət göstərdilər.
Mən öz məktublarımda bunu bildirmişəm. Amma bu gün sizinlə apardığım bu söhbətdən istifadə edərək bir
daha hədsiz təşəkkürümü, minnətdarlığımı Amerikanın prezidenti cənab Bill Klintona və xarici işlər naziri
xanım Olbrayta, Amerika hökumətinin üzvlərinə, Konqres üzvlərinə və başqa siyasi xadimlərə yetirirəm. Mənə
göstərdikləri diqqət və qayğıya görə onlara hədsiz təşəkkür edirəm.
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Bu, eyni zamanda Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Hətta mən
Ankaraya gələndən sonra haradansa Dövlət Departamentinə məlumat çatmışdı və Amerikanın Azərbaycandakı
səfiri cənab Eskudero oğlum İlhama telefon etmişdi və demişdi ki, mənə Vaşinqtondan xəbər veriblər ki, orada
nəsə düz getmir, yəni dərmanı düz verməyiblər, biz narahatıq. Mən Ankarada olduğum zaman da bunlar bu
məsələləri izləyirdilər. Yenə də deyirəm, bu, Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğunu
göstərir. Biz bunu bir çox hallarda görmüşük və bu hal da bunu sübut edir.
Mənim burada olmadığım müddətin ikinci hissəsi, bilirsiniz ki, Türkiyədə keçibdir. Mən artıq bunları
bildirmişəm və Antalyadan Azərbaycana qayıdarkən Türkiyənin prezidenti cənab Süleyman Dəmirələ məktub
göndərmişəm. Həmin məktub mətbuatda dərc olunubdur, yəqin ki, siz oxumusunuz. O məktubda da öz
fikirlərimi bildirmişəm və bir daha bildirmək istəyirəm ki, prezident Süleyman Dəmirəlin mən o əməliyyata
gedən andan Türkiyəyə gələnədək nə qədər qayğı, diqqət, nə qədər insanpərvərlik göstərdiyini mən ağla
sığışdıra bilmirəm. İnsan nə qədər qayğıkeş olar, diqqətli olar! İnsan nə qədər mehriban olar, dostpərvər,
insanpərvər olar! Mən bunları əvvəlcə heç vaxt təsəvvür edə bilmirdim. Məlumdur, nə qədər telefon edibdir.
Mənim xəstəxanada müalicə olunmağımın hamısı barədə daim məlumatlar alıbdır və orada mənim xəstəxana
dövrüm başa çatarkən, - onda mən oteldə yaşayırdım, - dəvət etdi ki, mütləq Türkiyəyə gəl, orada müəyyən
qədər istirahət et. Mən də bu dəvəti qəbul etdim. Gəldim üç gün Ankarada qaldım, ondan sonra Antalyada.
Ankarada olduğum zaman dəfələrlə görüşmüşük. Məni oğlumla birlikdə dəvət edibdir öz iqamətgahına, demək
olar ki, hər gün görüşmüşük.
Camlı köşk cənab Dəmirəlin qonaq iqamətgahıdır. O, prezident köşkü ilə yan-yanadır. Ona görə mən
orada olanda prezidentin köşkünün ətrafında gəzirdim – orada bağ var, ağaclar var, orada gəzirdim. Bəzən də
axşam vaxtı prezident Süleyman Dəmirəl öz iqamətgahından çıxıb mən olduğum yerə gəlirdi, bir yerdə
otururduq. Ankarada olan görüşləri siz bilirsiniz. Onlar hamısı çox səmərəli oldu. Beş gün müddətində mən
orada çox görüşlər keçirdim.
Sonra mənə Antalyaya getməyi məsləhət gördü. Mən getdim ora. Orada olduğum zaman, mən gedən
günün sabahı həyat yoldaşı Nəzmiyyə xanımla birlikdə Antalyaya gəlibdir. Bilirsiniz, axı bu əziyyətdir.
Birincisi, Ankaradan Antalyaya uçmaq lazımdır. İkincisi, mən istirahət etdiyim yer Antalya şəhərindən uzaqdır,
oraya vertolyotla 15 dəqiqəyə gedilir. Demək, həm təyyarə ilə gəlmək lazımdır, həm də vertolyotla gəlmək
lazımdır. Eyni zamanda vertolyotla və sonra təyyarə ilə Ankaraya qayıtmaq lazımdır. Bilirsiniz, işin böyük
olduğu halda özünə bir belə əziyyət verməsi unudulmazdır.
Ankaradan Antalyaya gələn gün onunla görüşdük. Həmin günün səhərisi gəldi oraya. Antalyada olduğum
günlər mənə hər gün telefon edibdir. Hər gün, bəzən gündə iki dəfə telefon edibdir. Mən Bakıya gəlməmişdən,
yəni iyunun 8-də bir də gəldi. Yenə mən dedim ki, bilirsiniz, mən çox sıxılıram, utanıram. Siz bu qədər əziyyət
çəkirsiniz, bu qədər zəhmət çəkirsiniz. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq eyni zamanda, mən
istəmirəm ki, siz bu qədər əziyyət çəkəsiniz. Dedi ki, heç bir əziyyəti yoxdur. Sənin sağlamlığın mənim üçün və
təkcə Azərbaycan üçün yox, Türkiyə üçün də lazımdır. Ona görə də sənin sağlamlığın yolunda nə edirəmsə
hamısını ürəkdən edirəm. Bu, onun sözləridir.
Nəhayət, iyun ayının 8-də Antalyaya gələndə görüşdük. Əvvəlcə dövlət işləri haqqında, dünyada gedən
proseslər haqqında söhbətlər apardıq. Sonra isə onunla gələn adamlardan xahiş etdi ki, salondan çıxsınlar və
mənimlə bir açıq söhbət apardı. O mənə dedi ki, bildirmək istəyirəm ki, sən iyunun 14-15-dəki tədbirlərlə öz
səhhətini ağırlaşdıra bilərsən. Həqiqət belədir ki, həkimlər, həmin professor Ertən Dəmirtaş və prezident cənab
Süleyman Dəmirəlin şəxsi həkimi Osman bəy, - o öz həkimini Ankarada da bu işə cəlb etmişdi, - mən
Antalyaya gedəndə mənimlə bərabər getdi. Ondan sonra iki dəfə gəldi. İyunun 8-də prezident Süleyman
Dəmirəllə Antalyaya gəldi və iyunun 9-da Antalyadan məni yola saldı. Bu iki böyük həkim dəfələrlə mənə
demişdilər, şübhəsiz ki, əməliyyatı aparan Brüs Laytl da demişdi, sonra kardioloq Murat Tuzçu da demişdi ki,
bu əməliyyatlardan sonra iki ay yarım, bəzən üç ay, dörd ay çox ciddi rejimdə olmalısınız. Bu, hər bir adama
aiddir. Mənə deyirdilər ki, ola bilər, bu gün halsız olasınız, bir gün yaxşı olasınız, - bunlara təəccüb etməyin.
Bunlar mənə qəti göstəriş vermişdilər. Hətta mən Antalyada olanda Murat Tuzçu telefon etmişdi və demişdi ki,
cərrah Brüs Laytl da çox maraqlanır ki, Heydər Əliyev sonra nə edəcək, necə olacaqdır. Doğrudan da
Amerikadan daim telefon edirdilər, mənim səhhətimlə maraqlanırdılar və bəzi məsələləri razılaşdırırdılar.
Ancaq yenə də deyirəm, bu həkimlər – professor Ertən Dəmirtaş, prezident Süleyman Dəmirəlin həkimi
Osman bəy mənə dəfələrlə demişdilər ki, siz iyunun 14-15-i üçün nəzərdə tutulan tədbirləri ləğv etməlisiniz.
Dedim ki, mən heç bunu təsəvvür edə bilmərəm. Artıq biz hər şeyi hazırlamışıq, dəvətləri göndərmişik. Mən
bunu təsəvvür edə bilmərəm. Dedilər ki, şübhəsiz, siz bunları keçirəcəksiniz. Buna şübhə yoxdur. Amma bu
gərgin proqram sizin səhhətinizə müəyyən qədər zərər verə bilər və ona görə sizin 2-3 aylıq vaxtınız bir az da
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artmalı olacaqdır. Bu sizə lazımdır, yoxsa yox? Mən bunların heç birisi ilə razı olmamışdım və bilirsiniz ki, hər
gün əlaqə saxlayaraq bütün hazırlıq işləri ilə maraqlanırdım.
Ancaq iyunun 8-də cənab Süleyman Dəmirəl gəldi və axırda bizim özəl danışığımız oldu. Bu danışıq da
ondan ibarətdir ki, mənə qəti dedi: Mən sənə kəskinliklə deyirəm, o tədbirləri ləğv etmək lazımdır və sən
həkimlər müəyyən etdiyi rejimdən çıxmamalısan. Çox danışdıq, mübahisə apardıq. Mən dedim ki, axı biz
adamlar dəvət etmişik, prezidentləri dəvət etmişik, «Dədə Qorqud»un yubileyinə dəvət etmişik. Nə edək, necə
edək? O mənə dəfələrlə dedi ki, sənin sağlamlığın mənim üçün hər şeydən üstündür. O tədbirləri bu gün
keçirmədin, sabah keçirəcəksən, iki, üç aydan sonra keçirəcəksən. Sənin sağlamlığın Azərbaycan xalqı üçün hər
şeydən üstündür, sənin sağlamlığın Türkiyə üçün hər şeydən üstündür. Ona görə burada heç bir hadisə ola
bilməz. Mən sənə deyirəm, sən buna riayət etməlisən.
Mən bir az da dedim ki, şübhəsiz, «Dədə Qorqud» yubiley tədbiridir, amma bu 6-cı zirvə görüşümüzə
prezidentlər artıq hazırlaşırlar gəlməyə. Dedi ki, bu, sənin problemin deyildir. Mən bu gün axşam Ankaraya
dönərkən türkdilli dövlətlərin prezidentlərinə məktub göndərəcəyəm və məktubda yazacağam ki, bu, mənim
təşəbbüsümlə olubdur və xahiş edəcəyəm, hamısı bununla razı olsunlar, heç kəs narahat olmasın.
Həqiqətən, prezident Süleyman Dəmirəl türkdilli dövlətlərin prezidentlərinə məktub göndəribdir. Mənə
məktubun surətini axşam Türkiyənin Bakıdakı səfiri çatdırdı.
Bunların nəticəsində, mən ondan ayrılandan sonra, ayın 8-də Ramiz Mehdiyevə telefon elədim, dedim ki,
vəziyyət belədir, mən məcburam bu təklifi qəbul edim. Təklifi qəbul etdik və tədbirləri də təxirə saldıq. O deyir
ki, bunu payızda etmək məsləhətdir. Məktubunda da yazıb, təklif edir ki, zirvə görüşü payızda keçirilsin və
konkret gün diplomatik yollarla təyin olunacaqdır.
Bütün bu dediklərimin nəticəsində, - mən bunu demişəm, yazmışam, amma bir də deyirəm, - Türkiyə
Cümhuriyyətinin prezidenti əziz Süleyman Dəmirəl mənə qardaşlıqdan da, dostluqdan da artıq qayğı
göstəribdir. Mən bunu həyatımda heç kəsdən görməmişəm. Yəni mən ağır xəstə olmamışam. Düzdür, 1987-ci
ildə Moskvada infarkt keçirdim. Bir neçə aya qədər xəstəxanada yatdım. Ancaq nə qədər acı olsa da bu
keçmişdir, mən bunu heç vaxt deməzdim. Amma bu gün deməliyəm.
Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri, mənim bəslədiyim, böyütdüyüm insanlar – Mərkəzi Komitənin birinci
katibi Kamran Bağırov, Nazirlər Sovetinin sədri Həsən Seyidov, Ali Sovetin sədri Süleyman Tatlıyev bir dəfə də
olsun xəstəxanaya telefon etmədilər. Görürsünüzmü, axı bu, mənim doğma vətənimdir. Mən işdə olanda onlar
həftədə bir dəfə mənə telefon edirdilər. Bəzi hallarda mən olmadığım zaman telefon edib qızımla danışırdılar,
nəvələrimin vəziyyətini soruşurdular.
Mənim müalicəmin, demək olar ki, yarısı keçmişdi. Deyəsən, iyul ayı idi, Moskvada Mərkəzi Komitənin
plenumu çağırılmışdı. Mən isə, bilirsiniz ki, may ayının 17-də xəstəxanaya düşmüşdüm. İyul ayı idi, bildim ki,
bunlar gəlirlər. Bir gün plenum keçdi, iki gün sessiya keçdi, ya sessiya əvvəl keçdi, plenum sonra keçdi. Bir də
gördüm telefon zəng edir. Kamran Bağırov idi. Dedi ki, Heydər Əliyeviç, biz də buradaydıq, tədbir oldu, nə
bilim, plenum oldu. Gedirik, istəyirəm sizə də tezliklə sağalmağı arzu edəm.
Bunu indiyə qədər heç kəsə deməmişəm, amma indi deməyə məcburam. Çünki Türkiyə
Cümhuriyyətindən, təkcə Süleyman Dəmirəldən yox, bütün cümhuriyyətdən, bütün hakimiyyətdən gördüyüm
qayğı-diqqət, mənə olan yardım məni məcbur edir ki, bunu keçmişlə müqayisə edim. Onda bunun nə qədər
qiymətli olduğu daha da çox məlum ola bilər.
Dedim yox, gəlin buraya. Mənim həkimim vardı, - Dmitri Dmitriyeviç Neçayev, bir-iki il bundan qabaq
vəfat etdi. Çox gözəl həkim idi, Miçurinsk xəstəxanasında baş həkimin müavini idi, - bildi ki, mən bunları dəvət
etmişəm və müəyyən danışıq olacaqdır. Gəlib dedi ki, bunu etmə. Dedim yox, mən bunu etməliyəm.
Orada Siyasi Büronun üzvləri üçün yeddi-səkkiz böyük otaq vardı, onlardan birində mən müalicə
olunurdum. Dedi ki, onda sən salonda on dəqiqə oturacaqsan, mən də qapıda dayanacağam. On dəqiqədən sonra
sənə deyəcəyəm ki, danışığı qurtarmaq lazımdır. Dedim, yaxşı.
Üçü də gəldi. Dedim ki, bilirsiniz nə var, dünyanın dövranı uzundur. Bəlkə siz hesab edirsiniz ki, Heydər
Əliyev artıq ya öləcək, yaxud da işləməyəcək, ona görə belə üz göstərirsiniz. Amma bilin, sizə haram olacaqdır.
Bilin, mən sizi 10 il, 14 il yetişdirmişəm, bəsləmişəm, xırda işlərdən böyük vəzifələrə gətirmişəm. Bəs sizin
insanlığınız haradadır? Mən hələlik Siyasi Büronun üzvüyəm və Baş nazirin birinci müaviniyəm. Hökumət də
məni burada müalicə edir. Demək, siz mənim yanıma gəlməkdən qorxursunuz? Yaxud da o qədər
mənəviyyatsız adamlarsınız ki, xəstəni də ziyarət etmək istəmirsiniz. Bizim Azərbaycanda adətdir – xəstə olan
adamı ya gedib evində yoluxur, ya da ona xəstəxanada baş çəkirlər. Keçmişdə olanları deyirəm, - mən bir
torbada alma, armud aparırdım. Bu, xəstəyə təsəlli verir, xalqımıza xas olan bir dəbdir – keçmişdə də olub, indi
də var.
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Burada işlədiyim zaman mən nə qədər insanları müalicə etməyə çalışmışam və xəstəlikdən xilas etmişəm.
Nə qədər! Bu məlumdur. İnsanlara da məlumdur, onların ailə üzvlərinə də. Mən bir dəfə Həsən Seyidovu
ölümdən xilas eləmişəm. Onu Moskvaya göndərdim, cərrahiyyə əməliyyatı apardılar. Həkimlər deyirdi ki, əgər
belə olmasaydı, o öləcəkdi. Daim əlaqə saxlayırdım. Məsələn, Qurban Xəlilov Moskvada iki dəfə operasiya
olundu. Mən hər dəfə səhiyyə nazirinə, dördüncü idarənin başçılarına telefon edirdim, əməliyyatı aparan
adamlarla danışırdım. Əməliyyatdan qabaq və sonra onunla əlaqə saxlayırdım.
Xatirimdədir, Qurban Xəlilov birinci dəfə operasiya ediləndə əməliyyatdan əvvəl telefon etdim, on beş
dəqiqə danışdım, ürək-dirək verdim. Gələndən sonra göz yaşları ilə mənə deyirdi ki, hər şeyi etdin, amma
cərrahiyyə otağına gedərkən telefon etməyin mənə həqiqətən mənəvi ruh verdi. Bunlar hamısı olan şeylərdir.
Amma mən xəstə olanda nəinki xəstəliyimlə, müalicəmlə məşğul olsunlar, heç olmasa mənə bir diqqət
göstərsinlər, - onu da etmədilər. Ona görə mən onlara dedim, bilirsiniz, dünyanın dövranı uzundur, həyat hələ
qabaqdadır, siz nahaq elə başa düşürsünüz ki, Heydər Əliyev artıq fəaliyyətdən uzaqlaşıbdır, yox. Siz nahaq elə
başa düşürsünüz ki, Heydər Əliyev bəlkə də bu xəstəxanadan çıxmayacaq, yox. Amma siz öz sifətinizi
göstərdiniz. Çıxın gedin, özünüz haqqında düşünün. Söhbət təxminən iki saatdan artıq çəkdi, baxmayaraq ki,
həkim demişdi on dəqiqədən artıq ola bilməz.
İkincisi də, mən Moskvada Siyasi Büroda bu barədə olan mühiti demək istəyirəm. Mən Siyasi Büronun
üzvüyəm, başqa üzvlər, Baş katib, Nazirlər Sovetinin sədri də var. Sovetlər İttifaqının başında duran 10-11
adamıq. Kremldə, iş otağımda ürəyim narahat oldu, məni xəstəxanaya apardılar. Doğrudur, orada çox diqqət
göstərdilər. Səhiyyə naziri Çazov özü, dördüncü idarənin rəisi daim mənim müalicəmlə məşğul olurdular. Çox
professorlar gəlib-getdi, buna da bir şey deyə bilmərəm. Ancaq on gün, iyirmi gün keçdi, iş yoldaşlarımdan
maraqlanan yox idi.
Bir ay keçmişdi, SSRİ-nin o vaxtkı Baş naziri Rıjkov mənim yanıma gəldi. Mən dedim ki, Allaha şükür,
demək, burada da belə insani keyfiyyətlərə malik adam varmış. Sonra bir dəfə də gəldi, amma mən onun
gəlməyinin mənasını başa düşdüm. Hər halda gəlmişdi. Mən artıq xəstəxananın həyətində gəzirdim. Bir saatdan
artıq gəzdik, söhbət etdik. Amma Baş katib Qorbaçov bir dəfə də telefon eləmədi. Beş dəqiqə telefon etmək
nədir? Təbiidir, mən başqaları haqqında demək istəmirəm.
Müalicə olundum, çıxdım. Elə bil ki, heç bir şey olmayıb. Görənlər soruşurdu ki, nə təhər, nə cür oldu?
Deyirdim ki, müalicə olunurdum.
Bilirsiniz, bu, tək mənə aid deyildir. Mən bunu müəyyən qədər bilirdim. Bunu sizə deyirəm ki, Moskvada,
Siyasi Büroda, Sovet İttifaqının rəhbərliyində insanların bir-birinə nə qədər biganə olduğunu bildirim. Mən
indiyə qədər heç vaxt bunu da deməmişəm.
Xatirimdədir, Nazirlər Sovetinin sədri Kosıgin xəstələnmişdi, infarkt keçirmişdi, xəstəxanada yatırdı. Bir
dəfə Moskva çayında xırda gəmidə üzərkən o aşmış və Kosıgin çaya düşmüşdü. Onu xilas eləmişdilər, ondan
sonra xəstələnmiş, gedib xəstəxanada yatmışdı. Orada müalicə olundu, sonra işə çıxdı. Amma bir müddət – bir,
ya iki il keçəndən sonra infarkt keçirdi. Həmin o Miçurinsk xəstəxanasında müalicə edilirdi. Mən Moskvaya
gəlmişdim, deyəsən sessiya idi. Görürəm bəzi adamlar mənimlə danışıq aparırlar ki, Kosıgin də xəstədir,
lazımdır ki, ərizə verib işdən getsin. Bu, Brejnevin vaxtında idi. Mən düşündüm, - a kişi, bu adam xəstədir, qoy
xəstəliyi qurtarsın, çıxsın. Mən belə düşünürdüm. Amma gördüm yox, bu onu deyir, o bunu deyir.
Deyirdilər ki, Kosıgin artıq ərizəsini yazıb, amma onun qızının əri Qvişiani, - o vaxt Elm və Texnika
Komitəsində sədrin müavini idi, - qoymur ki, o, ərizəsini göndərsin. Bunlar da istəyirlər müəyyən kanalla ona
təsir etsinlər ki, ərizəsini göndərsin, elə xəstəxanada olduğu zaman işdən azad eləsinlər. Düzü, mən bundan çox
dəhşətləndim, amma nə deyə bilərdim? Mən onda Azərbaycanda işləyirdim. Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd
idim. Siyasi Büronun üzvlərinə nə deyə bilərdim? Mən sadəcə, dərin hissiyyatlara qapıldım ki, insanlar insana
nə qədər biganə ola bilərlər.
Bir-iki gün sonra isə sessiya başlandı. Sessiyaya gedərkən Kosıgindən bu ərizəni aldılar. Brejnev
sessiyada məlumat verdi ki, belə bir ərizə göndərilibdir. O vaxtlar sizin yadınızdadırsa, bunu bilməlisiniz, - dedi
mən təklif edirəm ki, Kosıgin azad olunsun. Ali Sovetin sessiyasında təklif elədi ki, Tixonov sədr seçilsin və o,
sədr seçildi. Ondan üç-dörd gün sonra Kosıgin xəstəxanada öldü. Bu, heç vaxt mənim yadımdan çıxmır.
Yəni bunu da sizə danışarkən, sadəcə, oradakı hakimiyyətin nə qədər sərt küləkli, yaxud isanlara biganə
münasibətini bildirmək istəyirəm. Mə onu görmüşdüm. Mən xəstələnəndə Kosıginin ölümündən beş-altı il,
bəlkə də çox keçmişdi. Təxminən 1979, ya da 1980-ci il idi. Ondan sonra, 1982-ci ildə Brejnev öldü.
Ona görə mən xəstələnərkən belə münasibəti görəndə heç təəccüb eləmədim. Çünki Kosıgin hər halda
ölkə üçün məndən də dəyərli adam idi, böyük xidmətləri olmuş bir adam idi. Ona belə münasibət göstərildi. Özü
də onunla daim bir yerdə işləmişdilər. Stalinin vaxtından da Siyasi Büronun üzvü idi. Demək, Brejnevlə, o
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birisi, bu birisi ilə illər boyu bir yerdə işləmişdi. Ona belə münasibət gördüm. Mən onda bir az maraqlandım, bir nəfər də xəstəxanaya onun yanına getməmişdi. Ona görə də 1987-ci ildə mənim başıma bu iş gələndə
təəssüfləndim, amma heç də təəccüb etmədim.
Bunları xatırlayaraq fikrimi demək istəyirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, mənim dostum, qardaşım,
Azərbaycan xalqının böyük dostu Süleyman Dəmirəlin Azərbaycan xalqına, mənə olan münasibəti çox gözəldir.
Görürsünüz, burada insanlıq, dostluq və qardaşlıq keyfiyyətləri, həqiqi insanlıq keyfiyyətləri, orada isə insanlığa
xas olmayan, deyə bilərəm ki, mənəviyyatsız hərəkətlər. Bax, bunların fonunda mən prezident Süleyman
Dəmirəlin və Türkiyə hakimiyyətinin başqa üzvlərinin Azərbaycana göstərdikləri bu qayğı-diqqəti həddindən
artıq yüksək qiymətləndirirəm. Bu, tək mənə görə deyil, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə göstərilən
qayğı-diqqətdir. Bu belədir. Mən adi adam, adi bir işdə olan adam deyiləm, mən Azərbaycan dövlətinin
prezidentiyəm. Demək, mənim səhhətim haqqında bu qədər insanlar və xüsusən prezident Suleyman Dəmirəl
zəhmət çəkirlərsə, qayğı-diqqət göstərirlərsə, bu, bizim ölkəmizə, xalqımıza, millətimizə göstərilən qayğıdiqqətdir.
Bütün bunlara görə mən hörmətli dostum, qardaşım, prezident Süleyman Dəmirələ bir daha, bir daha
hədsiz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm və dediyim sözləri sizin yanınızda bir də bəyan edirəm. Güman
edirəm, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər möhkəm, yüksək səviyyədə olması və bu əlaqələrin Türkiyə
üçün nə qədər əziz olması bu dövrdə bir daha nümayiş etdirildi.
Bu da böyük hadisədir, yəni bu, bir şəxsi məsələ deyil, bir insanın başqa insana şəxsi münasibəti deyildir.
Bu, bir dövlətin başqa dövlətə olan münasibətidir. Biz bunu qiymətləndirməliyik. Mən bəyan etmişəm və bir də
bəyan edirəm ki, indiyə qədər olduğu kimi, Türkiyə-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin inkişafı üçün
əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Hesab edirəm ki, biz bundan sonra hələ çox iş görəcəyik. Ölkələrimiz birbirinə daha da yaxın, daha da bağlı olacaqdır.
Ola bilər, vaxt çox getdi. Bax, mən bunları sizə çatdırmaq istəyirdim. Yəni siz bu fikirlərimi bilirsiniz,
məktublarımdan və televiziya ilə bəyanatlarımdan bilirsiniz. Ancaq sizə bir az geniş izahat vermək istədim.
Çünki qeyri-adi hadisə idi ki, mən xeyli vaxt ölkədən kənarda olmuşam. Ancaq ürəyim ölkə ilə olub, daim
əlaqədə olmuşam və ölkədə gedən işlərə nəzarət, rəhbərlik etmişəm.
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ABŞ-ın AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ STENLİ ESKUDERO İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
14 iyun 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir, mən bu gün sizinlə öz təşəbbüsümlə görüşürəm. Adətən,
çox vaxt görüşməyi siz arzu edirsiniz. İndi bu dəfə mən arzu etmişəm. Məqsədim də ondan ibarətdir ki, mən
sizə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun, vitse-prezident Albert Qorun, dövlət katibi,
xarici işlər naziri xanım Olbraytın və Amerika hökumətinin mənə Amerikada cərrahiyyə əməliyyatı keçirərkən,
müalicəmi davam etdirərkən göstərdikləri qayğıya, diqqətə, hörmətə görə bir daha təşəkkür edim və bir daha
sizə deyim ki, mən bu münasibətdən, göstərilən bu diqqət və qayğıdan həddən artıq şadam. Mən bu fikirlərimi
artıq bir neçə dəfə mətbuata verdiyim bəyanatlarda, televiziya vasitəsilə bildirmişəm və xüsusən Amerika
Birləşmiş Ştatlarından vətənə yola düşərkən prezident cənab Bill Klintona göndərdiyim məktubda bunların
hamısını göstərmişəm.
Bilirsiniz ki, bu ayın 10-da, Azərbaycana dönməyimin ikinci günü mən Təhlükəsizlik Şurasının iclasını
keçirdim və o iclasda da Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun hökumətinə, prezident cənab Bill Klintona hədsiz
minnətdarlığımı bildirdim. Ancaq bu gün sizə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycadakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfirinə bu sözləri bir daha deməyi özümə borc bilirəm.
Doğrusu, mən heç təsəvvür edə bilməzdim ki, mənə bu qədər qayğı və diqqət göstəriləcəkdir. Sizə təşəkkür
edirəm. Çünki mən Klivlend xəstəxanasına daxil olandan oradan çıxana qədər, yəni Klivlendin hava limanından
Amerika Birləşmiş Ştatlarını tərk edənə qədər Dövlət Departamentinin nümayəndəsi, sizin işçi də daim mənimlə
olubdur.
Yenə deyirəm, təsəvvür edə bilməzdim ki, mənə bu qədər qayğı, diqqət göstəriləcəkdir. Ancaq eyni
zamanda, mən bunu təkcə mənə göstərilən qayğı, diqqət kimi yox, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan
dövlətinə, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına göstərdiyi qayğı və diqqət kimi qiymətləndirirəm.
Bu, bir də onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları–Azərbaycan əlaqələri, münasibətləri yüksək səviyyədədir
və biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi özümüz üçün həmişə çox əhəmiyyətli hesab etdiyimiz kimi,
artıq mən belə düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti də, prezidenti də Azərbaycanla əlaqəni öz
ölkəsi, dövləti üçün əhəmiyyətli hesab edir.
Mən çox məmnunam ki, Vaşinqtonda səfərdə olduğum zaman NATO-nun 50 illik yubileyində, o
mərasimlərdə iştirak etdim və 50 illik yubiley mərasimində Azərbaycanın NATO-ya aid fikirlərini, münasibətini
açıqca bildirdim. Mən çox məmnunam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş
Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonla, dövlət katibi xanım Olbraytla, ticarət naziri cənab Deyli ilə,
konqresmenlərlə, senatorlarla və hökumətin başqa nümayəndələri ilə görüşdüm, danışdım və lazımi söhbətlər
apardım.
Bildirmək istəyirəm ki, NATO-nun 50 illik yubileyi Vaşinqtonda çox yüksək səviyyədə keçdi. Şübhəsiz ki,
bu, birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin və prezident Bill Klintonun xidmətləridir. Ağ evdə
çox böyük, möhtəşəm və çox dostluq, mehribanlıq hisslərini əks etdirən böyük bir ziyafət keçdi. Bu, mənə çox
böyük təsir bağışladı və prezident cənab Bill Klintonun həmin ziyafətdə söylədiyi nitqi də mənim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Mən cənab Bill Klintonla, xanım Olbraytla apardığım danışıqları çox yüksək qiymətləndirirəm.
Senator Braunbekin təşəbbüsü ilə Qafqaz və Orta Asiya ölkələri prezidentlərinin, Türkiyə prezidenti də
burada olmaq şərti ilə, görüşünü keçirib və İpək yolunun bərpası haqqında qanun layihəsini müzakirə etməsi də
çox böyük hadisədir. Əgər nəzərə alsaq ki, həmin müzakirədə Amerika prezidentinin təhlükəsizlik işləri üzrə
köməkçisi Sendi Berger də iştirak etdisə və nitq söylədisə, demək, burada həm Senat, həm də hökumət eyni
fikirdədir. Keçmiş dövlət katibi cənab Beykerin, keçmiş prezidentin təhlükəsizlik işləri üzrə köməkçisi cənab
Bjezinskinin də bu mərasimdə söylədiyi nitqlər çox əhəmiyyətli idi.
Mən çox məmnunam ki, Konqresdə, Senatda çoxsaylı görüşlər keçirdim və bu görüşlərin hamısında bir daha
xüsusən, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması müzakirə olunurdu və bu məsələnin
həll olunması yolları müzakirə edilirdi. Mən bundan çox məmnunam.
Mən dövlət katibi xanım Olbraytın təşəbbüsü ilə Qafqaz ölkələri prezidentlərinin görüşünü xüsusi qeyd
etmək istəyirəm. Belə bir görüş ilk dəfə keçirilmişdir. İndiyə qədər heç bir ölkədə, heç bir ölkənin təşəbbüsü ilə
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üç Qafqaz respublikası prezidentlərinin belə məhsuldar görüşü olmamışdır. Məlumdur ki, bu görüşdə təkcə
Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici işlər naziri yox, eyni zamanda İngiltərənin, Fransanın, Almaniyanın,
Norveçin və Türkiyənin xarici işlər nazirləri də iştirak edirdilər.
Nəhayət, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının üç şirkəti – «Mobil», «Eksson»
və «Monkrift oyl» şirkətləri arasında Amerika Senatının binasında böyük müqavilələr imzalanmışdır. Bu
müqavilələr Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi əlaqələrinin nə qədər sürətlə inkişaf etdiyini
bir daha göstərir.
Məlumdur ki, 1997-ci ilin avqust ayında Vaşinqtonda, Ağ evdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerika
Birləşmiş Ştatlarının dörd böyük neft şirkəti arasında böyük müqavilələr imzalanmışdır. Bu il Senatın binasında
üç müqavilə imzalandı. Mən bunlardan çox məmnunam. Çox məmnunam ki, bu müqavilələrin imzalanmasında
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ticarət naziri cənab Deyli nitq söylədi, senatorlar, konqresmenlər iştirak etdilər,
onlar nitq söylədilər və bu mərasim çox yüksək səviyyədə keçdi. Bütün bunlara görə mən Vaşinqtona
səfərimdən, NATO-nun 50 illik yubileyində iştirakımdan və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının
dövlət, hökumət başçıları ilə görüşümdən həddindən ziyadə məmnunam.
Klivlend klinikasında mənə göstərilən tibbi yardım, ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı, ondan sonra müalicə
zamanı, ümumiyyətlə, mənə göstərilən qayğı və dostluq münasibəti məni çox şad etmişdir və müalicəmin
tezliklə keçməsinə əsas yaratmışdır.
Cənab səfir, mən sizə təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, siz Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğum zaman həm
rəsmi görüşlər keçirərkən, həm də xəstəxanada olduğum zaman mənim orada gördüyüm bütün işlərə, həm də
xəstəxanada müalicə olunmağıma həmişə diqqət yetirmisiniz, qayğı göstərmisiniz. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri kimi Azərbaycan xalqına, mənə öz yüksək münasibətinizi həmişə
göstərmisiniz.
Mənim qəlbim hissiyyatlarla doludur, bu barədə çox danışa bilərəm. Ancaq hesab edirəm ki, dediyim
sözlərlə qəlbimdə olan fikirləri qısaca ifadə etdim.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, mənim də qəlbim hisslərlə doludur. Həqiqətən, mən də öz
sözlərimi tam ifadə edə bilmirəm. Lakin deməliyəm ki, Siz çox böyük bir iş görmüsünüz. Siz çox tezliklə
sağalmısınız. Ümumiyyətlə, bütün dünyada dövlət başçıları ildən-ilə xəstələnirlər və müalicə prosesi keçirlər.
Özünüzün də qeyd etdiyiniz kimi, Sizin sağalma prosesiniz Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçdi. Sizin ölkəniz
Azərbaycan və Sizin özünüz də bizim üçün çox vacibsiniz. Biz çox istəyirdik ki, Siz tezliklə sağalasınız, tam
qüvvə ilə işə qayıdasınız və yenidən Azərbaycanı əvvəlkitək idarə edəsiniz.
Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan xalqı üçün çox işlər görmüşdür və çalışır ki,
Azərbaycan xalqına daim yardım etsin. Lakin elə bilirəm ki, Azərbaycan xalqı üçün bu dəfəki kimi böyük
hədiyyə ola bilməz. Biz çalışmışıq ki, Siz tam sağlam halda Azərbaycana dönəsiniz. Azərbaycan xalqına bundan
böyük hədiyyə ola bilməz. Əgər bundan sonra da nəyəsə bir ehtiyacınız olarsa, hər hansı vasitə ilə Sizə
yardımımız dəyə bilərsə, deməliyəm ki, bu, bizim üçün yalnız böyük şərəf olardı.
Cənab prezident, ürəkdən gələn sözlər dediyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə ki,
Sizin bu səmimi sözlərinizin hamısını prezident Bill Klintona, vitse-prezident Albert Qora və dövlət katibi
xanım Olbrayta çatdıracağam.
Cənab prezident, onu da bilməlisiniz ki, bizim hökumətin, amerikalıların Sizin sağlamlığınızla əlaqədar
maraqları və qayğıları hələ də davam etməkdədir. Bununla əlaqədar olaraq mən prezident Bill Klintonun şəxsi
məktubunu Sizə yetirmək istəyirəm və cənab Riçardsonun məktubunu da Sizə təqdim etmək istəyirəm.
Cənab prezident, bir halda ki, yenidən işə başlamısınız, bilirəm ki, Sizin vaxtınız məhduddur. Fürsətdən
istifadə edərək istərdim ki, bəzi məsələlərə də toxunaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm və sizin dediyiniz sözlərə görə təşəkkür
edirəm. Allah eləsin ki, bir daha cərrahiyyə əməliyyatı olmasın. Çox sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ QƏDRİ ECVET TEZCAN İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
16 iyun 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfir, birinci növbədə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında cərrahiyyə
əməliyyatı keçirən andan indiyə qədər Türkiyə Cümhuriyyətinin, türk xalqının, Türkiyə hökumətinin və
xüsusən, mənim əziz dostum, qardaşım, hörmətli prezident Süleyman Dəmirəlin mənə göstərdiyi qayğını,
diqqəti, qardaşlıq, dostluq münasibətini yüksək qiymətləndirirəm. Bu münasibətlə bir daha öz minnətdarlığımı,
təşəkkürümü bildirirəm.
Bilirsiniz ki, mən Amerikada, Klivlend xəstəxanasında olan zaman da, ondan sonra Ankaraya gələndə, sonra
Antalyada olduğum zaman da dəfələrlə televiziya, mətbuat vasitəsilə bu fikirlərimi, bu hissiyyatlarımı
bildirmişəm. İyun ayının 8-də Antalyada dostum, qardaşım, hörmətli Süleyman Dəmirəl ilə görüşən zaman bir
daha bildirdim və ona böyük bir təbrik məktubu göndərdim. Bu məktub da Azərbaycan mətbuatında dərc
olunubdur. Siz onu bilirsiniz. Ancaq bunlarla bərabər, mən Bakıya dönəndən sonra, bu gün və hər gün yenə də
Türkiyənin, dostum Süleyman Dəmirəlin qayğısını hiss edərək bir daha sizə, Türkiyə Cümhuriyyətinin səfirinə
bu sözləri deməyi özümə borc bilirəm.
Bu dövr Türkiyə – Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu, nə qədər
möhkəm və nə qədər sarsılmaz olduğunu bir daha göstərdi. Siz də bunu yaxşı bilirsiniz ki, mənim üçün də o
vacibdir ki, mən artıq yanvar ayından öz səhhətimi, sağlamlığımı Türkiyənin həkimlərinə, Türkiyə
Cümhuriyyətinə etibar etmişəm. İndi mənim səhhətimlə məşğul olan professor Ertən Dəmirtaşdır. Bunlar bir
daha göstərir ki, Azərbaycan, Azərbaycanın prezidenti kimi şəxsən mən Türkiyəyə və Türkiyənin hökumətinə,
əziz dostum Süleyman Dəmirələ güvənirik, inanırıq, etibar edirik. Bütün xalqımız da bunu görür ki, Türkiyə
hökuməti və xüsusən prezident Süleyman Dəmirəl Azərbaycana nə qədər qayğı, diqqət göstərir və Azərbaycan
prezidentinin səhhəti ilə, onun müalicəsi ilə şəxsən məşğul olur. Bu, bir daha sübut edir ki, Türkiyə–Azərbaycan
dostluğu, qardaşlığı möhkəm təməllər üzərində qurulmuşdur, möhkəm köklər üzərində qurulmuşdur və bu
dostluq, qardaşlıq günü-gündən inkişaf edir. Mənim buna heç şübhəm yoxdur.
Mən Türkiyədə olduğum zaman Ankarada, Antalyada prezident hörmətli Süleyman Dəmirəl ilə bir çox
görüşlər keçirdik, bir çox məsələləri müzakirə etdik. Məsələlərin bir qismi beynəlxalq aləmdə olan vəziyyətə aid
idi, biz bunları birgə təhlil edirdik. Digər qismi isə Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi,
Azərbaycanın erməni işğalından xilas olması, Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son
qoyulması, işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi, qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşayan bir
milyondan artıq soydaşlarımızın öz yerlərinə, yurdlarına qayıtması idi. Bu məsələ bir neçə dəfə müzakirə
olundu, çox geniş fikir mübadiləsi aparıldı.
Mən bunlardan çox məmnunam. Çünki bizim bu məsələni birgə müzakirə etməyimiz, şübhəsiz ki, bundan
sonra görəcəyimiz işlər üçün çox vacibdir. Bəlkə də mənim bu xəstəlikdən sonra Türkiyədə istirahət etməyim
çox gözəl bir fürsət oldu ki, bir dəfə yox, iki dəfə yox, - məsələn, başqa vaxt mən Türkiyəyə gələrəm, bir-iki
saat danışarıq.Yaxud da ki, dostum Süleyman Dəmirəl buraya, Azərbaycana gələr, bir-iki saat danışarıq, - amma
indi nə qədər görüşdük. Siz onları televiziyada görmüsünüz. Bu görüşlərin hamısında Azərbaycan üçün ağır
olan bu məsələni müzakirə etdik.
Mən hesab edirəm ki, bu dövr bir də Türkiyə – Azərbaycan münasibətlərinin sınaq dövrü oldu. Dünyaya bir
də nümayiş etdirdik ki, biz bir-birimizə nə qədər yaxınıq, nə qədər dostuq, bir-birimizə nə qədər inanırıq. Çünki
mən heç təsəvvür edə bilməzdim ki, cərrahiyyə əməliyyatı keçirməyim və müalicə olunmağım dünyada, çox
ölkələrdə böyük maraq doğurmuşdur. Çox ölkələrin mətbuatında bu barədə yazılmışdır.
Bilirsiniz ki, mən Klivlenddə olarkən çox dövlət başçılarından, prezidentlərdən, siyasi xadimlərdən
məktublar almışdım. Onlar Azərbaycan mütbuatında dərc olunubdur. Yəqin bunları siz bilirsiniz. Yəni ola bilər,
indi hər bir dövlət başçısı müalicə olunsun, amma bu qədər geniş maraq göstərilməsini və buna geniş fikir cəlb
olunmasını mən, hər halda, indiyə qədər görməmişdim.
Şübhəsiz ki, mən bundan məmnunam. Demək, mənim şəxsiyyətimlə, Azərbaycanla çox ölkələr
maraqlanırlar. Amma eyni zamanda bu dövrdə hamı gördü ki, Türkiyə ilə Azərbaycan nə qədər yaxındırlar.
Çünki mən Amerikada, Klivlenddə olarkən bizim əlaqələrimiz hər gün olubdur və bunların əksəriyyəti bizim
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mətbuatda gedibdir. Mən Ankarada beş gün qaldım. Beş gündə bizim görüşlərimizin çoxu mətbuata getdi.
Antalyada yenə də cənab Süleyman Dəmirəl hər gün telefon edirdi. İki dəfə də Antalyaya gəldi. Yenə deyirəm,
bunlar hamısı mənim üçün nə qədər qiymətli, nə qədər əzizdirsə, eyni zamanda Türkiyə – Azərbaycan
əlaqələrinin nə qədər sıx olduğunu göstərir.
Mən Ankarada olarkən yeni seçilmiş Baş nazir hörmətli Bülənd Ecevitlə də görüşdüm. Çox yaxşı söhbətlər
etdik. Çox məmnunam ki, hökumət formalaşan vaxt mən Ankarada oldum, sonra Antalyada oldum və onu
təbrik etdim. Bir çox məsələləri müzakirə etdik.
Böyük Millət Məclisinin yeni sədri Yıldırım Akbulutla görüşdük. Onunla öncə tanış deyildim. Mənə çox
yaxşı təsir bağışladı. Onunla da bəzi məsələləri müzakirə etdik.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi hörmətli Hüseyn Kıvrıkoğlu ilə görüşdük, başqa siyasi
xadimlərlə görüşdük. Bunlar sizə mətbuatdın məlumdur. Demək olar ki, mən orada həm istirahət etmişəm, həm
də böyük işlər görmüşəm və bu işləri də Türkiyənin dövlət, hökumət orqanları ilə görmüşük. Bu, mənim
müalicə və istirahət zamanı Türkiyə – Azərbaycan dostluğunun irəliyə getməsi üçün böyük bir işim olmuşdur.
Mən bundan çox məmnunam.
Xahiş edirəm, bir daha, bir daha mənim minnətdarlığımı, təşəkkürümü, bizim xalqımızın minnətdarlığını
çatdırasınız. Yəqin siz bilirsiniz ki, bizim xalqımızda Türkiyəyə və xüsusən Türkiyənin prezidenti hörmətli
Süleyman Dəmirələ indiyə qədər olan hissiyyatlar bu dövrdə qat-qat artmışdır.
Siz bilirsiniz ki, nə qədər məktublar gəlibdir, hörmətli Süleyman Dəmirəlin şəxsiyyətinə nə qədər çox şerlər
qoşublar. Bunlar hamısı çox böyük işlərdir. Yəni bu, adi şeylər deyildir, böyük işlərdir. Bu işlər əvvəlcədən
planlaşdırılmayıbdır. Heç kəs bunu düşünmürdü və heç kəs də bilməzdi ki, belə bir şey olacaq. Amma Allahın
işi belə gətirdi ki, mən müalicə olunmalı oldum və bu münasibətlər burada daha da geniş, açıq göründü. Bir
daha təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, mənim təşəkkürlərimi çatdırasınız.
Artıq sizə məlumdur, mən fərman imzalanan kimi Vəfa Quluzadə vasitəsilə sizə çatdırmışdım, sonra da
mətbuatdan bilirsiniz ki, mənim fərmanımla Türkiyənin prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəl Azərbaycanın
«İstiqlal» ordeni ilə təltif olunubdur. Siz burada yaşayırsınız, bilirsiniz ki, bu, Azərbaycanın ən yüksək
mükafatıdır. Biz orden deyirik, siz dövlət nişanı deyirsiniz. Bu, ən yüksək ordendir və iş burasındadır ki, bunun
adı «İstiqlal»dır. O fərmanda mən göstərmişəm ki, bu orden hansı xidmətlərə görə verilibdir. Onlardan biri də
odur ki, Azərbaycanın istiqlaliyyətini daim dəstəklədiyinə görə hörmətli Süleyman Dəmirəl belə yüksək mükafata layiq olubdur. Fərmanda bunların hamısını geniş yazmaq mümkün deyildir. Çünki onun bir forması vardır.
Amma mən dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan ölkə Türkiyə olubdur və bunu da
məhz hörmətli Süleyman Dəmirəl edibdir. Bunları bizim xalqımız heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır.
Mən təltifdən sonra telefon etdim, hörmətli Süleyman Dəmirəllə danışdım. O, çox məmnun olduğunu bildirdi.
Mən də çox məmnun oldum ki, cənab Süleyman Dəmirəl bizim ölkəmizin, dövlətimizin mükafatını qəbul edibdir.
Güman edirəm ki, indi bir fürsət tapacağıq, o, Azərbaycana gələcəkdir və mən bu ordeni böyük şərəf hissi ilə ona
təqdim edəcəyəm.
Dünən bizim mətbuatda hörmətli Süleyman Dəmirəl haqqında böyük bir məqalə çıxıbdır. Onu da
bilməlisiniz, - bu, mənim göstərişimlə olubdur. Bizim xalq, millətimiz hörmətli Süleyman Dəmirəli tanıyır.
Amma mən istəyirdim ki, onun tərcümeyi-halı, keçdiyi həyat yolu, siyasi fəaliyyəti Azərbaycanda daha da geniş
məlum olsun. Buna görə də belə bir məqalə dövlət qəzetlərində çıxıbdır.
Beləliklə, mən bu gün sizinlə görüşərkən ilk olaraq bunları sizə demək istədim. Hörmətli səfir, sizə də
təşəkkür edirəm ki, bu işlərin təşkil olunmasında daim fəaliyyət göstərmisiniz və Türkiyə – Azərbaycan
dostluğunun daha da möhkəmlənməsində xidmətlər göstərirsiniz. Sağ olun.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n: Hörmətli cümhur başkanım, birinci növbədə mən Sizə öz minnətdarlığımı
çatdırmaq istəyirəm ki, məni bu gün qəbul edirsiniz.
Siz müalicə olunarkən Türkiyənin, cümhur başkanımızın, türk xalqının Sizə olan qayğılarından,
ehtiramından, diqqətindən bəhs etdiniz. Mən bir Türkiyə səfiri kimi deyil, bir türk insanı kimi Sizə deyə bilərəm
ki, bu, çox təbii bir haldır. Başqa cür də ola bilməzdi. Əgər siz Türkiyəyə gəlməsəydiniz, biz Sizdən ötrü
darıxardıq. Sizdən ötrü darıxmamağımız mümkün deyildir. Ancaq deyərdik ki, hörmətli prezidentimiz
Türkiyəyə niyə gəlməyibdir.
Cənab prezident, Siz çox gözəl bir fikir söylədiniz. Dediniz ki, mən özümü türk həkimlərinə əmanət
etmişəm. Bu, bizim üçün ən yüksək şərəfdir. Əgər Azərbaycanın prezidenti öz sağlığını türk həkimlərinə əmanət
etmişsə, onlara bu diqqəti, etimadı, inamı bəsləyirsə, bu, bizim üçün ən yüksək şərəfdir.
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Hörmətli cümhur başkanım, icazənizlə, Sizə öz düşüncəmi çatdırmaq istəyirəm. Siz bəhs etdiyiniz məktubu,
yəni Sizə göstərilən diqqət barədə Süleyman Dəmirələ yazdığınız məktubu mən iki-üç dəfə oxumuşam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, bizim mətbuatda da dərc olunubdur.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n: Mətbuatda da dərc olundu, özünüz də mənə çatdırmışdınız. Məncə, bu
məktub bir şah ədəbiyyat əsəridir. Türk dilinin işlənilməsi baxımından icazə verin Sizə minnətdarlığımı ifadə
edim ki, bizə belə bir əsər yazmısınız.
Siz həm cümhur başkanımızın, həm Türkiyədəki digər siyasi xadimlərin, həm xalqımızın Sizə olan
diqqətindən, məhəbbətindən danışdınız və bu cərrahiyyə əməliyyatını keçirəndə dünyanın müxtəlif yerlərindən
istər prezidentlər, istər adi adamlar, kişilər, xanımlar olsun, - onlardan çoxlu məktublar aldığınızı söylədiniz.
Hörmətli cümhur başkanım, bu da təbii bir haldır. Çünki biz belə hesab edirik ki, Siz Azərbaycanı dünyaya açan
kişisiniz, prezidentsiniz, Azərbaycanı dünyaya tanıdan kişisiniz. Mən belə güman edirəm ki, Azərbaycan adı
harada çəkiləndə onunla bərabər prezident Heydər Əliyevin adı çəkilir. Bu baxımdan dünyanın Sizə göstərdiyi
diqqəti normal və təbii hesab edirik.
Cənab prezident, Siz Antalyada olanda, istirahət edəndə hörmətli cümhur başkanımız Süleyman Dəmirəllə
görüşlər, söhbətlər apardığınızı söylədiniz və Ermənistanla bağlı olan məsələlərdən söz açdınız. Hörmətli
prezidentim, Siz çox yaxşı bilirsiniz ki, Türkiyənin siyasəti eyni olaraq qalır və heç dəyişməmişdir.
Onda siz özünüz Türkiyədə idiniz, bizdə yeni bir koalisyon hökumət quruldu, formalaşdı. Bildiyiniz kimi, bu
hökumətin tərkibində üç partiya vardır. Onların dünya görüşləri bir-birindən fərqlidir, iqtisadi baxışları və başqa
düşüncələri – hamısı fərqlidir. Amma bilmirəm, Sizin diqqətinizə çatdırdılarmı, - bunların bir koalisyon
hökumət proqramı vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, onu bilmirəm.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n: İcazə verirsinizsə, mən bunu olduğu kimi ifadə edib çatdıraram. Bu
proqramda xarici siyasət bölməsi vardır. Bu bölmədə bir cümlə var: Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycanın
torpaqları işğaldan azad olana qədər Azərbaycanı Ermənistanla olan münaqişədə dəstəkləyəcəkdir. Bu o
deməkdir ki, Türkiyədə hansı partiya, hansı hökumət, hansı prezident olursa-olsun, biz mütləq Azərbaycanı
dəstəkləyəcəyik. Təkcə bu barədə deyil, hər sahədə.
Hörmətli cənab prezident, bilirəm, vaxtınızı alıram, amma bir türk diplomatı kimi, bu duyğumu da Sizə
çatdırmaq istəyirəm.
Biz 7–8 il əvvəl hər hansı bir beynəlxalq konfransa gedəndə, - xüsusən Qərb dünyasının yığışdığı NATO,
ATƏT olsun, - belə yığıncaqlarda özümüzü həmişə yalqız hiss edərdik. Tək müsəlman ölkə, tək müstəqil türk
cümhuriyyəti biz idik. İndi Allaha çox şükürlər olsun, hansı türk diplomatı olursa-olsun, dünyanın harasında
hansı beynəlxalq toplantıya getsə, - bilirsiniz, beynəlxalq toplantılarda hamısı əlifba sırası ilə oturur, Türkiyə
masada bir az uzağa düşür, - amma hər diplomat gedəndə əyilib masanın başına baxar və görər ki, Azərbaycanın
nümayəndəsi oradadır. Əgər Azərbaycan nümayəndəsi oradadırsa, biz özümüzü artıq yalqız hesab etmirik.
Hesab edirik ki, başqa qardaş ölkələr də, dostlar da orada bizim yanımızda olacaqlar. Zənn edirəm ki, bu, insan
üçün ən önəmli şeydir.
Hörmətli cümhur başkanım, bir xüsusi məsələni də çatdırmaq istəyirəm. Siz Türkiyə – Azərbaycan
əlaqələrinin günbəgün inkişafından bəhs etdiniz. Bu, yüz faiz doğrudur. Çünki Siz əvvəlki iclaslarda da
demisiniz. Dünyada bir iqtisadi böhran mövcuddur. Məsələn, Rusiya Federasiyasında, Uzaq Şərqdə, çox yerdə.
Amma bu çətinliklərə baxmayaraq, Türkiyənin Azərbaycanla ticarət əlaqələri günbəgün daha yüksəyə
qalxacaqdır və daha da yaxşı olacaqdır. Bu işdə mütləq Sizin köməyiniz, Türkiyə Cümhuriyyətindəki prezidentimizin köməyi və digər hökumət rəhbərlərinin köməyi bizi mütləq bu yola gətirəcəkdir.
Hörmətli prezident, mən Süleyman Dəmirəl ilə bağlı dərc olunan məqaləni onun özünə çatdırmışam. O,
dünən evində olmuş və bunlara baxmışdır.
Hörmətli prezidentim, son olaraq mən Türkiyə səfiri kimi, türk xalqı adından Sizə öz minnətdarlığımı
çatdırmaq istəyirəm ki, Siz Azərbaycanın ən yüksək nişanını, ordenini bizim cümhur başkanımıza verdiniz.
Əgər səhv etmirəmsə, bu orden ilk dəfədir Azərbaycanda xarici dövlət adamına verilir. Ümumiyyətlə, biz
özümüzü yabançı hesab etmirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yabançı deyil, ancaq yenə də başqa bir dövlətdir. Amma bu birincidir. İndiyə qədər
heç bir dövlət başçısına, heç bir yabançı şəxsə bu orden verilməyibdir.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n: Hörmətli cümhur başkanım, mən də belə bilirəm. Ona görə də Sizə çox
təşəkkür edirik. Bu «İstiqlal» ordeninin qiymətinin nə qədər yüksək olduğunu, bunun Türkiyənin cümhur
başkanına zati-aliləriniz tərəfindən verilməsinin mənasının hər kəs tərəfindən yaxşı dərk edilməsinin gərəkliyini
düşünürəm. Bizim üçün deyil, ətrafdakı başqa millətlər, ölkələr üçün bunun nə əhəmiyyəti olduğunu, - iki dost

323

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

və qardaş ölkənin bir-birinə baxışını, bir-birinə olan əməkdaşlığını, məhəbbətini göstərməsi baxımından, - başa
düşürəm. Mən Sizə həm hörmətli cümhur başkanım, həm hökumətim, həm də təkcə Türkiyədəki türk xalqı
adından deyil, bütün dünyadakı türk xalqları adından öz minnətdarlığımı bir daha çatdırmaq istəyirəm. Çox sağ
olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
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UKRAYNA BAŞ NAZİRİNİN MÜAVİNİ MİXAİL QLADİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
23 iyun 1999-cu il
M i x a i l Q l a d i: Xoş gördük, cənab prezident. Vaxt tapıb məni qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkür
edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də sizinlə görüşməyimə şadam. Leonid Daniloviç Kuçma mənə zəng etmişdi,
bizim telefon söhbətimiz oldu. Budur, bizim Baş nazir məlumat verdi ki, siz gəlmisiniz. Mən bu görüşə şadam.
Ukrayna ilə hər bir görüş bizim üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
M i x a i l Q l a d i: Heydər Əliyeviç, ən əvvəl dövlətlərimiz arasında münasibətlərin inkişafına böyük töhfə
vermiş görkəmli siyasətçi kimi, Sizə Leonid Daniloviç Kuçmanın, bütün Ukrayna xalqının ən səmimi arzularını
yetirmək istərdim. Səhhətinizin vəziyyətini biz həmişə diqqətlə izləmişik və şadıq ki, Siz tam sağlamsınız.
Biz Sizin dövlətinizin inkişafını da izləyirik və şadıq ki, iqtisadiyyatınızda yüksəliş var. Bakıda apardığımız
danışıqlar zamanı biz Sizin yaxşı nəticələr əldə etdiyinizi eşidib sevindik. Ukrayna bu sahədə Sizin yolunuzla
getməyə çalışacaqdır.
Şadıq ki, Sizin nəinki bir prezident kimi, həm də bir insan kimi Leonid Daniloviç ilə dostluq
münasibətləriniz çox sıxdır, bu isə ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlərin bütün sahələrində öz əksini
tapır. Bizim Ukraynada hamı başa düşür ki, qarşılıqlı münasibətlərin inkişafında uğurlarımız ancaq Sizin
fəaliyyətiniz nəticəsində qazanılmışdır.
Biz Baş nazir Artur Tahiroviç Rasizadə ilə, başqa şəxslərlə danışıqlar apara bildik. Aramızda qarşılıqlı
anlaşma var. Bu, çox mühümdür və bizi sevindirir. Belə düşünürəm ki, haqqında danışıqlar apardığımız
məsələlərə dair qərarlar hazırlamağa müvəffəq olacağıq. Kiyevdə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə ikitərəfli Ukrayna–
Azərbaycan komissiyasının görüşü keçiriləcəkdir. Mövcud problemlərin həllinə dair bir çox təkliflər var. Ukrayna
iqtisadi məsələlərdə əməkdaşlığa hazırdır. Biz şirkətlərin rəhbərləri ilə görüşüb, bəzi məsələlərdə razılığa gəldik.
Hazırda Ukraynada oktyabrda keçiriləcək ölkə prezidentinin seçkiləri ilə əlaqədar siyasi mübarizə
başlanmışdır. Artıq indi prezidentliyə 18 namizəd var. Lakin biz əminik ki, Leonid Daniloviç prezident qalmaq
üçün mümkün olan hər şeyi edəcəkdir.
Əlbəttə, iqtisadi problemlərimiz də var. Hazırda məhsul yığımı çağı başlayır, 12 min hektar sahədə dənli
bitkilər əkmişdik, amma bəxtimiz gətirmədi. May ayında şaxtalar oldu, indi isə quraqlıqdır, isti 35–37 dərəcəyə
çatır. Buna baxmayaraq, hər halda 28–30 milyon ton taxıl götürmək ümidindəyik.
Biz Sizdən ötrü çox sevinirik. Biz Sizi təkcə Qafqazda deyil, başqa bölgələrdə də sabitliyin təminatçısı olan
böyük siyasətçi hesab edirik. Bir daha Sizə Ukrayna xalqının, Ukrayna prezidentinin, Baş nazirinin ən yaxşı
arzularını yetirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizinlə görüşdən şadam. Leonid Daniloviç Kuçma telefonda mənə sizin
gəlişinizdən danışdı. Səhhətimin vəziyyətinə böyük maraq göstərdiyinə görə Leonid Daniloviç Kuçmaya
olduqca minnətdaram. Mən Birləşmiş Ştatlarda, Klivlend xəstəxanasında olarkən o, oraya zəng vurmuşdu, biz
söhbət etdik. Təbii ki, o, mənə ürək-dirək verirdi. Bunun özü bizim münasibətlərimizi səciyyələndirir.
Münasibətlərimiz isə həqiqətən dostluq münasibətləridir. Dövlət xadimi kimi, prezident kimi Leonid Daniloviçə
mənim böyük hörmətim var və hesab edirəm ki, Ukrayna özünün müstəqilliyi, azadlığı üçün, siyasi və iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsi üçün onun gördüyü işləri qiymətləndirməlidir. Hər halda, biz belə
qiymətləndiririk. Zənnimcə, bu, Ukrayna üçün yeganə başlıca yoldur. Leonid Daniloviç isə bu yol ilə qətiyyətlə
gedir, öz xalqını və öz ölkəsini irəli aparır. Buna görə də dünya siyasətinin bir çox məsələləri barəsində bizim
aramızda tam qarşılıqlı anlaşma var.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə gəldikdə isə Leonid Daniloviç də, mən də bu münasibətlərin
möhkəmlənməsi və inkişafı üçün kifayət qədər iş görmüşük. Bununla bərabər, münasibətlərimizin daha geniş,
daha dərin, daha möhkəm olması üçün hələ çox şey edilməlidir.
Mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə görə sağ olun. Səhhətim yaxşıdır. Əlbəttə, cərrahiyyə əməliyyatı
sadə bir əməliyyat deyildi. Ancaq bütün bunlar kifayət qədər tez ötüb keçdi, mən işləyirəm və biz
münasibətlərimizi bundan sonra da inkişaf etdirəcəyik.
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Əlbəttə, mən Leonid Daniloviçin prezident olmasını istəyirəm. Oktyabrda seçkilər keçiriləcəkdir. Deyirsiniz
ki, sizdə artıq 18 namizəd var. Bilirsiniz, belə hal yalnız bizdə – MDB ölkələrində ola bilər. Məsələn, məgər
Amerikada və ya Almaniyada, Fransada 18 namizəd ola bilərmi? Bütün bəla bundadır ki, kommunist, totalitar
rejimindən sonra, ölkələrimiz demokratiya yolu ilə getdiyi bir dövrdə ayrı-ayrı adamlar nə edə biləcəklərini,
onlardan kimin nəyə qadir olduğunu başa düşmürlər. Hərə hesab edir ki, o, prezident ola bilər. Doğrudur, bizdə
18 yox, xeyli az namizəd olmuşdur. Amma bizdə də prezident olmağı arzulayan və istəyən insanlar var, onlar öz
namizədliklərini irəli sürürlər. Axı gülməlidir. Gərək bir düşünsün ki, hər hansı kollektivi, hər hansı məktəbi,
hər hansı kəndi, rayonu idarə etmişdirmi? O, küçədən yenicə gəlib, amma prezident olmaq istəyir. Odur ki, bu,
məsələn, mənim üçün təəccüblü deyildir.
Bununla belə, əminəm ki, Ukrayna xalqı düzgün qərar çıxaracaqdır. Biz Leonid Daniloviçin prezident
olmasını istəyirik və istəyəcəyik, səy göstərəcək və ümid edəcəyik ki, o, yeni müddətə Ukrayna prezidenti
seçiləcəkdir. Düşünürəm ki, siz orada hər şey edəcəksiniz.
O ki qaldı qaldırdığımız məsələlərə, Leonid Daniloviç telefonla söhbət əsnasında mənə bu barədə danışdı.
İndi biz onları nəzərdən keçiririk.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN ELMİ TƏDQİQAT
AĞ CİYƏR XƏSTƏLİKLƏRİ İNSTİTUTU BİNASININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
26 iyun 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Mən sizi – Azərbaycan səhiyyəsinin nümayəndələrini səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizinlə bu
görüşümə görə çox şad olduğumu bildirirəm.
Həkimlik sənəti dövrü-qədimdən şərəfli sənət olmuşdur, hörmətli sənət olmuşdur. Həkimlik sənəti indi də
ən şərəfli, ən hörmətli sənətlərdən biridir. Mən hesab edirəm ki, dünyada heç bir sənət tapa bilməzsən ki, o,
həkimlik kimi hər bir insana lazım olsun. Biz mütəxəssislərin, alimlərin, mühəndislərin gördükləri böyük işi
qiymətləndiririk. Müəllimlərin işini qiymətləndiririk, çünki təhsil verir, bizim gənc nəsli yetişdirir. Kənd
təsərrüfatında çalışanları qiymətləndiririk, xidmət sahəsində çalışanları qiymətləndiririk. Bunların hamısı, şübhəsiz ki, hər bir cəmiyyətin inkişafını təmin edən sahələrdir. Cəmiyyət də insanlardan ibarətdir. İnsanların isə
yaşayışı üçün, sağlamlığı üçün bütün başqa vasitələrlə bərabər, ən çox həkim yardımı lazımdır, səhiyyə yardımı
lazımdır.
Yəqin ki, dünyada elə bir insan tapmaq olmaz ki, o, həkim yardımından istifadə etməsin. Uşaq doğularkən
onun dünyaya gəlməsini həkim təmin edir və ilk günləri həkimin nəzarəti altında keçir. İnsanlar yaşbayaş
artarkən daim həkimin yardımına ehtiyacı olur və nəhayət, insanlar yaşa dolduqca həkimə daha da çox ehtiyacı
olur. Amma həkim, səhiyyə təkcə insanları müalicə etmək üçün yox, həm də xəstəliklərin qarşısını almaq, geniş
profilaktik iş aparmaq üçündür. Elə etmək ki, insanlar xəstələnməsinlər, insanlar, xəstələr tezliklə müalicə
olunsunlar. Bu da böyük bir sahədir. Səhiyyə həddindən artıq geniş, həyatın bütün sahələrini əhatə edən və
cəmiyyət üçün, dövlət üçün, hər bir insan üçün çox lazımlı bir sahədir. Ona görə də hər bir insan həkimə hörmət
edir, səhiyyə işçisinə hörmət edir. Həkimlər də insanlara tibbi yardım göstərməklə, onları müalicə etməklə
özlərinə böyük mənəvi hörmət, ehtiram qazanırlar.
Mən həkimi çox sevirəm, səhiyyəni çox sevirəm. Deyə bilərəm ki, mən sizlərin dostuyam. Siz isə mənim
bir nömrəli dostumsunuz. Ona görə yox ki, mənim həkimə çox ehtiyacım olubdur. Allah mənə elə bir səhhət
veribdir ki, demək olar, 1987-ci ilə qədər mənim heç vaxt heç bir həkimə ehtiyacım olmayıbdır.
O vaxt Moskvada xəstələndim. O xəstəlik keçdi və ondan sonrakı dövrdə, xüsusən 1990-cı ildə mən
Azərbaycana qayıdandan bu ilə qədər heç bir həkimlə əlaqəm olmayıbdır, heç bir həkim yardımına ehtiyacım
olmayıbdır. Yəni şəxsi nöqteyi-nəzərdən götürsək, mənim fikirlərim şəxsi əhəmiyyət daşımır. Mən sadəcə, uzun
illər Azərbaycana rəhbərlik etdiyimə görə, sonra Moskvada Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri olduğuma
görə və cəmiyyətin qayğısına qaldığıma görə cəmiyyət üçün həkimin, səhiyyənin nə qədər əhəmiyyətli
olduğunu bildiyimə görə də həkimləri sevirəm və həkimləri özümə birinci nömrəli dost hesab edirəm.
Siz bilirsiniz ki, mən aprel ayının axırında Amerikada Klivlend klinikasında qəlb cərrahiyyə əməliyyatı
keçirmişəm. Orada mən bir daha şahid oldum, gördüm, dərk etdim ki, tibb elmi, tibb texnologiyası, tibb yardımı
nə qədər böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Azərbaycana dönəndən sonra demək olar ki, bu, mənim ilk kütləvi
görüşümdür və bu da sizinlədir, səhiyyə işçiləri ilə, həkimlərlədir.
Azərbaycanın səhiyyəsi bütün keçmiş Sovetlər İttifaqı respublikalarının səhiyyəsi kimi indi ağır bir dövr
yaşayır. Bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik və heç kəs bunu inkar edə bilməz. Ancaq bir səhiyyə deyil, bütün
cəmiyyətimiz ağır bir dövr yaşayır, keçid dövrünü yaşayır.
Burada dediniz və çox demək olar ki, keçmiş zamanlarda, - məsələn, mən özüm haqqımda, öz dövrüm
haqqında demək istəyirəm, - 1969-cu ildə mən Azərbaycana başçı seçiləndən sonra Azərbaycanda səhiyyənin
inkişafı üçün nə qədər vəsait qoyulubdur, nə qədər kadrlar hazırlanıbdır, nə qədər xəstəxanalar, binalar tikilibdir.
Həddindən artıq! Azərbaycan çarpayıların sayına görə çox-çox ölkələrdən irəlidir. Bunlar hamısı o illərin
nailiyyətidir. O illərin ən böyük nailiyyəti isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda güclü səhiyyə kadrları
yaranıbdır, həkim ordusu yaranıbdır, tibb elmini inkişaf etdirən alimlərimiz yaranıbdır. Biz bununla fəxr edirik.
Bu, bizim milli sərvətimizdir. Əgər bunlar olmasaydı, bizim cəmiyyətimiz indi yaşaya bilməzdi. O illər, sovet
hakimiyyəti dövründə səhiyyəyə çox vəsait ayrılırdı və biz də Azərbaycanda bu vəsaitdən səmərəli istifadə
edirdik, ilbəil səhiyyə sahəsini genişləndirirdik. Ancaq Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra, hər bir respublika
müstəqillik alandan sonra biz yeni bir iqtisadi-siyasi sistemə keçirik və artıq keçmişik. İndi təsəvvür edin, bir
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sistem dağılıb, yeni bir sistem qururuq. Şübhəsiz ki, bu dövr ağır dövrdür, cəmiyyət üçün, dövlət üçün ağır
dövrdür, hər insan üçün ağır dövrdür. O cümlədən səhiyyə üçün də ağır dövrdür.
Məlumdur ki, indi səhiyyəyə biz 70-80-ci illərdə olduğu kimi vəsait ayıra bilmirik. Bunlar hamısı
məlumdur. Amma bunu da təbii qəbul etmək lazımdır. Biz o sistemdən imtina etdik, onu dağıtdıq. Müstəqil
olmaq istədik və müstəqil olmuşuq. Azad olmaq istədik, azad olmuşuq. Özümüzün azad, müstəqil dövlətimizi
qururuq. Mümkün deyil ki, bu, elə asan olsun ki, oradan tullandın, keçdin bura. Bu, ola bilməz. Bu, mümkün
deyildir. Bu, hər sahəyə toxunur, hər sahədə çətinliklər yaradıbdır. O cümlədən, səhiyyə sahəsində. Hamımız
birlikdə bu ağır, çətin dövrü yaşamalıyıq, keçməliyik və mən sizə bildirmək istəyirəm ki, bu dövrün ömrü uzun
deyildir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı uzunmüddətli tənəzzüldən sonra son üç-dörd ildə inkişafa başlayıbdır. Biz
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı sistemi yaradırıq. Təsəvvür edin, inkişaf etmiş kapitalist ölkələrində bazar
iqtisadiyyatı sistemi on illərlə yaranıbdır. Bəzi kapitalist ölkələrində hələ indi də özəlləşdirmə prosesi gedir.
Bizim qardaş, dost Türkiyəni götürün. Mən son vaxt Türkiyədə bir az istirahət edirdim. Çox adamlarla
söhbət edirdim. Yeni hökumət qurulubdur. İndi yeni hökumət mübahisə aparır ki, özəlləşdirməni nə cür aparaq
– bu cür aparaq, ya başqa cür aparaq. Mən dedim, əcəba, hələ siz də ölkənizin iqtisadiyyatını indiyə qədər
özəlləşdirməmisiniz. Bu, o deməkdir ki, bu proses ağır, çətin prosesdir. Amma biz bu yol ilə gedirik və sizə
deyə bilərəm ki, uğurla gedirik. Hər halda, onu bilməyiniz lazımdır ki, keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş,
indi Müstəqil Dövlətlər Birliyinin daxilində olan respublikaların içərisində Azərbaycanın iqtisadiyyatı, iqtisadi
vəziyyəti hamısından üstündür. Mən deyə bilərəm ki, bu, bizi təmin edir. Yox. Bəli, bizim çətinliklərimiz vardır.
Cəmiyyətdə təbəqələşmə gedir. Kasıb vəziyyətdə, ağır vəziyyətdə yaşayan insanlar vardır. Biz onlara kömək
etməliyik. Amma bunun üçün gərək biz iqtisadi islahatları sürətlə həyata keçirək, o iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsindən daha da çox gəlir əldə edək və bunun nəticəsində də əhalinin bütün təbəqələrinin rifah halının
yaxşılaşdırılmasına nail olaq. Bu yol belə yoldur. Başqa yol yoxdur. Amma bir şeyi bilməlisiniz ki, bu yol
uğurlu yoldur. Biz bu yol ilə gedəcəyik və Azərbaycanın iqtisadiyyatı yaxın bir neçə ildə daha da sürətlə inkişaf
edəcəkdir. İnsanların rifah halı yaxşılaşacaq və səhiyyənin də vəziyyəti daha da yaxşılaşacaqdır.
Səhiyyədə islahatlar aparılır. Bu da təbiidir. Apardığımız islahatların əsas məqsədləri, əsas mənası bundan
ibarətdir ki, biz sosial ədalətli cəmiyyət qurmaq istəyirik. Bütün islahatlar sosial yönümlü olmalıdır, sosial ədaləti
təmin etməlidir. Bu, asan məsələ deyildir. Amma bilin, bu, bizim qarşımızda olan strateji vəzifədir və biz
özəlləşdirməni həyata keçirərək, torpaq islahatı keçirərək, başqa iqtisadi islahatları keçirərək, xarici ticarəti
liberallaşdıraraq, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda liberallaşdırmanı daha da sürətlə yayaraq bir şeyi heç vaxt
unutmamışıq və unutmayacağıq: sosial vəziyyət, sosial ədalət və bütün bu görülən işlərin sosial yönümü. Ona görə
də biz bu işlərin hamısını birlikdə, kompleks şəklində apararaq, şübhəsiz ki, cəmiyyəti ilbəil, aybaay daha da yaxşı
vəziyyətə gətirəcəyik.
Sizin səhiyyə sistemindəki islahatlar da sürətlə getməlidir. İndi dünyanın hər yerində səhiyyə əksərən
pulludur, ödənişlidir. Siz bu islahatlarla buna keçirsiniz. Burada Səhiyyə naziri dedi ki, 47 milyard manat
qazanmısınız. Bu lazımdır. Bunu etmək lazımdır.
Yenə də deyirəm, məsələn, bizim qardaş Türkiyəni götürün. Bu yaxın günlərdə mən oradaydım. Orada
səhiyyə xidmətində pullu xidmət də var, eyni zamanda pulsuz xidmət də vardır. Azərbaycan da bu yol ilə
getməlidir. Pullu xidmətdən qazanılan vəsaitin bir qismi səhiyyənin o biri sahəsinin yaşamasına, inkişaf
etməsinə yönəldilməlidir.
Bu islahatlar haqqında mən daha geniş danışmaq istəmirəm. Onu bildirmək istəyirəm ki, hər yerdə, hər
sahədə olduğu kimi, səhiyyədə də islahatlar həyata keçirilməlidir. Bu labüddür və o yerlərdə ki, islahatlar həyata
keçirilib, o yerlərdə ki, doğru, düzgün, ədalətli səhiyyə xidməti – həm pullu xidmət, həm pulsuz xidmət – təmin
olunubdur, o yerlərdə işlər daha da yaxşı gedir. Ancaq mən etiraf edirəm ki, biz səhiyyəyə əvvəlki kimi vəsait
ayıra bilmirik.
Mən bildirmək istəyirəm ki, səhiyyənin işində çox nöqsanlar da var, çox çatışmazlıqlar vardır. Bunu da
anlayın. Səhiyyənin bugünkü vəziyyəti təkcə bu keçid dövrünün xüsusiyyətləri ilə bağlı deyildir. Bu, eyni
zamanda ayrı-ayrı səhiyyə ocaqlarına rəhbərlik edən insanların işlərində buraxdıqları səhvlər, yaxud da
vəzifəsindən sui-istifadə etməsi, yaxud da, təəssüflər olsun ki, dövlət əmlakını mənimsəməsi, rüşvətxorluqla
məşğul olması nəticəsində olur. Demək, vəzifə nədən ibarətdir? Bir tərəfdən islahatları həyata keçirmək, ikinci
tərəfdən isə səhiyyədə olan nöqsanları aradan götürmək. Nöqsanlar var, çoxdur. Bu gün mən sizin üzünüzə dik
baxaraq deyirəm və heç kəs də düşünməsin ki, hər şey nöqsansızdır. Mən bunu nazirə də deyirəm, xəstəxana
müdirinə də deyirəm, poliklinika müdirinə də deyirəm. Nöqsanlar çoxdur. Elə şeylər var ki, onları mövcud
imkanlar vasitəsilə daha da yaxşı həll etmək olar. Amma həll edə bilmirlər, həll etmirlər. Nə üçün? Səhlənkarlıq

328

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

edirlər. Nə üçün? Vəzifələrindən sui-istifadə edirlər. Nə üçün? Başqa-başqa pis yollara gedirlər. Mən arzu
edərdim ki, səhiyyə bizim üçün əziz, qiymətli bir sahə olduğuna görə, səhiyyədə hər şey təmiz olsun, hər şey
pak olsun.
Bilirsiniz ki, orduda and vardır. Orduya gedən hər bir şəxs vətənə sədaqətlə xidmət edəcəyinə and içir. Bir
də həkimlərdə Hippokrat andı vardır. Mən bunu 70-80-ci illərdə dəfələrlə demişəm, - Hippokrat andını içib ona
xəyanət etmək olmaz.
Mən Azərbaycanda əvvəllər işlədiyim zaman da səhiyyə ilə çox məşğul olmuşam və bilirsiniz ki, mən
Moskvada SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini və Siyasi Büronun üzvü olduğum zaman bütün
Sovetlər İttifaqının səhiyyə sistemi – Səhiyyə Nazirliyi və səhiyyə ilə əlaqədar olan başqa nazirliklər bilavasitə
mənə tabe idi. Ona görə də beş il orada işlədiyim zaman Azərbaycan çərçivəsindən çıxıb bütün Sovetlər
İttifaqında həm səhiyyənin, həm tibb elminin və səhiyyənin başqa sahələrinin vəziyyətini öyrənmişəm, bilirəm.
Bu səhvlər, qüsurlar keçmişdə də, indi də təkcə Azərbaycanda deyil, başqa yerlərdə də çox olubdur. Mən bunları
görmüşəm. O vaxt orada, Sovetlər Birliyinin başında olarkən də mən bu nöqsanlarla, bu qüsurlarla dəfələrlə
mübarizə aparmışam.
Bu gün də sizə deyirəm, gəlin bu çətinliklərə dözək, ancaq imkanlardan hər bir sahənin inkişafı üçün,
yaxşı işləməsi üçün səmərəli istifadə edək. Nə qədər çətin olsa da, şərəfi itirməyək, nə qədər çətin olsa da,
Hippokrat andını ləkələməyək. Vəzifə bundan ibarətdir. Mən sizə bunları arzu edirəm.
Bu gün bir daha bildirmək istəyirəm ki, dövlət, hökumət bütün imkanlardan istifadə edib səhiyyənin
inkişafı üçün əlavə tədbirlər görəcəkdir. Biz xaricdən kreditlər alırıq, qrantlar alırıq. Elə bu tibb ocağının bu
səviyyəyə çatması da, artıq burada deyildi ki, Yaponiyadan alınmış qrantın nəticəsidir. Başqa şeylər də vardır.
Bunların hamısından istifadə edəcəyik. Bunu edəcəyik. Amma hər bir səhiyyə işçisi, hər bir həkim öz sənətinə
sadiq olmalıdır, öz şərəfini qorumalıdır. Şərəfdən yüksək heç bir şey yoxdur, Qalan şeylər gəldi-gedərdir. İnsan
ləyaqəti, insan şərəfi, insan mənəviyyatı hər şeydən üstündür.
Bu gün biz buraya ağ ciyər xəstəlikləri klinikasının modernləşəndən, təmirdən sonra açılışına toplaşmışıq.
Ancaq mən bu fürsətdən istifadə edib, qəlbimdə olan bəzi sözləri sizə çatdırmağı lazım bildim. O ki qaldı bu
klinikaya, şübhəsiz ki, mənə verilən məlumatlara görə o, müasir tələblərə cavab verən bir klinikadır. Mən çox
arzu edərdim ki, bu qurulan, yaradılan klinikadan elə istifadə olunsun ki, bütün başqa səhiyyə müəssisələrinə,
ocaqlarına nümunə olsun. Hər bir şeydə nümunə lazımdır və nümunənin əsasında başqalarını da o nümunənin
səviyyəsinə çatdırmaq olar. Mən arzu edərdim ki, bu, nümunə olsun.
Mən sizi bugünkü bu hadisə münasibətilə, ağ ciyər xəstəlikləri klinikasının, yenidən yaranmış klinikanın
açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu klinikada çalışacaq, yaxud çalışan insanların hamısına yeni-yeni
uğurlar arzu edirəm. Ümidvaram ki, yeni klinika Azərbaycanda ağ ciyər xəstəliyinin səmərəli müalicəsini təmin
edəcək və ən əsası – o xəstəliyin qarşısını almaq üçün profilaktika işləri aparacaqdır. Çünki bütün təbabətdə,
tibdə profilaktika müalicədən həmişə vacibdir. Biz nə qədər çox xəstəliyin qarşısını ala bilsək, profilaktika
tədbirlərini həyata keçirə bilsək, o qədər də cəmiyyətimiz daha da sağlam olacaqdır.
Mən bu kollektivə uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda sizin hamınıza, buraya toplaşmış bütün səhiyyə
işçilərinə cansağlığı, səadət arzu edirəm. Mən çox məmnunam ki, bu gün sizinlə görüşürəm. Sizin hər birinizə
öz işinizdə yeni-yeni uğurlar, ailənizdə səadət arzulayıram. Sağ olun!
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MƏŞHUR RUSİYA RƏSSAMI NİKAS SAFRONOV İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
29 iyun 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmişsiniz, Nikas Safronov. Sizin Gəncə və Lahıç səfəriniz
barədə mənə məlumat verdilər. Səfər xoşunuza gəldimi?
N i k a s S a f r o n o v: Sizinlə görüşdüyümə çox şadam, hörmətli cənab prezident. Gəncə və Lahıca
səfərlərim zamanı məni valeh edən Azərbaycanın qəlbi riqqətə gətirən təbiəti oldu. Bu təbiətdə dünyanın bütün
möcuzələri var. Orada elə nadir guşələr gördüm ki, onları heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyil.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanımız doğrudan da gözəldir. Bu gözəlliyi sizin kimi kamil rəssamın öz
gözləri ilə görməsi və qiymətləndirməsi bir azərbaycanlı kimi mənə xoşdur.
N i k a s S a f r o n o v: Azərbaycanın dövləti kimi xalqı da gözəldir, həm də çox sadəlövhdür. Heç zaman
olub-qalanı ilə öyünmür, deyir ki, olanı budur. Azərbaycan xalqı böyük xalqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan xalqı son dərəcə təvazökarlığı ilə fərqlənən bir xalqdır. Biz heç vaxt
öyünən deyilik və əsrlərdən bəri belə olmuşdur. Biz öz məziyyətlərimizi göstərə bilmirik, bəzən də hətta onları
gizlədirik. Bu, xalqımıza xas xüsusiyyətdir, nə etmək olar. Mən uzun illər ərzində çalışmışam ki, adamlarımız
Azərbaycanı daha fəal təmsil etsinlər, xalqın, ölkənin məziyyətlərini göstərsinlər. buna baxmayaraq, xasiyyət
xasiyyət olaraq qalır.
N i k a s S a f r o n o v: Bilirsiniz, mən Azərbaycanda bir daha olmağımdan xoşbəxtəm, özümün bütün
asudə vaxtımı burada keçirmək, adi bir qonaq yox, Azərbaycanın tam hüquqlu sakini olmaq istərdim.
Bu mümkündür. Lakin Nikas Safronova səfəri zamanı görüşüb tanış olduğu adamlar daha böyük təəssürat
bağışlamışdır. Onlar rəssamın prezidentimizlə tanışlığından xəbər tutduqda dövlətimizin başçısına ən xoş
arzularını yetirməyi, onun əlini sıxmağı xahiş etmişlər. Nikas Safronovun Lahıcda görüşdüyü adamlar oraya
çəkilmiş yola görə prezident Heydər Əliyevə onların minnətdarlığını çatdırmağı xahiş ediblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bir vaxtlar mən oraya yol çəkdirdim, körpü saldırdım. Bu, tarixi hadisədir və
70-ci illərin axırlarında – 80-ci illərin əvvəllərində olmuşdur.
N i k a s S a f r o n o v: Cənab prezident, icazə verin ömür-gün yoldaşınız mərhum Zərifə xanım
Əliyevanin portretini Sizə təqdim edim.
Mən çox materialları nəzərdən keçirmişəm, çünki Zərifə xanımla şəxsən tanış deyildim. Zərifə xanımın
sifətinin cizgilərindən görünür ki, Sizin birgə ömür-gün sürdüyünüz illər ərzində onun siması get-gedə daha
gözəl və daha nəcib olmuşdur. Əvvəla, gözləri olduqca gözəldir, mən onları bir qədər kədərli, onun özünü isə
hamının qeydinə qalan bir mələk kimi təsvir etmişəm. Bunlar tanış olduğum materiallardan aldığım şəxsi
təəssüratımdır. Arxa planda dağlar təsvir olunmuşdur. Ümidvaram ki, vaxt ötdükcə Siz bu portretə öyrəşəcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəri başdan deyim ki, siz yaxşı portret çəkmisiniz. Ona görə yaxşı deyirəm ki,
şübhəsiz, insan yaşa dolduqca dəyişir, Zərifə xanım da dünyasını dəyişməzdən bir neçə il əvvəl təxminən belə
görünürdü. Bir sözlə, siz bu məqamı həssaslıqla tutmusunuz. Lakin ən başlıcası budur ki, siz onun xarakterini
canlandırmağa müvəffəq olmusunuz. Tam oxşarlıq var. Özü də məsələ təkcə oxşarlıqda deyil, obrazdadır. Siz
onun obrazını çox yaxşı təsvir etmisiniz.
N i k a s S a f r o n o v: Mən Zərifə xanımın portretini, zənnim məni aldatmırsa, onun xoşladığı paltarda
çəkmişəm, çünki o, həmin paltarı tez-tez geymişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, geyimini dəyişməyi çox da xoşlamırdı heç vaxt, bəzək-düzəyi sevmirdi. Bəzi
qadınlardan fərqli olaraq o, həmişə çox sadə geyinirdi. Yeri gəlmişkən, onun bir çox gözəl keyfiyyətləri ilə
yanaşı, birgə ömür sürdüyümüz dövrdə mənim üçün ən mühüm xüsusiyyətlərdən biri onun hər cəhətdən
təvazökar olması idi. Buna görə onun paltarı da sadə idi. Siz bu xüsusiyyəti düzgün sezmisiniz. Portret çox
uğurlu alınmışdır. Mən onun üzündə nə isə bir qüssə-kədər də sezirəm. Pozanı da düzgün müəyyənləşdirmisiniz.
Yaxşıdır. Sağ olun. Əlbəttə, mən bunu gözləmirdim, bilmirdim ki, Siz bu portreti çəkirsiniz. Lakin Siz bu
portreti yaratmısınız.
N i k a s S a f r o n o v: Sizinlə hər bir görüş mənim üçün çox böyük şərəfdir. Mən bütün rəsmlərimi Sizə
hədiyyə etməyə hazıram. Bir dəfə haqqınızda demişdim ki, Sizin kimi insanlar dünyaya yüz ildə bir dəfə
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gəlirlər. Amma sonra anladım ki, belə insanlar min ildə bir dəfə doğulurlar. Mənim üçün böyük şərəfdir ki,
Sizinlə şəxsən tanışam. Sizin xalqınızla və mənim xalqımla bağlı həyata keçirmək istədiyim yeni planlar
barəsində hər dəfə məmnunluqla düşünürəm. Sizin adamlarınızdan biri nə vaxtsa mənə demişdir ki, biz ikinci
sağlığı həmişə Heydər Əliyeviçin şərəfinə qaldırırıq. Mən də dedim ki, bilirsiniz, mən bunu özümə bir qayda
edəcək, həmişə və hər yerdə birinci sağlığı Heydər Əliyeviçin şərəfinə qaldıracağam.
İndi isə öz rəsmlərimin illüstrasiyalarından ibarət albomu, Sizin nəvənizin fotoşəkilləri əks olunmuş sanballı
jurnalları, mənim Azərbaycanın rayonlarına səfərim zamanı insanların Azərbaycan rəhbərinə çatdırmaq
istədikləri hədiyyələri təqdim edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkürümü bildirirəm, bunlar mənim üçün çox qiymətli hədiyyələrdir, çünki bu
hədiyyələri sadə insanlar ürəkdən hazırlamışlar.
N i k a s S a f r o n o v: Elə mən də xalqın gözəlliyini qiymətləndirdiyimi qeyd etmək istəyirdim. Xalq Sizi
rəsmi, vəzifə sahibi olan bir şəxs kimi deyil, ürəkdən sevib bağlı olduğu bir insan kimi qəbul edir. Bizim Sizinlə
görüşəcəyimizdən xəbər tutan hər bir adam Sizə kiçik hədiyyələr göndərir və deyirdi ki, əgər gəlsəniz, Sizi çox
böyük hədiyyə gözləyir. Onlar deyirdilər ki, Sizin çəkdirdiyiniz yol bir qədər xarab olmuşdur, lakin biz onu öz
əllərimizlə düzəldib qaydaya salacağıq.
Cənab prezident, bir qadının adından da bu yun corabı Sizə verirəm. Bunu həmin qadın Azərbaycan
prezidentinin sağlamlığının qayğısına qalaraq özü toxumuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Son dərəcə mütəəssir oldum. Çox qiymətli hədiyyədir, çünki bu corabı onun özü
toxumuşdur. Bu hədiyyə məni təsirləndirir, çünki o, tanımadığım bir insanın mənə qayğısıdır. Mən çox
təsirləndim.
N i k a s S a f r o n o v: İndi isə Gəncədəki rus kilsəsinə ziyarətimdən danışmaq istəyirəm. Orada Mariya
adlı bir qadın var. Onun sayəsində kilsə çox yaxşı vəziyyətdədir. Rusiyada belə şeyə rast gəlməzsən. Bu kilsədə
hər şey – ikonalar, divar rəsmləri qorunub saxlanmışdır, hər şey tərtəmizdir, kilsəni sanki dünən tikmişlər,
halbuki onun 200 ildən artıq yaşı var. O qadın öz məhəbbətini, rəğbətini Sizə çatdırmağı xahiş edərək deyib:
«Biz Sizə minnətdarıq ki, burada hər şeyimiz var, heç kəs bizə dəyib-toxunmur, biz Sizi sevirik. Sizə
minnətdarıq». O qadın əlimi öpüb xahiş etdi ki, mən bu sözləri Sizə çatdırım. Bu epizod fotoşəkildə də əks olunmuşdur.
Bu isə Sizin 1998-ci ildə Gəncə parkında əkdiyiniz ağacın fotoşəklidir. Bunu Sizə verərək bildirmək
istəyirəm ki, park səliqə-səhman içində, yaxşı vəziyyətdədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təxminən 30 il bundan əvvəl, mən respublikanın rəhbərliyinə gələndə bir çox digər
məsələlərlə yanaşı, Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılması məsələsinə də möhkəm girişdim. İndi görürsünüz ki, Bakı
yaşıllıq içindədir. Halbuki 30 il bundan əvvəl belə deyildi. Bakının mərkəzi küçələrində az ağac vardı,
kənarlarda isə yaşıllıq, demək olar, yox idi. Mən bu işə girişdim. Aradan 30 il keçmişdi və indi Bakı yaşıllıq
içindədir. Bu günlərdə yeni tikililər rayonunda bir klinikanın açılışına getmişdim, ətrafa nəzər saldım. Gördüm
ki, ilahi, nə qədər ağac var, sanki bütöv bir meşədir! Yaşıllaşdırma hərəkatı Azərbaycanın digər rayonlarına da
yayıldı. Əlbəttə, Lahıcda heç nə əkmək lazım deyildir.
Yaxud götürək Lənkəran zonasını – orada da ağac əkməyə ehtiyac yoxdur. Amma bizdə meşəsiz yerlər var.
Misal üçün. Gəncə öz qədim çinarları ilə məşhurdur. Bununla bərabər, biz tikinti işləri aparıb Gəncəni abadlaşdırırdıq, deməli, evlər ucaltmaqla yanaşı, parklar da salmaq lazım gəlirdi. Bax, biz belə bir park saldıq. Əgər
indi o, yaxşı vəziyyətdədirsə, mən bundan məmnunam.
N i k a s S a f r o n o v: Puşkinin yubileyi ilə əlaqədar Gəncədə görülmüş işlər də xoşuma gəldi. Biz
universitetdə olduq, orada gimnaziya var, yerli rəssamlar gimnaziyanın divarlarında rəsmlər çəkiblər. Onlar bu
kitabı Sizə çatdırmağı xahiş etdilər.
Əyalətə getməyi məsləhət gördüyünüzə görə Sizə minnətdaram. Ən diqqətəlayiq hal budur ki, xalq Sizi
sevir. Bu, xüsusilə əlamətdar bir haldır. Mən çox məmnunam.
Bir dəfə məndən soruşdular ki, harada yaşamaq istərdim? Dedim ki, İsveçrədə, bədəbəddə Şotlandiyada, öz
qəsrimdə yaşamaq istərdim. Ancaq bu yaxınlarda dedim ki, yaşamaq istədiyim yeganə bir yer varsa, o da
Azərbaycanın hər hansı bir əyaləti, dağlar qoynunda yerləşən kiçik bir qəsəbədir; elə bir guşə ki, orada göl
olsun, sadəcə istirahət etmək və təmiz hava ilə nəfəs almaq mümkün olsun. Mən Lahıcda bir qocadan soruşdum
ki, neçə yaşın var, cavab verdi ki, oğlum, bilmirəm, amma gərək ki, 100–120 yaşım var. Zənnimcə, orada
insanlar özlərinə məxsus ömür sürürlər, sizi unutmur, tanıyır və çox sevirlər.
A r i f B a b a y e v (Ulyanovsk Vilayət İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi, Ulyanovsk vilayətindəki
azərbaycanlıların «Nizami» cəmiyyətinin vitse-prezidenti): İcazə verin söhbətə qoşularaq deyim ki, biz yol
gələrkən mən bu kitabı Nikasa göstərdim, onu mənə Sizin rəhmətlik qardaşınız Həsən Əliyev bağışlamışdır.
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Allah ona rəhmət eləsin. O, təbiətin məşhur qoruyucusu, akademik idi. Mən onun mühazirələrində tez-tez
olurdum. Yadımdadır, o, bizə həmişə deyərdi və elə indi Nikas da belə bir qənaətə gəldi ki, Azərbaycanın təbiəti
ilə müqayisədə İsveçrə bir şey deyildir. Həsən müəllim çox maraqlı ideyalar irəli sürürdü. O, çox təvazökar bir
insan idi. Respublikada Sizin belə yüksək vəzifə tutmağınıza, yüksək nüfuzunuzun olmasına baxmayaraq, o,
tələbələrlə, insanlarla özünü çox sadə aparırdı. Deyirdi ki, adamları xaricə göndərməzdən, - o vaxtlar biz buna
çox aludə idik, - əvvəlcə öz diyarımızı tanımalıyıq.
Heydər Əlirza oğlu, demək istəyirəm ki, Nikasın buraya gəlməsi barədə fikir yarandıqda, sözün düzü, ona
ölkəmiz haqqında, Sizin haqqınızda danışarkən düşündüm ki, bu görüş iki dahinin – rəngkarlıq dahisi ilə siyasət
dahisinin görüşü olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nikas dahidir, mən isə…
A r i f B a b a y e v: Əlbəttə, Heydər Əlirza oğlu, Siz özünüz də. Yaxşı oldu, bu tanışlıq mehriban, qarşılıqlı
insani münasibətlərə çevrildi. Düzünü desək, Rusiyada, Ulyanovskda biz Nikasa görə şadıq, çünki səfərimiz
zamanı adamların bizə göstərdikləri səmimiyyət, hörmət təkcə Nikasa görə deyil, həm də Sizə, Sizin
dostluğunuza olan hörmətdir. Bu, çox qiymətlidir.
Ulyanovsk vilayətinin qubernatorundan, qanunvericilik məclisinin sədrindən, bizim azərbaycanlılar
icmasından, çox adamlardan, - bunları uzun-uzadı sadalaya bilərəm, - Sizə xoş salamlar yetirmək istərdim.
Nikasın sayəsində bu yaxınlarda Moskvada «Russkoye zoloto» şirkətinin prezidenti ilə görüşdüm. O, Sizin
ünvanınıza nə qədər səmimi sözlər söylədi! Buraya gəlməzdən əvvəl «LUKoyl»un rəhbərliyi ilə görüşmüşəm.
Onlar da Sizə ən yaxşı arzularını yetirməyi xahiş etdilər.
Sizinlə hər bir görüş məndən ötrü çox böyük hadisədir. Hər dəfə buradan gedərkən özümü günahlandırıram
ki, hüzurunuzda oturmuşdum. Əgər icazə versəniz, Sizə hörmətimi bildirmək üçün ayağa qalxardım. Mən Sizin
andiçmə mərasiminizi xatırlayıram, o zaman salondan çıxdınız və Sizə yaxınlaşmağıma icazə verdilər. Siz elə
ilhamlı və gözəl idiniz ki. Açığını deyəcəyəm, indi də əla görünürsünüz, yaxşı siyasi formada, gözəl, yaxşı
əhval-ruhiyyədəsiniz.Bu, ən başlıcasıdır. Əminəm ki, bizdə hər şey yaxşı olacaq və üçüncü minillikdə də
ölkəmizə Sizin rəhbərlik etməyiniz barədə arzumuz da yerinə yetəcəkdir.
O zaman Sizə dediyim əsas fikir bu idi ki, Siz təkcə Azərbaycanın deyil, həm də dünyanın hər yerində
yaşayan bütün azərbaycanlıların prezidentisiniz. Biz Sizin ürəyinizdən rica edirik ki, həmişə yaxşı, dəqiq
vursun, çünki ürəyiniz Sizə məxsus deyil, o, ölkəmizin, xalqımızın ürəyidir.
Andiçmə mərasimində Nikasla biz gördük ki, Siz təxminən iki saat çox ciddi məsələlər haqqında necə qeyristandart danışdınız, bütün problemlərə cavab verdiniz. Cabir Novruz şer oxumağa başlayanda ötən illərin
kadrlarını göstərdilər. Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda burada tanışlarımla görüşərkən biz 1969-cu ildən
başlayaraq bütün həmin dövrü xatırladıq. Mən o zaman dedim: bilirsiniz, biz nə üçün beləyik? Ona görə ki, biz
heydərçilərik. Biz o cür tərbiyə almış insanlarıq, ayrı cür ola bilmərik. Əgər biz Sizin verdiyiniz çörəyi vicdanla
yemişiksə, o tərbiyəni almışıqsa, deməli, bu gün də beləcə güclü qalmalı və yeni Azərbaycan qurmaqda Sizə
kömək etməliyik. Andiçmə mərasimində həmin kadrlar göstərilərkən, yanımda əyləşmiş bir nəfər qolumdan
dartıb soruşdu ki, nə üçün ağlayıram. Mən dedim: ona görə ki, bu, mənim ölkəmdir, bu, mənim prezidentimdir.
Bir daha demək istəyirəm ki, Siz bizim prezidentimizsiniz, Sizi sevir, qiymətləndiririk, Sizə cansağlığı
arzulayırıq.
Bir daha demək istəyirəm ki, bizim qubernator iqtisadi və siyasi dialoru davam etdirmək üçün ən yaxın
vaxtlarda Bakıya gəlib Sizinlə görüşməyə hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyursun. Vaxtını razılaşdırarıq. Sağ olun.
N i k a s S a f r o n o v: Məni və Arif Babayevi səmimi qəbul etdiyinizə görə bir daha Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk.
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ŞƏHİD AİLƏLƏRİ VƏ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ ƏLİLLƏRİ ÜÇÜN TİKİLMİŞ
YAŞAYIŞ EVİNİN İSTİFADƏYƏ VERİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Bakı, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi
30 iyun 1999-cu il
Hörmətli bacılar, qardaşlar!
Əziz dostlar!
Mən sizi, Qaradağ rayonunun bütün sakinlərini səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizə ən xoş arzularımı
bildirirəm.
Bizim bugünkü görüşümüz sizin üçün nə qədər əlamətdardırsa, mənim üçün ondan da çox əlamətdar və
əzizdir. Çünki mən sizinlə görüşə gəlmişəm – Qaradağ rayonunun sakinləri ilə görüşə gəlmişəm, neftçilərlə
görüşə gəlmişəm, başqa sənaye müəssisələrində çalışanlarla görüşə gəlmişəm. Mən şəhid ailələri ilə görüşə
gəlmişəm, Qarabağ əlilləri ilə görüşə gəlmişəm. Mən bundan çox məmnunam.
Qaradağ rayonunun Azərbaycan xəritəsində, Azərbaycan iqtisadiyyatında, Azərbaycanın həyatında
özünəməxsus yeri vardır. Qaradağ rayonunda böyük sənaye müəssisələri – neft idarələri, neft hasil edən
təşkilatlar və başqa böyük sənaye müəssisələri yerləşir. Qaradağ rayonu bu gün, Azərbaycanın bu keçid
dövründə bütün problemlərin həll olunmasında çox səylər qoyur və mən buraya gələrkən yolda düşünürdüm,
bunu burada bəyan etmək istəyirəm ki, Bakı şəhərinin başqa rayonları ilə müqayisədə Qaradağ rayonundakı
işlər bizim üçün daha da qiymətlidir və mən bunu yüksək qiymətləndirirəm.
Burada ictimai-siyasi sabitlik daim qorunub saxlanır. Burada rayon rəhbərləri, rayon icra hakimiyyəti
əhalinin bir çox problemlərinin həll olunmasına çalışır və onlara nail olurlar. Burada insanlara qayğı görürəm.
Xüsusən şəhid ailələrinə qayğı görürəm, müharibə əlillərinə qayğı görürəm. Burada insanların rahat yaşamasını
görürəm. Yəni bu, Bakı rayonlarının içərisində ən rahat bir rayondur, sakit bir rayondur. Burada hay-küy
salmırlar, öz işlərini o qədər göstərməyə çalışmırlar, özlərini təvazökar aparırlar. Amma öz işlərini yaxşı
aparırlar və mən də hesab edirəm ki, bundan sonra da yaxşı olacaqdır.
Bunların da əsas səbəbi odur ki, Qaradağ rayonunda yaşayan insanların əksəriyyəti əmək adamları,
zəhmət adamlarıdır. Bu insanlar – keçmişdə də, indi də Qaradağın tərkibində olan qəsəbələrdə, kəndlərdə
yaşayan insanlar həmişə fədakar, çalışqan, təvazökar insanlar olmuşlar, özləri öz həyatını qurmağa çalışmışlar
və başqa iddiaları olmayıbdır. Ona görə əgər bu gün biz Qaradağ rayonundan razıyıqsa və Qaradağ rayonu
bizim üçün başqa rayonlara nisbətən irəlidə gedən rayondursa, bu, birinci növbədə Qaradağ rayonu sakinlərinin,
zəhmət adamlarının, təvazökar insanlarının xidmətidir.
Eyni zamanda bu, Qaradağ rayonu rəhbərliyinin təşkilatçılığının, bacarığının və əhaliyə, insanlara qayğı
göstərməsinin səbəbidir, nəticəsidir.
Mən bunlara görə sizə bir daha, bir daha öz razılığımı bildirmək istəyirəm və əminəm ki, Qaradağ rayonu
bundan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında daha da böyük rol
oynayacaqdır.
Bu gün buraya toplaşmağımızın ikinci səbəbi şəhid ailələri üçün, Qarabağ döyüşlərinin əlilləri üçün
tikilmiş, hazırlanmış binanın açılışıdır. Bu, indi – həyatımızın ağır, çətin bir dövründə, yeni-yeni binalar tikmək
üçün böyük imkanlarımız olmadığı bir zamanda və hökumətin, dövlətin vəsaitinin az olduğu bir zamanda
doğrudan da çox əlamətdar bir hadisədir. Mənə məlumat verilmişdi və İlham Əliyev mənə bildirmişdi ki, onun
təşəbbüsü ilə burada şəhid ailələri üçün, Qarabağ döyüşlərinin əlilləri üçün yeni bir yaşayış binası tikilir.
Şübhəsiz ki, mən də buna sevinmişdim və bu gün də sevinirəm. Ancaq indi buraya daxil olanda, bu evin nə
qədər gözəl, nə qədər yaraşıqlı, nə qədər də sevindirici olduğunu görəndə mən həddindən artıq sevindim.
Mən o tərəfdən də, bu tərəfdən də baxıram, - bu ev demək olar ki, gözəl bir memarlıq nümunəsidir.
Güman edirəm ki, evin zahiri görünüşü kimi, daxili şəraiti də, imkanları da bir-birinə uyğundur və beləliklə,
şəhid ailələri üçün, Qarabağ döyüşlərinin əlilləri üçün burada, Qaradağ rayonunda İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
gözəl bir bina tikilibdir və bu binanın da açılışına biz birlikdə toplaşmışıq.
Azərbaycanın suverenliyi, milli azadlığı, müstəqilliyi, torpaqlarının müdafiəsi yolunda şəhid olmuş
insanlar bizim ən əziz insanlarımızdır. Onların qəhrəmanlıqları, onların Azərbaycan xalqı qarşısındakı böyük
xidmətləri heç vaxt unudulmayacaqdır və Azərbaycan xalqının qəlbində onların xatirəsi daim yaşayacaqdır.
Vətən yolunda, torpaq uğrunda şəhid olanların ailələri fəxr edə bilərlər ki, onlar müstəqil Azərbaycan üçün belə
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gözəl, qəhrəman övladlar yetişdiriblər. Eyni zamanda şəhid ailələrinə daim diqqət hər bir vətəndaşın borcudur,
dövlətin borcudur, hökumətin borcudur, mənim borcumdur, sizin borcunuzdur. Biz bu borcumuzu heç vaxt
unutmamalıyıq və çalışmalıyıq ki, nə qədər mümkündürsə o qədər də borcumuzu yerinə yetirək. Məhz bugünkü
mərasim, inşa olunmuş bu ev – şəhid ailələrinə, Qarabağ əlillərinə təqdim olunan ev həmin borcumuzun yerinə
yetirilməsinin parlaq bir nümunəsidir.
Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş insanlar bizimlə bərabər cəmiyyətimizdə yaşayırlar. Onlar qəhrəmanlıq
göstəriblər, onlar torpaqlarımızı müdafiə ediblər, xəsarət alıblar, onlar yaralanıblar və o yaraları da daim
daşıyırlar.
Ancaq mən vətənin müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə şikəst, əlil olmuş insanlarla dəfələrlə görüşərkən o
qənaətə gəlmişəm ki, bu insanlar nəinki qəhrəmandırlar, nəinki Azərbaycan qarşısında böyük xidmətlər ediblər,
o cümlədən də, bununla bərabər, onlar bugünkü cəmiyyətimizin çox dəyərli üzvləridirlər və Azərbaycanın
bugünkü həyatında, cəmiyyətində böyük rol oynayırlar. Mən bu gün şəhid ailələrinə və Qarabağ döyüşlərində
əlil olmuş soydaşlarımıza öz sevgi-məhəbbətimi bildirirəm və onlara cansağlığı arzu edirəm. Onlara həyatda
uğurlar arzu edirəm və bəyan edirəm ki, biz bu şəhid ailələrinə, Qarabağ döyüşləri əlillərinə qayğını, diqqəti
bundan sonra da azaltmayacağıq, artıracağıq.
Ölkəmiz ağır bir dövr yaşayır. Bu ağır dövr Azərbaycan üçün 1988-ci ildən başlayıbdır. 1988-ci ildə
erməni qəsbkarları Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək məqsədi ilə hərbi
münaqişəyə başlayıblar və sonra bu, böyük bir müharibəyə çevrilibdir. O günlərdən 11 il keçibdir. Təəssüflər
olsun ki, bütün bu dövrdə və xüsusən Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yaranan ilk illərdə
Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti, hökuməti bu münaqişənin qarşısını ala bilməmiş, torpaqlarımızın
müdafiəsini təmin edə bilməmiş və nəticədə Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olunmuşdur, işğal edilmiş
torpaqlardan bir milyondan artıq vətəndaşımız yerindən-yurdundan didərgin olmuşdur, onlar ağır vəziyyətdə
yaşayırlar. Onların böyük bir hissəsi çadırlarda yaşayır, digər hissəsi isə ayrı-ayrı binalarda çox çətin vəziyyətdə
yaşayır. Bu, Azərbaycanın böyük bir dərdidir. Bu dərd o qədər dərindir, o qədər ağırdır ki, bunu çəkmək də
çətindir və bu dərddən xilas olmaq da asan deyildir.
Bu dərddən, bu bəladan xilas olmaq üçün son illər biz çox işlər görmüşük və görürük. Burada şəhid anası
qeyd etdi, beş il bundan öncə atəşi dayandırdıq, atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. Bu, böyük bir hadisə idi.
Götürün, təhlil edin. 1988-ci ildən 1994-cü ilin mayına qədər döyüş gedib, qan tökülüb, insanlar həlak olub,
böyük itkilər vermişik. Nəyə nail olmuşuq? Torpaqlarımız gedibdir, ərazimizin bir hissəsi işğal olunubdur, işğal
edilmiş torpaqlardan soydaşlarımız didərgin düşübdür, ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Bax, o illərin nəticəsi bundan
ibarətdir.
Ona görə də 1994-cü ilin may ayında atəşkəsin yaranması və bu barədə sazişin imzalanması o dövrün
zərurətindən irəli gəlmişdi və biz bunu etdik. Ötən beş il onu göstərir ki, biz düzgün qərar qəbul etmişik, biz
doğru qərar qəbul etmişik. Beş ildir ki, Azərbaycan atəşkəs şəraitində yaşayır. Yəni müharibə yoxdur, döyüşlər
yoxdur, gənclərimiz tələf olmur. Eyni zamanda bu beş il müddətində biz ardıcıl olaraq çalışırıq ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll edək. Sülh yolu ilə həll etməyin də yolu ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad edilməlidir, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək
dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilməlidir. Bu prinsiplər əsasında biz bu illərdə iş aparırıq.
Ancaq bu da asan deyildir. Ona görə ki, atəşkəsdən əvvəlki illərdə Azərbaycan çox şeylər itiribdir –
Azərbaycanın torpaqları işğal olunubdur, işğalçı erməni silahlı dəstələri nəinki Dağlıq Qarabağda, həm də
Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonlarda yerləşiblər. İndi onları oradan çıxarmaq asan məsələ deyildir.
Şübhəsiz ki, müharibəni başlamaq olar, vuruşmaq olar və nəyəsə nail olmaq olar. Ancaq bu lazımdırmı?
Biz ondan öncəki illərdə gedən müharibələrin nəticəsini gördük. Ona görə də atəşkəsi qoruyub saxlamaq və
məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışmaq lazımdır. Bir də deyirəm, bu, asan məsələ deyildir. Ancaq biz
addımbaaddım irəliyə gedirik.
Məsələn, 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə ilk dəfə olaraq böyük bir nailiyyət
əldə etdik. Yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsinin prinsipləri orada öz əksini tapdı və
ATƏT-in bəyanatında qeyd olundu. 1996-cı ilin dekabrından sonra biz bu prinsipləri həyata keçirmək üçün
çalışırıq. Ancaq bu da asan deyildir.
Bilirsiniz ki, bu məsələlərlə ATƏT və onun yaratdığı Minsk qrupu məşğul olur. ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri var – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa. Bütün bu illər ərzində biz həm Minsk
qrupuna daxil olan dövlətlərlə, həm də Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları,
Fransa ilə, onların hökumətləri ilə, dövlət başçıları ilə – şəxsən Amerikanın prezidenti cənab Bill Klinton ilə,
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Rusiyanın prezidenti cənab Boris Yeltsin ilə, Fransanın prezidenti cənab Jak Şirakla və başqa dövlət xadimləri
ilə daim təmasdayıq, daim danışıqlar aparırıq, Azərbaycanın haqq işini daim sübut etməyə çalışırıq.
Bizim ən böyük çətinliyimiz bir də ondan ibarətdir ki, təəssüflər olsun, 1988-ci ildən başlayaraq
Ermənistan Azərbaycana təcavüz etdiyi halda Ermənistan və bir çox ölkələrdə olan erməni diasporu öz
imkanlarından istifadə edərək bu münaqişədə, bu müharibədə guya ermənilərin haqlı olduğunu, guya
azərbaycanlıların haqsız olduğunu müəyyən qədər sübut edə biliblər. Dünyaya yayıblar ki, guya azərbaycanlılar
Dağlıq Qarabağda yaşayan erməniləri qırırlar, ona görə də müharibə başlayıbdır. Təəssüflər olsun ki, o illər
Azərbaycanın bu sahədə işi çox zəif olubdur və həqiqəti dünyaya, xüsusən dünyanın həlledici dövlətlərinə,
beynəlxalq təşkilatlarına lazımi qədər çatdırmaq mümkün olmayıbdır.
Buna görə də son illər bizim apardığımız işlərin əsas nəticələrindən biri ondan ibarətdir ki, biz demək olar
ki, beynəlxalq təşkilatları, bir çox dövlətləri, xüsusən Minsk qrupuna daxil olan dövlətləri, Minsk qrupunun
həmsədri olan ölkələri inandıra bilmişik, fikri dəyişdirə bilmişik və sübut edə bilmişik ki, Ermənistan
Azərbaycana qarşı təcavüz edibdir. Ermənistan qəsbkardır, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edibdir və
Azərbaycan bu işğalın altında böyük əziyyətlərə və böyük çətinliklərə məruz qalmışdır.
Bunu etmək asan deyildi. Onu da bilməlisiniz ki, ermənilərin bütün ölkələrdə diasporları böyükdür:
Amerikada da, Fransada da, Rusiyada da, bütün başqa ölkələrdə də. Onların çoxu imkanlı adamlardır. Onların
bir çoxu o ölkələrin dövlət orqanlarında işləyirlər və şübhəsiz ki, bu dövlətlərə təsir edirlər.
Məsələn, mən sizə deyim ki, Amerikanın prezidenti cənab Bill Klinton ilə 1994-cü ildən indiyə qədər bir
neçə dəfə görüşmüşəm. Bir neçə dəfə bu məsələləri – həm bu münaqişənin aradan götürülməsi və Azərbaycanın
bu işğaldan xilas olması məsələsini, həm də ki, 1992-ci ildə Amerika Konqresi tərəfindən Azərbaycana qarşı
ədalətsiz qəbul olunmuş 907-ci maddənin götürülməsi məsələsini müzakirə etmişəm. Bu məsələləri müzakirə
edərkən prezident Bill Klinton deyir ki, haqlısınız, 907-ci maddəni götürmək lazımdır. Ancaq onu götürə bilmir
və bəzən də deyir ki, bilirsiniz, bizim ölkəmizdə ermənilər çoxdur, ermənilər Konqresə təsir edirlər və
Amerikanın Konqresində ermənipərəst qüvvələr çoxdur. Ona görə də bunu etmək çətindir. İndi təsəvvür edin,
Amerika kimi bir ölkədə, Amerikanın prezidenti bu məsələdə çətinlik çəkdiyi halda biz hansı çətinliklərlə
rastlaşırıq.
Ancaq bunlara baxmayaraq biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün daim çalışırıq və bundan sonra
da çalışacağıq. Mən əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Mən əminəm. Mən sizin qarşınızda, bütün Azərbaycan
xalqı qarşısında bəyan edirəm ki, son beş ildə gördüyümüz işlər bizi məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasında
irəliyə aparıbdır və bundan sonra da irəliyə aparacaqdır. Əminəm ki, beləliklə, biz işğal edilmiş torpaqların azad
olunmasına nail olacağıq, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş vətəndaşlarımız öz yerlərinə qayıdacaqlar,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir və vətən yolunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin də ruhu şad
olacaqdır.
Şübhəsiz ki, biz təkcə bu vasitə ilə yox, bütün başqa vasitələrlə də çalışırıq. Hər halda bilməlisiniz ki,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, Azərbaycan torpaqlarının işğalçılardan azad olunması bizim
ali məqsədimizdir və bu məqsədə nail olmaq üçün biz həm sülh yolundan, bütün imkanlardan istifadə edəcəyik,
həm də, lazım olarsa, bütün başqa imkanlardan istifadə edəcəyik, Azərbaycanın torpaqlarını azad edəcəyik.
Ancaq təəssüf ki, bizim Azərbaycanda ara qarışdırmaq cəhdi göstərənlər də, bu işə mane olmaq istəyənlər
də vardır. Müxalifət qüvvələri vaxtaşırı deyir ki, «Qarabağ məsələsi həll olunmadı, nə üçün həll olunmur, niyə
həll olunmur?» Amma heç birisi konkret təklif verə bilmir ki, biz gördüyümüz işlərdən başqa hansı işi görmək
olar. Hansı işi görmək olar ki, biz görməmişik? Şübhəsiz ki, onların bu fikirləri bizim üçün əhəmiyyətli deyildir.
Ancaq bəzən cəmiyyətimizdə qəzetlər vasitəsilə ayrı-ayrı adamların fikirlərini pozmaq istəyirlər, onları
aldatmaq istəyirlər və onlarda müəyyən şübhə yaratmaq istəyirlər. Yaxud da, bu son vaxtlar bəzi müxalifət
qüvvələri başlayıblar ki, «Dağlıq Qarabağa yürüş təşkil edək». Nədir bu yürüş, nə yürüş təşkil edəcəksiniz?
Bunlar o adamlardır ki, 1988-ci ildən «Dağlıq Qarabağ kartı»ndan istifadə edərək Azərbaycanın daxilində
ictimai-siyasi sabitliyi pozmuş, hakimiyyət mübarizəsi aparmış və bu da Azərbaycan torpaqlarının işğalının əsas
səbəblərindən biri olmuşdur. Mən bu gün bəyan edirəm ki, bizim apardığımız işə, yəni torpaqlarımızın azad
olunması, Qarabağ məsələsinin həll edilməsi sahəsində apardığımız işə heç kəs mane olmamalıdır. Əgər kim
mane olarsa, biz onların qarşısını alacağıq. Ancaq eyni zamanda o qəzetlərdə - filanlarda vaxtaşırı Qarabağ
məsələsini öz siyasi məqsədləri üçün qaldıranlara mən bu gün bəyan edirəm – hansının nə təklifi varsa,
buyursun. Hansı bu yollardan daha da böyük yol, düzgün yol göstərə bilərsə, verə bilərsə, buyursun. Mən bir
onlara demirəm, hamıya deyirəm. Biz hesab edirik ki, apardığımız iş, tutduğumuz yol düzgün yoldur. Əgər
kimsə hesab edir ki, belə deyil, meydana çıxsın və gəlsin təklif versin, boş danışıqlarla məşğul olmasın.
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Məsələn, təsəvvür edin, dediyim kimi, 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə biz
böyük nailiyyət əldə etdik. Təsəvvür edin, ora 54 dövlət başçısı yığışmışdı. 54 dövlət başçısından 53-ü orada
qəbul olunan sənədə səs verdi. Yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, Azərbaycanın işğal
edilmiş torpaqlarının azad olunması və Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə
statusu verilməsi prinsiplərinə. Ancaq bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda həmin o Lissabon zirvə görüşündə
qazandığımız böyük nailiyyəti ayrı-ayrı müxalifət qüvvələri təhrif etməyə başladılar. Belə bir təbliğat apardılar
ki, guya biz orada uduzmuşuq. Amma o biri tərəfdə – Ermənistanda bu qərarı – Lissabon sammitinin qərarını
matəm kimi qəbul etdilər, onun əleyhinə çıxdılar, təbliğat apardılar. Mən sizə deyə bilərəm, indiyə qədər də biz
Lissabon zirvə görüşünün prinsiplərini həyata keçirə bilmirik. Nə üçün həyata keçirə bilmirik? Çünki
Ermənistan tərəfi bununla razı olmur. İndi gəlin, özünüz araşdırın. Burada Lissabon sammitində qazandığımız
böyük nailiyyəti bizim içərimizdə olan adamlar qaralamaq istəyirlər, ləkələmək istəyirlər və bunu məğlubiyyət
hesab edirlər. Ermənistanda isə ermənilər matəm elan etdilər və o vaxtdan indiyə qədər o prinsiplərin birini də
onlara qəbul etdirə bilmirik. Bununla nəyi demək istəyirəm?
Bilirsiniz, indi Azərbaycanda siyasi plüralizm var, demokratiya var və biz bunları inkişaf etdirəcəyik.
Ancaq öz şəxsi ambisiyalarına görə, öz şəxsi məqsədlərinə görə Azərbaycanın dövlət mənafeyinə zərər
gətirmək, ləkə vurmaq xəyanətdir, cinayətdir. Bilin ki, biz bunların qarşısını bundan sonra da qətiyyətlə
alacağıq.
İndi danışıqlar bir az zəif gedir. Amma güman edirəm ki, biz bunları sürətləndirəcəyik. Biz 1996-cı ilin
dekabrından Lissabon zirvə görüşünün prinsipləri əsasında Ermənistanla razılığa gəlmək istəyirik. Onlar bunu
qəbul etmirlər. Keçən ilin axırında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yeni bir təklif – «ümumi dövlət»
prinsipi təklifi verdilər. Biz bunu qəbul etmədik. Amma biz qəbul etmədiyimiz prinsipləri Ermənistanda qəbul
ediblər, Ermənistanda təbliğ edirlər və bütün dünyaya yayırlar ki, «Bilirsiniz, məsələ həll oluna bilər, ancaq
Azərbaycan həmin o «ümumi dövlət» prinsipini qəbul etmir».
Görürsünüz, necədir! Lissabon zirvə görüşünün prinsipləri məsələni ədalətli həll edirdi. Təkcə
Azərbaycanın xeyrinə yox, ədalətli, yəni həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın xeyrinə həll edirdi. Ancaq
onlar bununla razı olmadılar. Çünki onlar Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsi iddiasından əl çəkmirlər.
Ancaq indi verilən «ümumi dövlət» prinsipi Azərbaycana qarşı ədalətsizlikdir. Ona görə də biz bundan imtina
etdik. Amma Ermənistan onu dərhal qəbul etdi və bütün dünyaya yayır ki, «Azərbaycan məsələnin həll
olunmasını istəmir».
Bax, vəziyyət belədir. Mən bunu sizə qısaca çatdırıram və fürsətdən istifadə edib Azərbaycanın
vətəndaşlarına çatdırıram ki, bunlar çox ağır və çətin proseslərdir. Biz bu proseslərlə məşğul oluruq.
Siz hamınız mənim həyat təcrübəmi, siyasi təcrübəmi bilirsiniz. Siz hamınız mənim keçmişimi və bu
işlərdə nə qədər bilikli olduğumu bilirsiniz. Əgər mən bu işə başçılıq edirəmsə, mən bu işin üzərindəyəmsə,
demək, nə mümkündür onu edirik. Bir də deyirəm, bütün gördüyümüz işlər öz müsbət nəticəsini verəcəkdir.
Əziz dostlar!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Mən sizinlə bu görüşümdən çox şad olduğumu bir daha bildirmək istəyirəm. Mən hər dəfə Azərbaycanın
vətəndaşları ilə ayrı-ayrı şəhərlərdə, bölgələrdə görüşərkən çox sevinirəm. Bu gün bu görüş mənim üçün çox
böyük sevinc gətirdi. Mən buraya gələrkən bura çatmağıma bir neçə kilometr qalmış Qaradağ rayonunun
sakinləri yol kənarında durub məni salamlayırdılar, xoş arzularını bildirirdilər. Siz burada mənə öz sevginizi,
məhəbbətinizi bildirirsiniz. Bunların hamısına görə təşəkkür edirəm.
Mənim həyatımın mənası insanlarla, xalqla birlikdə olmaqdan ibarətdir və indiyə qədər həyatımda əldə
etdiyim nailiyyətlər xalqın mənə göstərdiyi etimad, xalqın mənə göstərdiyi qayğı, xalqın mənə göstərdiyi
hörmət və sevgi olmuşdur. Bu gün də sizin mənə göstərdiyiniz bu sevginin, bu məhəbbətin şahidi oldum.
Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bizim üçün indi əsas məsələdir – Qarabağ
məsələsindən sonra, yaxud onunla yanaşı. Azərbaycanın iqtisadiyyatı son illər inkişaf edibdir. Doğrudur, bəlkə
bu inkişaf hələ hər bir insanın həyatında gözlənilən dəyişikliyi təmin edə bilmir. Ancaq bu inkişaf gedir.
Biz Azərbaycanda böyük islahatlar – siyasi, iqtisadi islahatlar aparırıq. Bu islahatların bəziləri bu gün
çətinliklər yaradır. Amma sabah onlar öz nəticələrini verəcəkdir. Mən bilirəm ki, əhalimizin bir qismi çətin
vəziyyətdə, ağır vəziyyətdə yaşayır. Bu, bizi də incidir, şübhəsiz ki, belə vəziyyətdə yaşayanları da incidir.
Ancaq əmin ola bilərsiniz ki, bizim həyata keçirdiyimiz siyasət, o cümlədən iqtisadi siyasət Azərbaycanı
aybaay, ilbəil irəli aparacaqdır, Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirəcəkdir və Azərbaycan vətəndaşlarının
rifah halını yaxşılaşdıracaqdır. Mən sizi əmin edirəm və bu yolda indiyə qədər çalışmışam, bundan sonra da
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çalışacağam. Ancaq bu yol ilə bundan sonra da uğurla getmək üçün biz Azərbaycanda əldə etdiyimiz ictimaisiyasi sabitliyi qoruyub saxlamalıyıq.
Burada çıxışlarda deyildi, - 1993-cü ildə Azərbaycan nə vəziyyətdə idi? O dövrü unutmaq lazım deyildir.
Əksinə, yeniyetmələrə, gənclərə də çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan böyük təhlükədə idi. Vətəndaş
müharibəsi başlamışdı. Azərbaycanı parçalayırdılar, dağıdırdılar. Biz Azərbaycanı bunlardan xilas etdik, ondan
sonra Azərbaycanı nə qədər bəlalardan xilas etdik. Bunlar asan iş deyildi.
Siz görün, altı il müddətində biz haradan haraya gəlib çatdıq. 1993-cü ildə sizlər burada rahat yaşaya
bilərdinizmi? Yox. Amma indi çətin də olsa rahat yaşayırsınız. Biz bunu təmin etmişik və bunu qoruyub
saxlamaq, yaranmış ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlamaq hər bir vətəndaşın borcudur. Əmin ola bilərsiniz
ki, biz bundan sonra da bu böyük nailiyyəti qoruyacağıq, saxlayacağıq və möhkəmləndirəcəyik. Əgər kimsə bu
işdə bizə mane olacaqsa, biz onların qarşısını qətiyyətlə alacağıq.
Azərbaycanın ən böyük nailiyyəti onun dövlət müstəqilliyidir. Biz buna nail olmuşuq. Dövlət
müstəqilliyini əldə etmək, şübhəsiz ki, tarixi bir hadisə idi. Biz buna 1991-ci ilin sonunda nail olduq. Amma bu
müstəqilliyi qorumaq, saxlamaq və günü-gündən inkişaf etdirmək asan məsələ deyildir. Azərbaycan isə öz
dövlət müstəqilliyini bu illərdə çox ağır şəraitdə qoruyub, saxlayıb, inkişaf etdiribdir. Bir tərəfdən Azərbaycanın
daxilində Azərbaycan xalqına zidd olan ayrı-ayrı qüvvələr, silahlı dəstələr, terror etmək istəyənlər, dövlət
çevrilişi etmək istəyənlər, Azərbaycanı parçalamaq işləyənlər, digər tərəfdən də Azərbaycanın öz təbii
sərvətlərindən səmərəli istifadə etdiyini görən ayrı-ayrı ölkələr Azərbaycana böyük təzyiqlər edirlər və
Azərbaycanın müstəqilliyinə hər bir vəchlə mane olmaq istəyirlər.
Bizim böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, artıq səkkizinci ildir ki, Azərbaycan müstəqil yaşayır, biz
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumuşuq, saxlamışıq, əbədi etmişik və əmin ola bilərsiniz ki, ilbəil bizim
müstəqilliyimiz möhkəmlənəcək və Azərbaycan qüdrətli, inkişaf etmiş bir dövlət olacaqdır.
Mən bugünkü görüşə görə sizə təşəkkür edirəm. Sizin mənə
göstərdiyiniz bu sevgiyə, məhəbbətə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin hər birinizə cansağlığı,
xoşbəxtlik arzu edirəm. Bilin ki, həmişə sizinləyəm, xalqlayam və ömrümün sonuna qədər də sizinlə olacağam.
Sağ olun.
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CENEVRƏ DEMOKRATİYA QURUCULUĞU İNSTİTUTUNUN
«MEDİA DƏSTƏYİ LAYİHƏSİ» ÇƏRÇİVƏSİNDƏ BAKIDA KEÇİRDİYİ
KONFRANSDA İŞTİRAK EDƏN GÜRCÜSTAN VƏ ERMƏNİSTAN
JURNALİSTLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
1 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Salaməleyküm, qamarcoba, barev!
Sizi Azərbaycanda salamlayıram. Bu görüşü əlamətdar hadisə hesab edirəm və indiki halda jurnalistlərin
bir-biri barədə daha çox məlumata malik olması üçün, başlıcası isə, zənnimcə, münasibətlərin gələcək
inkişafından ötrü müəyyən körpülər salmaq üçün yaxşı təşəbbüs göstərdiklərini vurğulayıram.
Burada Gürcüstan və Ermənistan jurnalistləri iştirak edirlər. Cənubi Qafqaz həmişə bununla şöhrətlənmişdir
ki, burada xalqlar dostluq etmiş, bir-birini dəstəkləmişlər, hərçənd münaqişələrin, qarışıqlıqların yarandığı
vaxtlar da olmuşdur. Ümumiyyətlə, Qafqaz bütün dünyada öz səciyyəvi xüsusiyyətləri, xarakterləri, adətləri,
mərasimləri, ənənələri olan bölgə kimi məşhurdur. Bunlar dünyanın digər bölgələrindəkindən müəyyən
dərəcədə fərqlənir. Ona görə də bütün dövrlərdə səyyahlar, tarixçilər Qafqaza, xüsusən də onun Cənubi Qafqaz
adlanan hissəsinə – Gürcüstana, Ermənistan və Azərbaycana böyük maraq göstərmişlər.
Keçmişdə ölkələrimizdə dövlətlər olmuşdur. Bu əsrin əvvəllərində ölkələrimiz, xalqlarımız əslində eyni bir
vaxtda azadlıq, müstəqillik əldə etmiş, lakin sonra onu da təxminən eyni vaxtda itirmişlər. 1991-ci ilin
axırlarında Sovetlər İttifaqının süqutu ilə əlaqədar Cənubi Qafqaz respublikaları yenidən dövlət müstəqilliyi,
suverenlik və azadlıq qazanmışlar. Səciyyəvi haldır ki, oktyabr inqilabından, çar imperiyasının süqutundan
sonra, 1918-ci ildə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələri Tbilisiyə toplaşaraq, ən əvvəl Cənubi
Qafqazın müstəqilliyi məsələsini birgə müzakirə etmişdilər. Gündəlikdə Zaqafqaziya seymi yaradılması və
başqa məsələlər dururdu. Amma onlar razılığa gələ bilmədilər, dağılışdılar və demək olar, eyni vaxtda
Gürcüstanda da, Ermənistanda da, Azərbaycanda da müstəqillik elan edildi. Bu, 1918-ci ilin mayında oldu.
1920-1921-ci illərdə sovet hakimiyyətinin yaradılması ilə əlaqədar ölkələrimizin müstəqilliyi keçmişdə qaldı və
biz hamımız müttəfiq respublikalar kimi Sovetlər İttifaqının tərkibində yaşamağa başladıq.
Əlbəttə, keçmişdən o mənada danışmaq olar ki, o vaxt da yaxşı və müsbət cəhətlər çox olmuşdur, ancaq
mənfi cəhətlər də çox idi. Müstəqilliyi itirməyimiz, əlbəttə, xalqlarımız – gürcü, erməni və Azərbaycan xalqları
üçün fəlakət idi. 70 il Sovetlər İttifaqının tərkibində, daha doğrusu, sovet imperiyasında yaşamağımızın, əlbəttə,
öz iradəmizdən asılı olmayaraq yaşamağımızın da o mənada öz xüsusiyyəti var idi, həmin dövrdə, necə deyərlər,
respublikalarımız çox fəal əməkdaşlıq edir və xalqlarımız arasında dostluğu mümkün olan hər cür tədbirlərlə
möhkəmləndirirdilər.
1991-ci ilin axırlarında Sovetlər İttifaqının süquta uğraması tarixi hadisədir. Ölkələrimiz dərhal öz
müstəqilliyini elan etdilər. Bir diqqət yetirin, XX əsrdə xalqlarımızın talelərində eyni bir vaxtda nə qədər oxşar
hadisələr baş vermişdir. İndi biz müstəqil dövlətlərik və biz Azərbaycanda bunu tarixi nailiyyət, tarixi hadisə
hesab edirik. Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi bizim üçün dönməz və əbədi olmuşdur.
Əlbəttə, bu dövr hamımız üçün çətin dövrdür – iqtisadi və siyasi çətinliklər var. Lakin tale hökm edir – tab
gətirmək və bütün zamanlarda müstəqil dövlət olmaq üçün biz bu çətinliklərdən keçməliyik. Azərbaycanda biz
bu mövqelərdə dayanmışıq.
Ancaq bundan ötrü, məsələn, Cünubi Qafqaz bölgəsində fəal əməkdaşlıq etmək lazımdır. Bu baxımdan biz
böyük imkanlara, böyük potensiala malikik. Belə ki, siyasi islahatlar aparılmasından, siyasi yenidənqurmadan,
yəni demokratik, hüquqi dövlət qurulmasından, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü və inkişafı üçün bütün şəraitin
yaradılmasından əlavə iqtisadiyyat da mühüm amildir. Bu sahədə biz hamımız bazar iqtisadiyyatı yolu, iqtisadi
islahatlar aparılması yolu tutmuşuq. Ən böyük çətinliklər iqtisadiyyatda, sosial sahədədir. Odur ki, bizlərdən hər
birinin, məsələn, Azərbaycanın bir çox ölkələrlə qarşılıqlı əlaqəsi, əməkdaşlığı böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz
belə əməkdaşlığı həyata keçiririk. Belə əməkdaşlığı Gürcüstan və Ermənistan da həyata keçirirlər.
Cənubi Qafqaz ölkələri arasında əməkdaşlıq da vacibdir. Gürcüstanla Azərbaycan arasında mehriban
münasibətlər, dostluq münasibətləri mövcuddur. Axı xalqlarımız əsrlərdən bəri yan-yana, qonşuluqda
yaşayırlar. Məsələn, xatırlaya bilmərik ki, nə vaxtsa gürcülərlə azərbaycanlılar arasında hər hansı bir ciddi
münaqişə baş vermişdir. Dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən sonra da, Gürcüstanda da, Azərbaycanda da böyük
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çətinliklər, - daxili xarakterli çətinliklər, münaqişələrlə bağlı çətinliklər, - olmasına baxmayaraq, Gürcüstanla
Azərbaycan arasında əməkdaşlıq müvəffəqiyyətlə gedir. Bu da qarşılıqlı fayda gətirir.
Məsələn, bilirəm ki, Gürcüstanla Ermənistan arasında yaxşı əməkdaşlıq gedir. Hesab edirəm ki, bu da vacib,
Cənubi Qafqazın inkişafı üçün müsbət amildir.
Təəssüf ki, hələ 1988-ci ildə, Sovetlər İttifaqı dövründə baş vermiş münaqişə Ermənistanla Azərbaycan
arasında nəinki çətinliklər, həm də, zənnimcə, tarixdə heç vaxt olmamış münasibətlər yaratmışdır. Tarixi
vərəqləsək görərik ki, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında müxtəlif səviyyələrdə münaqişələr baş vermişdir.
Onlar qurbanlara, qan tökülməsinə gətirib çıxarmış, ancaq bir müddətdən sonra bu münaqişəni aradan qaldırmaq
mümkün olmuş və dinc həyat bərpa edilmişdir. Məsələn, 1905-ci ili götürün, 1918-ci ili, bir neçə il sonra isə
münasibətlər bərpa olunmuş, insanlar dostluq etmiş və pisliklər unudulmuşdur. Bu aydındır və təbiidir. İnsanlar
pislik istəmirlər, onlar yaxşılıq istəyirlər. Bu, heç də təkcə, tutalım, Ermənistan və Azərbaycanın timsalında belə
deyildir. Bir yada salın, İkinci dünya müharibəsinə nə qədər dövlət cəlb olunmuşdu, Rusiya, Sovetlər İttifaqı ilə
Almaniya arasında necə müharibə getmişdi. Amma bir baxın, indi necə gözəl münasibətlər var. Bu sözləri öz
aralarında on illərlə müharibə aparmış bir çox Avropa ölkələri barəsində də söyləmək olar. Bütün bunlar
keçmişdə qalmışdır, indi onlar dostluq edirlər, Avropada hətta Avropa Birliyi yaradılmışdır, hər şey Avropa
dövlətlərinin birliyinə, yaxınlaşmasına doğru gedir. Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistanla Azərbaycan arasında
yaranmış münaqişə isə, təəssüflər olsun, davam edir.
Biz münaqişənin dincliklə nizama salınması mövqeyində qətiyyətlə dayanmışıq, 1994-cü ilin mayında biz
atəşkəs haqqında saziş imzalamış və öz tərəfimizdən hər şeyi edirik ki, atəşkəs münaqişə ədalətlə həll olunana
qədər qalsın.
Doğrudur, yəqin Ermənistanda da, Azərbaycanda da elə qüvvələr var ki, onlar hərbi əməliyyatlara təhrik
edirlər. Ermənistanı bilmirəm, amma hər halda Azərbaycanda bizi ittiham edirlər ki, artıq beş ildir atəşkəs
qüvvədə qalır, heç nə yoxdur, siz isə başqa tədbirlər görmürsünüz. Hətta burada, bizim müxalifətdə elə qüvvələr
meydana gəlmişdir ki, onlar ancaq öz siyasi iddialarını bildirmək üçün Qarabağa yürüş təşkil etməyə cəhd
göstərirlər.
Dünən mən Qaradağ rayonunda oldum, - bu, Bakı şəhərinin rayonudur, - rayonun sakinləri ilə görüşdüm. Bu,
neft, fəhlə rayonudur, orada xüsusi olaraq bu müharibənin qurbanları və əlillərinin ailələri üçün 50 mənzilli ev
tikilmişdir. Mən orada çıxış etdim, dedim: O qurbanlar, o şikəst edilmiş insanlar məgər bəs deyilmi? Həmin
ailələr şad idilər ki, onlar üçün belə ev tikilmişdir, onlar mənzil almışlar. Mən onların mənzillərinə baxdım.
Məgər bu qurbanlar azdırmı? Kimsə bizi hələ başqa şeylərə təhrik edir.
Dünən mən çox qəti şəkildə bir daha bəyan etdim ki, biz məsələnin dincliklə həllinə tərəfdarıq. Düşünürəm
ki, biz bu məsələnin həlli yolunu tapacağıq, bu, Azərbaycanın da, Ermənistanın da maraqlarına uyğun olacaqdır.
İnanmıram ki, Ermənistanla Azərbaycan həmişəlik münaqişə vəziyyətində olacaqlar. İnanmıram. Çünki ötən
tarix inandırıcı surətdə göstərir ki, yox, belə ola bilməz.
Bununla əlaqədar qarşılıqlı etimad mühiti yaradılmasına böyük zərurət var. Çünki münaqişənin 11 ili ərzində
Ermənistanda da, Azərbaycanda da hisslər, bir-birinə münasibət kəskinləşmişdir. Bu təbiidir: müharibədir,
insanlar öldürülmüş, qan tökülmüşdür. Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin erməni silahlı birləşmələri tərəfindən
işğal olunduğunu və bu torpaqlardan təxminən bir milyon azərbaycanlının qovulduğunu və onların çadırlarda,
ağır şəraitdə yaşadığını da buraya əlavə etsək, onda görərsiniz ki, o tərəfdə də, bu tərəfdə də hisslər necə
kəskinləşmişdir. Lakin tələfat təkcə Azərbaycanda olmayıb, tələfat Ermənistanda da olubdur, şikəst edilmiş
adamlar Ermənistanda da var.
Ona görə də həqiqətən sülhə doğru getmək, münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasına nail olmaq üçün
etimad mühiti yaradılması vacibdir. Əlbəttə, bu, qısa müddətdə yaradıla bilməz. Etimad mühiti yaratmaq üçün
hələ çox şey etmək lazımdır. Məsələn, mən bu mövqelərdə dururam. Bununla əlaqədar jurnalistlərin təşəbbüsü
bəyənilməyə və dəstəklənməyə layiqdir. Üstəlik, hesab edirəm ki, jurnalistlər bu baxımdan çox iş görə bilərlər.
Mənə deyirlər ki, jurnalistlərin bu cür qrupu bir müddət əvvəl Ermənistanda olmuşdur. Onlar görüşmüş,
həyatla tanış olmuş, müəyyən əlaqələr yaratmışlar. Halbuki bir neçə il bundan əvvəl təsəvvürə belə gətirmək
çətin idi ki, hər hansı azərbaycanlı Ermənistan ərazisində görünə bilər və ya hansısa erməni Azərbaycan
ərazisində görünə bilər. Hətta yadımdadır, ötən il sentyabrın 7-8-də Bakıda böyük İpək yolunun bərpası üzrə
TRASEKA proqramına dair beynəlxalq konfrans keçirilirdi, bir çox ölkələrin nümayəndə heyətləri dəvət
olunmuşdu. Bundan əvvəl qarşıya məsələ çıxdı – Ermənistanın nümayəndə heyətini dəvət etməli, yoxsa
etməməli? Açığını deyim ki, bunun əleyhdarları çox oldu – yəni dəvət edilməsin, biz münaqişədə olduğumuz
halda, Ermənistanın nümayəndə heyətini necə dəvət etmək olar? Lakin dəvət etmək lazımdır fikri üstün gəldi.
Mən insanlara izah etdim ki, əvvəla, bu, beynəlxalq konfransdır, o, Bakıda keçirilir, Ermənistanı bu imkandan
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necə məhrum edə bilərik ki, o da İpək yolunun üstündə yerləşir, yaxud TRASEKA proqramının həyata
keçirilməsində iştirak edir? Bu, doğru olmaz. Deyirdilər: Bəs necə olsun, tutaq ki, Koçaryan gəldi, ona necə
münasibət göstəriləcəkdir? Mən dedim: Normal münasibət göstəriləcək, o Ermənistanın prezidentidir. Baş nazir
Darbinyan gəldi, hər şey normal oldu.
Prezident Robert Koçaryan telefonla mənə dedi ki, onlarda da, - yəni təkcə bizdə deyil, Ermənistanda da, böyük fikir ayrılıqları olmuşdur ki, yüksək səviyyədə Ermənistan nümayəndə heyətinin Azərbaycana getməsi
gərəkdirmi? Mən bunu sizə prezident Koçaryanın sözlərinə əsasən deyirəm. Yəni bu, bizdə də olmuşdur.
Ermənistanda da. Ancaq bu əhval-ruhiyyəni orada da dəf etdilər, Azərbaycanda da. Konfrans keçirildi,
Ermənistanın Baş naziri bütün tədbirlərdə iştirak etdi, sənədləri imzaladı. Etimad, qarşılıqlı anlaşma yaradılmasına doğru addım atıldı.
Belə tədbirlərdən çox həyata keçirmək olar. Təkrar edirəm, bununla əlaqədar jurnalistlərin belə mübadiləyə
girişməsi strateji məqsədimizə xidmət edir. Mən buna jurnalistlərin hər hansı bir görüşü kimi deyil, Cənubi
Qafqazda sülh yaradılması üçün həyata keçirməli olduğumuz tədbirlər silsiləsində bir vəsilə kimi baxıram.
Cənubi Qafqazda sülh hər bir kəsə gərəkdir – ərazisinin işğal edilməsindən əziyyət çəkən təkcə Azərbaycana
deyil; abxaz münaqişəsindən əziyyət çəkən təkcə Gürcüstana deyil; Ermənistana da sülh gərəkdir, Azərbaycana
da sülh gərəkdir, Gürcüstana da sülh gərəkdir. İnsanlara sülh gərəkdir. İndi biz XXI əsrə doğru gedirik, lazımdır
ki, daha müharibələr, münaqişələr olmasın, gərək insanlar dinc yaşaya və inkişaf edə bilsinlər. Harada sülh
münasibətləri bərqərar olubsa, orada böyük inkişaf gedir. Təkrar edirəm, götürün Avropanın təcrübəsini. İkinci
dünya müharibəsi dövründə necə bir dəhşət olmuşdu: Avropa, o cümlədən Sovetlər İttifaqı tamamilə
dağıdılmışdı və sizinlə biz – Cənubi Qafqaz respublikaları da zərər çəkmişdi. İndi baxın, Avropada sülh
bərqərar edildikdən sonra necə sürətlə inkişaf başlamışdır.
Ona görə də sülhə doğru getmək üçün jurnalistlər çox şey edə bilərlər. Mən sizin təşəbbüsünüzü, bu görüşü
alqışlayır və ümid edirəm ki, o, sülhə doğru kiçik də olsa, yol açacaqdır.
Y e k a t e r i n a A x a l k a t s i (Gürcüstan): Cənab Əliyev, Sizin fikrinizcə, Cənubi Qafqazda
münaqişələrin nizama salınmasında iqtisadiyyat nə kimi rol oynaya bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox ciddi rol oynayır. Kaş biz bu çətinlikləri dəf edə biləydik. Gürcüstanla bizim
aramızda məsələlər yoxdur. Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud olan hər şeyi dəf edə və iqtisadi
əməkdaşlığı həyata keçirə bilsəydik, imkanlar olduqca böyükdür. Mən Vaşinqtonda prezident Koçaryanla
görüşdüm və biz bu barədə danışdıq. İmkanlar olduqca böyükdür. Odur ki, hesab edirəm, iqtisadiyyat çox
ciddi rol oynayır.
Q a y a n e M o v s e s y a n (Ermənistan): Cənab Əliyev, Sizə elə gəlmirmi ki, vaxtı çatmış münaqişə
problemlərini də tədricən həll etmək, iqtisadi əməkdaşlığı sahmana salmaq üçün hətta münaqişə şəraitində də
qarşılıqlı maraqların axtarışına başlamaq olardı? Hətta bu cür şəraitdə də hər hansı qarşılıqlı iqtisadi marağı
axtarıb tapmaq olarmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, biz prezident Koçaryanla məhz bu mövzuda danışdıq. Əvvəllər
danışmışdıq, xüsusən Vaşinqtonda da danışdıq. Yeri gəlmişkən, Cənubi Qafqaz respublikaları –Gürcüstan,
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünü çox maraqlı və faydalı hesab edirəm. Birləşmiş Ştatların
dövlət katibi xanım Olbraytın və bir sıra ölkələrin, o cümlədən Fransa, İngiltərə, Almaniya, Norveç, Türkiyə
xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə keçirilmiş və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti tərəfindən təşkil edilmiş
bu görüş məhz iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək yolu ilə getməyə, bunun vasitəsilə digər məsələlərin də
həllini asanlaşdırmağa yönəldilmişdi.
A r i s Q a z i n y a n (Ermənistan): Cənab prezident, bilmək istərdim, rəsmi Bakı Ermənistan
Respublikasına necə baxır? Mən burada eşitdim və gördüm ki, Sizin müşaviriniz – hörmətli cənab Quluzadə də
əslində qeyd etdi ki, erməni milli şüuru Moskvanın təsiri altında formalaşır. Bilmək istərdim, rəsmi Bakı
Ermənistanı Rusiyanın Qafqazda əlaltısı hesab edirmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiz, siz çox kəskin ifadələr işlədirsiniz. Nə eşitmisiniz, eşitmisiniz. Mən burada
nəsə deyə bilmərəm, bunu özümə rəva görmürəm. Ancaq fakt faktlığında qalır, Rusiyanın Ermənistanda silahlı
qüvvələri, hərbi bazaları var. Ermənistanda sərhəd xidmətini əsasən Rusiya sərhədçiləri çəkirlər, amma təbii ki,
Ermənistan sərhədçilərinin iştirakı ilə. Bu fakt özlüyündə onu göstərir ki, ölkənin suverenliyi müəyyən dərəcədə
pozulmuşdur. Əlbəttə, bu, ölkənin öz işidir, buna yol verə də bilər, verməyə də. Məsələn, Moskvada da bəziləri
deyirlər ki, bilirsinizmi, Ermənistan Cənubi Qafqazda bizim yeganə dayağımız və müttəfiqimizdir. Əlbəttə, bizə
o da toxunur ki, məsələn, bəzən kimsə deyir ki, bu, xristian ölkəsidir. Başa düşürsünüzmü, XX əsrin sonunda
ölkələri dinə görə bölmək, sadəcə olaraq, cinayətdir. Təəssüf ki, biz Rusiyada bu cür səslər eşidirik.
Ermənistanın xristian ölkə olmasının məsələyə dəxli yoxdur. Amma nə olsun, belə bəyan edirlər, özü də yüksək
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vəzifəli adamlar bəyan edirlər. Xalq xristianlığa etiqad edir. Doğrudur. Azərbaycanda xalq müsəlmanlığa etiqad
edir. Doğrudur. Axı bunu biz yaratmamışıq. Əcdadlarımız hələ çox-çox əsrlər əvvəl bu cür din qəbul etmişlər.
İndi buna görə biz bir-birimizlə düşmənçilik etməli, inamsızlıq göstərməli, yaxud hesab etməliyik ki, görürsünüz, Moskva Ermənistanı xristian, Azərbaycanı isə müsəlman ölkəsi adlandırır?
Buna görə də, zənnimcə, fakt göz qabağındadır. Ermənistan öz ərazisində S-300 raketləri üçün də, MİQ-29
təyyarələri üçün də yer ayırmışdır. Biz Cənubi Qafqazda sülh olmasını, tərksilaha doğru getmək istədiyimiz
halda, Ermənistan silahlandırılır. Yeri gəlmişkən, mən Rusiyanın rəhbərlərindən soruşmuşam: Bu, sizin
nəyinizə gərəkdir? Mən Rusiya prezidentindən, başqa adamlardan açıq soruşmuşam: Bu, sizin nəyinizə
gərəkdir? Onlar əvvəlcə bu sualın cavabından yayındılar, sonra da deməyə başladılar ki, bu, NATO-ya qarşıdır.
Mən güldüm. Axı NATO Qərbdədir. Ermənistan ərazisindən NATO-ya qarşı nə etmək olar? Əgər Rusiya hesab
edirsə ki, Ermənistan Rusiyanın NATO-ya qarşı bazasıdır, onda bunun nə demək olduğu barədə özünüz
mühakimə yürüdün. Mənə bunu bildirirdilər. Ona görə də heç bir qiymət vermək istəmirəm, sadəcə olaraq faktı
nəzərə çarpdırıram. Nəticəni isə hər kəs özü çıxarmalıdır.
J u r n a l i s t: Lakin Türkiyə NATO-nun üzvüdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu mövzuda söhbəti genişləndirmək istəmirəm. Bu da gülməlidir ki,
Rusiya Ermənistan ərazisindən Türkiyə vasitəsilə NATO-dan müdafiə olunacaqdır. Bu, çox gülməlidir.
Rusiyanın Qara dəniz vasitəsilə Türkiyə ilə çox böyük sərhədi var. Rusiyanın malik olduğu müasir silahlarla
NATO-nun üzvü kimi Türkiyəni atəşə tutmaq heç bir çətinlik törətmir. Əgər Rusiyanın raketləri Amerika
Birləşmiş Ştatlarının ərazisinə çata bilərsə, Türkiyə nədir ki? Ona görə də bu, məntiqi deyildir. Bir daha təkrar
edirəm, mən ancaq faktı nəzərə çarpdırıram və heç bir qiymət vermirəm.
V a x r a m A ğ a c a n y a n (Ermənistan): Heydər Əliyeviç, bilmək istərdik, «ümumi dövlət» ideyası
müəyyən edildikdən sonra Azərbaycan tərəfinin kompomisi nə dərəcədədir? Sizin çıxışlarınızda, Azərbaycanın
digər rəsmi şəxslərinin çıxışlarında biz Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyət veriləcəyini eşidirik. Amma biz bu
genişliyin mahiyyətini hələ başa düşməmişik. Geniş muxtariyyətin nə demək olduğunu konkret şəkildə olaraq,
iki kəlmə ilə, iki detalla açıqlamaq olarmı? Bu muxtariyyət, məsələn, məhdud muxtariyyətdən nə ilə fərqlənir?
Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, əvvəla, siz yəqin diqqət yetirirsiniz ki, mən «muxtariyyət» sözünü
işlətmirəm, çünki Lissabon zirvə görüşünün sənədində «yüksək dərəcədə özünüidarə» yazılmışdır. Yəni artıq
bunun özü hər cür muxtariyyətdən yüksəkdir.
Özünüidarə statusuna gəldikdə isə, mən dəfələrlə demişəm ki, o, dünya praktikasında mövcud olan hər hansı
statusdan çox yüksək ola bilər. Amma bu məsələni, tutalım, təfsilatı ilə göstərmək üçün belə bir fikirlə
razılaşmaq lazımdır ki, Dağlıq Qarabağ özünüidarənin yüksək dərəcəsinə Azərbaycanın tərkibində malik
olmalıdır. Onda özünüidarənin bu yüksək dərəcəsinin nə demək olduğunu təfsilatı ilə göstərmək olar. İrəliyə
doğru getmək və kompromislər axtarıb tapmaq olar. Tutalım, Ermənistan nəyəsə yox deyəcək, nəsə onun
xoşuna gəlməyəcək, - onda güzəştə getmək olar. Azərbaycan nəyəsə yox deyəcək, bu yaramır, - onda güzəştə
getmək olar. Hər halda, özünüidarənin yüksək dərəcəsi faktının özü böyük azadlıqdır, başa düşürsünüz, bu,
müstəqillik həddindədir.
A l e k s e y M a n v e l y a n (Ermənistan): Mənim belə bir sualım var. Siz hansı status verilməsindən və
sairdən danışırsınız. Erməni tərəfi isə bunun danışıqlar stolu arxasında, özü də Qarabağ nümayəndələrinin
iştirakı ilə müzakirə olunmasında təkid edir. Hansısa problemləri bir növ kənara qoyub, onları danışıqlara
çağırmaq, haradasa əyləşdirmək və sizin söylədiklərinizin hamısını demək, sonra da onların buna necə reaksiya
verdiyinə baxmaq olmazmı? Siz Ermənistanla danışırsınız. Orada isə təkid edirlər ki, onlarla da hesablaşsınlar.
Bir dəfə hesablaşın və baxın, görün bu, bəlkə də nəyəsə gətirib çıxaracaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiz, cavan oğlan, səmimi olmaq lazımdır. Bu nə deməkdir? Dağlıq Qarabağ
defakto artıq Ermənistanın tərkibindədir. Buna nə qədər sübut var. Ermənistanın indiki prezidenti Dağlıq
Qarabağın keçmiş rəhbəridir. Bir nazir Dağlıq Qarabağdandır, başqa bir nazir Dağlıq Qarabağdandır. Artıq
burada hər şey qarışmışdır. Bununla belə, siz bizə deyirsiniz, təkcə siz yox, bir çox başqaları da deyirlər, siz də
təkrar edirsiniz ki, buyurun, Dağlıq Qarabağla danışın. Əvvəla, Dağlıq Qarabağ müstəqil deyildir, ikincisi,
deyure Azərbaycanın bir hissəsi olaraq Azərbaycanla əlaqə yaratmağı heç cür istəmir. Buna görə də əgər
Ermənistan bu prosesdə iştirak etməsəydi, əgər o, Dağlıq Qarabağı özünə defakto birləşdirməsəydi, onda,
əlbəttə, birbaşa əlaqəyə getməkdən ayrı yol olmazdı. Başqa cür ola da bilməzdi.
Elə götürün abxaz münaqişəsini. Axı Abxaziyanın arxasında açıq-aşkar hər hansı bir ölkə yoxdur,
baxmayaraq ki, əslində kimsə kömək edir, biz bunu bilirik. Buna görə də indiki halda, Gürcüstan hökuməti,
rəhbərliyi Abxaziya rəhbərləri ilə dialoq aparır. Əks halda dialoq kiminlə aparılmalıdır? Bizdə isə lap əvvəldən
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münaqişə heç də təkcə Qarabağla Azərbaycan arasında deyildir, bu, Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistanla
Azərbaycan arasında gedən münaqişədir.
Əlbəttə, əgər indi Ermənistan kənara çəkilib desə ki, mən tamamilə kənarlaşıram, Dağlıq Qarabağın işlərinə
qarışmıram, buyurun, onlarla müzakirə edin, - onda başqa bir yol olmayacaq və biz onlarla müzakirə edəcəyik.
Lakin bizim üçün başlıca subyekt Ermənistan olduğuna görə, biz onunla razılığa gəlmək istəyirik. Bununla
bərabər, əgər biz Ermənistanla müəyyən razılaşmaya nail olsaq ki, iş, necə deyərlər, məsələnin həllinə doğru
gedir, onda Dağlıq Qarabağ bunda, şübhəsiz, fəal iştirak edəcəkdir. Başa düşün və razılaşın ki, bizə indi bunun
qətiyyən heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Buna görə də deyəndə ki, bilirsiniz, gedin Dağlıq Qarabağla razılığa gəlin,
onda bunu bizi bu işdən sadəcə olaraq uşaqlaşdırmaq cəhdi kimi qəbul edirik.
V i g e n Ç e t e r y a n (İsveçrə): Cənab prezident, mən Cenevrədənəm, sualı ingiliscə vermək istəyirəm.
Siz istərdinizmi ki, NATO-nun Azərbaycanda bazası olsun? Necə bilirsiniz, bu bazalar Azərbaycanın gələcək
təhlükəsizliyinə kömək edəcəkmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs siz istəyirsinizmi ki, Azərbaycanda NATO-nun bazaları olsun?
J u r n a l i s t: Təəssüf ki, bu barədə öz mövqeyimi hələlik açıqlamaq istəməzdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiz, Azərbaycan, görünür, onunla fərqlənir ki, müstəqillik əldə etdiyi vaxtdan
bəri bu müstəqilliyi tam həcmdə həyata keçirir. Azərbaycanda xarici qoşunlar, xarici hərbi bazalar yoxdur.
Hərçənd Rusiya tərəfindən cəhdlər olmuşdur. Məsələn, Rusiya sərhəd qoşunlarının komandanı general
Nikolayev vardı, o, 2-3 il buna çalışdı, buraya gəlib-gedir və deyirdi ki, bilirsinizmi, gəlin, İranla sərhədi
birlikdə qoruyaq. Soruşuram: Niyə? O deyir: Bilirsinizmi, oradan hansısa cinayətkarlar, casuslar, başqaları gəlir,
biz MDB-ni qorumalıyıq. Mən deyirəm: MDB ittifaqdır, burada hər bir dövlət öz sərhədlərini qoruyur və
beləliklə, biz MDB məkanını da qoruyuruq. Onların hətta belə bir termini var, - hüquqşünas kimi sizin hüquqla
əlaqəniz var, - MDB-nin xarici sərhədləri. MDB-nin xarici sərhədləri nə olan şeydir? Mən dedim: Mənə izahat
verin – MDB-nin xarici sərhədləri nə olan şeydir? Sən demə, Ermənistanda Türkiyə ilə sərhədi Ermənistan
sərhədçiləri ilə yanaşı, Rusiya sərhədçiləri də qoruyurlar və bu, MDB-nin xarici sərhədləri adlanır. Mən
deyirəm: Müsaidənizlə, bax, Avropa Birliyi var, o, hətta müstəqil Dövlətlər Birliyindən də sıx birlikdir. Nədir,
onların orada xarici cəhədi var? Avropa Birliyində bəlkə də üstün mövqe tutan bir ölkə kimi Almaniya deyir ki,
bilirsinizmi, gəlin, Çexiyanın sərhədini də, İtaliyanın sərhədini də birgə qoruyaq? Xeyr.
Başa düşürsünüzmü, bu anlaşılmazlıqdır, cəfəngiyyatdır. Amma di gəl ki, belə fikirlər geniş yayılmışdır.
Buna görə də o, buraya gəlir, bizə deyirdi ki, bilirsinizmi, gəlin biz sizinlə MDB-nin xarici sərhədlərini qoruyaq.
Mən ona dedim: Bilirsiz, siz öz sərhədinizi etibarlı surətdə qorumağa çalışın, biz isə öz sərhədimizi
bacardığımız kimi qoruyacağıq. Yaxud, məsələn, o, təklif irəli sürürdü: Gəlin Xəzərdə sərhəd qoyaq və qoruyaq.
Mən deyirəm: Kimdən? İrandan. Mən deyirəm. Sizdə məlumat varmı ki, İran Xəzər dənizində nə isə etmək
istəyir? Yoxdur. Yeri gəlmişkən, Xəzər dənizində İranla Sovetlər İttifaqı arasında köhnə sərhəd var. Bu ad sizə
bəlkə də məlum deyildir – bu, Azərbaycandakı Astara məntəqəsindən Türkmənistandakı Həsənqulu
məntəqəsinədək olan məhz həmin xətt üzrə sərhəddir. Mən Azərbaycanda çox işləmişəm, bunların hamısını
yaxşı bilirəm. Bütün illər ərzində, on illərlə Sovetlər İttifaqı Xəzər dənizinin həmin hissəsini Astara-Həsənqulu
xətti boyunca İrandan qorumuşdur. Keşikçi katerlərindən, təyyarələrdən və s. istifadə edirdilər. Hərçənd
görürdüm ki, o vaxtlar Xəzər dənizində İranın hətta heç bir hərbi gəmisi yox idi. Bir dənə də hərbi gəmisi yox
idi. Olmaya, İran Sovetlər İttifaqının sərhədini balıq ovlayan gəmi ilə və ya başqa bir gəmi ilə pozacaqdı?
Amma buna qüvvə sərf edirdilər.
Sonra o, mənə təklif etdi: İcazə verin, biz bu sərhədi qoruyaq. Mən deyirəm: Nə üçün? Mən indiki halda
oradan təhlükə olduğunu görmürəm. Yoxsa, siz isə burada olmağınızı təmin etmək üçün nə isə bir iş görmək
istəyirsiniz? Niyə? Bu sizin nəyinizə gərəkdir?
İndi Rusiya ilə İran ümumiyyətlə, elə dostdurlar ki, bilmirəm, onlara sərhədi qorumaq lazımdır, ya yox.
Düzünü bilmək istəsəniz, sizin sualınıza mənim fikrim belədir. Yəni dövlətin tam suverenliyi, müstəqilliyi
tələb edir ki, dövlət öz ərazisinin sahibi olsun.
Q a l i n a P e t r e ş v i l i (Gürcüstan): Cənab prezident, məni ölkənizdə daxili vəziyyət maraqlandırır. Siz
müxalifəti necə qiymətləndirir və onunla münasibətləri necə qurursunuz? Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada necə müxalifət olduğunu yəqin siz özünüz bilirsiniz. Siz burada olmusunuz,
yəqin ki, görüşmüşsünüz. Müxalifət – demokratik dövlətdə normal təzahürdür. Bizdə müxalifət var. Amma nə
deyə bilərəm? Təəssüf ki, o, əsl siyasi müxalifət səviyyəsinədək hələ yetişməmişdir. Mən istəyirəm ki,
müxalifət həqiqətən sanballı olsun, necə deyərlər, sanballı məsələlər barəsində düşünsün. Əgər hər bir kiçik
partiya oturub, hakimiyyəti ələ keçirmək barədə, hakimiyyəti devirmək barədə düşünürsə… Bilmirəm, bizdə nə
qədər partiya var, gərək ki, 40 partiya var. Belə kiçik bir ölkədə 40 partiya. Bilmirəm, Gürcüstanda nə qədərdir?
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J u r n a l i s t: 127.
H e y d ə r Ə l i y e v: 127? (gülür). Siz rekord vurmusunuz. İstəmirəm ki, sizə çataq. Bununla belə, demək
istəyirəm: Axı nə ediriksə, təzə-təzə edirik. Mən həmişə demişəm və bu gün sizin qarşınızda da deyirəm: Hesab
etmək olmaz ki, bəli, Sovetlər İttifaqı süquta uğradı, biz müstəqillik qazanmışıq, indi biz bir sistemdən
başqasına, özü də yüksək inkişaf səviyyəsinə malik olan sistemə sıçrayıb keçmişik. Məsələn, götürün Avropa
ölkələrini – onlar demokratiya yoluna doğru necə getmişlər, orada həqiqətən demokratik hakimiyyətin və
normal, sivilizasiyalı müxalifət olması üçün onlara neçə illər, onilliklər lazım gəlmişdir. Lakin Avropa
xalqlarının mentalitetinin bizim, - mən öz xalqımızdan danışıram, - mentalitetimizlə müqayisədə bu baxımdan
daha çox şeyə imkan vermiş olduğunu və imkan verdiyini nəzərə alsaq, onda bir görün ki, bizə nə qədər vaxt,
nə qədər məsafə gərəkdir. Buna görə də bu gün deyəndə ki, Azərbaycanda demokratiya və sair yoxdur…
Azərbaycanda demokratiya var. Amma Almaniyada olduğu kimi demokratiya yoxdur, ola da bilməz. Almaniya
bu demokratiyaya doğru neçə illərlə, neçə onilliklərlə getmişdir. Lakin biz bu demokratiyaya doğru gedirik.
Bax, buna görə müxalifət də yetişməli, yaşa dolmalı, daha sanballı olmalıdır. Onlar bu yoldadır. Arzum budur
ki, onlar inkişaf etsinlər.
M a r k Q r i q o r y a n (Ermənistan): Xahiş edirəm deyəsiniz, Azərbaycanda, xüsusən Bakıda yaşayan bir
neçə min erməni barəsində dövlət siyasəti varmı? Məsələ bundadır ki, mənə belə bir hadisə məlumdur, Nizami
küçəsində yaşayan Anjela Ohanovanı qonşuları bir neçə dəfə, dəfələrlə döymüşlər, məhkəmədə onun sənədlərini
qəbul etmirlər, çünki o ermənidir, o, azərbaycanlıya ərə getmək istəyir, lakin VVAQ-da sənədlərini qəbul
etmirlər, ona görə ki, ermənidir. Bu milli azlığın müdafiəsi üçün dövlət siyasəti varmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Var. Belə siyasət var, o, mənim tərəfimdən - Azərbaycan prezidenti tərəfindən
dəfələrlə bəyan edilmişdir. Taleyin hökmü ilə Azərbaycanda yaşayan ermənilər qarışıq nigahda olan ermənilərdir,
yəni arvad erməni, ər isə azərbaycanlıdır. Belədir? Mən deyirəm: Yaxşı, bəs uşaqlar? Axı uşaqlarda da həm
azərbaycanlı, həm də erməni qanı var. Onlardan heç kim – nə azərbaycanlıya ərə getdiyinə görə erməni, nə də
erməniyə evləndiyinə görə azərbaycanlı təqsirkar deyildir. Xüsusən də bu qarışıq nigahdan doğulmuş uşaqlar.
Mən qəti şəkildə xəbərdarlıq etmişəm. Azərbaycanda yaşayan ermənilərin hüquqlarının pozulduğu barədə
mənə bir dənə də olsun fakt məlum deyildir. Keçmişdə mənimlə işləmiş və bu gün haradasa işləyən bir çox rəhbər
əməkdaşlar tanıyıram ki, onların arvadları ermənidir və heç bir problem yoxdur. Əgər həmin Anjela ilə əlaqədar nə
isə bir hadisə baş veribsə, onu sadəcə olaraq araşdırmaq lazımdır. Yazın, baxarıq.
J u r n a l i s t: Mən sizdən çox xahiş edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, aydınlaşdırmaq lazımdır. Biz tədbir görərik. Siz isə arxayın ola bilərsiniz və
Ermənistanda da deyin ki, tam təminat var. Heç bir sıxışdırma ola bilməz. Onlar münaqişəyə görə təqsirkar
deyillər və əziyyət çəkməməlidirlər.
V a x r a m A ğ a c a n y a n: Heydər Əliyeviç, Siz Karen Seropoviç Dəmirçyanın parlamentimizin sədri
seçilməsinə necə baxırsınız? Münaqişənin nizama salınması baxımından bu şəxsiyyətə ümumiyyətlə hansısa
ümidlər bəsləyirsinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, biz suveren dövlətik, xalqın seçiminə hörmət etməliyik. Mən bu mövqeni
əsas tuturam. İndiki halda hesab edirəm ki, erməni xalqı Karen Seropoviç Dəmirçyana böyük etimad göstərərək,
onu Ermənistan parlamentinin sədri seçmişdir. Bundan əvvəl o, prezident vəzifəsinə səsə qoyulmuşdu və
mətbuatın məlumatından bilirdik ki, çoxlu səs toplamışdı. Məncə, onlar Robert Koçaryanla hətta ikinci tura
qalmışdılar. Doğrudurmu? Bu nəyi göstərir? Bu, onun siyasi populyarlığını, xalqın ona münasibət, etimad
bəslədiyini göstərir. Mən buna qoşuluram. Xalqın iradəsi hər şeydən yüksəkdir.
O ki qaldı Karen Seropoviç Dəmirçyana, mən onu çoxdan tanıyıram. 1969-cu ildə mən Azərbaycanda MKnın birinci katibi işləməyə başladım. Üç ildən sonra – 1972-ci ildə Gürcüstanda Eduard Amvrosiyeviç MK-nın
birinci katibi seçildi, iki ildən sonra – 1974-cü ildə isə Karen Seropoviç Ermənistanda MK-nın birinci katibi
seçildi. Deməliyəm ki, biz çox yaxşı əməkdaşlıq edirdik. Çox yaxşı. Bir-birimizə kömək edir, bir-birimizə
qonaq gedirdik, başa düşürsünüz, ünsiyyətdə olurduq.
Ermənistandakı görüşlərimi xatırlayıram. Məni necə ruh yüksəkliyi ilə, necə hörmətlə qarşılayırdılar, özü də
təkcə rəsmi şəxslər deyil. Mən kollektivlərdə, zavodlarda, fabriklərdə olurdum. Yadımdadır, bir dəfə ayaqqabı
fabrikinin ərazisində böyük bir mitinq keçirildi, Eduard Şevardnadze də, Karen Dəmirçyan da, mən də orada
idik. Biz çıxış etdik, Cənubi Qafqaz xalqlarının dostluğundan danışdıq. Karen [423-424] Seropoviç burada,
Azərbaycanda dəfələrlə olmuşdur. Xalq onu böyük hörmət hissi ilə qarşılayırdı. Odur ki, həyatın bu səhifələrini
unutmaq olmaz. O vaxtlar biz çox işlər gördük. Siz, cavanlar bilməlisiniz: respublikalarımızın indi onlara
müstəqil yaşamağa imkan verdiyi elmi, iqtisadi, mədəni potensiala malik olması üçün biz o vaxtlar çox işlər
görmüşük. Bunda isə insanların, o cümlədən, hesab edirəm, Ermənistanda Karen Dəmirçyanın da xidmətləri
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var. Yəqin ki, insanlar bunu unutmurlar. Başqa cür ola bilərmi? Bir fikir verin, 1988-ci ildə o, siyasi meydandan
getdi. Birdən 1999-cu ildə, on bir ildən sonra insanlar ona çox böyük etimad göstərdilər. Deməli, bu unudulmur.
Bu da qanunauyğundur, bu da doğrudur.
Q a y a n e M o v s e s y a n: Kiçik bir sual. Əgər hafizəm məni aldatmırsa, Vaşinqtonda Ermənistan
prezidenti ilə görüşdə siz sərhəddə görüşmək barədə razılığa gəldiniz. Bu görüş nə vaxt olacaq?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz görüşmək barədə razılığa gəldik, amma sərhəddə yox. Biz Lüksemburqda
görüşmək barədə razılığa gəlmişdik. Amma sizə məlum olan səbəbə görə mən oraya gedə bilmədim.
Düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda biz görüşmək üçün yer tapacağıq və görüşüb, Vaşinqtonda apardığımız dialoqu
davam etdirəcəyik.
Q a l i n a P e t r e ş v i l i: Lap kiçik bir sual. Siz özünüzü necə hiss edirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz məni necə görürsünüz?
Q a l i n a P e t r e ş v i l i: Yaxşı.
Y e r d ə n s ə s l ə r: Çox gözəl. Əla.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin xoşunuza gəlirəmmi?
Q a l i n a P e t r e ş v i l i: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bax, bu mənim cavabımdır. Sağ olun, sizə uğurlar arzulayıram. Görüşənədək.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ MİLLİ BAYRAMI – 4 İYUL İSTİQLALİYYƏT
GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ BU ÖLKƏNİN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL
ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
3 iyul 1999-cu il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xalqını Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli bayramı – Müstəqillik
günü münasibətilə təbrik edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xalqına sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram.
Amerika Birləşmiş Ştatları, Amerika xalqı öz müstəqilliyini əldə edəndən sonra tarixi nöqteyi-nəzərdən
qısa bir zamanda böyük nailiyyətlər qazanmış və Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın qüdrətli dövlətinə
çevrilmiş, hüquqi, demokratik dövlət olaraq başqa ölkələr, xalqlar üçün də örnək, nümunə olmuşdur.
Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, son bir neçə il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında
səmimi dostluq, tərəfdaşlıq əlaqələri yaranmışdır və bu əlaqələr sürətlə inkişaf edir. Biz Azərbaycanda buna çox
böyük əhəmiyyət veririk və Amerika Birləşmiş Ştatları – Azərbaycan əlaqələrinin bütün sahələrdə inkişaf etməsi
üçün öz səylərimizi qoyuruq.
Məlumdur ki, artıq bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə edilibdir. Xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr genişlənmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri Azərbaycanın
zəngin neft yataqlarından müştərək istifadə olunması üçün Azərbaycana maraq göstərmiş, bir çox müqavilələr
imzalanmış və bu gün məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, bu müqavilələr uğurla həyata keçirilir.
Ancaq Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında iqtisadi əlaqələr təkcə neft sektoru ilə
məhdudlaşmır. Burada cənab səfir dedi ki, 30 şirkət bugünkü mərasimin keçirilməsinə yardım edibdir. Şübhəsiz
ki, bunların içərisində təkcə neft şirkətləri yox, bir çox başqa şirkətlər də var. Mən hesab edirəm ki, neft-qaz
sənayesi sahəsində əməkdaşlığımız başqa sahələrə də geniş yayılacaq və Amerika Birləşmiş Ştatlarının iş
adamları, biznesmenləri, şirkətləri Azərbaycanın başqa sahələrinə də investisiya qoyacaq, ölkəmizin böyük
imkanlarından istifadə edəcəklər.
Dövlətlərimiz arasında siyasi əlaqələr də sürətlə inkişaf edir. Güman edirəm ki, bundan sonra da inkişaf
edəcək və Amerika Birləşmiş Ştatları–Azərbaycan əlaqələrinin böyük gələcəyi olacaqdır. Amerika Birləşmiş
Ştatları dünyada qüdrətli dövlət olaraq, bütün dövlətlərə, ölkələrə örnək olaraq hər bir ölkəyə öz yardımını
göstərir. Biz bu yardımı hiss edirik, bizim bu yardıma ehtiyacımız var və güman edirəm ki, gələcəkdə bu yardım
daha da geniş olacaqdır. Bizim üçün əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının azad olunması, bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının
öz yerinə-yurduna qayıtmasıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya və Fransa ilə bərabər, Minsk qrupunun
həmsədri kimi, bu barədə çox səylər qoyub və güman edirəm ki, bundan sonra da bu işdə öz imkanlarından
istifadə edəcəkdir.
Aprel ayında mən Vaşinqtonda olduğum zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill
Klintonla, dövlət katibi xanım Olbraytla, bir çox konqresmenlər və senatorlarla görüşlər keçirdik, çox
əhəmiyyətli, məzmunlu və mənalı danışıqlar apardıq.
Mən Vaşinqtona səfərimdən və xüsusən NATO-nun 50 illik yubileyində iştirakımdan və orada apardığım
danışıqların hamısından həddindən ziyadə məmnunam. Hesab edirəm ki, bu görüşlər, danışıqlar Amerika –
Azərbaycan əlaqələrinin yeni mərhələsinin başlanğıcıdır. NATO-nun 50 illik yubileyi çox yüksək səviyyədə
keçdi və bunda, şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Axır zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-ya daxil olan başqa dövlətlər Yuqoslaviyada –
Kosovoda Yuqoslaviya hökuməti və onun başçısı Miloşeviç etnik albanlara qarşı təcavüz etdiklərinə görə, etnik
təmizləmə apardıqlarına görə o xalqın, o vətəndaşların müdafiəsinə qalxmışlar. Biz bunu bəyənirik. Çox
sevindirici haldır ki, bu əməliyyat artıq öz uğurlarını verir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövləti bu dəfə də
insan haqlarının, hüquqlarının qorunması üçün böyük işlər gördüyünü dünyaya nümayiş etdirdi.
Ən nəhayət, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğum zaman, bildiyiniz kimi, xəstəxanaya getməli
oldum və orada məni müalicə etdilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti müalicəmə əvvəldən axıra qədər
nəzarət edirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton, vitse-prezident cənab Albert Qor,
dövlət katibi xanım Olbrayt bu barədə mənə çox böyük diqqət və qayğı göstərmişlər. Bunun sayəsində də
mənim müalicəm uğurlu keçibdir və tezliklə müalicə olunub vətənimə dönmüşəm. Bu, mənim üçün həyatımda
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ən böyük hədiyyədir. Cənab səfirin dediyi kimi, eyni zamanda Azərbaycan xalqına böyük hədiyyədir. Buna görə
mən bu fürsətdən istifadə edib bir daha təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Əmin olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, bizim şəxsi əlaqələrimiz, dövlətlərarası əlaqələr bundan sonra daha da səmimi, daha da yaxın, daha
da yüksək olacaqdır.
Çox məmnunuq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizim regionda Azərbaycanı özünə vacib bir ölkə hesab
edir. Ölkələrimiz arasında dostluq, tərəfdaşlıq əlaqələri yaranıbdır. Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, bu fikri,
bu işləri davam etdirək və əlaqələrimiz daha da yüksəlsin.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi və səfir cənab Eskudero bizim bu əlaqələrimizin
inkişaf etməsində çox böyük xidmətlər göstərirlər. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm və ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi bundan sonra da öz fəaliyyətini
bu istiqamətdə davam etdirəcəkdir. Azərbaycan hökuməti, dövləti isə bu münasibətə, şübhəsiz ki, ona bərabər
münasibət göstərəcəkdir.
Bu bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Amerika xalqına səadət, uğurlar arzulayıram.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinə bu gözəl işində yeni-yeni uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏSİLZADƏLƏR MƏCLİSİNİN SƏDRİ,
XALQ YAZIÇISI, MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI
MAQSUD İBRAHİMBƏYOV İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
7 iyul 1999-cu il
M a q s u d İ b r a h i m b ə y o v: Möhtərəm prezident!
Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Siz müalicədən qayıdandan sonra birinci dəfədir Sizi görürəm və çox
şadam ki, Allaha şükür, səhhətiniz yaxşıdır. Siz bizim dahi rəhbərimiz, dahi prezidentimizsiniz. Fəxr edirəm ki, bu
gün mən Azərbaycan Respublikası Əsilzadələr Məclisinin adından Sizə 1 nömrəli şəhadətnaməni təqdim edirəm.
Çünki bir növrəli əsilzadə Sizsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər siz belə qiymət vermisinizsə, təşəkkür edirəm. Deməli, bu məclis artıq
fəaliyyətə başlayır?
M a q s u d İ b r a h i m b ə y o v: Bəli, məclis yaradılıb, ilin sonunadək onun qurultayı keçiriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz məclisin yaradılması barədə mənim fikrimi öyrənmişdiniz və mən demişdim ki,
yaradın. Çünki bu, Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün lazımdır. Məni bir sual maraqlandırır. Əsilzadələr
məclisinə üzvlər qəbul etmək üçün hansı meyarlar əsas götürülür?
M a q s u d İ b r a h i m b ə y o v: Biz vətəni, prezidenti sevən əsl ziyalıları qəbul edirik. Üzvlər çoxdur,
amma hələlik heç kimə şəhadətnamə verməmişik. Qəbul olunmaq istəyənlər də çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin bu təşəbbüsünüzə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, yaradılan Əsilzadələr
məclisi gələcəkdə Azərbaycanın həm dövlətinin, həm cəmiyyətinin naminə, bizim milli ənənələrimizə uyğun,
amma eyni zamanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərsin və Azərbaycan
xalqına öz yardımını göstərə bilsin.
(Maqsud İbrahimbəyov prezident Heydər Əliyevə Azərbaycan Respublikası Əsilzadələr Məclisi üzvünün 1
nömrəli şəhadətnaməsini, habelə Əsilzadələr Məclisi adından hədiyyə olaraq qədim xəncər təqdim etdi).
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AVSTRİYA RESPUBLİKASININ VİTSE-KANSLERİ, XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
VOLFQANQ ŞÜSSEL BAŞDA OLMAQLA NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
9 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir, hörmətli qonaqlar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Bu, Avstriya xarici işlər nazirinin
Azərbaycana ilk səfəri olduğuna görə bunu çox əlamətdar hadisə hesab edirəm.
Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir. Ona görə də biz çox maraqlıyıq, çox istəyirik ki, Azərbaycanı daha da
yaxından tanısınlar, onun bugünkü gününü bilsinlər. Buna görə də belə səfərlərin bizim üçün çox əhəmiyyəti
var.
Avstriya iqtisadi cəhətdən, bütün başqa sahələrdə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. İndi Avropada
Avstriyanın mövqeyi çox əhəmiyyətlidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Avstriyanın xarici işlər nazirinin
Azərbaycana səfəri, o cümlədən onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin səfəri Azərbaycanı tanımaq,
əlaqələrimizin inkişafı üçün daha da böyük imkanlar yaradacaqdır.
Biz Avstriya ilə əlaqələrimizə böyük əhəmiyyət veririk və bunların bütün sahələrdə inkişaf etməsini
arzulayırıq. Şübhəsiz, öz tərəfimizdən lazımi addımlar atmalıyıq ki, bu əlaqələr daha geniş, daha yüksək
səviyyədə olsun. Cənab nazir, sizin səfəriniz təkcə Azərbaycana deyil, Cənubi Qafqaz ölkələrinə,
respublikalarınadır. Bildiyimə görə, siz Ermənistanda, Gürcüstanda olmusunuz, indi də Azərbaycandasınız.
Hesab edirəm ki, səfərinizi bu cür qurmaq çox əhəmiyyətlidir, çünki təkcə bir ölkə ilə yox, Cənubi Qafqaz
respublikaları ilə tanış olub bu ölkələrlə Avstriyanın əlaqələrini inkişaf etdirmək, şübhəsiz ki, sizin üçün də
vacibdir. Buna görə də hesab edirəm ki, qonşu ölkələrdə, yəni Ermənistanda, Gürcüstanda aldığınız təəssüratlar,
Azərbaycanda alacağınız təəssürat Avstriyanın Cənubi Qafqaza və xüsusən Azərbaycana marağını artıracaqdır.
Sizi bir daha salamlayıram.
V o l f q a n q Ş ü s s e l: Çox sağ olun, cənab prezident, Sizi Avstriya nümayəndə heyəti adından
salamlayıram. Siz həqiqətən doğru buyurdunuz ki, bu, Avstriya xarici işlər nazirinin, ümumiyyətlə, Avstriyadan
olan nazirin Azərbaycana ilk səfəridir. Çox şadam və məmnunam ki, bu missiya məhz mənim üzərimə
düşübdür.
Sizinlə tam razıyam ki, ikitərəfli münasibətlər hər iki ölkə üçün üstün xarakter daşıyır. Azərbaycanla
münasibətləri inkişaf etdirmək Avstriya üçün də çox əhəmiyyətlidir. Ona görə də ilk növbədə sizin xarici işlər
nazirinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, məni Azərbaycana dəvət etmiş və bugünkü görüş baş
tutmuşdur. Hesab edirəm ki, bir neçə gündən sonra Siz ölkənizə təyin etdiyimiz səfirlə görüşəcəksiniz. Elə
bilirəm, Vyanada da bizim görüşlərimiz davam edəcəkdir.
Siz doğru dediniz ki, bu, bizim yalnız Azərbaycana deyil, eyni zamanda Gürcüstana, Ermənistana olan
səfərimizdir. Bu da Avropa Birliyində qəbul olunmuş yanaşmadır – biz bütün bu əraziyə bir region kimi
yanaşırıq. Məlumdur ki, Avstriya 1998-ci ildə Avropa Birliyinin prezidenti idi, tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq işində
çox fəal olmuşdur. İndi bir həftədir ki, biz bu işimizi uğurla davam etdiririk.
O da məlumdur ki, tərəfdaşlıq və əməkdaşlığı geniş çərçivədə – bütün ölkələrlə mədəni, siyasi, iqtisadi
sahələrdə genişləndirməkdə görürük.
Buraya səfərimizin ikinci məqsədi 2000-ci ildə ATƏT-ə sədrliyimiz dövründə işimizə daha yaxından yardım
edə biləcək vasitələri axtarıb tapmaqdan ibarətdir. Bu mənada bizim fikrimiz kənardan təkliflər gətirmək deyil,
məsələni daxildə öyrənmək, daxildəki adamlarla ünsiyyətə girib onların fikirlərini öyrənməkdən ibarətdir.
Cənab prezident, elə bilirəm ki, bu mənada Siz xüsusi fikrə maliksiniz. Ona görə də hər şeydən əvvəl Sizin
fikrinizi öyrənmək istəyirik ki, bizim ATƏT-də, Avropa Birliyində rolumuzu və ümumiyyətlə, gələcək
əməkdaşlığımızı necə görürsünüz.
Mən bilirəm ki, Azərbaycan keçid dövrünü, özünün çox vacib bir dövrünü yaşayan ölkədir. Cənab prezident,
bu gün səhər mən Şəhidlər xiyabanında oldum, 1990-cı ildə müstəqillik uğrunda qurban gedənlərin məzarlarını
gördüm. Bu, həqiqətən çox ağır bir səhnə idi. Lakin bununla belə, bilirəm ki, bütün bu qurbanlara baxmayaraq,
siz irəliyə doğru getməkdəsiniz. Mən sizi ruhlandırmaq istəyirəm ki, Avropaya doğru, demokratiyaya, bazar
iqtisadiyyatına doğru getməkdə davam edəsiniz və Avropa dəyərlərinə yaxınlaşasınız.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Birincisi, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti və ölkəmizdə gedən proseslər haqqında
xarici işlər naziri, Baş nazir və parlamentin sədri yəqin ki, sizə geniş məlumat veriblər. Azərbaycan həqiqətən
keçid dövrünü yaşayır. Ümumiyyətlə, bu dövr totalitar rejimdən demokratiya yoluna çıxan ölkələrin hamısı
üçün çox ağır, çətindir. Biz də bu çətinlikləri hiss edir, öhdəsindən gəlirik və demək olar ki, irəliyə gedirik.
1990-1994-cü illərdə Azərbaycan böyük iqtisadi-maliyyə böhranı içərisində yaşayıbdır. O vaxt biz çox
çətinliklər çəkdik. Təxminən 1995-ci ildən, 1996-cı ildən bu böhranın qarşısını ala bilmişik, ümumiyyətlə,
iqtisadiyyatın ilbəil tənəzzülünün qarşısını ala bilmişik. Son üç ildə iqtisadiyyatda inkişaf mərhələsini yaşayırıq.
Biz iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün iqtisadi islahatlar həyata keçiririk. Bunların bir qismi həyata keçirilib və
müsbət nəticələrini verir. Biz bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirir, geniş özəlləşdirmə proqramı, torpaq islahatı
proqramı həyata keçiririk. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatı liberallaşdırmaq, insanlara sərbəstlik vermək və bunun
sayəsində də inkişafa nail olmaq yolundayıq və bu yolla da irəliyə gedirik.
Dövlət quruculuğu sahəsində tutduğumuz yol Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğunu davam etdirmək və buna nail olmaqdır. Hesab edirəm ki, son illərdə bu sahədə də böyük
nailiyyətlər əldə etmişik.
Bütün bunlara nail olmaq üçün Azərbaycanda böyük bir problemi həll etmək – ictimai-siyasi sabitliyi təmin
etmək lazım idi. 1990-cı ildən, sovet ordusunun Azərbaycana hərbi təcavüz etdiyi zamandan sonrakı illərdə
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik pozulmuşdu. Bu da Azərbaycanın inkişaf etməsinə çox maneələr törədirdi.
Bu sabitliyi təmin etmək üçün biz çox ciddi tədbirlər gördük və çox çətinliklərlə rastlaşdıq. Çünki o illərdə
Azərbaycanda qanunsuz silahlı dəstələr, hakimiyyətsizlik, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan bəzi insanların
silahdan istifadə etməsi halları geniş yayılmışdı.
Artıq 1995-ci ildən biz ictimai-siyasi sabitliyi təmin edə bilmişik və ötən illərdə Azərbaycanda daxili
vəziyyət tam sabitdir. Məhz 1995-ci ildən sonra iqtisadiyyatda tənəzzülün qarşısını ala bildik, islahatlar həyata
keçirməyə başladıq və inkişafa nail olduq. Dövlət quruculuğu sahəsində lazımi islahatların, tədbirlərin həyata
keçirilməsinə nail ola bildik. 1995-ci ildə Azərbaycanın ilk Konstitusiyasını qəbul etdik, müstəqil Azərbaycanın
ilk parlamenti seçildi.
Son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi yolunda atdığımız ciddi addımlardan biri, çox
əhəmiyyətlisi ölkəmizə xarici investisiyanın cəlb olunmasıdır. Biz bu sahədə Azərbaycanın zəngin təbii
sərvətlərinin – neft və qaz yataqlarının dünyanın böyük şirkətləri ilə müştərək işlənilməsi üçün bir çox
müqavilələr imzalamışıq və bunlar da artıq öz müsbət nəticəsini verir.
Biz Avropa ilə, Qərblə əlaqələrimizi gündən-günə genişləndirir, Avropanın beynəlxalq strukturlarında geniş
fəaliyyət göstərməyə çalışırıq. O cümlədən, vaxtilə Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq haqqında imzaladığımız
müqavilənin bu yaxın günlərdə, yəni keçən ayın 21-də ratifikasiya olunması da bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
1996-cı ildə Avropa Birliyi ilə imzaladığımız müqavilənin sonra parlamentlər tərəfindən təsdiq edilməsi böyük
proses olmuşdur. Bu prosesdə Avstriya da Avropa Birliyinə sədrlik edən zaman çox səylər qoymuşdur. Ona
görə də mən sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm.
Biz Avropa Şurası ilə çox geniş əməkdaşlıq edirik və Avropa Şurasına daxil olmaq istəyirik. Bizə qonaq
statusu verilib və ümid edirik ki, gördüyümüz işlər nəticəsində Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunacaqdır.
Azərbaycan son illərdə öz dövlət müstəqilliyini möhkəmləndiribdir. Biz bunu çox vacib hesab edirik, çünki
bundan sonra Azərbaycan daim müstəqil ölkə kimi yaşamaq istəyir, daha heç bir ölkənin təsiri altına düşmək,
yaxud onun vassalına çevrilmək istəmir.
Bunlar hamısı Azərbaycanın dünyəvi dəyərlərə, Avropa dəyərlərinə daha da yaxınlaşmasını, bu dəyərlərlə
daha sıx bağlı olmasını göstərir. Azərbaycan Avropanın tərkibində, Avropanın Şərq sərhədində olan bir ölkədir.
Biz istəyirik ki, Azərbaycan coğrafi nöqteyi-nəzərdən Avropada olduğu kimi, eyni zamanda iqtisadi, siyasi
nöqteyi-nəzərdən də həqiqətən Avropanın bir hissəsi olsun.
Ancaq, güman edirəm, artıq siz bunu yaxşı bilirsiniz və burada olduğunuz vaxtda da sizi tanış ediblər – bizim
ən ağır problemimiz Ermənistanla Azərbaycan arasında olan hərbi münaqişədir. Cənubi Qafqaz respublikaları
haqqında danışarkən bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən, bu regionun bir çox xüsusiyyətləri var. Azərbaycan da
bu xüsusiyyətlərin bir çoxunun daşıyıcısıdır. Biz çalışırıq ki, Cənubi Qafqazda sülh, əmin-amanlıq, sabitlik
yaransın. Gürcüstanla dostluq əlaqələrimiz, çox geniş əməkdaşlığımız var və bunu özümüz üçün çox
əhəmiyyətli hesab edirik. Ermənistanla münasibətlər isə, bilirsiniz ki, hələ 1988-ci ildən, Ermənistanın
Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində pozulmuşdur. O illərdə Ermənistan Azərbaycana qarşı torpaq
iddiası ilə çıxış edib, Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı özünə bağlamağa çalışıb, bu da böyük
müharibəyə gətirib çıxarıbdır. Qan tökülüb, qurbanlar verilibdir. Nəticədə, bəzi məlum səbəblərdən Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmişdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq
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Azərbaycan vətəndaşı zorla çıxarılmış, etnik təmizləmə aparılmışdır və indi onlar Azərbaycanın başqa bölgələrində çox ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar. 1994-cü ilin may ayında Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin
kəsilməsi haqqında saziş imzalanıbdır. O vaxtdan indiyə qədər biz, - Ermənistan tərəfi də, - buna riayət edirik,
atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq. Bizim məqsədimiz bu dövrdə sülh danışıqları apararaq münaqişəni sülh
yolu ilə həll etməkdən ibarətdir.
Təəssüf ki, biz hələ buna nail ola bilməmişik, sülh yaranmayıbdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuş,
torpaqlarımız Ermənistan silahlı qüvvələrinin zəbti altında qalmışdır.
Bilirsiniz ki, bu məsələlərlə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Biz Minsk qrupu ilə və xüsusilə onun
həmsədrləri olan Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Bunun nəticəsində
müəyyən nailiyyətlər əldə etmək mümkün olmuşdur. Bu baxımdan 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon
zirvə görüşündə əldə edilmiş nailiyyət, yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması haqqında
qəbul edilmiş bəyanat çox əhəmiyyətlidir. Fürsətdən istifadə edib, ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün qəbul olunmuş çox vacib bir
sənədi dəstəklədiyinə və bu sahədə göstərdiyi xidmətə görə Avstriya hökumətinə təşəkkürümü bildirirəm.
Xatirinizdədir ki, o vaxt Lissabonda ATƏT-in üzvü olan 54 dövlətdən 53-ü bu sənədin qəbul olunmasına səs
verdi, ancaq Ermənistan etiraz etdi. Bu sənəd məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün ən optimal bir sənəddir
və həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın maraqlarını təmin edir.
Həmin sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, Dağlıq Qarabağda yaşayan
azərbaycanlıların və ermənilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin
tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə hüququ verilməsi barədə prinsiplər müəyyən edilibdir. Ancaq
Ermənistanın bu sənədə qeyri-konstruktiv münasibətinə görə münaqişə ondan sonra da həll olunmayıbdır. İndi
açıq-aydın görünür ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağa tam müstəqillik statusu əldə etmək istəyir.
Biz danışıqları davam etdiririk. Azərbaycan Minsk qrupunun fəaliyyətinin bundan sonra da davam etməsini
arzu edir. Mən bu ilin aprel ayında Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla Vaşinqtonda görüşdüm. Biz
məsələni geniş müzakirə etdik. Biz gələcəkdə də birbaşa görüşlər keçirmək haqqında razılığa gəldik. Yəni biz
bütün vasitələrdən istifadə edirik ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Bu məsələnin həll olunması Ermənistan
tərəfindən, eyni zamanda, Minsk qrupundan və Minsk qrupunun həmsədrləri olan dünyanın ən böyük dövlətləri
– Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadan asılıdır.
Avstriyanın Minsk qrupunun üzvü olması bizi sevindirir. Bir də ona görə ki, Avstriya 2000-ci ildən ATƏT-ə
sədrlik edəcəkdir. Ona görə də Avstriyanın üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Biz Avstriyadan çox şeylər
gözləyirik. Onu da nəzərə alırıq ki, ATƏT-in Baş Qərargahı Vyanada yerləşir. Bizim Avstriyadakı səfirimiz
həm də ATƏT-in Azərbaycanın nümayəndəsi vəzifəsini həyata keçirir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində 2000-ci ildən başlayaraq
Avstriyanın böyük rolu ola bilər. Mən ümid edirəm ki, siz bu sahədə öz səylərinizi əsirgəməyəcəksiniz. Bir daha
qeyd edirəm ki, Azərbaycan bütün dünyada, o cümlədən Cənubi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranması
üçün çalışır və bunu arzu edir. Güman edirəm ki, mənim sizə verdiyim məlumatlar, indiyə qədər aldığınız
məlumatlarla bərabər, yetərlidir.
V o l f q a n q Ş ü s s e l: Cənab prezident, verdiyiniz məlumatlara və şərhlərinizə görə çox sağ olun. Hər
şeydən əvvəl onu demək istəyirəm ki, səfər proqramında mənə müəyyən güzəştlər edilibdir. Bu gün vaxt tapıb
Rostropoviçin doğulduğu evdə olduq. Rostropoviçin ev muzeyində çoxlu fotolar vardır. Cənab prezident, orada
əsrin ən görkəmli musiqiçilərindən biri olan Rostropoviçlə Sizin şəkliniz də vardır. Mənə isə ən çox təsir edən
çadır şəhərciyində Rostropoviçin azərbaycanlı qaçqınlarla çəkdirdiyi şəkil oldu. Bu, həqiqətən nadir bir şəkildir.
Çünki bu şəkildə onun sifətində həm qorxu, həm də anlaşılmazlıq bir-birini əvəz edir.
Cənab prezident, mənə elə gəlir ki, qaçqınların ağır vəziyyətini, əzablarını bu şəkil bütün statistik
məlumatlardan daha aydın göstərir. Aydındır ki, bir milyondan artıq qaçqının olması sizin ölkəniz üzərində çox
ağır bir yükdür. Sizə məlumdur ki, Avstriya da Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədir. O, Avropanın ürəyində
yerləşən, 8 milyon əhalisi olan bir ölkədir. Ancaq biz çalışırıq ki, humanitar yardım sahəsində ən qabaqcıl
ölkələrdən biri olaq.
Avstriya, eyni zamanda Kanada, Meksika, Tailand kimi ölkələrlə, yəni özündən qat-qat böyük olan
dövlətlərlə təxminən eyni miqdarda yardım göstərir. Biz siyasətdə, ümumiyyətlə, humanitar məqamın olmasını
çox vacib hadisə hesab edirik. ATƏT-in üzvü olan Avstriya həm humanitar yardım haqqında düşünür, həm də
Azərbaycanın probleminin həll edilməsi üçün ciddi səylər göstərir.
Cənab prezident, mən Sizin məlumatınıza çox diqqətlə qulaq asdım, əsas məqamları tutmağa çalışdım. Mən
Sizinlə tam razıyam ki, Lissabon sammitində qəbul olunmuş prinsiplər çox vacib prinsiplərdir. Ona görə çox
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vacibdir ki, bunlar problemin həlli üçün əsas prinsiplərdir. Bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi, qaçqınların öz daimi yerlərinə qayıtmaq haqları, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində
özünüidarəetmə statusu verilməsi məsələlərini əhatə edir.
Düşünürəm ki, Ermənistan prezidentindən eşitdiklərimizi söyləsək bu, Sizin üçün maraqlı olar. O, birbaşa
əlaqələrlə maraqlanır. Sizin haqqınızda yüksək fikirdədir, çox yaxşı sözlər deyir, keçirdiyiniz görüşləri yüksək
qiymətləndirir. Ermənistan prezidenti, əlbəttə, həmsədrlərin «ümumi dövlət» yaratmaq barədə son təkliflərini
çox bəyənir və dəstəkləyir. Onun fikrincə, digər məqamların bir o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Hər halda,
mənim çıxardığım nəticə belədir, xahiş edirəm, bu barədə bir qədər ehtiyatlı olasınız.
Mənə elə gəlir ki, Ermənistan müstəqillikdən bir qədər az, lakin muxtariyyətdən bir qədər çox nə isə istəyir.
Onlar «ümumi dövlət» ifadəsi işlətməklə bu aranı tapmağa çalışırlar.
V ə f a Q u l u z a d ə: İcazə verin, mən bu məsələyə bir qədər aydınlıq gətirim. Cənab nazir qeyd edir ki,
Robert Koçaryan bu «ümumi dövlət» konsepsiyasının üzərində bir o qədər də durmur. İkincisi, cənab nazir onu
da deyir ki, «ümumi dövlət» konsepsiyası bir qədər ikimənalı, ikibaşlı ifadədir.
V o l f q a n q Ş ü s s e l: Cənab prezident, Ermənistan prezidenti Koçaryan dedi ki, o, Sizinlə birbaşa
əlaqələri tezliklə bərpa etmək barədə düşünür.
Cənab prezident, mən Gürcüstana səfərim barədə də danışmaq istəyirəm. Gürcüstan prezidenti Eduard
Şevardnadze Azərbaycanla yaxşı qonşuluq əlaqələri barədə bizə danışdı. Əlbəttə, onların daxili problemləri –
Osetiya və Abxaziya ilə problemləri də vardır. Görünür, Osetiyada bir qədər sabitlik yaranmaq üzrədir. Çünki
Avropa Birliyi orada bir sıra layihələr işləyib hazırlayır. Avropa Birliyi orada orta məktəblərin fəaliyyət
göstərməsi, suvarma işlərinin sahmana salınması və digər sahələr üzrə layihələrin həyata keçirilməsinə kömək
edir. Əlbəttə, Gürcüstanın ən mühüm problemi Abxaziya ilə olan problemdir.
Cənab prezident, Siz sovet dövründən miras qalmış problemlərə toxundunuz, o vaxtkı totalitar rejimdən bəhs
etdiniz. Biz Gürcüstanda olanda da təxminən eyni sözləri işlətdilər.
Cənab prezident, Avropa Birliyi buraya ümumi bir bölgə kimi baxır. ATƏT isə, əlbəttə, hər şeydən əvvəl
demokratik dəyərləri əsas götürür. Belə hesab edirəm ki, bütün bunlar region ölkələrinin Avropa Şurasına üzv
qəbul edilməsinə yardım göstərəcəkdir.
Cənab prezident, mən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Siz 1998-ci ilin noyabr ayında çox mühüm bir
sənədə imza atmısınız. Həmin sənəddə seçkilər, mətbuat azadlığı haqqında və bir sıra digər məsələlər öz əksini
tapmışdır. Bütün bunlar isə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasına yardım göstərmiş olacaqdır.
Cənab prezident, Avstriya Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasını dəstəkləyir. Yeri gəlmişkən,
Avropa Şurasında baş katib vəzifəsini avstriyalı cənab Şvimmer icra edir və o da Azərbaycanın bu şuraya qəbul
olunmasının tərəfdarıdır.
İcazə verin, mən bir rəvayət barədə söhbət açım. Rəvayətə görə, Avropa Finikiya kralının qızıdır. Zevs ona
vurulduqdan sonra ağ öküz simasında yanına gəlir və götürüb Aralıq dənizinə – Krit adasına gedir. Bu əhvalatı
danışmaqda məqsədim ondan ibarətdir ki, Avropa həqiqətən macəralarla doludur. Əgər onunla hansısa bir
dənizə səyahətə çıxmaq fikrində olarsansa, uğur taparsan. Elə bilirik ki, Siz də bu sahədə uğur qazana bilərsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Söylədiyiniz fikirlərə və verdiyiniz məlumatlara görə Sizə təşəkkür edirəm.
Cənab nazir, bu macəra haqqında onu demək istəyirəm ki, Avropa hansı dənizə gedirsə, biz onunla birlikdə
həmin dənizə getməyə hazırıq.
Sizin mənə verdiyiniz məlumatlardan bir məqama toxunmaq istəyirəm. Son zamanlar Rusiyanın təşəbbüsü
ilə Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyi «ümumi dövlət» formulası demək olar ki, müstəqillik deməkdir.
Ermənistanın sizə bəyan etdiyi – onlar müstəqillikdən bir az aşağı, muxtariyyətdən bir az yuxarı status tələb
edirlər – fikrə gəldikdə, Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplərdən biri, yəni Dağlıq Qarabağa
Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilməsi məhz elə onların istədikləridir. Bu
status muxtariyyətdən yüksəkdir və müstəqillikdən də aşağıdır. Amma onlar istəyirlər ki, daha da yüksəyə
qalxsınlar. Biz bunu qəbul etməmişik. Mənə elə gəlir, indi Minsk qrupunun həmsədrləri də anlayırlar ki, onların
düşdüyü bu yol səhv yoldur. Hər halda, mən sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, biz Ermənistanla
münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün bundan sonra da öz səylərimizi əsirgəməyəcəyik. Avropa dəyərlərini,
dünya dəyərlərini Azərbaycanda getdikcə yaratmağa, inkişaf etdirməyə çalışacağıq.
V o l f q a n q Ş ü s s e l: Cənab prezident, icazə Verin, ölkəmizin prezidentinin məktubunu Sizə təqdim
edim. Prezidentimiz həmin məktubunda ümid edir ki, Siz gələn il Avstriyanı ziyarət edəcəksiniz. O, bu məktub
vasitəsilə ən xoş arzularını Sizə yetirir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Avstriya prezidentinin mənə göndərdiyi məktuba görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Əvvəlcədən deyirəm ki, mən bu təklifi qəbul edirəm. Eyni zamanda, mən Avstriya prezidentini Azərbaycana
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dəvət edirəm. Xahiş edirəm, mənim bu dəvətimi prezidentə çatdırasınız. Mən gələn il Avstriyaya gəlməyə
hazıram. Bir daha təşəkkür edirəm.
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BAKININ SURAXANI RAYONUNDA «HEYDƏR BULAĞI» KOMPLEKSİNİN,
«HEYDƏR PARKI»NIN VƏ «HEYDƏR MƏSCİDİ»NİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ SÖHBƏTİ VƏ NİTQİ
Yeni Suraxanı qəsəbəsi
10 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu yeni dini ocaqla yaxından tanış oldum. Bura toplaşan dindarları səmimiqəlbdən təbrik edirəm. Bu, yeni bir Allah evidir və böyük hadisədir. Bizim həyatımızın belə ağır, çətin bir
dövründə zəhmət çəkib bu cür binalar tikmək böyük bir şücaət tələb edir. Bunu yaratmısınız, tikmisiniz. Mən də
bunu himayə etmişəm. Allah bu məscidə çox uzun ömür versin və bizim dindarlara da bu məsciddə Allaha,
dinə, Qurana itaət etmək üçün daha da güc versin, daha da iradə versin.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v (Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab prezident, 3500 il
bundan qabaq burada atəşgah məbədgahı olub. Makedoniyalı İsgəndərin yürüşü zamanı o atəşgah məbədgahı
sökülüb dağıdılıbdır. Ondan sonra Suraxanı qəsəbəsinin yerli camaatı həmin atəşgahı bir də bərpa edibdir. Ərəb
xəlifələrinin yürüşü zamanı bu atəşgah bir də dağıdılıb. Sonra Suraxanı qəsəbəsinin əhalisi bu məbədgahı yenə
də bərpa edib. O vaxtdan bu qəsəbədə məscid olmayıbdır. Bu ilk məsciddir. Bu, Suraxanı qəsəbəsi sakinlərinin
təşəbbüsü ilə, cənab prezident, Sizə olan sevgini və məhəbbəti göstərmək xatirinə tikilən böyük bir Allah evidir.
A r i f B a b a y e v (Suraxanı maşınqayırma zavodunun direktoru): Cənab prezident, mən fərəh hissi ilə
deyə bilərəm ki, Allah-təala elə qismət edib ki, bu gün bizim prezidentimizin adına məscidimiz vardır. Biz
bununla fəxr edirik və fərəh hissi keçiririk.
Cənab prezident, mən Sizi 1974-84-cü illərdən, Siyasi Büronun üzvü olandan tanıyıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən o vaxtdan orada işləyirsən? Mənim o zavoda gəlməyim yadınızdadır? Mən
1974-cü ildə o zavoda gəlmişdim. Böyük bir iclas keçirdik. Yəqin ki, yadınızdadır. O vaxtlar mən sizə
tapşırırdım ki, məhsulun – dərinlik nasoslarının keyfiyyətinə fikir verəsiniz. Biz böyük neft ölkəsi olduğumuz
halda bu dərinlik nasoslarını keyfiyyətli edə bilmirdik. Yadınızdadır, biz onları Tuladan alıb gətirirdik. Mən
sizin məsələnizi dəfələrlə müzakirə etmişdim. Sonra 1974-cü ildə zavoda gəldim, böyük bir iclas keçirdik. Sizin
qarşınızda məsələ qoydum ki, bu nasosların keyfiyyətini qaldırmalısınız. Çünki bu nasoslar neft sənayesinə çox
lazım idi. Ondan sonra mən sizə kömək etdim ki, bunun keyfiyyətini qaldırasınız.
Sonra 1984-cü ildə mən Moskvada işləyəndə buraya, Bakıya seçicilərlə görüşməyə gəlmişdim. Siz o
vaxtlar həm də mənim seçicilərim idiniz. Onda sizin zavoda yenə gəldim. Yenə də soruşdum, - bu işlər nə cür
gedir? Mən çox məmnunam ki, sən o vaxtdan işləyirsən.
A r i f B a b a y e v: Cənab prezident, fəxrlə deyə bilərəm ki, bu gün zavod işləyir. Son beş ildə bir nəfər
də ixtisar olunmayıbdır. Ev tikirik, keçən il 40 ailəyə mənzil vermişik. Bu il də ev tikirik. İnşallah, gələn il də
tikəcəyik. Hər şəhid ailəsinə ayda 200 min manat, milli qəhrəman ailəsinə 300 min manat, Qarabağ müharibəsi
əlillərinə 140 min manat, hər bir qaçqına 35 min manat yardım göstəririk. Çətinliklər olmasına baxmayaraq,
çıxış yolu tapıb işimizi görürük.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi nasosları hara satırsınız?
A r i f B a b a y e v: 1998-ci ilin may ayına kimi Rusiya ilə əlaqəmiz var idi. Ondan sonra Rusiyada
inflyasiya baş verdiyinə görə bir balaca çətinlik çəkirik. Respublikamızı isə təmin edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma orada vəziyyət düzələcək, o bazarınızı heç vaxt itirməyin.
A r i f B a b a y e v: Cənab prezident, yeni bir müqaviləmiz vardır. Allah qoysa, gələn aydan yaxşı
olacaqdır. Mən «Azərneftyağ» zavodunda keçirilən mitinqdə «Əsrin müqaviləsi» ilə bağlı çıxış etdim. Dedim
ki, Bakı neft maşınqayırma zavodlarında lazım olan neft avadanlığı istehsal edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, elədir. Bazarınızı itirməyin. Sən mənim köhnə dostlarımdansan. Gör neçə il
keçibdir.
Mən sizi bu məscidin açılması münasibətilə təbrik edirəm, burada belə gözəl bir muzeyin yaradılması
münasibətilə təbrik edirəm. Bunu təkcə Suraxanı üçün yox, bütün Bakı üçün, bütün Azərbaycan üçün əlamətdar
hadisə hesab edirəm. Çünki indi biz milli, dini, mənəvi dəyərlərimizə dönürük. Biz uzun illər bundan uzaqda
olmuşuq, bizi təcrid ediblər. İndi isə insanlara vicdan azadlığı, din azadlığı verilibdir və insanlar öz hüquqlarını
həyata keçirməlidir. Kim dindardırsa, gəlsin məsciddə ibadətini eləsin. İnsanlar üçün böyük şərait yaradılıbdır.
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Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Sizin din sahəsində xidmətlərinizə bundan sonra da uğurlar
arzulayıram.
Təntənəli mərasimdə nitqi
Əziz bacılar, qardaşlar, dostlar!
Hörmətli Suraxanı sakinləri!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizə hədsiz hörmət, ehtiramımı bildirirəm.
Bu gün mən sizinlə, Suraxanının vətəndaşları, sakinləri ilə görüşə gəlmişəm. Çox sevindirici haldır ki, bu
görüş eyni zamanda Suraxanının, Bakının, demək olar, Azərbaycanın həyatında baş verən əlamətdar hadisələrlə
bağlıdır.
Burada sizinlə birlikdə çox gözəl bir bulaq kompleksi açdıq. Bulaq, su həmişə insanlara xoşbəxtlik,
sağlamlıq, səadət gətiribdir. Su verən, bulaq yaradan, çay açan hər bir insan həmişə xalqın, millətin, insanların
məhəbbətini qazanır. Mən sizi bu münasibətlə təbrik edirəm.
Burada yeni bir park açıldı. Mən çox məmnunam ki, Suraxanıda yaşıllaşdırma işi davam edir və insanların
istirahəti üçün böyük imkanlar yaradılır. Onlardan biri də bu gözəl parkdır. Bu park haqqında düşünərkən
keçmişi xatırlayıram. Mən 1970-ci ildə Bakının yaşıllaşdırılması planını hazırlayıb həyata keçirməyə başladım
və o vaxt bir çağırışla çıxış etdim: hər bir bakılı iki ağac əkib böyütməlidir. Mənim bu çağırışıma bakılılar cavab
verdilər və qısa bir müddətdə Bakının yaşıllaşması planının həyata keçirilməsinə başlandı. Siz bunu bilirsiniz.
Siz onu da bilirsiniz ki, keçmiş zamanlarda, qədim dövrlərdə Bakı ağacsız, yaşıllıqsız olubdur, bundan insanlar
çox əziyyət çəkiblər.
Həmin planın həyata keçirilməsində suraxanılıların da böyük rolu vardır. İndi baxıram – ətrafda, hər yerdə
ağaclar, yaşıllıq vardır. Təkcə burada deyil, Bakının hər yerində yaşıllıq vardır. İndi mən şəhərdən buraya
Suraxanı rayonunun ərazisində yerləşən hava limanına gedən yolla gəlirdim. Bu yolun o tərəfi də, bu tərəfi də
ağaclardır. Təkcə ağaclar deyil, artıq hər yerdə meşələr yaranıbdır.
Mən o illəri xatırlayıram. O illərdə mən hər bir rayonun rəhbərinə müəyyən bir hissə vermişdim və ona
demişdim ki, bütün nailiyyətlərlə bərabər, sənin bu yaşıllıq sahəsində gördüyün işlər də qiymətləndiriləcəkdir.
Xatirimdədir, rayonlar bir-biri ilə yarışırdı, çalışırdı. Bununla da biz Bakını yaşıllaşdıra bildik.
Suraxanı hissəsində buruqlar torpağı neftlə bulamışdı. Mənə deyirdilər ki, burada ağaclar bitməyəcəkdir.
Ancaq nəinki yol qıraqlarında – siz bunları görürsünüz – yoldan kənarda da, həmin buruqların yanında da, neftə
bulaşmış torpaqda da ağaclar əkilibdir. İndi bu ağaclar böyüyübdür, onlar xalqa xidmət edir, Bakının iqlimini
yaxşılaşdırır, Bakıda havanın təmizliyini təmin edir. Bunların böyük əhəmiyyəti vardır.
Təəssüflər olsun ki, mən respublikadan getdikdən sonra və xüsusən Azərbaycanda hərc-mərclik,
hakimiyyətsizlik dövründə bizim gördüyümüz bu böyük işləri pozmaq istədilər. Bir çox yerlərdə ağaclar kəsildi,
ayrı-ayrı adamlar bundan öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə etdilər. Mən 1993-cü ildə Bakıya dönərkən,
Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə gələrkən bunları araşdırdım, bildim və ürəyim çox ağrıdı. Yenə də müraciət
etdim ki, gəlin Bakının yaşıllaşdırılmasını davam etdirək. Mən çox məmnunam, sevinirəm ki, indi Bakıda hər
bir rayonda, o cümlədən sizin Suraxanı rayonunda yeni-yeni parklar açılır, yaşıllaşdırma işi gedir. Bu işlərə
görə sizə təşəkkür edirəm və bu hadisələr münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Burada artıq deyildi ki, Suraxanıda dindar olub, ancaq heç vaxt məscid olmayıb. Bir ona görə yox ki,
sovet hakimiyyəti qurulandan sonra məscidləri qadağan etdilər. Çıxış edənlər bunu qeyd etdilər ki, ondan əvvəl
də məscid olmayıbdır. İndi mən çox şadam ki, burada gözəl bir məscid tikilibdir, dindarların istifadəsinə
verilibdir. Bu məscid də Azərbaycanda xalqın mənəvi, milli, dini dəyərlərinin yaşamasına kömək edəcək və
xalqımızın yüksək əhval-ruhiyyəyə malik olması üçün çox işlər görəcəkdir.
Suraxanı Azərbaycanın qədim rayonlarındandır. Suraxanının neftçiləri, ümumiyyətlə, fədakar insanları
Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə səhifələr yazmışlar. İlk dəfə XIX əsrin ortalarında Azərbaycanda sənaye
üsulu ilə neft çıxarılmasına Suraxanıda başlanmışdır. Ondan sonrakı illərdə Suraxanının zəhmətkeşləri,
neftçiləri Azərbaycan Respublikasına, təkcə Azərbaycan Respublikasına deyil, - o vaxt biz böyük Sovetlər
ölkəsinə xidmət edirdik, - milyonlarla, yüz milyonlarla ton neft çıxarıb istifadəyə vermişlər. Bunlar Suraxanının
gözəl tarixidir, keçmişidir.
Eyni zamanda xatırlayıram, 1970-80-ci illərdə biz burada həm neft sənayesinin, həm də maşınqayırma
sənayesinin, başqa müəssisələrinin fəaliyyətini artırmağa çalışırdıq və buna da nail olduq. O illərdə
Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Suraxanıda da böyük abadlıq işləri getmişdi, insanların sosial
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vəziyyətini təmin etmək üçün çox böyük tədbirlər görülmüşdü, yaşayış evləri tikilmişdi, bir çox başqa işlər
görülmüşdü. Mən onları böyük məhəbbət hissi ilə xatırlayıram. Çünki o illərdə biz bu işləri sizinlə bərabər
görürdük. Güman edirəm ki, mənim göstərdiyim diqqəti, qayğını suraxanılılar heç vaxt unutmayacaqlar.
Mən 1970-80-ci illərdə Sovetlər İttifaqının Ali Sovetində sizin deputatınız olmuşam. Siz o illərdə mənə
böyük etimad göstərmisiniz, mənim seçicim olmusunuz, mənə səs vermisiniz. Mən də çalışmışam sizin
etimadınızı doğruldum. Mən o illəri heç vaxt unutmayacağam. Mən o illərdə sizinlə tez-tez görüşürdüm, biz
bütün işləri birgə həll edirdik.
İndi isə, 1993-cü ildən sonra siz yenə də mənim seçicilərimsiniz. 1993-cü ilin oktyabrında və 1998-ci ilin
oktyabrında siz etimad göstərib məni müstəqil Azərbaycanın prezidenti seçmisiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm və
bir daha bəyan edirəm ki, sizin etimadınızı daim doğruldacağam və etimadınıza həmişə layiq olacağam.
Mən bizim bugünkü görüşümüzü müəyyən mənada öz seçicilərimlə görüş hesab edirəm. Ona görə də mən
sizin qarşınızda durmuşam və sizə hesabat verirəm. Hesabat verərək bildirmək istəyirəm ki, müstəqil
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi bizim əsas vəzifəmizdir. Biz bu işi, bu
vəzifəni hər il ardıcıl surətdə həyata keçirməyə çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq.
Azərbaycan keçid dövrünü yaşayır. Keçid dövrünün böyük problemləri, çətinlikləri vardır. Bilirsiniz ki,
Azərbaycan üçün bu keçid dövrü daha da ağırdır. Ona görə ki, Azərbaycan müstəqillik əldə edən zaman
respublikamızda daxili ictimai-siyasi vəziyyət çox ağır idi. Qanunsuz silahlı dəstələrin yaradılması, hakimiyyət
uğrunda mübarizə, cinayətkarlığın artması, bir çox belə hallar Azərbaycan vətəndaşlarını incidirdi və daxili
vəziyyəti pozmuşdu. Ona görə də Azərbaycan bu keçid dövrünü daha da ağır keçirirdi. Digər tərəfdən, 1988-ci
ildə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün başlanması və buna görə baş vermiş müharibə nəticəsində o illər
respublikamızda sabitlik pozulmuşdu. Bəziləri «Dağlıq Qarabağ kartı»ndan istifadə edərək hakimiyyət uğrunda
mübarizə aparırdılar və bunlar hamısı Azərbaycanı böyük bəlalara gətirib çıxarmışdı. Bunların nəticəsində
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş və işğal edilən
torpaqlardan bir milyondan artıq qaçqın öz yerlərindən zorla qovulmuşdur, indi onlar başqa yerlərdə yaşayırlar.
Biz şəhidlər vermişik, qan tökmüşük, torpağımızı qorumuşuq. Mən bu gün sizə bəyan edirəm ki, biz beş
ildir sülh danışıqları aparırıq. Bu danışıqları bundan sonra da aparacağıq. Əmin olun ki, işğal edilmiş torpaqlar
azad olunacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək və köçkünlər, qaçqınlar, o cümlədən, burada çıxış
edən zəngilanlı bacım öz yerinə, yurduna qayıdacaqdır.
Azərbaycan bu keçid dövründə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu ilə məşğuldur.
Azərbaycan dövləti bu keçid dövründə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün müxtəlif tədbirlərin həyata
keçirilməsi ilə məşğuldur. O cümlədən, iqtisadi islahatlar və onların nəticələri bizim əldə etdiyimiz
nailiyyətlərin əsas səbəbləridir.
Azərbaycan dövləti insanlara rahatlıq, sakitlik yaradıbdır. Ən böyük nailiyyətimiz odur ki, biz 1993-cü
ildən başlayaraq Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyəti normallaşdırmağa çalışmışıq. Doğrudur, bu,
bizim üçün asan olmayıbdır. Bizə qarşı çevriliş cəhdləri olubdur, bizə qarşı güllələr atıblar, terrorlar ediblər.
Ancaq bunların heç birisi bizi sarsıtmayıbdır. Biz tutduğumuz yolla getmişik və nəhayət, Azərbaycanın bu
cinayətkar, düşmən ünsürlərdən təmizlənməsini təmin etmişik.
İndi Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür. Bu, dövlət, millət üçün, hər bir vətəndaş üçün
lazımdır. Ona görə də bu ictimai-siyasi sabitliyi qorumaq həm dövlətin borcudur, həm də hər bir Azərbaycan
vətəndaşının şərəfli borcudur. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu yolla gedirik və bundan sonra da bu yolla
gedəcəyik.
Şübhəsiz ki, bu keçid dövrünün sosial-iqtisadi sahələrdəki çətinlikləri insanların həyatına da təsir edibdir.
Biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda insanların bir qismi istənilən səviyyədə yaşamır. Onların həyat tərzini
yaxşılaşdırmaq üçün biz bəzi tədbirlər görürük. Bu tədbirlərin nəticəsində də 1995-ci ildən başlayaraq
Azərbaycanda iqtisadiyyat yüksəlir, istehsal artır. Bunun nəticəsində də Azərbaycan vətəndaşlarının rifah halı
tədricən yaxşılaşır.
Bilirsiniz ki, 1995-ci ilə qədər Azərbaycanda hər il iqtisadiyyat tənəzzülə uğrayırdı və Azərbaycan
vətəndaşları bundan çox əziyyət çəkirdilər. Artıq biz inkişaf dövründəyik, yolundayıq. Sizi əmin edirəm ki,
aparılan iqtisadi, siyasi islahatlar, bütün tədbirlər Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyətini ilbəil yaxşılaşdıracaq,
iqtisadiyyatı inkişaf etdirəcək və vətəndaşlarımızın həyat tərzini xeyli yüksəldəcəkdir.
Amma buna görə təkcə dövlət, hökumət yox, hər bir vətəndaş, məsul vəzifəli hər bir şəxs, hər bir rayon,
müəssisə, kollektiv rəhbəri çalışmalıdır. Xalqımız çalışır. Bizim əldə etdiyimiz bütün bu nailiyyətlər məhz
Azərbaycan xalqının fədakar əməyinin nəticəsidir. Mən bu gün xalqımıza, millətimizə, vətəndaşlarımıza
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Azərbaycanın müstəqilliyinə sadiq olduqlarına, bu keçid dövründə iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində
fədakarlıq göstərdiklərinə, vətəndaşlıq borclarını yerinə yetirdiklərinə görə səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm.
Ancaq eyni zamanda, hər yerdə vəziyyət istədiyimiz səviyyədə deyildir. Təəssüflər olsun ki, bəzi
rayonların, şəhərlərin işinin səviyyəsində fərqlər çoxdur. Mən Suraxanı rayonunun son illərdə əldə etdiyi
nailiyyətlər haqqında demək istəyirəm. Şübhəsiz ki, Suraxanı rayonu da bu keçid dövrünün bəlaları, problemləri
ilə üzləşibdir.
Mən bir neçə gün bundan əvvəl Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovun
məruzəsini aldım, göstəricilərlə tanış oldum. Mən bunları əvvəl də bilirdim, amma bir daha tanış oldum və
gördüm ki, Suraxanı rayonu rəhbərlərinin, bu rayonun müəssisə, təşkilat rəhbərlərinin son illərdəki səyləri
nəticəsində daxili imkanlardan səmərəli istifadə olunaraq başqa rayonlara nisbətən çoxlu nailiyyətlər əldə
edilmişdir. Burada həm sənaye məhsulu istehsalı, həm də neft istehsalı artmış, inkişaf etmişdir. Sizin rayonunuz
Azərbaycanda hasil edilən qazın 32 faizini verir. Bunu siz – Suraxanı neftçiləri təmin edirsiniz. Buna görə mən
Suraxanı neftçilərinə bir daha təşəkkür edirəm.
Suraxanının rəhbərliyi istehsalın artımı ilə bərabər, rayonda sosial məsələlərin həll edilməsinə də çox fikir
verir. Bu, bizim əsas vəzifəmizdir. Əgər keçmişdə əsas vəzifə istehsal idisə, indi əsas vəzifə istehsalla yanaşı,
xalqın, millətin, insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Sizin rayonda bu sahədə çox işlər
görülübdür.
Suraxanıda abadlıq işləri çox görülübdür, yaşayış binaları inşa edilibdir, yeni qaz, su kəmərləri
çəkilibdir, yeni bulaqlar tikilibdir. Bunlar hamısı rayonun daxili imkanları çərçivəsində edilibdir. Bütün bunlar
çox sevindiricidir.
Mən neftçilərin fəaliyyəti haqqında dedim. Eyni zamanda başqa sənaye müəssisələrində də işlər yaxşı
gedir. Mən indi burada keçmiş dostum, Suraxanı neft maşınqayırma zavodunun direktoru Arif Babayevlə
görüşdüm. Onunla xatırladıq ki, 1970-80-ci illərdə biz bu zavodun inkişaf etməsi üçün nə qədər böyük səylər
qoyurduq. O illərdə dərinlik nasosları istehsal edən zavod Sovet İttifaqının neft sənayesinin bir çox hissəsini
təmin etməli idi. Amma şikayətlər də var idi ki, nasoslar keyfiyyətli deyil. Mən bir neçə dəfə bu zavoda gəldim,
zavodun işini müzakirə etdim, müəssisəyə yardım göstərdim. Bu zavod ayağa qalxdı, inkişaf etdi.
Doğrusu, mən hesab edirdim ki, bu keçid dövründə bizim başqa sənaye müəssisələri kimi, bu zavod da
geriləyibdir. Ancaq yox, göstəricilər onu sübut edir ki, zavod işləyir, çalışır. Bu gün Arif Babayev mənə çox
gözəl məlumatlar verdi. Bunlar məni sevindirdi. Zavodda istehsal da var, bütün kollektiv də işləyir. O mənə
dedi ki, bu dövrdə biz bir nəfəri də işdən azad etməmişik, ixtisara yol verməmişik. Demək, çalışan, işləyən elə
bu şəraitdə də hər bir iş görə bilər. Bax, bu, neft maşınqayırma zavodunun, neftçilərin və Suraxanı rayonunun
timsalıdır.
Arif Babayev qaçqınlara da yaxşı baxır. Bəli, onları da mənə dedi. Mən vaxtınızı alıb bu məsələlərin
hamısını demək istəmirəm, bunlar sizə məlumdur. Bir də deyirəm, zavodun timsalında, rayonun əldə etdiyi
ümumi nailiyyətlərin timsalında qətiyyətlə demək olar ki, hansı müəssisədə, hansı təşkilatda, hansı kollektivdə,
hansı rayonda iş yaxşı qurulursa və daxili imkanlardan istifadə olunursa, orada inkişaf daim olacaqdır.
Suraxanıda inkişaf var. Məsələn, əgər 1995-ci ildə rayon sakinlərinin orta əmək haqqı 137 min manat olmuşdusa, keçən ilin nəticələrinə görə 370 min manatdır. Görürsünüz, nə qədər artım olubdur. Amma təəssüf ki,
bəzi rayonlarda belə deyildir.
Ona görə də mən bu gün Suraxanı rayonunun həm sənaye müəssisələrinin işini, həm sosial sahəsinin işini,
həm də rayon icra hakimiyyətinin və onun başçısı Hacıbala Abutalıbovun işini bir nümunə kimi göstərir və
hesab edirəm ki, bu təcrübə Azərbaycanın bütün rayonlarına, bütün müəssisələrinə yayılmalıdır. Mən xüsusi
sərəncam verəcəyəm və rayonun göstəricilərini əks etdirən arayışı bütün rayon icra hakimiyyətlərinə, şəhər icra
hakimiyyətlərinə göndərəcək və onlardan tələb edəcəyəm ki, onlar da suraxanılılar kimi, Suraxanı icra
hakimiyyəti kimi işləsinlər.
Əziz dostlar, mən bu gün çox şad olduğumu sizə bir daha bildirirəm. Hər dəfə belə görüşlər mənə daha
çox ümid, enerji və inam verir. Sizin verdiyiniz bax, bu inamla mən Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini inkişaf
etdirəcəyəm və Azərbaycan prezidenti kimi, ölkəmizi bundan sonra da yüksəklərə qaldıracağam.
Yoldan bu tərəfə gələndə görmüşəm ki, insanlar xoş, yüksək əhval-ruhiyyədə, buraya toplaşanların hamısı
gözəl əhval-ruhiyyədə yaşayırlar. Bunun da səbəbi məhz ondan ibarətdir ki, Suraxanı rayonunda insanlara qayğı
var, Suraxanı rayonunda görülən işlər insanların sosial problemlərinin çoxunu həll edə bilər. Bu da
sevindiricidir, mənim üçün çox böyük əsasdır.
Əziz dostlar, bu gün mənə göstərdiyiniz mehribanlığa görə, hərarətli duyğularınıza, hissiyyatlarınıza görə
və bu dostluq görüşünə görə sizə bir daha təşəkkür edir, hamınıza cansağlığı, səadət arzu edirəm.
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Eşq olsun Suraxanıya! Eşq olsun suraxanılılara! Eşq olsun Suraxanı neftçilərinə!
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XƏZƏRİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDAKI «ŞAHDƏNİZ» YATAĞINDA ƏLDƏ EDİLMİŞ
NƏTİCƏLƏRİN TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
12 iyul 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün biz çox əlamətdar bir hadisə münasibətilə buraya toplaşmışıq. Azərbaycan dövlətinin yeni neft
strategiyası, neft doktrinasının əməli surətdə həyata keçirilməsinin müsbət nəticəsi ilə tanış olmaq və bu
məsələni müzakirə etmək məqsədi ilə biz bu gün buradayıq.
Məlumdur ki, 1994-cü ildən Azərbaycan dövləti özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və bu
strategiyanın da əsas mənası, əsas prinsipləri Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərindən, o cümlədən neft və qaz
sərvətlərindən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha da səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir.
Gənc, müstəqil Azərbaycan bu arzularla yaşayaraq, eyni zamanda dərk edirdi ki, bu böyük işləri təkbaşına
görə bilməz. Ona görə də bizim zəngin neft, qaz yataqlarının işlənilməsini və xalqın mənafeyi üçün istifadə
olunmasını, yalnız dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə, onlara məxsus olan neft şirkətləri ilə, yüksək
texnologiyası ilə həyata keçirmək mümkündür. Məhz buna görə də 1994-cü ilin sentyabr ayının 20-də
Azərbaycan, Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti dünyanın bir çox böyük neft şirkətləri ilə ilk böyük müqaviləni
imzaladı. Bu müqaviləyə də «Əsrin müqaviləsi» adı verildi. Bu müqavilə ardıcıl surətdə həyata keçirilir, onun
müsbət nəticələrini biz artıq bir müddət bundan öncə müşahidə, hiss etmişik və ondan istifadə edirik.
Məlumdur ki, «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarından çıxarılan neft ilə əlaqədar olan bu konsorsium
çox müvəffəqiyyətlə işləmişdir və 1997-ci ilin noyabr ayının 12-də biz «Çıraq» neft yatağından ilkin nefti
almışıq.
Bu münasibətlə Azərbaycanda çox işlər görülübdür. Onlardan biri də ondan ibarətdir ki, biz neftin dünya
bazarına ixrac edilməsi üçün neft kəmərləri yarada bilmişik: birinci – Bakı-Novorossiysk, ikinci – Bakı – Supsa.
Onların hər ikisi Qara dənizdəki limanlara çıxır – biri Rusiyaya, biri Gürcüstana. Təəssüf ki, bizim ilk
qurduğumuz neft borusu – Bakı-Novorossiysk neft kəməri normal işləmir, vaxtaşırı orada neftin hərəkəti
bağlanır və son üç ayda tamamilə bağlanıbdır. Bu bizə bir çox çətinliklər yaradır.
Mən bu münasibətlə onu deyə bilərəm ki, biz 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayanda Rusiya
hökuməti bizə vədlər verirdi ki, siz bu hasil olan neftin hamısını Rusiya vasitəsilə ixrac edin və başqa
marşrutlara göz dikməyin, biz bunların hamısını təmin edəcəyik.
Biz buna inandıq və ona görə də ilkin neftin ixracı üçün birinci neft kəmərini Rusiyanın ərazisindən
Novorossiysk limanına çəkdik. Ancaq təəssüflər olsun ki, Rusiyanın hökuməti verdiyi vədləri yerinə yetirmir
və bizim bu boru xətti üzrə neft ixracımız çox çətinliklərlə rastlaşır. Bununla da həm xarici şirkətlər çox şey
itirir, həm də Azərbaycan Respublikası çox şey itirir.
Ancaq inşa etdiyimiz və bu ilin aprel ayında istifadəyə verdiyimiz Bakı-Supsa neft kəməri işləyir. Tam
gücü ilə işləyir və «Çıraq» neft yatağından hasil olunan neft bu kəmər vasitəsilə dünya bazarına çıxarılır. Yaxşı
ki, biz bu neft kəmərini vaxtilə planlaşdırdıq və tikdik.
Bizim böyük nefti ixrac etmək üçün planlaşdırdığımız böyük neft kəməri – Bakı-Ceyhan, BakıGürcüstan-Türkiyə-Ceyhan neft kəməri də mütləq tikilməlidir və məlumdur ki, biz bu sahədə çox işlər
görmüşük. Son zamanlar Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Türkiyə hökuməti ilə, Türkiyənin bu barədə
səlahiyyətli şəxsləri ilə danışıqlar aparıbdır. Bildiyimə görə, Türkiyənin Böyük Millət Məclisi bu məsələyə
baxıbdır və zəmanət haqqında hökumətə razılıq veribdir. Beləliklə, biz tezliklə Bakı- Ceyhan xəttinin də


Təqdimat mərasimində ARDNŞ-nin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev, Böyük Britaniyanın, ABŞ-ın, Norveçin,
Rusiyanın, İtaliyanın, Fransanın, İranın, Türkiyənin ölkəmizdəki səfirləri – Deyvid Rocer Tomas, Stenli Eskudero, Olaf
Berstad, Aleksandr Bloxin, Alessandro Fallovollita, Jan Pyer Kinyut, Əlirza Bikdeli, Qədri Ecvet Tezcan, «Şahdəniz»
müqaviləsinin həyata keçirilməsinin iştirakçısı olan xarici şirkətlərin nümayəndələri, ARDNŞ-nin rəhbər işçiləri iştirak
edirdilər.
 Mərasimdə konsorsiumun prezidenti «Bi Pi-AMOKO Eksploreyşn, Azərbaycan» şirkətinin prezidenti Endi Honvud,
«Statoyl» şirkətinin maliyyə nəzarəti meneceri İnge Layf Rulendsholm, ARDNŞ-nin vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə
çıxış edərək məlumat verdilər.
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tikilməsinə başlayacağıq. Bu, mütləq lazımdır. Bizim bu tədbirlərimizi bəyənməyən, yaxud onun əleyhinə
çıxanlar artıq görürlər ki, bir müqavilə – «Azəri», «Çıraq», «Cünəşli» müqaviləsi işləyir, neft verir. İndi digər
bir müqavilə haqqında da biz burada danışacağıq. Burada da artıq böyük imkanlar açılır və beləliklə,
Azərbaycan nəzərdə tutduğu kimi, öz neft strategiyasını həyata keçirir. Əvvəldə nəzərdə tutulduğu kimi,
Azərbaycanda böyük neft ehtiyatları vardır, böyük qaz ehtiyatları vardır və bunların işlənilməsi, dünya
bazarlarına çıxarılması bizim bugünkü və gələcək vəzifələrimizdir. Bunları həyata keçirmək üçün biz bu boru
xətlərini mütləq tikməliyik.
1996-cı ilin iyun ayının 4-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti dünyanın bir neçə böyük şirkətləri ilə yeni
bir müqavilə imzalamışdır. Bu müqavilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən çox böyük, zəngin
«Şahdəniz» neft yatağının işlənilməsi üçün imzalanmışdır. Müqavilə imzalanandan sonra konsorsium təşkil
olunmuşdur. Bu konsorsiuma Böyük Britaniyanı təmsil edən «Bi Pi-AMOKO», Norveçi təmsil edən «Statoyl»,
Fransanı təmsil edən «Elf agiten», həm Rusiyanı, həm İtaliyanı təmsil edən «LUKoyl-ACİP», Türkiyəni təmsil
edən «Türk petrolları şirkəti», İranı təmsil edən «OPEK» şirkətləri daxildir. Bilmirəm, hamısını dedim, yoxsa
yox. Deyəsən çatışmayan olmadı.
Siz bu konsorsiumun tərkibinə fikir verin. Burada Avropanın bir neçə böyük dövlətinin böyük neft
şirkətləri vardır. Amerikanın neft şirkəti var, Rusiyanın, Türkiyənin, İranın neft şirkətləri vardır. Görürsünüz,
biz nə qədər böyük dairəni əhatə etmişik. Bu müqavilə 1996-cı ilin oktyabr ayında Azərbaycanın Milli Məclisi
tərəfindən təsdiq olunubdur və ondan sonra da yaranmış konsorsium işə başlayıbdır.
«Şahdəniz» yatağı Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda demək olar ki, ən böyük və ən zəngin neft
və qaz yataqlarından biridir. Bu, daha çox qaz yatağıdır, nəinki neft yatağıdır. Bu yatağı ilk dəfə Azərbaycanın
neftçiləri, neft kəşfiyyatçıları 1954-cü ildə kəşf etmişlər. 1976-cı ildə bu yataqda müəyyən qazma, geoloji işlər
aparılıbdır və yatağın zəngin qaz sərvətlərinə malik olduğu müəyyən edilibdir. Ondan sonra 1980-ci illərdə
müəyyən işlər aparılıbdır. Hətta mənim xatirimdədir, Xoşbəxt Yusifzadə bir dəfə mənə dedi ki, onlar, bilmirəm, 1990-cı ildə idi, haçan idi, - orada bir quyu qazıb qaz çıxarmaq istəmişdilər. Ancaq o illər belə böyük
yataqları işlətmək, şübhəsiz ki, asan məsələ deyildi.
Mən sizə açıq deyim, biz Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən sovet hökuməti də bu yataqların
işlənilməsinə o qədər fikir vermirdi və Azərbaycana vəsait ayırmırdı. Ancaq bu, çox yaxşı olubdur. Çünki biz bu
yataqları, demək olar, qoruyub saxlamışıq ki, indi, Azərbaycan müstəqil olduğu zaman bu yataqlardan sərbəst,
özü istədiyi kimi istifadə etsin. Yəni bu «Şahdəniz» yatağının böyük tarixi vardır. Azərbaycan neftçilərinin,
geoloqlarının, kəşfiyyatçılarının bu yatağın kəşf olunmasında və orada qazma işləri aparılmasında, bu yatağın
imkanlarının müəyyən edilməsində böyük xidmətləri vardır. Mən bunu həmişə olduğu kimi xüsusi qeyd etmək
istəyirəm.
«Şahdəniz» neft yatağında yaranmış konsorsium tərəfindən aparılan işlər bizim, Azərbaycan neftçilərinin
ondan əvvəl gördüyü işlərin nə qədər səmərəli və nə qədər dəqiq olduğunu təsdiq edir. Bu müqaviləni
imzalayarkən, şübhəsiz ki, biz hamısına çox diqqət veririk və hər bir şeyi ölçüb-biçirik. Bunu imzalayarkən
bizim geoloqların, neftçilərin proqnozu belə idi ki, buradan, «Şahdəniz» yatağından 400 milyard kubmetr qaz
almaq olar və xeyli miqdarda da kondensat almaq olar. Azərbaycanda olan bu yataq haqqında materiallarla tanış
olan «Bi Pi», «Statoyl» və başqa şirkətlər də bu müqaviləni imzalamaqdan əvvəl bunu bilirdilər və inanaraq bu
müqaviləni imzalamağa getmişdilər.
1997-1998-ci illərdə və bu ilin birinci hissəsində konsorsium tərəfindən çox böyük iş görülübdür. Mənə
verilən məlumatlara görə, yaxşı nəticələr əldə olunubdur. Bu nəticələri dinləmək üçün mən konsorsiumun
üzvlərini və bu məsələ ilə əlaqədar olan başqa şəxsləri, o cümlədən xarici ölkələrin – bu şirkətlərin mənsub
olduqları ölkələrin səfirlərini buraya dəvət etmişəm.
YEKUN NİTQİ
Birinci növbədə mən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini, «Şahdəniz» konsorsiumunu və bu konsorsiuma
daxil olan şirkətləri bu böyük nailiyyət münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. «Şahdəniz» konsorsiumunun
prezidentinin və başqa natiqlərin burada verdikləri məlumatlar bizi həddən artıq sevindirir və güman edirəm ki,
bu, dünya miqyasında böyük bir hadisəyə çevriləcəkdir. Əgər «Şahdəniz» konsorsiumunun prezidenti bu gün bu
ilkin məlumatı verərək, eyni zamanda hasil olunacaq qazın dünya bazarlarına ixrac edilməsi haqqında məsələ
qoyursa və bunun da müvafiq marşrutunu göstərirsə, bu o deməkdir ki, əldə olunan nailiyyət o qədər əsaslıdır
ki, - bu nailiyyət təkcə rəqəmlərlə sayılmır, yəqin ondan da çoxdur, çünki dünyaya qaz ixrac etmək üçün gərək
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lazımi qədər qaz olsun, - demək, «Şahdəniz» yatağında deyilən qədər və bəlkə də deyiləndən çox qaz var. Bu,
ən sevindirici haldır.
Bu gün şəxsən mənim üçün böyük bir bayramdır. Çünki hörmətli Xoşbəxt Yusifzadə burada xatırlatdı,
1969-cu ildə mən Azərbaycana başçılıq etdiyim zamandan – 70-80-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinin
inkişaf etdirilməsi üçün çox böyük işlər görmüş və böyük xidmətlər göstərmişdim. Xoşbəxt Yusifzadə düz
deyir, əgər o illərdə biz Xəzərin dərinliklərində olan neft və qaz yataqlarından istifadə edilməsi üçün lazımi
maddi-texniki baza yaratmasaydıq və bu işləri aparmasaydıq, şübhəsiz ki, indiki nailiyyətləri əldə edə
bilməzdik.
Mən vaxtilə böyük məmnuniyyətlə «Dədə Qorqud» qurğusunun və «İstiqlal» qazma qurğusunun
açılışında iştirak etdim. Ona görə ki, bu qurğular bizim qarşıda duran planlarımızın həyata keçirilməsi üçün ən
vacib vasitələrdən biri idi. Amma bir də ona görə ki, bu qurğular yeni deyildir, onlar məhz mənim təşəbbüsümlə
70-ci və 80-ci illərdə Azərbaycana, Xəzər dənizinə gətirilmiş «Şelf-2», «Şelf-3», «Şelf-4», «Şelf-5» qazma
qurğularıdır. Onları o vaxt biz gətirdik, mənim təşəbbüsümlə gətirdik. Gətirdik ki, Xəzər dənizində suyun
dərinliyi artıq 20 metr yox, 80 metr, 90 metr, 120 metr, 200 metr olan sahələrdə quyu qaza bilək.
Biz bunlara nail olduq. O «Şelf»lər öz işlərini gördülər, çox quyular qazdılar. Doğru deyirsən, əgər o
«Şelf» olmasaydı, biz «Günəşli» yatağından neft ala bilməzdik. İndi sən buyurdun ki, «Cünəşli» yatağı
Azərbaycan neftinin 60 faizini verir. Bunları biz etdik. Əgər onu etməsəydik, o qurğuları buraya gətirməsəydik,
Sovet İttifaqının, necə deyərlər, əlindən çətinliklə dartıb alıb buraya gətirməsəydik, indi «Cünəşli» yatağı yox
idi, Azərbaycan neft ölkəsi olaraq neftsiz qalacaqdı.
İndi isə onlar bizim müasir həyatımıza xidmət edirlər. Amma onlardan ikisi modernləşdirilib, gör növbədə
neçəsi qalıb! Onların da modernləşdirilməsindən söhbət gedir, elədirmi? Olacaq, çünki biz 20-yə qədər
müqavilə imzalamışıq. Bunların hamısını iki qazma qurğusu ilə etmək olmaz. Bunlar da olacaqdır.
Demək, biz bunun əsasını o vaxt yaratmışdıq. Bu da bu gün gördüyümüz işlər üçün çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
«Şahdəniz» Azərbaycan alimləri, neftçiləri, geoloqları tərəfindən kəşf olunan yataqlar içərisində ən
böyüklərindən biridir. Burada onun sahəsi haqqında slaydlar da göstərildi və hamıya məlum oldu ki, nə qədər
sahəni əhatə edir. Amma bu gün bizim üçün daha da əhəmiyyətli odur ki, «Şahdəniz» konsorsiumunun
prezidenti bəyan etdi ki, «Şahdəniz» yatağı dünya əhəmiyyətli yataqdır.
Mən görüşümüzün əvvəlində dedim ki, biz «Şahdəniz» yatağının potensialını bilirdik. Ona görə də bu
yatağın əsasında müqavilə imzalamışdıq və bilirdik ki, bundan yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. Onlar hamısı
proqnozlar idi. Amma indi görünür ki, bu proqnozlar əsaslı olub, düz olubdur. Bu, Azərbaycan neftçilərinin,
alimlərinin, Azərbaycan geoloqlarının nə qədər yüksək səviyyəli biliyə malik olduqlarını göstərir ki, belə bir
şəraitdə proqnoz verirlər və bu proqnoz da artıqlaması ilə təsdiq olunur.
Bu gün «Şahdəniz» konsorsiumunun prezidenti bəyan etdi ki, 400 milyard kubmetr qaz var, ancaq 700
milyard kubmetrə qədər çata bilər. Bizim çox hörmətli geoloqumuz isə, - demək olar ki, Azərbaycanda Xəzər
dənizini Yusifzadə kimi bilən ikinci adam yoxdur, - deyir ki, orada bir trilyon kubmetrə qədər qaz olacaqdır.
Bu gün fürsətdən istifadə edərək, «Şahdəniz» yatağını kəşf edənlərə və Xəzər dənizindəki bütün başqa
yataqları kəşf edən bizim alimlərə, neftçilərə, geoloqlara, - dünyasını dəyişənlərə də, bu gün yaşayanlara da,
bütün Azərbaycan neftçilərinə bir daha, bir daha təşəkkür edirəm.
Eyni zamanda bugünkü məlumat, dünyaya bəyan etdiyimiz təqdimat bir çox adamlara artıq onların nə
qədər yanlış fikirdə olduqlarını, yaxud da qəsdən Azərbaycanın əleyhinə fikir söylədiklərini göstərəcəkdir.
1994-cü ilin sentyabrında biz Azərbaycanda ilk müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayandan sonra
başımıza böyük bəlalar gəldi: terror aktları, dövlət çevrilişinə cəhdlər və başqa cinayətlər. Xarici və daxili
düşmənlər artıq gördülər ki, Azərbaycan öz iqtisadiyyatının inkişaf yolunu müəyyən edib və bu yolla gedir.
Ancaq heç kəs heç bir şeyə nail ola bilmədi, - Azərbaycan dövləti öz iradəsi ilə gedib, getdi və bu gün də gedir.
Təəssüf ki, Azərbaycanın daxilində olan Azərbaycan vətəndaşları – müxalifət qrupları da bu müqavilələrin
imzalanmasının, bu sahədə görülən işlərin əleyhinə çıxdılar.
Onların bu məsələlər barədə lazımi təsəvvürləri olmadığı halda, sadəcə, «Azərbaycanda hər şey yaxşı yox,
pis olsun» mövqeyindən çıxış edirdilər, ona görə də bunun əleyhinə çıxırdılar.
Xatirimdədir, ilk neft müqaviləsi – «Əsrin müqaviləsi» Azərbaycanın Milli Məclisində müzakirə
olunarkən müxalifət qüvvələri bunun əleyhinə çıxaraq belə fikirlər söyləyirdilər ki, nə üçün biz öz
sərvətlərimizi xarici ölkələrə, şirkətlərə veririk, bu sərvətləri saxlamalıyıq, nefti sonra özümüz çıxarmalıyıq və
ondan xalqımız üçün istifadə etməliyik. Ancaq anlaya bilmirdilər ki, özümüz bu işləri hələ 10, 15, 20 il də
bundan sonra görə bilmərik. Mən bunu Azərbaycanın və Sovetlər İttifaqının neft sənayesi ilə 30 il məşğul olan
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bir adam kimi deyirəm. Lakin neft sənayesinin nə olduğunu bilməyən, küçədən gələrək Azərbaycan
parlamentinə girən və gündə orada cürbəcür müxalifət fikirlər söyləyən adamlar bunu bilmirdilər və bilə də
bilməzdilər. Onlara yalnız o lazım idi ki, bu müqavilə müzakirə zamanı qəbul edilməsin.
1996-cı ildə, «Şahdəniz» müqaviləsinin imzalanması ərəfəsində ölkəmizdə bizimlə işləyən bir şəxs bu
müqavilənin imzalanmasının tam əleyhinə çıxdı. Həmin adam üç il bundan əvvəl Azərbaycanı tərk edəndən
sonra mən onun adını heç vaxt çəkməmişəm. Çünki o, layiq deyil ki, mən onun adını çəkim. Ancaq bu gün
həqiqəti bildirmək üçün mən onun adını çəkməliyəm. O, Milli Məclisin həmin dövrdəki sədri Rəsul Quliyev idi.
Bu müqavilə bir neçə ay idi ki, hazırlanırdı, bütün şirkətlərlə razılaşdırılmışdı, artıq imzalanmağa hazır
idi. Müqavilənin imzalanmasından bir həftə əvvəl o, mənim yanıma gəlib dedi ki, bu müqaviləni imzalamaq
olmaz. Soruşdum ki, nə üçün? Dedi ki, Dövlət Neft Şirkətindən olan adamlar Sizə düzgün məlumat
verməyiblər, burada çoxlu səhvlər, bizim üçün zərərli olan çoxlu şeylər var, ona görə də bunu imzalamaq olmaz.
Mən soruşdum ki, bəs sən indiyə qədər harada idin? O, Milli Məclisin sədri səlahiyyətini daim aşaraq neft
şirkəti ilə həmişə əlaqədə idi və çalışırdı ki, bu şirkətin işlərinə rəhbərlik etsin. O, bu müqavilənin hazırlanması
prosesi ilə yaxşı tanış idi. Bilirdi ki, hər şey yaxşıdır.
Biz burada neft-qaz sərgisi keçirirdik. Bu müqavilə həmin gün imzalanmalı idi. O, bu məsələni bir həftə
qabaq ortaya atdı ki, işi pozsun. Mən hər fikri nəzərə alıram. Ona görə də onun fikrini nəzərə aldım, Dövlət Neft
Şirkətinin bütün rəhbərlərini bax, bu otağa dəvət etdim. Rəsul Quliyev də, Artur Rasizadə də və Dövlət Neft
Şirkətinin bütün rəhbərləri də orada idilər. Mən ona dedim, - dur fikrini sübut et ki, bu müqaviləni niyə
imzalamaq olmaz. Şübhəsiz ki, o, cəfəngiyat danışdı, Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndələrini təhqir etməyə
başladı. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev, bu sahədə ən böyük mütəxəssis Xoşbəxt
Yusifzadə, yadımdadır, Valeh Ələsgərov və başqaları bir-bir onun üzünə durub dedilər ki, sənin fikirlərinin heç
bir əsası yoxdur. Sən sadəcə, işə mane olmaq istəyirsən. Ümumiyyətlə, sənin bu məsələlərdən başın çıxmır. O,
çox pərt oldu. Bəyan etdi ki, mən bu barədə Sizə rəsmi yazacağam. Bildirdim ki, sən nə istəyirdin dedin,
cavabını da aldın, yazırsan yaz. Ancaq o heç nə yazmadı, çünki axı yaza bilməzdi.
Bu adam, əlbəttə, neft sənayesində neftin emalı işini bilirdi. Mən vaxtilə, 1981-ci ildə onu neft emalı
zavoduna direktor təyin etmişdim, bu işi bilirdi. Ancaq o, neftdən nə qədər qanunsuz qazanc götürmək işini
yaxşı bilirdi. Amma onun neft sənayesindən, qurğulardan, quyulardan, neftçıxarmadan, dənizdən – bütün bu
işlərdən xəbəri yox idi. Təkcə ona görə yox ki, onun bu işlərdən xəbəri yox idi, - o, sadəcə, həmin məqamda,
işimizi qurduğumuz zaman bizə zərbə vurmaq, təxribat törətmək istəyirdi, ancaq buna nail ola bilmədi. Biz heç
vaxt heç kəsə bunu etməyə imkan verməmişik.
Müqavilə imzalandı, oktyabrın 4-də Milli Məclisdə təsdiq edildi və indi həyata keçirilir. İndi biz bunun
gözəl nəticələrini görürük. O isə deyirdi ki, bunu nə üçün indi edək, saxlayaq, biz birinci müqavilədən gəlir
götürəcəyik, sonra texnika alacağıq, imkanlarımızı yaradacağıq və bütün bu işləri özümüz edəcəyik. Bilirsiniz,
bunlar hamısı cəfəngiyatdır. Birincisi, o gəliri nə vaxt götürəcəyik? İkincisi, o gəliri götürüb neft sənayesinə
yönəltsək, onda Azərbaycanın başqa sosial-iqtisadi məsələləri necə olacaq? Aydındır ki, buna heç izahat vermək
lazım deyil. O, sadəcə, belə fikirləri irəli sürərək bizim işimizə mane olmağa çalışırdı. Ancaq mane ola bilmədi,
ona görə də qaçdı, indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında gizlənir. Neft sənayesindən xəbəri olmayan adam guya
neft haqqında kitab yazır, özü də rus dilini «yaxşı bilən» adam kimi, rus dilində yazır.
Bizim bu işimizə indi də mane olmağa çalışanlar vardır. Ancaq heç kəs heç bir şeyə nail ola
bilməyəcəkdir. Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyası müəyyənləşdirilibdir. Biz bu strategiyanı bundan
sonra da ardıcıl surətdə həyata keçirəcəyik.
«Şahdəniz» neft yatağına qoyulan 367 milyon dollar sərmayə haqqında burada söhbət açıldı. Təsəvvür
edin, cəmi 2 il müddətində Azərbaycana 367 milyon dollar sərmayə qoyulubdur. Konsorsiumun prezidenti
bəyan etdi ki, onun böyük bir hissəsi işlədiklərinə görə həm Azərbaycanın müxtəlif şirkətlərinə verilib, həm
əmək haqqı, həm də vergi ödənilibdir. Demək, bunun əsas hissəsi bu gün Azərbaycana xeyir, gəlir gətirir.
Bizim bu neft müqavilələri hələ son nəticəyə qədər – bu iş başlayandan, iş prosesində həm ölkəmizə
sərmayə gətirir, həm də xalqımızın böyük bir hissəsini, Azərbaycan şirkətlərini, gəmilərini, qurğularını,
mütəxəssislərini işə cəlb edir, işlə təmin edir, onlara əmək haqqı verir. Demək, hələ son nəticəyə qədər
Azərbaycan bu sərmayələrdən bəhrələnir ki, bu da çox əlamətdar bir hadisədir.
«Şahdəniz» konsorsiumunun prezidentinin verdiyi məlumatlar tam aydındır. Ona əlavə etməyə bir şey
yoxdur. Mən bir daha deyirəm ki, bu məlumatlar çox sevindiricidir. Ancaq məni daha da sevindirən o oldu ki,
konsorsiumun prezidenti məsələ qaldırdı: qazın ixracı üçün artıq bu gün iş görmək lazımdır. Bəli, mən də belə
hesab edirəm. Ona görə də mən bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə və konsorsiuma göstəriş verirəm ki,
onlar indiyə qədər əldə etdikləri nailiyyətlər əsasında yeni quyuların qazılmasını sürətləndirsinlər. Bəlkə də
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özləri bilirlər. Amma mən tövsiyə edərdim ki, bir geniş plan hazırlayıb onun həyata keçirilməsi ilə məşğul
olsunlar. Çünki yeni quyular nə qədər tez qazılarsa, orada olan qazın və neft kondensatının həcmi daha da dəqiq
olacaqdır. Bu da qazın ixracı üçün lazımi işlər görməkdə bizə kömək edəcəkdir.
Mən Nazirlər Kabinetinə tapşırıram ki, Dövlət Neft Şirkəti və konsorsiumla birlikdə Azərbaycan
Respublikasının qaza olan ehtiyaclarını ödəmək üçün lazımi infrastrukturun yaranmasını təmin etsin, bu
infrastrukturun, qurğuların yaranması üçün planlar hazırlasın və mənə təqdim etsin.
Qazı dünya bazarlarına ixrac etmək üçün, şübhəsiz ki, boru kəməri lazımdır. Biz indi bununla bilavasitə
məşğul olmalıyıq. Mən konsorsiumun rəhbərinin təklifi ilə tam razıyam ki, bizim üçün ən əlverişli bazar
Türkiyədir. Bir müddət bundan əvvəl, Türkiyənin prezidenti hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl ilə danışarkən o
mənə dedi ki, Türkiyənin gələcəkdə, bəlkə də 2010-cu ilə qədər 40 milyard kubmetr qaza ehtiyacı vardır. Biz bu
ehtiyacı təmin edə bilərik.
Güman edirəm, verilən məlumatlar, əldə etdiyimiz yeni nailiyyətlər əsasında demək olar ki, Azərbaycan
«Şahdəniz» yatağından 25 il müddətində ildə 16-20 milyard kubmetr qaz ixrac edə bilər. Nazirlər Kabinetinə
göstəriş verirəm ki, bu məsələnin kompleks şəklində həll olunması üçün müəyyən təkliflər hazırlayıb mənə
təqdim etsinlər.
Demək, beləliklə, biz indi yeni bir mərəhələyə keçirik. Neft kəmərləri ilə yanaşı, Azərbaycandan dünya
bazarına qaz ixrac etmək üçün də boru kəməri tikməliyik və bu işə başlamalıyıq. Bir daha deyirəm ki, bu kəmər
də Bakı-Gürcüstan-Türkiyə istiqamətində olmalıdır. Beləliklə, «Əsrin müqaviləsi»ndən sonra ikinci böyük
müqavilədir ki, biz qısa bir müddətdə bunun gözəl nəticələrini görürük.
Azərbaycanın gələcəyinə nəzər salın. İmlazanmış bütün müqavilələr üzrə Azərbaycana 60 milyard dollar
sərmayə qoyulacaqdır. Təsəvvür edin, bu sərmayələr birinci növbədə həmin sərmayəçilərə, xarici ölkələrin
şirkətlərinə və Azərbaycana nə qədər böyük yeni sərvətlər gətirəcəkdir. Mən buna beş il bundan əvvəl də
inanırdım, bu gün də inanıram. Mən bu inamla, bu nikbinliklə də bugünkü toplantını bağlayıram.
«Şahdəniz» konsorsiumunu və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini bir daha təbrik edirəm!
Sağ olun.
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HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANIN SİYASİ RƏHBƏRLİYİNƏ GƏLMƏSİNİN 30
İLLİYİNƏ (1969-1999-cu illər) DAİR SƏRGİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ SÖHBƏTİ
Bakı, İdman-Sərgi Kompleksi
13 iyul 1999-cu il
Prezident Heydər Əliyev sərginin ekspozisiyası ilə tanış olur. Sərgi dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevin
çoxillik yorulmaz və səmərəli fəaliyyətindən bəhs edən, inkişafın dinamikasını və ruhunu dəqiq ifadə edən
fotosənədlərlə zəngindir. O, 1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin respublikanın siyasi rəhbərliyinə gəldiyini
bildirən böyük plakatla başlayır. Azərbaycan Kommunist Partiyası MK-nın plenumu barədə o vaxt mətbuatda
dərc edilmiş xəbərdə deyilir ki, plenum təşkilat məsələlərini müzakirə edərək Heydər Əliyevi Mərkəzi Komitənin
birinci katibi seçmişdir.
Sonrakı stendlərdə respublikamızın həyatında baş verən inkişafın ümumi mənzərəsi öz əksini tapmışdır.
Heydər Əliyev bu tərəqqinin təşkilatçısı və bilavasitə iştirakçısı olmuşdur. Fotoşəkillərdə o, özünün rəhbərliyilə
yaradılmış müəssisələrdə, o cümlədən Bakı məişət kondisionerləri zavodunda, o dövrdə sürətlə inkişaf edən
kənd təsərrüfatının əməkçiləri ilə, böyük qayğı göstərdiyi müharibə veteranları ilə, öz təşəbbüsü ilə yaradılmış
muzeylərin, təhsil müəssisələrinin, abidələrin və türbələrin açılışında elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə
bir yerdə təsvir olunmuşdur. Fotoşəkillərə baxdıqca adamlarda qurub-yaratmaq eşqi oyadan, respublikamız,
xalqımız üçün [5-6] daha çox iş görməyə sövq edən, sabahkı günə nikbinlik və inam təlqin edən Heydər Əliyev
ilə görüşdən insanların necə böyük sevinc duyduqlarını görməmək mümkün deyildir. Heydər Əliyevin Moskvada
Sovet İttifaqının rəhbərlərindən biri olduğu dövrə aid fotoşəkillərdə də bu əhval-ruhiyyə duyulur.
1988-ci il. Stenddə «Həyəcanlı günlər» adlı cəmi bir böyük fotoşəkil asılmışdır. Burada Bakının baş
meydanında mitinqə toplaşmış nəhəng izdiham təsvir edilmişdir. İnsanların simasından onların əhval-ruhiyyəsi
aşkar sezilir – Azərbaycan torpağına sevinc qayıtmasına hələ çox var.
1990-cı ilə aid fotoşəkillər isə Heydər Əliyevin Naxçıvanda işlədiyi dövrdən, habelə deputat kimi
fəaliyyətindən bəhs edir. Bunlardan birində Heydər Əliyev iclas salonunda təsvir olunmuşdur. Hərc-mərcliyə
düçar olmuş ölkənin vəziyyəti üçün keçirdiyi ürək ağrısı onun gözlərindən oxunsa da, xalqımızı son dərəcə ağır
vəziyyətdən çıxarmaq, ayağa qaldırmaq arzusu zəifləməmişdir. Dövlətimizin başçısı bu fotoşəklin yanında
dayanaraq dedi: «Bir baxın, nə sağımda, nə də solumda heç kim yoxdur».
Heydər Əliyev həmin dövrdə də ölkəmizin işıqlı gələcəyi uğrunda fəaliyyətini davam etdirirdi. 1991-1992ci illəri əks etdirən, Naxçıvan əməkçiləri ilə, muxtar respublikanın qonaqları, o cümlədən Türkiyənin o vaxtkı
Baş naziri Süleyman Dəmirəl ilə görüşlərdən bəhs edən şəkillər buna sübutdur.
Budur, 1993-cü il. Ölkəni və xalqı ağır vəziyyətə salan AXC- Müsavat iqtidarının səriştəsizliyindən təngə
gələn xalq Heydər Əliyevi təkidlə hakimiyyətə dəvət etdi, prezident seçdi. O günlərə aid fotoşəkillərdə
prezidentin andiçmə mərasimi xüsusi yer tutur. O, dövlət başçısı kimi andına sadiq qalaraq öz vədlərini əməli
surətdə yerinə yetirir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirir, ölkəmizin dünya birliyinə qovuşması
üçün fəal tədbirlər görür. Prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Böyük Britaniya, Norveç, Almaniya,
Rusiya, İtaliya, Türkiyə, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Yaponiya, İsrail, Rumıniya, Moldova, Misir,
Bolqarıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və digər dövlətlərin başçıları, beynəlxalq təşkilatların
rəhbərləri ilə görüşlərindən, habelə yüksək səviyyədə beynəlxalq tədbirlərdə iştirakından bəhs edən fotoşəkillər
çox təsirlidir.
Eksponatlara baxdıqca bir daha yəqin edirsən ki, prezident Heydər Əliyevin inamlı və uzaqgörən daxili
və xarici siyasəti nəinki respublikada ictimai-siyasi vəziyyətin sabitləşməsinə, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
nüfuzunun yüksəlməsinə, həm də ölkənin sosial-iqtisadi dirçəliş yolu ilə inamla addımlamasına səbəb olmuşdur.
Respublikanın ayrı-ayrı nazirliklərinin, komitə, şirkət, baş idarə və müəssisələrinin stendlərində prezident
Heydər Əliyevin görkəmli xidmətlərindən dolğun şəkildə bəhs edilir.
Sərgidə Xarici İşlər Nazirliyinin stendi xüsusi yer tutur. Buradakı eksponatlar dövlətimizin başçısı Heydər
Əliyevin müdrik xarici siyasətinin mərhələlərini ətraflı işıqlandırır.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ekspozisiyası respublikanın başçısı Heydər Əliyevin uzaqgörənliyini
əks etdirir. Stendə baxdıqda bir daha yəqin edirsən ki, neft sənayemizin indiki və gələcək inkişafı üçün
bünövrəni respublikamız hələ Sovet İttifaqının tərkibində olarkən məhz bu qüdrətli şəxsiyyət qoymuşdur. Məhz
onun rəhbərliyi ilə dənizdə neft hasilatı sürətlə inkişaf yoluna istiqamətlənmişdir.
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Fotoşəkillər və sənədlər Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün dünyanın
aparıcı neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında 20 tarixi müqavilə imzalanmasından, nəinki neft sənayemizin
inkişafına, həm də bütün ölkənin tərəqqisinə təkan verəcək ixrac boru kəmərləri yaradılmasından bəhs edir və
aşkar şəkildə göstərir ki, bütün bunlar xalqımızın müdrik rəhbəri prezident Heydər Əliyevin fəaliyyətinin bilavasitə bəhrəsidir.
Ötən illərin şəkillərində Heydər Əliyevin Neft Daşlarına səfərləri, bizim günlərdə çəkilmiş fotolarda isə
onun «Çıraq-1» platformasının istifadəyə verilməsində iştirakı öz ifadəsini tapmışdır. Bu platforma bir vaxtlar
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Dərin dəniz özülləri zavodunda yenidən qurularaq istifadəyə
verilmişdir.
X o ş b ə x t Y u s i f z a d ə: Hörmətli cənab prezident, Siz, Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladıqda
birinci növbədə neft sənayesinin vəziyyəti ilə dərindən tanış oldunuz! Necə deyərlər, problemlərimizin, geri
qalmağımızın səbəblərinin nəbzini tutdunuz.
1993-cü ildə, siz ikinci dəfə respublikaya rəhbərliyə başlayandan sonra neft sənayesinin işi ilə yenə
maraqlandınız. Tez bir zamanda – 1994-cü il sentyabrın 20-də «Əsrin müqaviləsi» deyilən müqavilə imzalandı.
Bu müqavilənin bağlanması xarici şirkətlərin Bakıya axınını bir neçə dəfə artırdı. Elə bunun nəticəsidir ki,
ondan sonra Sizin rəhbərliyiniz altında imzalanmış və sərmayə qoyuluşu 20 milyard dollar olan 20 müqavilənin
başlanğıcını «Əsrin müqaviləsi» qoydu.
İş belə gətirdi ki, bu gün haqqında danışdığımız «Şahdəniz» yatağının da, necə deyərlər, taleyi yenə
Sizinlə bağlıdır. Prezidentimiz öz çıxışında dedi ki, baxmayaraq, Azərbaycan geoloqları, geofizikləri iyirmi ildir
bu yatağın perspektivinə inanırdılar, orada iş görürdülər, amma ortada bir şey yox idi. Yadımdadır, deyəsən,
1996-cı ilin may ayı idi. Cənab prezident, Siz bizim hamımızı yığdınız, bizi dinlədiniz. Sonra qətiyyətlə qərara
gəldiniz ki, biz Azərbaycanı qazla mütləq təmin etməkdən ötrü «Şahdəniz» yatağını hökmən xaricilərlə birlikdə
işlətməliyik. Hazırda «Şahdəniz» yatağında 1 trilyon kubmetrdən çox qaz ehtiyatı var.
Mən demək istədim ki, bugünkü bu nailiyyətlər təkcə bu günün, dünənin işi deyildir. Bu nailiyyətləri əldə
etməkdən ötrü çox böyük işlər görülübdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sənin dediklərinin hamısı düzdür. Şirkətdə çalışanların əksəriyyəti bir-iki ildir ki,
burada işləyir. Sən isə bu işdə canını qoymusan, həyatının 50 ilini dənizdə neft çıxarılmasına həsr etmisən. Ona
görə də sənin dediklərinin hamısı doğrudur və mənim şübhəm yoxdur ki, bunların hamısı olacaqdır. Bu stendi
də çox yaxşı düzəltmisiniz. Mən bunu dünənki müzakirəmizin nəticəsi hesab edirəm. Sağ olun.
İqtisadiyyat Nazirliyinin pavilyonu sovet dövründə və Azərbaycanın müstəqilliyi şəraitində ölkənin
iqtisadi inkişafında respublikanın başçısı Heydər Əliyevin dəyərli xidmətlərinə xüsusilə bariz misaldır. Burada
təqdim edilən diaqramlar, iqtisadiyyat naziri Namiq Nəsrullayevin şərhləri Azərbaycanın 1969-1982-ci illərdə
artım sürətinə görə İttifaq iqtisadiyyatının səviyyəsini nə dərəcədə qabaqladığını əyani surətdə göstərir.
N a m i q N ə s r u l l a y e v: 1969-cu ildə, Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəldiyi dövrdə
Azərbaycan iqtisadiyyatının artım sürəti cəmi 2 faiz təşkil edirdisə, artıq 1970-ci ildə bu göstərici İttifaq
səviyyəsinə çataraq 9 faiz olmuş, 1975-ci ildə isə İttifaq səviyyəsini ötüb keçmişdi. 1980-ci ilin göstəriciləri
daha təsirli olmuşdur. Həmin ildə İttifaq üzrə artım cəmi 3,5 faiz olduğu halda, respublika üzrə 9 faiz təşkil
etmişdir.
1993-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra ölkə iqtisadiyyatının dirçəlişi
yenidən başlanmışdır. Artım sürəti 1996-cı ildəki 1,3 faizdən 1998-ci ildə 10 faizədək yüksəlmişdir.
İqtisadçıların proqnozlarına görə, 10 faizlik artım səviyyəsi daha dörd il davam edəcək, 2003-cü ildə isə 12 faiz
həddinə çatacaqdır. Bu artımda sərmayələr böyük rol oynayacaqdır. Sərmayələr 1994-cü ildəki 150 milyon
dollardan artıb cari ildə 1,646 milyard dollar səviyyəsinə qalxacaq və 2003-cü ildə 2,5 milyard dollar təşkil
edəcəkdir. Qeyri-neft sektoruna qoyulacaq sərmayələrin payı artacaqdır.
Cənab prezident, biz 1969-1982-ci illərdə iqtisadiyyatın problemlərinin həlli yolları barədə Sizin
imzaladığınız bütün sənədləri saxlamışıq. Bu sənədlər Sizin hələ o dövrdə böyük bir islahatçı şəxsiyyət
olduğunuzu əyani şəkildə nümayiş etdirir.
Möhtərəm prezident, 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilərkən Sizin
söylədiyiniz «Siyasətdə və iqtisadiyyatda sərbəstlik, hürriyyət, insan azadlığı, insan haqlarının qorunması və
sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar olmalıdır» fikri ölkəmizin strateji inkişaf yollarını
müəyyənləşdirmişdir. Sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar modeli məhz bu prinsiplər əsasında hazırlanmışdır.
Cənab prezident, mən bu yaxınlarda iqtisadiyyat nazirlərinin Polşada keçirilən toplantısında iştirak
etmişəm. Polşada iqtisadi islahatlar modelinin müəllifi Baş nazirin birinci müavinidir. Siz onu yaxşı tanıyırsınız.
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O mənimlə iki saata yaxın söhbət etdi. Dedi ki, Polşada iqtisadi islahatlar modelini alimlər hazırlayırlarsa,
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar modelinin müəllifi prezident Heydər Əliyevdir. Mən Tanrıdan arzu edirəm ki,
bu şansı bizə illərlə nəsib etsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Olacaqdır, narahat olmayın.
Dövlət başçısı Azərbaycanda təhsilin inkişafından bəhs edən eksponatlarla tanış oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunların hamısını bilirəm. Lazımdır ki, bunlar unudulmasın. 1988-ci ildə
Azərbaycanı dağıtmağa başladılar. Bir tərəfdən Moskva, digər tərəfdən Ermənistanın təcavüzü, başqa bir
tərəfdən isə respublikanın içindən Azərbaycanı dağıdırdılar. Azərbaycanı dağıtmaq üçün ən böyük imkan o idi
ki, «indiyə qədər olanları, Heydər Əliyevin gördüyü işləri inkar et». Yerdə nə qaldı? Yerdə boşluq qaldı.
M i s i r M ə r d a n o v: Sizin fikrinizlə tam şərikəm, cənab prezident. Sizin gördüyünüz işlərə heç kəs
qara yaxa bilməz, faktlar göz qabağındadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə ki, mümkün olmadı. Amma o illər mənim üçün, xalqımız üçün nə qədər
ağır illər oldu.
Respublikamızın prezidenti sonra «Azərkinovideo» İstehsalat Birliyinin stendlərinə baxdı.
O q t a y M i r q a s ı m o v: Azərbaycan kinosunun inkişafında Sizin böyük xidmətləriniz var, cənab
prezident. Ötən 101 ildə 1613 film çəkilibdir. Məhz Sizin yaxından köməyiniz, diqqət və qayğınız sayəsində
təkcə son 30 ildə 1100 film yaradılıbdır. Möhtərəm prezident, biz «Dədə Qorqud» filminin kassetlərini yubiley
üçün hazırlamışıq. İcazə verin, onun birinci nüsxəsini Sizə təqdim edim.
Hədiyyəni məmnunluqla qəbul edən dövlətimizin başçısı kino işçilərinə gələcək işlərində uğurlar arzuladı.
Səhiyyə nazirliyinin stendləri də sərgidə mühüm yer tutur. Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında da
ölkəmizin rəhbəri Heydər Əliyevin böyük xidmətləri vardır.
Ə l i İ n s a n o v: Son illər Azərbaycan səhiyyəsi uğurlu nailiyyətlər əldə etmişdir. Məlumat verim ki,
respublikamızda istehsal olunan yüzdən artıq adda dərman preparatı yaxın gələcəkdə dünyanın hər yerində
satılacaqdır. Biz poliomielitə qarşı hazırladığımız preparata görə sertifikat almışıq, bir sıra digər nailiyyətlərimiz
də vardır.
Y u s i f N o v r u z o v: Cənab prezident, «Azəravtoyol» Dövlət Şirkətinin pavilyonu Sizin
Azərbaycanda avtomobil yolları tikintisinə böyük qayğınızdan söhbət açır. Məhz bu qayğı və diqqət sayəsində
Azərbaycan Böyük İpək yolunun bərpasına dair TRASEKA proqramının reallaşdırılmasında geniş iştirak edir.
Prezident Heydər Əliyev həmin layihənin təşəbbüsçülərindən biridir. Pavilyonda Sizin rəhbərliyiniz sayəsində
çəkilmiş avtomobil yolları haqqında məlumat verilir. Bəlli olur ki, respublikamızda asfalt-beton örtüklü magistral yolların uzunluğu 1969-cu ildəki 250 kilometrdən indi 754 kilometrə çatmışdır, Bakıdan Gürcüstan
sərhədinədək olan avtomobil yolunun TRASEKA çərçivəsində yenidən qurulmasına başlanmışdır və bu iş xarici
sərmayələr hesabına həyata keçiriləcəkdir.
Prezident Heydər Əliyev inkişaf mərhələləri onun adı ilə bağlı olan Azərbaycan elektroenergetikasına da
xarici sərmayəçilərin diqqətini cəlb edə bilmişdir.
«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin pavilyonunda vaxtilə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında tikilmiş
«Azərbaycan» DRES-in, Şəmkir SES-in fotoşəkilləri nümayiş etdirilir. Hazırda fəaliyyət göstərən
elektroenergetika obyektlərinin hamısı son dövrdə Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində yenidən qurulmuş və
bərpa olunmuşdur. Bunun nəticəsində Azərbaycanın enerji sisteminin gücü iki dəfə artmışdır.
M ü s l ü m İ m a n o v: Cənab prezident, Sizin qarşıya qoyduğunuz vəzifələrə uyğun olaraq
energetiklərin ölkəmizdə enerji sisteminin inkişaf etdirilməsi sahəsində gördükləri işlər barədə pavilyonda
məlumat verilir. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin enerji sistemlərini birləşdirəcək elektrik xəttinin
çəkilməsini, xarici sərmayələrdən istifadə olunmaqla respublikamızda bir sıra energetika obyektlərinin yenidən
qurulmasını və ya tikintisini, «Azərbaycan» DRES-i layihə gücünə çatdırmaq üçün onun bütün bloklarının
bərpasını buna misal gətirmək olar.
Göründüyü kimi bütün bu uğurlara nail olmaq üçün Sizin rəhbərliyiniz altında çox böyük işlər
görülmüşdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Televiziyadakı çıxışlarınızda görürəm ki, siz 1970–1980-ci illərdə Azərbaycanda
energetika sahəsində görülmüş işləri bir qədər izah etmək istəyirsiniz. Ancaq Azərbaycanda və Moskvada
çalışdığım dövrdə mənim bu sahədə necə çətinliklərlə gördüyüm işləri və respublikamızda energetikanı hansı
yüksəklərə qaldırdığımı əhaliyə daha geniş çatdırmaq lazımdır. Mən fəxr edirəm ki, o illərdə bu işləri
görmüşəm. Əgər biz o illərdə bunları yaratmasaydıq, indi bu sahə tamam batmışdı.
İnsan elektrik enerjisi olmadan yaşaya bilməz. Sən bilirsən ki, bu qurğuların hər birini tapmaq, almaq və
qurmaq nə qədər çətinliklə başa gəlirdi. Bunların qiymətləri də çox baha idi. Sən o vaxtdan işləyirsən. Mən o
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vaxt bu stansiyaları yaratdım. Əlbəttə, siz də bu işə xidmət edirdiniz. Ondan sonra nə yarandı? Heç bir şey.
Olanları da, elektrik ötürücü xətlərini də sökdülər, dağıtdılar. İndi biz «Yenikənd» Su Elektrik Stansiyasının
tikintisinə başlamışıq. «Şimal» Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması üçün Yaponiyadan 320
milyon dollar kredit almışıq. Biz bu işi başa çatdıracağıq. Hər şey işlə ölçülür.
M ü s l ü m İ m a n o v: Cənab prezident, biz energetiklər Sizin gördüyünüz nəhəng quruculuq işlərini
heç vaxt unutmayacağıq. Biz Sizi heç vaxt yaddan çıxarmamışıq və çıxara da bilmərik. Doğrudan da, 19701980-ci illərdə, eləcə də son illər energetika sahəsində böyük işlər görülübdür. Məhz bunun nəticəsində də biz
respublikamızın energetika sahəsində müstəqilliyini tam təmin edə bilirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu işləri kimin yaddan çıxarıb-çıxarmamasının mənim üçün əhəmiyyəti
yoxdur. Mən bu işləri öz xalqım, ölkəm, Azərbaycan üçün etmişəm. Müəyyən vaxtda kimsə bu işləri pozmaq,
dağıtmaq, ona ləkə yaxmaq istəyibdir. Tarix bunlara heç vaxt dözməz. Mənim bu gün də yaratdıqlarım
yaşayacaqdır. Əgər bundan sonra da kimsə pis yola düşsə, heç bir şeyə nail ola bilməyəcəkdir.
1980-ci ildə Bakıda Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Avropada ən böyük Şampan şərabları zavodu
tikilmişdir. Ölkəmizin prezidenti həmin müəssisənin ekspozisiyası ilə tanış oldu. Vaxtilə keçmiş Sovet İttifaqının
tələbatı nəzərə alınmaqla tikilmiş bu zavod öz məhsulunun 90 faizini SSRİ-nin müxtəlif respublikalarına
göndərirdi. Ölkəmizin rəhbərinə zavodun yenicə istehsalına başladığı və alıcı tələbatı olan keyfiyyətli məhsul
növləri barədə məlumat verdilər.
Sonra prezident Heydər Əliyev Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin pavilyonu ilə tanış oldu. Ekspozisiyada xalq
təsərrüfatının bu sahəsinin intensiv inkişafına ölkəmizin rəhbərinin çox böyük töhfələrindən, onun başçılığı ilə
aqrar bölmədə aparılan mühüm islahatlar sayəsində əldə olunmuş müsbət nəticələrdən bəhs edilir.
Respublikamızın avtomobil nəqliyyatçıları əvvəllər olduğu kimi, indi də bu sahənin inkişafını dövlətimizin
başçısı Heydər Əliyevin adı ilə bağlayırlar.
H ü s e y n H ü s e y n o v: Cənab prezident, «Azəravtonəqliyyat» Dövlət Konserninin pavilyonundakı
ekspozisiyadan göründüyü kimi, məhz Sizin məqsədyönlü fəaliyyətiniz sayəsində Azərbaycanda avtomobil
nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşınması dəfələrlə artmışdı. 70-ci illərdə Bakıda tikilmiş 5 növrəli taksi parkının
o vaxt nə SSRİ-də, nə də Avropada bənzəri yox idi. Həmin dövrdə respublikamızda bir sıra digər iri avtomobil
nəqliyyatı müəssisələri də yaradılmışdır. Pavilyonun ekspozisiyası ölkəmizin avtomobil nəqliyyatı parkının
yeniləşdiyini, o cümlədən ən müasir avtomaşınlar alındığını göstərir, Bakıda və bu qəbildən Qafqazda ən yaxşı
obyekt olacaq yeni avtovağzal tikilir.
«Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserninin pavilyonunda respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyevin
səyləri sayəsində ölkəmizdə mülki aviasiyanın dinamik inkişafından bəhs edilir. Heydər Əliyevin respublikaya
rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanın ən böyük şəhərlərində hava limanları tikilmiş, sərnişin təyyarələrinin sayı
xeyli artmış, kənd təsərrüfatı və neft sənayesi xüsusi aviasiya ilə təchiz olunmuşdur.
C a h a n g i r Ə s g ə r o v: Cənab prezident! Hazırda təyyarə parkının yenidən təchiz olunması prosesi
gedir. Məsələn, bu yaxınlarda ağıryüklü İL-76 təyyarəsi alınmış, tezliklə «Boinq-754» markalı iki yeni təyyarə
gətiriləcəkdir. Pavilyonda onların maketləri nümayiş etdirilir. Xarici sərmayələrin köməyi ilə Bakıda yeni
aerovağzal kompleksi tikilmişdir. Bu ilin avqustunda onun açılışı gözlənilir. Bundan əlavə, hava uçuşlarını
idarəetmə sistemi təkmilləşdirilir, iki uçuş-enmə zolağı yenidən qurulmuş, ən müasir siqnal avadanlığı ilə təchiz
olunmuşdur.
Prezident Heydər Əliyev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin pavilyonlarının ekspozisiyası ilə də tanış oldu.
Buradakı materiallar Azərbaycan paytaxtının yaxın keçmişdəki inkişafından, hazırda xarici şirkətlərin köməyi
ilə şəhərdə aparılan intensiv tikinti işlərindən, Bakının gələcək simasından bəhs edir.
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi də özünün inkişafını prezident Heydər Əliyevin adı ilə bağlayır. Ekspozisiyadan
göründüyü kimi, ölkəmizin rəhbərinin səyləri sayəsində gəmiçilik müasir gəmi-bərələrlə, tankerlər və quru yük
daşıyan gəmilərlə təchiz olunmuşdur. Bunlar respublikamıza TRASEKA proqramının reallaşdırılmasında fəal
iştirak etmək imkanı yaradır.
Böyük Bakının su təchizatı sisteminin yenidən qurulması layihəsini fəal surətdə və uğurla həyata keçirən
Abşeron Regional Su Şirkəti də öz nailiyyətlərini prezident Heydər Əliyevin qayğı və diqqəti ilə əlaqələndirir.
Xatırladaq ki, paytaxtımızın su kəmərləri sisteminin böyük bir hissəsi, eləcə də sərgidə təmsil olunmuş bir sıra
istehsal sahələri Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə yaranmışdır.
Prezident Heydər Əliyev «Metallurgiya» Dövlət Şirkətinin, «Azəraqrartikinti» Səhmdar Cəmiyyətinin,
Rabitə Nazirliyinin, Dövlət Baytarlıq Komitəsinin, Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin,
müdafiə, gənclər və idman nazirliklərinin pavilyonlarına da baxdı. Buradakı ekspozisiyalar həmin sahələrə
dövlətimizin başçısının çox böyük töhfələrindən bəhs edir.
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Prezident Heydər Əliyev Gənclər və İdman Nazirliyinin pavilyonunda respublikamızın adlı-sanlı
idmançıları ilə səmimi görüşdü, onlara qarşıdakı olimpiya oyunlarında uğurlar arzuladı.
Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin pavilyonu prezident Heydər Əliyevdə böyük maraq
doğurdu.
A t a x a n P a ş a y e v: Cənab prezident! Azərbaycanda arxiv işinin qədim tarixi vardır. Arxivlərdə
nadir sənədlər və qiymətli materiallar, əlyazmaları, məktub və fotolar saxlanılır. Dövlət arxivində Azərbaycan
tarixini öyrənmək üçün əsas mənbələr qorunur və tədqiq olunur.
Hörmətli prezident, bu sənəd Sizin 1941-ci ildə ilk dəfə işə başlayarkən təqdim etdiyiniz anketin surətidir.
Bunu Sizə hədiyyə edirəm.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Cənab prezident! Bu guşə Mədəniyyət Nazirliyinin pavilyonudur. Bu
kitabları – «Heydər Əliyev və muzeylərimiz», «Prezidentimiz və mədəniyyətimiz. 1969-1999» kitablarını Sizə
hədiyyə edirəm. Belə bir faktı da vurğulamaq istəyirəm ki, 1969-cu ildə respublikada cəmi 29 muzey olduğu
halda, 1999-cu ildə bu rəqəm 133-ə çatmışdır. Bunların sırasında Sizin şəxsi təşəbbüsünüz ilə yaradılmış nadir
muzeylər – Üzeyir Hacıbəyovun, Səməd Vurğunun, Cəlil Məmmədquluzadənin, Niyazinin və başqalarının evmuzeyləri vardır.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin sərgidə nümayiş etdirilən eksponatları da böyük maraq
doğurur.
Z i y a M ə m m ə d o v: Cənab prezident! Son 30 ildə Azərbaycan dəmir yolunun inkişafı, madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vaqon, teplovoz və elektrovoz parklarının genişləndirilməsi, yeni dəmir
yol xətlərinin çəkilməsi, stansiyaların tikilməsi, sərnişinlərə xidmətin yaxşılaşdırılması, texniki imkanların
artırılması sahəsində görülmüş işlər Sizin böyük diqqət və qayğınız, yaxından köməyiniz sayəsində mümkün
olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vaxtilə Şəki – Zaqatala istiqamətində dəmir yolunun böyük çətinliklə tikilib başa
çatdırıldığını xatırlayıram.
Z i y a M ə m m ə d o v: Şirvan stansiyasının tikintisi haqqında məlumat verərək demək istəyirəm ki, bu,
vaxtilə keçmiş SSRİ-də ən böyük qovşaq stansiyalarından biri idi.
Cənab prezident, 1970-ci illərin əvvəlində Azərbaycan dəmir yolunun elektrikləşdirilməsi və respublikaya
lokomotivlərin gətirilməsi də məhz Sizin rəhbərliyiniz altında həyata keçirilibdir. Dübəndi terminalının tikintisi
isə son illərin gözəl yadigarıdır.
Prezident Heydər Əliyev sonra Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin sərgidəki
stendi ilə maraqla tanış oldu.
N i z a m i X u d i y e v: Möhtərəm prezident! Dövlət televiziyası və radiosunun inkişafına göstərdiyiniz
daimi qayğıya görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərgidəki stendində göstərilən fotoşəkillər tarixi əhəmiyyəti
baxımından böyük maraq doğurur. Heydər Əliyevin 1990-cı illərin əvvəllərində Naxçıvanda çox çətin şəraitdə
yaşayıb işlədiyi dövr bu şəkillərdə öz əksini tapmışdır. Həmin şəkillərdən birinin qarşısında ayaq saxlayan və
ona maraqla tamaşa edən prezident xatirələrini yada saldı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bax, bu çox qəribə bir şəkildir.Bu, mənim doğulduğum, Moskvadan qayıtdıqdan
sonra Naxçıvanda yaşadığım evdir.
Dağlıq Qarabağa dair stendlər toplanmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bilirəm ki, həmin illər Dağlıq Qarabağda görülən işlər respublikamızın başqa
bölgələrində görülən işlərdən artıq olubdur. Biz Dağlıq Qarabağa daim daha çox diqqət göstərirdik ki, o, muxtar
vilayətdir. Ermənilər həmişə bəhanə axtarırdılar ki, guya biz orada ayrı-seçkilik edirik, azərbaycanlılara yaxşı,
guya ermənilərə pis baxırıq. Ona görə də biz Dağlıq Qarabağa daha da çox vəsait göndərirdik, onun inkişafını
təmin edirdik. Beləliklə, biz Azərbaycanın vahid birliyini saxlayırdıq.
Prezident Heydər Əliyev Cıdır düzünü və Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılış mərasimini əks
etdirən şəkillərə də maraqla tamaşa etdi.
Gəncə 1970-1980-ci illərdə respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyevin yaxından köməyi ilə öz simasını
tamamilə dəyişmiş, iqtisadi və mədəni yüksəlişə nail olmuşdur. Respublikamızın prezidenti Gəncənin inkişaf
dinamikasını əks etdirən şəkillərlə yaxından tanış oldu.
Sumqayıt Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə ölkəmizin sənaye şəhərləri arasında
özünəməxsus yer tutmuşdur. Bu ilin noyabr ayında şəhərin 50 illiyi tamam olacaqdır. Dövlətimizin başçısı
həmin yubileydə mütləq iştirak edəcəyini bildirdi.
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O l q a İ s l a m o v a (Sumqayıt şəhər tarix və diyarşünaslıq muzeyinin direktoru): Cənab prezident,
Sumqayıt əsl inkişafa məhz Sizin Azərbaycana rəhbərlik etdiyiniz illər ərzində nail olmuşdur və bu, Sizin
adınızla bağlıdır. Siz Sumqayıta həmişə böyük diqqət və qayğı göstərmisiniz. Bütün bunlara görə biz Sizə daim
minnətdarıq.
Dövlətimizin başçısı Naftalan, Şəki, Mingəçevir, Yevlax, Lənkəran şəhərlərinin və bir sıra rayonların
stendlərinə də maraqla tamaşa etdi.
Ş a m a m a H ə s ə n o v a (Hazırda Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən Qubadlı orta məktəbinin
direktoru): Hörmətli cənab prezident, Siz xalqımızın Dədə Qorqud yadigarı, müdrik rəhbərimizsiniz. Bütün
qubadlılılar Sizin sağlamlığınız naminə qurbanlar kəsib şəhid ailələrinə, kimsəsizlərə payladılar. Siz xalqımızın
ümid çırağısınız. Arzu edirik ki, işğal olunmuş torpaqlarımız Sizin liderliyiniz altında azad edilsin və biz həmin
torpaqları yenə də gülüstana çevirək.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah, işğal olunmuş torpaqları azad edəcəyik, siz də gedib öz evinizdə
yaşayacaqsınız.
Sonra prezident Heydər Əliyev Qubadlı rayonunun nümayəndələri ilə xatirə şəkli çəkdirdi.
Sərgi ilə tanışlıq respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyevin vətən, xalq, dövlət qarşısında misilsiz tarixi
xidmətlərinin əyani nümayişinə çevrildi.
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FRANSANIN MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQİ
14 iyul 1999-cu il
Hörmətli cənab səfir!
Xanımlar və cənablar!
Sizi Fransanın 14 iyul milli bayramı - Bastiliyanın alınması günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Hamınıza xoşbəxtlik, səadət arzulayıram.
Fransa inqilabı - Bastiliyanın alınması təkcə Fransa üçün yox, bütün bəşəriyyət üçün bir dönüş nöqtəsi
oldu. Fransa inqilabının irəli sürdüyü prinsiplər - demokratiya, insan haqları, qanunun aliliyi prinsipləri o
vaxtdan başlayaraq dünyanın bir çox ölkələrində özünə yer tapdı və beləliklə, demokratiyanın inkişafı başlandı.
Bu gün 14 iyul gününü qeyd edərək biz də Azərbaycanda demokratiyanın, insan haqlarının yaranması üçün bu
inqilabın böyük əhəmiyyətini qiymətləndiririk və o vaxt bu təşəbbüslə irəli çıxmış insanlara təşəkkürümüzü
bildiririk.
Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir və müstəqil dövlət kimi öz dövlət quruculuğunun prinsiplərini məhz
demokratiya, insan hüquqları, azadlıq, dünyəvi və hüquqi dövlət yaratmaq prinsipləri əsasında qurur. Biz
Fransanın Bastiliya günündən sonra keçdiyi yola diqqət edirik, o təcrübədən bəhrələnməyə çalışırıq və öz
ölkəmizdə bütün müsbət təcrübələri, o cümlədən Fransanın təcrübəsini tətbiq etməyə çalışırıq.
Fransa böyük tarixə, zəngin mədəniyyətə malik olan ölkədir. Fransa bu gün dünyanın qüdrətli və inkişaf
etmiş dövlətlərindən biridir və beynəlxalq siyasətdə onun özünəməxsus yeri var. Biz Fransa ilə əlaqələrimizə
xüsusi əhəmiyyət veririk. Bu gün mən Azərbaycanın gənc müstəqillik illərində - 1993-cü ilin dekabr ayında
Fransaya ilk rəsmi səfərimi xatırlayıram. O vaxtdan ötən illərdə Azərbaycan ilə Fransa arasında əlaqələr,
əməkdaşlıq genişlənib və indi bu, bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Fransanın böyük neft şirkətləri "Elf
Akiten", "Total" Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda zəngin neft, qaz yataqlarının müştərək
işlənilməsində iştirak edirlər. Fransanın bir çox başqa şirkətləri də Azərbaycanda özlərinə yer alıblar və
ölkəmizlə iqtisadi əməkdaşlıq edirlər. Biz bu əməkdaşlığı bundan sonra da genişləndirəcəyik. Ancaq FransaAzərbaycan əlaqələrində ən çox əhəmiyyət kəsb edən odur ki, Fransa 1997-ci ilin əvvəlindən ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün yaranmış Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir.
Son illərdə biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək məsələlərini Fransa ilə
dəfələrlə müzakirə etmişik və bu gün məmnuniyyətlə qeyd edə bilərəm ki, Fransanın prezidenti cənab Jak Şirak
bu məsələlərə şəxsən münasibət göstərir və böyük səylər qoyur. Bu ilin aprel ayında Vaşinqtonda prezident Jak
Şirakla görüşüm və danışıqlarım əsasən bu məsələ, yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi
məsələsi ətrafında oldu və biz çox əhəmiyyətli fikir mübadiləsi apardıq. Çox məmnunam ki, prezident cənab Jak
Şirakla mənim aramda səmimi dostluq əlaqələri yaranıb və ümidvaram ki, bu dostluq əlaqələri, bizim gələcək
görüşlərimiz Azərbaycanın əsas probleminin - Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasına yardım edəcəkdir.
Bir daha sizi bu bayram münasibətilə təbrik edirəm, Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinə FransaAzərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsində uğurlar arzulayıram. Fransa xalqına sülh, əmin-amanlıq, rifah
arzulayıram. Sağ olun.
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ABŞ-ın YƏHUDİ TƏŞKİLATLARININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
14 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Amerika Birləşmiş
Ştatlarında yaşayan yəhudilərin təşkilatları ilə biz artıq yaxşı dostluq əlaqələri yaratmışıq. Şübhəsiz ki, bu
dostluq əlaqələri hər iki tərəfin arzusu və istəyi ilə olubdur.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1997-ci ildə rəsmi səfərdə olarkən yəhudi təşkilatları konfranslarının
prezidentləri ilə Nyu-Yorkda çox əhəmiyyətli bir görüş keçirdim. Mən bu ilin aprel ayında Vaşinqtonda olarkən
«Xolokost» muzeyini ziyarət etdim, orada da görüşlər keçirdim. Yəhudi təşkilatlarının nümayəndələri də
vaxtaşırı olaraq Azərbaycana gəlirlər. Mən bunu birinci növbədə Azərbaycan–Amerika Birləşmiş Ştatları
əlaqələrini, Azərbaycan–İsrail əlaqələrini daha da genişləndirmək və bununla bərabər, yəhudi təşkilatları ilə
daha sıx əməkdaşlıq etmək üçün çox əhəmiyyətli hesab edirəm.
Eşitdiyimə görə, sizin bu səfəriniz də çox səmərəli keçir. Mən bundan çox məmnunam.
B a r r i G e y k o b s (Amerika Yəhudi Komitəsinin hökumət və beynəlxalq məsələlər üzrə müdir
müavini): Cənab prezident, səmimi sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm, çox sağ olun. Azərbaycanda
bizə göstərilən qayğıya və hərarətli görüşlərə görə hər birimizin adından, o cümlədən şəxsən öz adımdan Sizə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Əlbəttə ki, bizim Azərbaycana səfərimiz bir növ rəmzi xarakter daşıyır. Bu səfər Amerika Birləşmiş
Ştatlarındakı yəhudi komitəsi ilə Azərbaycan arasında dostluğun nə qədər möhkəm olduğunu göstərir. Bu, eyni
zamanda Azərbaycan ilə İsrail arasında sağlam, isti münasibətlər olduğunu göstərir. Səfərimizin digər məqsədi
isə Azərbaycanda yaşayan həmmillətlərimizi – yəhudiləri görməkdir.
Biz eşitmişik ki, Azərbaycanda yaşayan yəhudi icmasına çox geniş azadlıqlar verilibdir. Onlar
respublikanın digər vətəndaşları ilə bərabər vəziyyətdə yaşayırlar. Biz indi bunun hamısını öz gözlərimizlə
gördük.
Cənab prezident, bir neçə ay bundan əvvəlki xəstəlikdən sonra belə tez sağalmağınız münasibətilə Sizə
təbriklərimizi yetirmək istəyirik. Çox şadıq ki, Sizi bu cür çox sağlam və qüvvətli görürük. Cənab prezident, çox
sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbrikə görə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də özümü yaxşı hiss edirəm. Amerika
Birləşmiş Ştatlarında məni çox yaxşı müalicə ediblər.
Siz Azərbaycanın vəziyyəti ilə tanış olmusunuz. Bu barədə geniş söhbət açmağa ehtiyac yoxdur. Mən çox
məmnunam ki, siz Azərbaycanda yəhudilərin vəziyyəti ilə tanış ola bilmisiniz. Yəqin gördünüz, Azərbaycanda
milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaş bərabər hüquqa malikdir. Bir çox dövrlərdə, bir çox
yerlərdə yəhudilərə müxtəlif məhdudiyyətlər qoyulduğuna, onlar sıxıntılar keçirdiklərinə görə biz Azərbaycanda
yəhudilərə daim xüsusi münasibət göstərmişik və bu gün də göstəririk.
Güman edirəm ki, bizim əsas problemimizlə, yəni Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində
ölkəmizin torpaqlarının 20 faizinin işğal edilməsi, bir milyondan artıq azərbaycanlının yerindən-yurdundan
didərgin düşməsi, köçkün, qaçqın vəziyyətində yaşaması ilə də tanış olmusunuz.
Şübhəsiz ki, dünyanın müxtəlif yerlərində ayrı-ayrı insanlara, qruplara, millətlərə cürbəcür işgəncələr
verilir, onlara müxtəlif təzyiqlər göstərilir. Amma güman edirəm, öz ölkəsində bir milyondan artıq qaçqının,
köçkünün çadırlarda yaşadığı Azərbaycan kimi bir ölkə dünyanın heç bir yerində yoxdur. Bu, Azərbaycanın
bugünkü reallığıdır. Biz həmişə arzu edirik ki, Azərbaycanın bu reallığı da dünyada, hər yerdə yayılsın. Bilsinlər
ki, Azərbaycan nə qədər ağır vəziyyətdədir.
Sizə məlumdur ki, biz münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik və bu istiqamətdə öz işimizi aparırıq.
Bilirsiniz ki, yeddi il bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresində Azərbaycana qarşı 907-ci maddə
deyilən bir məhdudiyyət qoyulubdur. Biz son illər nə qədər çalışırıq, amma həmin məhdudiyyəti aradan götürə
bilmirik. Təbii ki, bu, Amerika Konqresinin ədalətsiz bir qərarıdır.
Biz çox çətin bir vəziyyətdəyik və böyük problemlərlə rastlaşaraq münaqişənin sülh yolu ilə həll
olunmasına çalışırıq. Mən Amerikada da, Azərbaycanda da keçirdiyim görüşlərdə yəhudi təşkilatlarının
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nümayəndələrinə üz tutaraq demişəm ki, Amerikada sizin imkanlarınız çoxdur, ədalətin bərpa olunması üçün
Azərbaycana yardım edin. Bu sözləri sizə də deyirəm.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında çox gözəl tərəfdaşlıq, dotsluq əlaqələri yaranıbdır. Biz
bunu yüksək qiymətləndiririk və bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı genişləndiririk. Ancaq lazımdır ki, bizim də
problemlərimiz həll olunsun. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yəhudi təşkilatlarının təsiri böyükdür. Biz çox arzu
edərdik ki, siz öz təsirinizdən bu istiqamətdə də istifadə edəsiniz.
B a r r i G e y k o b s: Cənab prezident, Sizə məlum olduğu kimi, bütün yəhudi təşkilatları, xüsusilə
nümayəndələri bugünkü görüşdə iştirak edən yəhudi təşkilatları – Amerika Yəhudi Komitəsi və sovet yəhudiləri
ilə iş üzrə Milli Konfrans Təşkilatı Vaşinqtonda çox möhkəm çalışırıq ki, Azərbaycanı dəstəkləyək. Əlbəttə, biz
ölkənizin düşdüyü vəziyyəti və bir milyon qaçqının vəziyyətini çox yaxşı anlayırıq. Biz bu dəfə Azərbaycanda
olarkən onları da görə bilmişik.
Yəhudilər özləri tarix boyu bir çox hallarda qaçqın olmuşlar. Ona görə də onlar bu vəziyyəti hamıdan
yaxşı dərk edirlər və əhalinin bu təbəqəsinə böyük rəğbətlə yanaşırlar. Bütün bunların hamısından əlavə, biz
Sizin göstərdiyiniz səylərə öz töhfəmizi verməyə çalışırıq. Biz çalışırıq ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
sülh olsun.
Hazırda biz Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsinə səfərimizi başa çatdırmaq üzrəyik. Biz müşahidələr
aparmışıq, vəziyyətlə müəyyən qədər tanış olmuşuq. Aydındır ki, bu regionda inkişaf yalnız sülh bərqərar
ediləndən sonra mümkündür. Bizim Azərbaycandan başqa, digər iki ölkədə də apardığımız müşahidələr
haqqında fikirlərimiz vardır.
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ERMƏNİSTAN–AZƏRBAYCAN MÜNAQİŞƏSİNİN SÜLH YOLU İLƏ HƏLLİ
MƏSƏLƏLƏRİNİ ERMƏNİSTANIN PREZİDENTİ ROBERT KOÇARYAN İLƏ MÜZAKİRƏ
ETMƏK ÜÇÜN İSVEÇRƏYƏ, CENEVRƏ ŞƏHƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ
HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN
SUALLARINA CAVABI
15 iyul 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Sizin Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə gəlməyinizin 30 ili iyulun 14-də
tamam oldu. Bu əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə Sizi təbrik edirik.
Cənab prezident, mətbuatda verilən xəbərə görə, Siz İsveçrədə Ermənistan prezidenti Robert
Koçaryanla görüşəcəksiniz. Ermənistan–Azərbaycan danışıqlarının bu mərhələsini
necə
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Birincisi, mənim Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməyimin 30 ilinin tamam olmağından
çox məmnunam ki, 30 il yaşamışam, yaratmışam, respublikamıza xidmət etmişəm. Çox məmnunam ki, xalqımız
da mənim keçmişdə də, indi də gördüyüm işləri unutmur. Xalqa təşəkkür edirəm.
Mən İsveçrəyə Ermənistan prezidenti cənab Koçaryanla görüşməyə gedirəm. Biz aprel ayında
Vaşinqtonda onunla görüşmüşdük, danışıqlar aparmışdıq. Qərara gəlmişdik ki, bu danışıqları, yəni birbaşa,
bilavasitə danışıqları davam etdirək.
Biz Lüksemburqda görüşməliydik. Ancaq mən Lüksemburqa gedə bilmədim. Bundan sonra bir-birimizlə
əlaqə saxladıq və belə qərara gəldik ki, Cenevrədə görüşmək münasib olardı. Mən oraya gedirəm ki, onunla
görüşüb, şübhəsiz ki, əsas məsələmizi – Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması
məsələsini müzakirə edək.
S u a l: Cənab prezident, Siz yola düşməzdən əvvəl Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə
telefonla danışmısınız. Bu barədə bir neçə söz deyə bilərsinizmi?
C a v a b: Mən Türkiyənin prezidenti hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl ilə çox tez-tez telefonla
danışıram. Elə olur ki, biz həftədə iki dəfə danışırıq. O mənə, mən də ona telefon edirəm. Mənim dostum
Süleyman Dəmirəl indi İsraildədir. O, bu gün səhər mənə telefon etmişdi. Bakı–Ceyhan neft kəmərinin
Türkiyədə bəzi məsələləri həll olunur. Bizim nümayəndə heyətimiz də oradadır. Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətindən Valeh Ələsgərov orada iştirak edir. Türkiyə tərəfi bəzi məsələləri vaxtında həll etməyi çatdıra
bilməyibdir. Bilirsiniz ki, üç aylıq protokol imzalanmışdı. İndi onlar istədilər ki, biz yenidən protokol
imzalayaq. Prezident Süleyman Dəmirəl məndən xahiş etdi, mən də Ankarada olan Valeh Ələsgərova göstəriş
verdim ki, protokolu imzalasın.
S u a l: Cənab prezident, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Robert Koçaryanla söhbətiniz
olacaqmı?
C a v a b: Bəs necə! Bütün məsələlər üzrə söhbət olacaqdır. Sağ olun.
***
İyulun 16-da İsveçrə Konfederasiyasının Cenevrə şəhərində Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin
Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla təkbətək görüşü olmuşdur. Görüş Cenevrənin Janto rayonundakı
yaraşıqlı parkda yerləşən və tanınmış dövlət xadimlərinin görüşləri üçün nəzərdə tutulan Ze Soji iqamətgahında
keçirilmişdir. Görüş zamanı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi
məsələləri müzakirə olunmuşdur.
Həmin gün axşam Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Cenevrə şəhərinə gəzintiyə çıxdı. Dövlətimizin
başçısı əvvəlcə şəhərin hündürlükdə yerləşən Koloni rayonuna gələrək Cenevrə gölünü və şəhəri seyr etdi,
şəhərin işgüzar mərkəzindəki məşhur Perli Dü Lak parkını gəzdi.
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İSVESRƏYƏ İŞGÜZAR SƏFƏRİNİ BAŞA ÇATDIRARAQ BAKIYA QAYIDARKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ BƏYANATI
17 iyul 1999-cu il
Səfər çox faydalı oldu. Dünən mən İsveçrədə – Cenevrə şəhərində Ermənistan prezidenti Robert
Koçaryanla görüşdüm. Ətraflı söhbət elədik.
Bu görüş haqqında biz Vaşinqtonda görüşərkən razılıq əldə etmişdik. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması haqqında yenidən geniş fikir mübadiləsi apardıq. Məsələnin
həll olunması üçün yollar axtarırıq. Hər iki tərəf kompromisə getməlidir. Biz – o tərəf də, bu tərəf də bu kompromisləri axtarırıq. Çünki əgər kompromislər olmasa, bu məsələni həll etmək mümkün olmayacaqdır.
Görüş faydalı oldu. Hesab edirəm ki, bunun əhəmiyyəti var. Həm bizim üçün, həm Dağlıq Qarabağ üçün.
Razılaşdıq ki, bu görüşləri bundan sonra da davam etdirəcəyik.
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ABŞ-ın ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ STENLİ ESKUDERO İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
19 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və yenidən görüşməyimə şadam. Mənə dedilər
ki, görüşməyimizə sizin ehtiyacınız vardır.
S t e n l i E s k u d e r o: Bəli, cənab prezident, Siz Cenevrədən qayıtdıqdan sonra mən Sizinlə tezliklə
görüşmək imkanı əldə etmək istəyirdim. Deməliyəm ki, Siz çox yaxşı görünürsünüz. Çox möcüzədir ki, Siz bu
cür cərrahiyyə əməliyyatından sonra tezliklə sağalmısınız. Hətta xarici ölkələrə səfərə çıxa bilirsiniz, görüşlər
keçirirsiniz və bütövlükdə o qədər yorğun görünmürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəlkə də möcüzədir, amma yəqin mənim orqanizmim belədir və bir də həyat tələb
edir. Hər halda, müalicədən çox razıyam və müalicədən keçən dövrdə, şübhəsiz ki, böyük bir dövr var. O dövrdə
də məndə hər şey normal gedir. Ona görə işləyə də bilirəm, səyahətə də çıxa bilirəm. Lazım olsa, indi
Amerikaya da uça bilərəm.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, çox gözəl. Amerika haqqında Sizin dediklərinizi nəzərə
alaram. Yəqin, Azərbaycanın havasındandır ki, Siz belə tezliklə sağalırsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iqlim yaxşıdır. Amma indi hava çox istidir. Mən
çoxdandı belə isti görməmişdim. Mənə dedilər ki, bu gün havanın hərarəti 40 dərəcədir.
S t e n l i E s k u d e r o: Mən elə bir isti hiss etmirəm. Çünki əslində mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının
isti hissəsindənəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də o qədər hiss etmirik. Biz öz iqlim şəraitimizə öyrəşmişik.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, hər halda, mən Sizi təbrik etmək istəyirəm ki, Siz Ermənistan
prezidenti Koçaryanla görüş keçirmisiniz və ümid edirəm ki, bu görüşlərin davamı olacaqdır, bu görüşlər Dağlıq
Qarabağ probleminin həllinə gətirəcəkdir. Bilirəm ki, Sizin bundan əvvəl də prezident Koçaryanla görüşləriniz,
söhbətləriniz olmuşdu və düşünürəm ki, bundan sonra da bir neçə görüşünüz olacaqdır. Bu, elə bir prosesdir ki,
bizim hamımızı ruhlandırır və Qafqazla maraqlanan bütün insanlara bu regiona böyük ümidlə baxmağa imkan
yaradır.
Mənə elə gəlir ki, əgər hər iki tərəf bir-birinə güzəştlər edəcəksə, bunu liderlər etsələr, daha asan olar. Bir
halda ki, bu proses uzun illər davam edir, bu illər ərzində çoxlu ölənlər, yaralananlar, yerlərindən məhrum
edilənlər olubdur, aydındır ki, bu prosesi tezliklə həll etmək o qədər də asan deyildir. Lakin bizi çox ruhlandırır
ki, liderlər görüşlərə başlayıblar və bu görüşlər davam etmək üzrədir. Mən elə bilirəm ki, sizin ikinizin bu cür
görüşməyiniz hər iki tərəfin liderlərinin sülhə doğru arzusunun ifadəsidir. Mən və ölkəmin hökuməti çox ümid
edirik ki, bütün bu görüşlər ciddi bir nəticəyə gətirəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Siz bilirsiniz, həqiqətən mən dəfələrlə bildirmişəm və Amerika
Birləşmiş Ştatlarında olarkən prezident Klintona, xanım Olbrayta və hökumətin başqa üzvlərinə demişəm ki,
bizim üçün Ermənistan Azərbaycan münaqişəsini, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək həyati bir
məsələdir. Ərazi bütövlüyümüz pozulubdur, torpaqlarımız işğal olunubdur və işğal edilmiş torpaqlardan qaçqın
düşmüş vətəndaşlarımız indi bax, bu qızmar istidə o çadırlarda yaşayırlar. Siz təsəvvür edin ki, orada yaşamaq
necə çətindir.
Bizim xalqımız çox dözümlü xalqdır, bütün bu əziyyətlərə dözür. Dözürlər, ümid edərək ki, onlar öz
yerlərinə qayıdacaqlar. Dözürlər ondan ötrü ki, sülh olacaqdır. Bizim də vəzifəmiz, şəxsən mənim də vəzifəm
bütün bu ümidləri, arzuları doğrultmaqdır.
Bilirsiniz ki, biz indiyə qədər bütün vasitələrdən istifadə etmişik. Həm Minsk qrupu bu barədə fəaliyyət
göstərir və 1997-ci ildən biz Minsk qrupu başçılarının – Rusiyanın, Amerikanın, Fransanın səylərindən, həm də
bütün başqa vasitələrdən istifadə etməyə çalışırıq. Nəhayət, mən Vaşinqtonda olarkən bir daha sizin
hökumətiniz tərəfindən də məsləhətlər olmuşdu ki, birbaşa danışıq, təkbətək danışıqlar bəlkə bir fayda verə
bilər. Mən də belə düşünürəm. Əlbəttə, həmişə belə düşünürdüm. Ancaq bunun üçün də şərait olmalıydı.
Vaşinqtonda bizim görüşlərimiz zamanı mən hiss etdim ki, artıq belə bir şərait yaranır. Ona görə də
mənim prezident Koçaryanla həm Vaşinqtondakı təkbətək görüşüm, hesab edirəm, səmərəli oldu, həm də
Cenevrədəki görüşümü çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Hiss olunur ki, biz bir-birimizi anlamağa çalışırıq.
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Amma bizim bu çalışmalarımız istədiyimiz nəticəyə gətirib çıxaracaqmı? Mən şəxsən istəyirəm ki, gətirib
çıxarsın və nəhayət, biz sülhə nail olaq.
Təbiidir, belə bir vəziyyətdə qarşılıqlı kompromissiz irəliyə getmək olmaz. Ona görə də biz hər ikimiz bu
axtarışlarla da məşğuluq. Hər halda, son görüşümüz məndə belə bir təsəvvür yaradır ki, biz bu görüşləri davam
etdirməliyik.
Şübhəsiz ki, bu, Minsk qrupu həmsədrlərinin və Minsk qrupu həmsədrlərinin nümayəndələrinin işini əvəz
etmir. Biz bu sahədə işimizi davam etdirməliyik və prezident Koçaryanla belə fikirdə olduq ki, Minsk qrupunun
həmsədrləri öz işini gücləndirməlidirlər. Arzu edirəm ki, siz bunu biləsiniz və istərdim ki, həmsədrlər bu işdə
fasilə verməsinlər. Çünki bir vasitə o birisini əvəz etmir. Biz gərək bütün vasitələrdən istifadə edək. Ona görə də
Minsk qrupu, onun həmsədrləri bu işləri davam etdirməlidirlər. Biz öz tərəfimizdən bu barədə təkliflərimizi
verəcəyik.
Ancaq eyni zamanda, prezidentlərin də təkbətək görüşlərinə, birbaşa görüşlərinə, mən hesab edirəm,
bundan sonra da ehtiyac olacaqdır. Hər halda, mən bu görüşdən razıyam. Hesab edirəm ki, prezident Koçaryan
da razı olmalıdır. Çünki söhbətimizi qurtararkən ikimiz də belə fikir söylədik. Ancaq qarşıda hələ böyük yol
vardır. Çalışmalıyıq ki, bu yola tezliklə gedək və sülhə nail olaq.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, mən Sizə bu haqda bir neçə dəfə demişəm və indi də demək
istəyirəm ki, Sizin sülhə sadiq olmağınıza valehəm. Sizin Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsi yolunda
axtarışlarınıza valeh olmuşam və Siz bunu Koçaryanla görüşlər vasitəsilə, eləcə də Minsk qrupunun həmsədrləri
ilə görüşlər vasitəsilə dəfələrlə sübuta yetirmisiniz.
Öz tərəfimizdən onu deyə bilərəm ki, Birləşmiş Ştatlarda, şübhəsiz ki, Sizin məsləhətinizə qulaq asacaqlar
və əlbəttə ki, Minsk qrupunun səviyyəsinin artırılması sahəsində öz işlərini gücləndirəcəklər. Əlbəttə, həm
Sizdən, həm də prezident Koçaryandan gələn təkliflərə biz diqqətlə baxacağıq – o vaxt ki, Siz də, prezident
Koçaryan da bu təklifləri bizə təqdim etmiş olasınız.
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«SOS-KİNDERDORF İNTERNASİONAL» TƏŞKİLATININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
20 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident, mən sizi Azərbaycanda salamlayıram və Azərbaycana
göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə təşəkkür edirəm. Sizin təşkilatınız dünyada çox məşhur bir təşkilatdır, bir
çox ölkələrdə çox xeyirxah işlər görürsünüz. Ona görə də dünyada məşhurlaşmısınız. İndi Azərbaycana da bu
barədə diqqət göstərməyinizi, başqa ölkələrdə gördüyünüz işlərdən Azərbaycanda da görmək haqqında
məramınızı böyük məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
Ümumiyyətlə, sizin dünyada gördüyünüz işlər haqqında mənə müəyyən məlumatlar veriblər.
Azərbaycandakı təşəbbüsünüz haqqında da məlumatım var. Ancaq şübhəsiz ki, mən sizi dinləmək istəyirəm.
H e l m u t K u t i n (Təşkilatın prezidenti): Biz çox məmnunuq ki, Azərbaycan Respublikasının
prezidenti tərəfindən qəbul edilirik, Azərbaycan prezidenti bu işə, bizim fəaliyyətimizə şəxsən maraq göstərir,
dəstək verir. Biz çox məmnunuq ki, Azərbaycan Respublikasının hökuməti – Baş nazir, onun müavinləri, eləcə
də səfir bu işə böyük maraq göstərirlər. Elə bunun nəticəsidir ki, biz Azərbaycanda da uşaq şəhərciyinin
tikilməsi haqqında qərara gəlmişik. Bu, Azərbaycanda tikiləcək ilk uşaq şəhərciyidir və biz Sizin xeyir-duanızla,
dəstəyinizlə bu işə başlayırıq. Çox istərdik ki, bu işə dünən başlayaq, bir halda ki, mümkün olmadı, sabahdan
başlayarıq.
Bu il biz təşkilatımızın 50 illiyini qeyd edirik. O, 50 il bundan əvvəl cənab Mayner tərəfindən
yaradılmışdır. Azərbaycanda da uşaq şəhərciyinin tikilməsi məhz təşkilatın 50 illiyinə həsr olunmuşdur. Hazırda
bizim bütün dünyada 6 milyon dostumuz, 31 ölkədə ofisimiz var.
Təşkilatın Almaniyadakı dostları Azərbaycanda uşaq şəhərciyi tikilməsinə kömək etməyə böyük
məmnuniyyətlə razılıq vermişlər. Lakin Azərbaycan tərəfindən də bu işə yardım lazım olacaqdır – yəni uşaqlara
baxanlar, onların qayğısına qalanlar lazım olacaqdır.
Bizim ilk prezidentimiz cənab Mayner bu işi təşkil edərkən nəzərdə tutmuşdu ki, hər bir uşağa ana, bacıqardaş, ev bəxş etsin və onlar bir şəhərcikdə yaşasınlar, digər uşaqlar kimi eyni hüquqlara malik olsunlar,
ətrafdakılar tərəfindən eyni dərəcədə sevilsinlər.
Zati-aliləri, çox məmnunuq ki, Sizin qızınız bizim buradakı təşkilatın başçısı olmağa böyük
məmnuniyyətlə razılığını vermişdir. Biz ümid bəsləyir və dua edirik ki, bir gün gəlsin, şəhərciyin tikintisini
tamamlayaq və Siz şəxsən oranı ziyarət edəsiniz, uşaqlar Sizinlə görüşsünlər, söhbət eləsinlər və əsl atalıq
qayğısını hiss etsinlər. Biz istəyirik ki, Sizinlə birgə çalışaraq «Ymid, sülh və qarşılıqlı anlaşma şəhərciyi» yaradaq. Cənab prezident, təşkilatımız adından Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Siz onun nümayəndələrini qəbul edirsiniz. Əslində, mən uşaqların nümayəndəsi, uşaqların prezidentiyəm. Doğrudan, bəzən
protokola tam əməl etməsəm də, yüz faiz uşaqların tərəfindəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident, dəyərli fikirlərinizə, təkliflərinizə görə və Azərbaycanda
görüləcək işlər barədə planlarınıza görə təşəkkür edirəm.
İnsan cəmiyyətində uşaqlara qayğı hər bir vətəndaşın müqəddəs borcudur. Biz öz müstəqil ölkəmizdə bu
prinsipi əsas tutaraq imkan dairəsində uşaqlara qayğını artırır, xüsusən kimsəsiz uşaqlar haqqında çox
düşünürük və onların həm yaşayış, həm də təhsil şəraitini lazımi səviyyəyə çatdırmaq üçün tədbirlərimizi
görürük. Sizin təşkilatınız isə cəmiyyətin bu problemi barəsində dünyada, demək olar, gözəl nümunələr göstərir.
50 il müddətində siz çox işlər görmüsünüz. Bu işlər – xeyirxah işlər, uşaqlara qayğı heç vaxt unudulmaz. Sizin
təşkilatınız özünə elə bir böyük heykəl qoyubdur ki, o, əbədi yaşayacaqdır. Buna görə sizin təşkilatla yaxından
tanış olmağı özüm üçün böyük xoşbəxtlik hesab edirəm. Sizin təşkilata bundan sonra da böyük-böyük uğurlar
arzulayıram.


Görüşün sonunda cənab Helmut Kutin başçılıq etdiyi təşkilatın uşaq qalstukunu və həmin təşkilatın 50 illiyi
münasibətilə kəsilmiş 10 markalıq metal pulu Azərbaycan prezidentinə hədiyyə etdi.
Prezident Heydər Əliyev minnətdarlıq edərək bildirdi ki, həmin qalstuku saxlayacaq və uşaq şəhərciyinin açılışı zamanı
istifadə edəcəkdir.
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Azərbaycanda görüləcək işlər haqqında verdiyiniz məlumatdan məmnunluğumu bildirirəm. Bu, şəxsən
mənim ürəyimdən xəbər verən fikir və təklifdir. Bəlkə də indiyə qədər bütün beynəlxalq təşkilatlardan aldığım
təkliflərdən daha da çox sizin təklifinizi qiymətləndirirəm. Ona görə də burada sizin planlarınızın yerinə
yetirilməsini mən şəxsən öz nəzarətimə götürəcəyəm. Siz dediniz ki, bu işə dünən başlamaq istəyirdiniz, olmadı,
sabah başlayacaqsınız. Mən də bunu öz dəftərimə yazıram və hər gün nəzarət edəcəyəm ki, bu işlər necə
başlandı və necə gedir. Sizin böyük təcrübəniz var, çox ölkələrdə olmusunuz, oradakı şəraiti görmüsünüz. Bizim
ölkəmizdə bu məsələyə, sizin təşəbbüsünüzə və görəcəyiniz işə o qədər yüksək qayğı və münasibət göstəriləcək
ki, bəlkə özünüz də düşünəcəksiniz ki, Azərbaycana niyə gec gəlmisiniz.
Siz gözəl sözlər dediniz ki, hər bir uşağa ata-ana, bacı-qardaş, ev vermək istəyirsiniz. Bundan gözəl nə ola
bilər! Bizim buna olduqca çox ehtiyacımız var. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan 1988-ci ildən qonşu Ermənistan
Respublikası ilə hərbi münaqişə şəraitindədir. Müharibə gedib, döyüşlər olub, qan tökülübdür. Çox uşaqlar
yetim – ata-anasız, kimsəsiz qalıblar. Hətta müharibə zamanı xəsarət alan, əlil olan uşaqlar da var. Ona görə,
yenə də deyirəm, bizim ölkəmizin bu qayğıya daha çox ehtiyacı var.
Mənə dedilər və çox məmnunam ki, siz bizim nümayəndələrimizlə birlikdə uşaq şəhərciyinin yerini
müəyyən etmisiniz. Əgər o yer sizə münasibdirsə, hesab edin ki, oranı sizə verdik və dayanmadan işə başlayın.
Biz sizinlə həmişə bir yerdə olacağıq, bütün işlərdə bərabər olacağıq. Siz deyirsiniz ki, uşaqlara baxan tapmaq
lazımdır. Nəinki o da olacaq, bütün başqa işləri də bir yerdə edəcəyik. Mən buna öz xeyir-duamı verirəm və
məmnunam ki, mənim qızım bu təşkilatın burada yaratdığı fonda başçılıq edir. Hesab edirəm ki, bu amilin özü
də burada işlərin müvəffəqiyyətlə getməsinə kömək edəcəkdir. Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
H e l m u t K u t i n: Çox sağ olun, cənab prezident! Uşaqların adından Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Çox xoşbəxtik ki, Sizinlə görüşdük, xeyir-duanızı aldıq. İndi özümüzü tam rahat hiss edirik. Bir halda ki, Sizdən
«irəli!» komandası almışıq, bizə heç bir kağız, heç bir sənəd lazım deyildir. Dünya uşaqları adından Sizə
minnətdarıq. Azərbaycana gec də gəlsək, - Siz bunu bizə irad tutdunuz, - icazənizlə, buna bir ingilis atalar sözü
ilə cavab verim: heç gəlməməkdənsə, gec gəlmək daha yaxşıdır. Ona görə də elə bu gündən etibarən biz öz
işimizə başlayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, uğurlar olsun!
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FRANSA SENATININ PREZİDENTİ KRİSTİAN PONSELENİ VƏ ONUN BAŞÇILIQ
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
22 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli senatorlar, qonaqlar!
Siz Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizin Azərbaycanı ziyarət
etməyinizdən məmnun olduğumu bildirirəm.
Fransa ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr yüksək səviyyədədir – mən bunu belə qiymətləndirirəm – və
günü-gündən inkişaf edir. Cənab prezident, bunu təsdiq edən ən gözəl amillərdən biri də Fransa Senatının
prezidentinin- sizin və sizinlə bərabər nümayəndə heyətinin Azərbaycana gəlməsidir.
Fransa ilə əlaqələrimizə biz Azərbaycanda çox böyük əhəmiyyət veririk. Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələr qısa bir zamanda
yaranmışdır və bundan sonrakı dövrdə mütəmadi olaraq genişlənmiş və inkişaf etmişdir.
Mən 1993-cü ilin dekabr ayında Fransaya ilk rəsmi səfərimi çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Mən
mərhum prezident Fransua Mitteranın dəvəti ilə o vaxt Fransanı ziyarət etdim. Bizim çox əhəmiyyətli
görüşlərimiz oldu və ölkələrimiz arasında sənədlər imzalandı. O zaman mən Fransa parlamentində də oldum,
orada da görüşlər keçirdik. Həmin ziyarət, səfər Fransa–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsinə böyük bir
təkan verdi.
1997-ci ilin yanvar ayında prezident cənab Jak Şirakın dəvəti ilə mən yenidən Fransaya rəsmi səfərə
gəldim. O dövrdə də biz çox geniş görüşlər keçirdik, danışıqlar apardıq, müəyyən sənədlər imzaladıq. Mən o
vaxt da Senatda oldum, parlamentdə görüşlər keçirdim.
Ötən bu illərdə Fransadan da Azərbaycana həm parlament üzvləri, həm də Xarici İşlər Nazirliyinin
işçiləri, dövlətin başqa nümayəndələri ziyarətə gəliblər və biz çox səmərəli danışıqlar aparmışıq. Fransanın
xarici işlər naziri Erve de Şarett Azərbaycanda olmuşdur və biz çox geniş danışıqlar aparmışıq. Azərbaycanın
xarici işlər naziri də Fransanı ziyarət etmişdir. Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov başda olmaqla
respublikamızın parlament nümayəndə heyəti də Fransanı ziyarət etmişdir. Bu görüşləri, səfərləri daha da çox
saymaq olar. Bir daha deyirəm, bunlar hamısı onu göstərir ki, bizim əlaqələrimiz yaxşı səviyyədədir.
Cənab prezident, sizin Azərbaycana bu ziyarətiniz isə, hesab edirəm, bizim əlaqələrimizin daha da çox
genişlənməsinə imkan yaradacaqdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bu,
Fransadan Azərbaycana gələn ən yüksək dövlət nümayəndə heyətidir ki, biz sizi qarşılayırıq. Cənab prezident,
təəssüf ki, siz Azərbaycana çox az vaxt ayırmısınız – səhər gəlmisiniz, axşam gedirsiniz. Ancaq bu səfər çox
əhəmiyyətli olduğuna görə mən elə bu qısamüddətli ziyarəti də çox yüksək qiymətləndirirəm.
Fransa ilə Azərbaycanın əlaqələrinin bizim üçün ən əhəmiyyətli cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki,
Fransa Minsk qrupunun 1997-ci ilin əvvəlindən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək
üçün yaranmış həmsədrlərindən – Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə həmsədrlərdən biridir.
Bizim əməkdaşlığımızı daha da gücləndirən bir də odur ki, prezident Jak Şirak ilə mənim aramda çox
səmimi münasibətlər və dostluq əlaqələri yaranmışdır. Biz prezident Jak Şirakla son iki ildə bir neçə dəfə
görüşüb danışıqlar aparmışıq. Bu danışıqlar, görüşlər çox əhəmiyyətli olubdur və bizim əlaqələrimizin
inkişafına daim yardım edibdir. Əminəm ki, sizin bu səfəriniz də həmin əlaqələri daha da inkişaf etdirəcəkdir.
Buyurun.
K r i s t i a n P o n s e l e: Səmimi qonaqpərvərliyə, qəbula görə Sizə minnətdarlığımı bildirir və
prezident Heydər Əliyevin səhhətinin çox yaxşı olduğunu görməkdən məmnun qaldığımı söyləyirəm.
Cənab prezident, bu görüşümüzdə Sizə deyəcəyim ilk söz mənə olan tapşırıq və bu missiyanın
məqsədlərindən biri ilə əlaqədardır. Bu da odur ki, Fransa Respublikasının prezidenti zati-aliləri Jak Şirak mən
buraya gəlməmişdən əvvəl məndən xahiş edibdir ki, onun ən səmimi, ən sədaqətli, ən isti dostluq salamlarını,
rəğbətini və dərin hörmətini Sizə çatdırım. O mənə bu tapşırığı verdiyi zaman onu da dedi ki, əlbəttə, müəyyən
səbəblərə görə – o, bunu xüsusi qeyd etdi – Sizinlə görüşmək istəyir.
Cənab prezident, mən rəhbərlik etdiyim nümayəndə heyətinin ünvanına dediyiniz xoş sözlərə görə hər
şeydən əvvəl Sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
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Cənab prezident, mən Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm ki, nümayəndə heyətimizin Azərbaycana
səfəri zamanı, qarşılanma prosesində bizə göstərilən diqqət, qayğı – bütün bunlar hamısı qeyri-adi idi. Biz elə
bir yüksək səviyyədə qarşılandıq ki, belə isti münasibət Azərbaycan xalqının nadir qonaqpərvərlik
xüsusiyyətlərindən biridir.
İcazə verin Sizə deyim ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi sədrinin bizə göstərdiyi bu diqqət və
qayğını, nümayəndə heyətimizi onun belə yüksək səviyyədə qarşılamasını biz heç bir vaxt unutmayacağıq.
Burada olduğumuz bütün gün ərzində o, bizi diqqət və qayğı ilə əhatə etdi və əlindən gələn hər bir şeyi etdi ki,
səfərimiz çox xoş keçsin. Nümayəndə heyətimizin Azərbaycana səfəri həm də zəngin xarakterli bir səfər oldu.
Mən Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə bugünkü görüşüm haqqında da danışmaq istəyirəm. Mən onu
vaxtilə Fransada qəbul etmişəm və onunla Senatın rəyasət heyətinin binasında söhbət etmişik. Bugünkü
görüşümüz də xüsusi bir görüş oldu. Biz iki yaxın dost kimi bütün məsələlər barədə həqiqət notları üzərində
söhbət apardıq.
Cənab prezident, nümayəndə heyətimizin Azərbaycana bir günlük səfəri barədə Sizin dediyiniz fikirlərə
şərik çıxmamaq və səfərimizin belə qısa olmasına təəssüflənməmək mümkün deyildir. Mən Sizə onu da demək
istəyirəm ki, bu məsuliyyət yalnız mənim üzərimə düşür. Çox xahiş edirəm ki, Siz məni başa düşəsiniz.
Əminəm, Siz məni başa düşəcəksiniz, çünki iş rejimim elədir ki, bu dəfə mən bundan artıq bir şey edə
bilmərəm.
Cənab prezident, mən bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycana bu səfərimiz zamanı diqqət və qayğı ilə
əhatə edilməyimiz bizim üçün ən gözəl bir xatirə olacaqdır. Bu elə bir xatirə olacaqdır ki, Azərbaycana yenidən
gəlməyi, dəvəti yerinə yetirməyi öz borcumuz kimi yadımızda saxlayacağıq. Əlbəttə, bu, yaxın vaxtlarda,
gələcəkdə olacaqdır.
Cənab prezident, Siz qeyd etdiyiniz kimi, Fransa demokratiya yolunu seçmiş gənc Azərbaycan
Respublikasını tez bir zamanda tanıdı və biz Sizin dövlətlə yaxın dostluq əlaqələri yaratdıq. Əlbəttə, burada
söhbət şəraitə uyğunlaşmaqdan getmir.
Siz özünüz də dediniz, Fransaya ilk rəsmi səfəriniz zamanı mərhum prezident Fransua Mitteranla
apardığınız mühüm əhəmiyyətli danışıqlar, söhbətlər, ondan sonra zati-aliləri prezident Jak Şirakla aranızda
yaranmış dostluq münasibətləri çox vacibdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, görürsünüz, bunların davamı kimi iki
xalq arasında dostluq münasibətləri bərpa olunmuşdur və hər iki dövlətin qurumlarının da əlaqələri genişlənib
möhkəmlənməkdədir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, ölkələrimiz arasında münasibətlərin belə yüksək səviyyədə
olması doğrudan da hər iki dövlətin maraqlarına, Cənubi Qafqaz ölkələrinin maraqlarına və sülhə xidmət edir.
Cənab prezident, mən onu da demək istəyirəm ki, biz gənc Azərbaycan dövlətinin bütün fəaliyyətini,
burada gedən prosesləri çox böyük diqqətlə izləyirik. Biz sizin gənc dövlətinizdə baş verən, həyata keçirilən
iqtisadi prosesi, sosial tərəqqini izləyirik və buna çox həssas münasibət bəsləyirik. Biz bu qədər hünərli və
cəsarətli fəaliyyətinizə görə şəxsən Sizə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Biz bilirik ki, siz demokratik bir
dövlət qurursunuz, sizin dövlətiniz dözümlü bir dövlət olacaqdır, bu ölkədə demokratik prinsiplərə xas olan
bütün azadlıqlar bərpa olacaqdır.
Cənab prezident, biz bilirik ki, Azərbaycanda söz azadlığı vardır, çoxlu partiyalar fəaliyyət göstərir. Biz
bir daha gördük ki, Azərbaycanda söz, mətbuat azadlığı vardır, üstəlik də partiyalar vardır. Cənab prezident,
bunların hamısı ilə birlikdə Siz bu gün Azərbaycanda dünyəvi dövlət qurursunuz və bunu çox böyük cəsarətlə
edirsiniz. Biz elə bu cəsarətinizə, fəaliyyətinizə görə də Sizə «çox sağ olun» deyirik.
Cənab prezident, mən demək istəyirəm ki, ölkələrimizin parlamentləri arasında gözəl, səmimi
münasibətlər yaranmışdır. Bu münasibətlər daim davam edir, diqqət mərkəzindədir. Münasibətlərimizin
bugünkü səviyyəyə çatmasında göstərdiyi xidmətlərə görə bizim bugünkü görüşümüzdə iştirak edən, Milli
Məclisdə Azərbaycan–Fransa dostluq qrupunun sədri Fatma Abdullazadəyə minnətdarlığımı bildirirəm, «sağ
olun» deyirəm. Çünki doğrudan da o, bu münasibətlərin ən yüksək səviyyəyə çatması üçün əlindən gələni edir,
iki ölkənin parlamentləri arasında əla münasibətlər yaranmasına çalışır.
Cənab prezident, mən bu münasibətlərdən danışandan sonra onu da bildirirəm ki, Fransa Senatı bu gün
Sizə bir təkliflə müraciət etmək istəyir. Bu təklif isə bizim, daha doğrusu, Avropa Parlamentinin iş təcrübəsinin
məntiqi məhsuludur.
Cənab prezident, mənim ölkəm Fransa öz tarixində çox şeylər – müharibələr, qələbələr, məğlubiyyətlər,
soyqırım, deportasiyalar görübdür, çoxlu ölənlər, yaralananlar olubdur. Mən məşhur filmdən bir ifadəni Sizin
nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm: «Bizim xalqlar bu cür hadisələrdən artıq yorulublar».
Cənab prezident, təcrübəmiz onu qeyd etməyə imkan verir ki, biz öz fəaliyyətimizdə geriyə yox, yalnız
gələcəyə, qarşıya baxmağa borcluyuq. Belə bir vəziyyətdə biz dərk edirdik ki, necə qurub yarada bilərik, hansı
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cəmiyyəti qurmaq və yaratmaq lazımdır. Doğrusunu deyim ki, bunun üçün böyük hünər və cəsarət lazım idi.
Amma onu da deməliyəm ki, Sizin hünər və cəsarəti heç kimdən borc almağa ehtiyacınız yoxdur.
Cənab prezident, beləliklə də biz özümüz istədiyimiz cəmiyyəti qurduq. Bizim yüksək keyfiyyətli,
peşəkar xarici işlər nazirinin dediyi kimi, bu, qurmaq istədiyimiz cəmiyyətin birinci mərhələsi oldu və biz altı
ölkə yığışıb belə bir cəmiyyət yaratdıq. Bunlar da Almaniya, İtaliya, Belçika, Lüksemburq, Fransa və
Hollandiyadır.
Beləliklə, cənab prezident, biz qurduğumuz cəmiyyətin ilk mərhələsindən başlayaraq öz təbii
ehtiyatlarımızı hamımızın qarşısına qoyduq, onlardan birlikdə istifadə etməyə çalışdıq. Ondan sonra kənd
təsərrüfatından birlikdə istifadə etməyə çalışdıq və bunu davam etdirdik. Bundan əlavə, həm də sıralarımızı
genişləndirməyə başladıq. Beləliklə də Böyük Britaniyanı, İrlandiyanı, Danimarkanı buraya əlavə etdik. Bundan
sonra növbəti mərhələ kimi yollarımızda olan əlaqələrimizi bir-birinə birləşdirdik, ilk birgə bazar yaratdıq,
valyutalarımızı birləşdirdik. Artıq franka da, markaya da yer yoxdur. Yalnız bir valyuta – yevro olacaqdır.
Cənab prezident, əlbəttə, mən bununla demək istəyirəm ki, hələ də özümüzün bütün məsələlərimizi həll
etməmişik. Adını çəkdiyim dövlətlər, bir-biri ilə birləşən dövlətlər arasında fərqlər mövcuddur və bu da ondan
doğur ki, biz çalışırıq hər bir ölkənin, hər bir xalqın öz tarixini, ənənələrini, qayda-qanunlarını, özünün
mənliyini ayrıca saxlayaq və bunlara hörmət edək. Əlbəttə, bizim bu prosesimiz davam edir. Avropa hələ mən
dediyim bütün ölkələrin hamısının birləşməsi deyildir. Özünüz bilirsiniz ki, burada başqa ölkələr də vardır. Elə
bizim mərhum prezident Şarl de Qollun dediyi kimi, biz Avropa deyəndə Avropa qitəsində olan bütün ölkələr
nəzərə alınmalıdır.
Cənab prezident, beləliklə, mən Azərbaycan Milli Məclisinin sədrinə, Gürcüstan parlamentinin sədrinə,
Ermənistan parlamentinin sədrinə belə bir təklif edirəm ki, bəlkə mənim indi dediyim təcrübədən istifadə edərək
biz bir yerə yığışıb səmimilik, dostluq şəraitində, anlaşma şəraitində söhbət edək. Təklifim də odur ki, bizim
Avropada yaratdığımız bu dövlətlər birliyi, birgə bazar kimi bir şeyi Cənubi Qafqazda, bu üç ölkənin
nümunəsində də yaradaq.
Cənab prezident, əlbəttə, bilirik ki, Siz də, Sizin ölkə də çoxlu sınaqlardan keçmişdir. Məsələ burasındadır
ki, mən dediyim cəmiyyəti qurmaq, - tutaq ki, Avropanı qurmağın özü də – asan deyil və heç də asan
olmamışdır. Özünüz bilirsiniz ki, bu birləşən dövlətlər arasında müxtəlif və mühüm fərqlər olmuşdur. Onların
müəyyən ictimai, maddi vəziyyətləri eyni səviyyədə olmayıbdır. Başqa xüsusiyyətləri də bir-birindən fərqlənir
və bizim əsas fikrimiz ondan doğur ki, belə bir vəziyyət əmələ gəlsəydi, varlı, zəngin dövlətlərlə kasıb dövlətlərin qonşuluğu istəsək də, istəməsək də həmişə müəyyən toqquşmalara, müəyyən arzuolunmaz hadisələrə
gətirib çıxaracaqdı.
Cənab prezident, biz fikirləşirik ki, təklif etdiyimiz belə bir təşkilatlanma, belə bir əməkdaşlıq, əlbəttə,
burada da mümkün ola bilər və bu, Cənubi Qafqazda iqtisadi, ictimai inkişafa səbəb olar, bir tərəfdən də
Avropanın qurulmasının tamamlanmasına öz töhfəsini verərdi. Axı hamımız bu gün görürük ki, Amerikada,
Asiyada belə proseslər davam edir. Nə üçün Avropa onlardan geri qalsın, bu proses onlardan daha tez başa
çatmasın?
Cənab prezident, Siz çox haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, bizim ölkələrimiz arasında əlaqələr çox vacib və
əhəmiyyətlidir. Bu ölkələrin arasında belə əlaqələrin yaranmasında, əlbəttə, Sizin özünüzün böyük rolunuz
olmuşdur, böyük fəaliyyətiniz olmuşdur və elə bunun özü də Avropanın qurulmasının bir mərhələsidir. Belə bir
dəstək üçün, Avropa ilə belə əlaqələrin yaradılması üçün mən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz elə
düşünürük ki, bütün sınaqlardan keçəcəyik və qarşımıza qoyduğumuz vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirəcəyik.
Cənab prezident, mənim Sizə demək istədiyim təklifin mahiyyəti bu idi. Diqqətinizə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident, təşəkkür edirəm. Azərbaycan haqqında, Azərbaycana ziyarətiniz
haqqında və Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra ölkəmizdə gedən proseslər haqqında yüksək
qiymətverici fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm.
Mən çox şadam ki, cənab prezident, siz Fransada, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra
keçdiyi yolu və çətinlikləri, eyni zamanda əldə etdiyi nailiyyətləri bilirsiniz və bu gün öz çıxışınızda bunları
müsbət qiymətləndirdiniz. Həqiqətən də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra birinci – öz
müstəqilliyini möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək yolu ilə gedir. Bununla bərabər, Azərbaycanda
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq prosesini həyata keçirir və Azərbaycanı açıq, azad, demokratik ölkə
kimi yaratmaq istəyir, dünyaya tanıtmaq istəyir və dünya birliyində Azərbaycanın daha da görkəmli yer tutmasını görmək istəyir.
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Bu yol bizim üçün heç də asan olmayıbdır. Biz çox çətinliklərlə rastlaşmışıq. Bizə ayrı-ayrı ölkələr
tərəfindən təzyiqlər olubdur. Bizim daxilimizdə çox çətinliklər olubdur. Bir neçə il Azərbaycanın daxilində
ictimai-siyasi sabitlik pozulubdur. İqtisadiyyat bir neçə il geriyə gedibdir, dağılıbdır, tənəzzül edibdir. Ancaq
məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, biz bunların hamısını ötüb keçmişik. Artıq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
möhkəmdir, biz bu müstəqilliyi qoruyub saxlayırıq və saxlayacağıq. Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi
sabitliyi təmin etmişik və bundan sonra da bu sabitlik Azərbaycan xalqının rahat yaşaması üçün, inkişafı üçün
əsas şərt olacaqdır.
İqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmək üçün, vətəndaşlarımızın sosial vəziyyətini yüksəltmək və təmin etmək
üçün biz yeganə yol – bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmişik. Biz bu yol ilə gedirik, iqtisadiyyatda liberallaşmanı
çox geniş aparmışıq, özəlləşdirmə proqramı həyata keçiririk, torpaq islahatı həyata keçiririk və artıq bunların da
müsbət nəticəsini görürük.
Amma bilirsiniz ki, bu da bizim üçün asan deyildir. Çünki iqtisadiyyatda çox böyük dəyişikliklər, keçmiş
iqtisadi sistemdən imtina, yeni iqtisadi sistem yaratmaq – bunlar şübhəsiz ki, bizim əhalinin həyat tərzini
çətinləşdiribdir. Ancaq bunlara baxmayaraq hesab edirik ki, bunlar xırda bir çətinlikdən sonra Azərbaycanın
iqtisadiyyatına böyük inkişaf sürəti verəcəkdir və biz buna inanırıq.
Biz Azərbaycanı bir azad ölkə kimi dünyaya açmışıq. Dünya iqtisadiyyatı ilə, dünya demokratiyası ilə
bütün sahələrdə inteqrasiyanı təmin etmək istəyirik və bu sahədə artıq müəyyən nailiyyətlər əldə etmişik. Bu
baxımdan xarici investisiyanın Azərbaycana cəlb edilməsi, xarici kapitalın gəlməsi, xarici ölkələrin inkişaf
etmiş şirkətlərinin Azərbaycanda müştərək iş görməsi, Azərbaycana sərmayə qoyması çox əhəmiyyətli yer tutur
və bu sahədə də bizim nailiyyətlərimiz az deyildir. Xüsusən, Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərinin, neft və qaz
yataqlarının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək işlənilməsi sahəsində biz çox iş görmüşük.
1994-cü ildə biz dünyanın bir çox böyük neft şirkətləri ilə Azərbaycanın Xəzər dənizində olan zəngin neft
yataqlarının müştərək işlənilməsi üçün ilk müqavilə imzaladıq. O vaxtdan indiyə kimi xarici şirkətlərlə 19
böyük müqavilə imzalanıbdır. Onların içərisində Fransanın «Elf Agiten» və «Total» şirkətləri də çox görkəmli
yer tutur. Bunların nəticəsində son iki-üç il içərisində Azərbaycana 2 milyard dollardan artıq sərmayə gəlibdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının başqa sahələrində də biz xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. Demək olar ki,
bir çox ölkələrin şirkətləri gəlib Azərbaycanda müştərək iş görürlər. O cümlədən, Fransanın şirkətləri. Məsələn,
«Kostel» şirkəti burada artıq çox uğurlu fəaliyyət göstərir.
Xatirimdədir, 1993-cü ildə Parisdə mərhum prezident Fransua Mitteranla söhbət etdiyimiz zaman o mənə
dedi ki, əgər siz Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışırsınızsa, birinci növbədə «Elf
Agiten» ilə əlaqə qurun. Mən bu məsləhəti məmnuniyyətlə qəbul etdim və xatirimdədir, 1996-cı ildə böyük bir
yatağın – «Şahdəniz» neft və qaz yatağının müştərək işlənilməsi üçün «Elf Agiten» də konsorsiuma daxil oldu.
Bu konsorsium son vaxtlarda əldə etdiyi nəticələr barədə son günlər bizə məruzə edibdir və mən burada bu
barədə geniş müzakirə apardım. Bir yataqdan – «Şahdəniz» yatağından 700 milyard kubmetrə qədər qaz almaq
mümkündür. Ancaq bu rəqəm də hələ son hədd deyildir. Burada «Elf Agiten»in də böyük payı vardır.
1997-ci ildə mən Fransada rəsmi səfərdə olduğum zaman Parisdə biz prezident Jak Şirakla görüşəndən
sonra Yelisey sarayında «Total» şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında böyük bir müqavilə
imzalandı. Bu müqavilə də həyata keçirilir.
Hesab edirəm ki, iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi, inkişaf etdirilməsi Fransa ilə Azərbaycan arasındakı
bütün əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün çox böyük şərtdir. Biz bu işləri bundan sonra da davam etdirəcəyik. Bu
yaxınlarda mən Fransanın səfirini qəbul etdim. Biz bu barədə müzakirələr apardıq və bir çox fikirləri
bölüşdürdük.
Avropada gedən proseslər haqqında və son vaxtlar Avropanın bir neçə ölkəsinin bir-birinə daha da
yaxınlaşması haqqında sizin dəyərli fikirləriniz çox əhəmiyyətlidir. Bu, çox sevindirici haldır ki, cəmi 50 il
bundan öncə bir-biri ilə müharibə aparan Fransa və Almaniya, yaxud Almaniya və Hollandiya, yaxud da başqa
ölkələr indi o qədər yaxınlaşıblar, o qədər birləşiblər ki, öz iqtisadiyyatlarını da bir-birinə calayıblar, öz
valyutalarını da birləşdirirlər. Bu, həqiqətən çox təqdirəlayiq haldır. Biz bunu alqışlayırıq. Bu nailiyyətlər
münasibətilə mən Sizi ürəkdən təbrik edirəm və Sizə bu işlərdə gələcək uğurlar arzulayıram.
Siz prezident de Qollun sözlərini xatırladınız və Avropanın birliyi haqqında öz dəyərli fikirlərinizi
dediniz. Mən bunlarla tam razıyam.
Azərbaycan Avropanın bir hissəsidir. Biz bütün səylərimizi yönəltmişik ki, Azərbaycan Avropa
strukturlarına daxil olsun və Avropa dövləti kimi inkişaf etsin. Bu sahədə – Avropa Birliyinə, Avropa Şurasına
daxil olmaq üçün bizim gördüyümüz işlər sizə məlumdur. Nəhayət, 1996-cı ildə biz – Azərbaycan, Gürcüstan
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və Ermənistan Lüksemburqda Avropa Birliyi ilə müqavilələr imzalamışıq. Bu yaxın vaxtlarda Lüksemburqda
həmin müqavilələrin təsdiqi mərasimi keçirildi.
Cənubi Qafqaz ölkələri, yəni Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan haqqında da sizin fikirləriniz çox
əhəmiyyətlidir. Biz də arzu edirik ki, birincisi, Cənubi Qafqazda sülh, əmin-amanlıq əldə olunsun və ondan
sonra iqtisadi əlaqələr inkişaf etsin. Cənubi Qafqaz bir region kimi, iqtisadi cəhətdən bir-biri ilə bağlı ölkələr
kimi, şübhəsiz ki, daha da sürətlə inkişaf edə bilər.
Ancaq sizə məlumdur ki, buna mane olan böyük bir amil var – o da Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsidir, 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana təcavüz etməsidir, müharibə, qan tökülməsi,
qurbanlar verilməsidir.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında səmimi dostluq əlaqələri var, heç bir problem yoxdur. Bu dostluq
əlaqələri çox möhkəmdir, inkişaf edir və bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. Ermənistanla isə münaqişəni biz
sülh yolu ilə həll etməyə çalışırıq. Bilirsiniz ki, hələ beş il bundan öncə atəşkəs haqqında saziş imzalanıbdır. Biz
bu atəşkəs rejiminə sadiqik, bundan sonra da sadiq olacağıq.
Minsk qrupu və onun həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa bu sahədə çox işlər
görürlər. Ancaq əsas nəticə münaqişəyə son qoyulması, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının – 20 faiz
torpaqlarımız işğal edilibdir – erməni silahlı qüvvələrindən azad olunması, bir milyondan artıq azərbaycanlıların
öz yerlərinə, yurdlarına qayıtması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, Azərbaycanın tərkibində
Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli özünü idarə statusu verilməsi və beləliklə də sülhün təmin edilməsi ola bilər.
Hələ biz bunu əldə edə bilməmişik.
1997-ci ilin sonunda və 1998-ci ilin əvvəlində biz bu problemin həll olunmasına artıq yaxınlaşırdıq.
Prezident cənab Jak Şirak da bu barədə çox gərgin fəaliyyət göstərirdi. Görüşlərdən başqa mən onunla telefon
əlaqələri də saxlayırdım. Ancaq yaranmış vəziyyət sonra pozuldu, Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş
verdi. Beləliklə, biz yenidən danışıqlar aparıb yenidən nəyəsə nail olmağa çalışırıq.
Mən aprel ayında Vaşinqtonda prezident cənab Jak Şirakla görüşdüm və bu barədə danışıqlar apardım,
ona bir daha müraciət etdim ki, bu məsələnin həll olunmasına daha da çox diqqət yetirsin və yardım etsin. Aprel
ayında Vaşinqtonda və bu yaxın günlərdə Cenevrədə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla mənim təkbətək
görüşlərim də məhz bu məqsədi daşıyır. Bu görüşlər müəyyən ümidlər verir, ancaq biz hələ çox iş görməliyik.
Güman edirəm ki, bu görüşlər davam etdirilməlidir, - biz prezident Koçaryanla belə fikrə gəlmişik. Şübhəsiz,
gərək hər iki tərəfdən səylər qoyulsun ki, biz həqiqətən məsələni həll edə bilək və Qafqazda, Cənubi Qafqazda
Ermənistanla Azərbaycan arasında həqiqi sülh yaradaq. Biz bu səylərimizi davam etdirəcəyik və hesab edirəm
ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranandan sonra, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunandan
sonra, şübhəsiz ki, Cənubi Qafqazda iqtisadi əlaqələri tamamilə genişləndirmək və yaxşı inkişaf etdirmək olar.
Bu da hər bir Cənubi Qafqaz ölkəsi üçün çox faydalı olar. Mən buna inanıram və şübhə etmirəm ki, vaxt
gələcək, Cənubi Qafqaz ölkələri Avropanın Şərqdə böyük bir hissəsi kimi Avropa dəyərlərini özündə tətbiq
edərək Avropanın ayrılmaz bir hissəsi kimi yaşayacaqlar. Sizə təşəkkür edirəm.
K r i s t i a n P o n s e l e: Cənab prezident, mən də öz növbəmdə, bizə ünvanladığınız bu ümidverici
sözlərinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Cənab prezident, mən əminəm ki, Sizin bu müdrik və cəsarətli
fəaliyyətiniz nəticəsində bu regionun ölkələri də bir gün öz problemlərini və münaqişələrini həll edib Sizin
dediyiniz səviyyəyə gəlib çatacaqlar. Əgər hər hansı bir fəaliyyətə başlayanda iradə və məsuliyyət hiss edilərsə,
bilirəm ki, onda məsələnin həllinə, onun sonuna gəlib çatmaq həmişə mümkün olur.
Cənab prezident, mən belə başa düşürəm ki, dövlətlər arasında birlikdə müəyyən bir layihə irəli sürülərsə,
- tutaq ki, kommunikasiya, ərazi problemi ilə bağlı, - yəni hər hansı müqavilənin irəli sürülüb həyata keçirilməsi
birlikdə, hamı tərəfindən qəbul edilirsə, onda dünya ictimaiyyətinin də buna diqqəti artar, dünya bankları –
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Dünya Bankı da bundan yan keçməz. Bu işin özü də qarşıya
qoyduğumuz məqsədimizə çatmağımıza, yəni Sizin burada sülh və əmin-amanlıq təmin etmək məqsədinizə çox
kömək olar.
Siz indicə dediniz ki, ölkənizin qanuni istəyi, arzusu Avropa Şurasına daxil olmaqdır. Keçən illərdə
olduğu kimi, Fransa bu işdə də Sizin həqiqi vəkiliniz olacaq və tezliklə Avropa Şurasına qəbul edilməyinizə öz
dəstəyini verəcəkdir. Əlbəttə, indiyə qədər etdiyiniz – Siz bu haqda danışdınız – və bundan sonra edəcəkləriniz
Avropa Şurasına daxil olmağınız üçün doğrudan da Sizə tutarlı dəlillər verir. Bu tutarlı dəlillər Sizin əlinizdə var
və bu yolda Fransa, onun prezidenti, bütün qurumları Sizi dəstəkləyəcək və Avropa Şurasına daxil olmağınıza
köməyini göstərəcəkdir.
Cənab prezident, bu görüşə, bizə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Demək istəyirəm ki, bundan sonra hamımız bir məqsədə, bir arzuya çatmaq üçün çalışarıqsa və bu arzunun da
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əsas mahiyyəti insanın – istər erməni, istər gürcü, istərsə də fransız, yaxud belçikalı olsun, mahiyyətcə mənası
yoxdur, - yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması olarsa, qarşımızda belə məsuliyyət durarsa, biz buna çatarıqsa,
onda gələcək nəsillərə gözəl miras qoyarıq. Əlbəttə, elə miras ki, onlar bundan çox gözəl və məharətlə istifadə
edərlər.
Cənab prezident, nitqimin sonunda sadəcə bir söz demək istəyirəm: Sizinlə söhbətlərimizdə nə ediriksə,
inanın ki, hər şeyi ürəkdən edirik, bunlar bizim ürəyimizdən gəlir. Sizə bir daha «çox sağ olun, minnətdaram»
deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Sizin təklifiniz ki Azərbaycan, Gürcüstan,
Ermənistan parlamentlərinin sədrləri Fransada, Parisdə görüşsünlər – mən bununla razıyam. Sizi bir daha əmin
edirəm ki, biz Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaratmağa çalışacağıq, Cənubi Qafqazda əmin-amanlıq
yaratmağa çalışacağıq. Bu işləri görmək üçün Fransaya çox böyük ehtiyacımız var. Əminəm ki, - burada
dəfələrlə dediyiniz kimi, - Fransa bu işlərdə həmişə bizimlə bərabər olacaq, bizim yanımızda olacaqdır. Xahiş
edirəm mənim hörmətimi, ehtiramımı, salamlarımı prezident Jak Şiraka çatdırasınız. Xahiş edirəm mənim
salamlarımı, hörmət-ehtiramımı Fransanın Senatına, parlamentinə çatdırasınız. Bir daha təşəkkür edirəm.
K r i s t i a n P o n s e l e: Cənab prezident, belə bir qayda var ki, bütün hədiyyələr insanlar arasında
dostluq hisslərini artırır. Mən də bizə göstərdiyiniz qayğı, diqqət üçün Sizə kiçik bir hədiyyə vermək istəyirəm.
Bunu Fransa zavodlarının birində əl ilə hazırlayıblar. Bu, Mariya Antuanettanın dövrünə aid, onun istifadə
etdiyi servizlərdən birinin reproduksiyasıdır. Bunu qəbul etməyinizdən çox xoşbəxt olardım. Bununla Sizə öz
hörmət və məhəbbətimi bildirmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hədiyyəyə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASININ MİLLİ BAYRAMI – İYUL İNQİLABININ 47-ci
İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ MİSİRİN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL
ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Bakı, «Avropa» mehmanxanası
23 iyul 1999-cu il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Misir xalqının milli bayramı – Misir inqilabının 47-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm və Misir xalqına gələcəkdə uğurlar arzulayıram.
Misir–Azərbaycan əlaqələri qədim tarixə malikdir. Ancaq Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən
sonra bu əlaqələr dövlətlərarası əlaqələrə çevrilibdir və Misir ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq
yaranıbdır. Qısa bir zamanda – bir neçə il ərzində Misir ilə Azərbaycan arasında siyasi sahədə, mədəniyyət
sahəsində əlaqələr genişlənib və iqtisadi sahədə müəyyən əlaqələr yaranıb, onlar da inkişaf edir.
Misir Azərbaycan üçün dost, qardaş ölkədir. Misir dünyada özünəməxsus yer tutub, Afrika qitəsində, ərəb
aləmində böyük təsirə malikdir və bir çox beynəlxalq problemlərin həll olunmasında aparıcı rol oynayır.
Azərbaycan xalqı Misirin qədim, zəngin mədəniyyətinə, zəngin tarixinə böyük hörmət və ehtiram bəsləyir.
Bizim üçün bugünkü Misir – Azərbaycan əlaqələri çox əzizdir. Biz Misir Ərəb Respublikası ilə beynəlxalq
təşkilatlarda sıx əməkdaşlıq edirik və böyük məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında,
İslam Konfransı Təşkilatında və başqa beynəlxalq təşkilatlarda Misir Azərbaycanın haqq işini həmişə müdafiə
edibdir, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü pisləyibdir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daim
dəstəkləyibdir. Misirin belə bir mövqeyini biz yüksək qiymətləndiririk və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm
ki, Misirlə əməkdaşlığımız bundan sonra da inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir, həm Misir, həm də Azərbaycan
xalqları bundan bəhrələnəcəkdir.
Son illər Misirdə aparılan islahatlar şübhəsiz ki, bizdə böyük maraq və məmnuniyyət hissi doğurur.
Bunların hamısı da Misirin inkişafını təmin edibdir. Biz qardaş ölkə kimi buna sevinirik.
Misir Yaxın Şərqdə sülhün, əmin-amanlığın əsasını qoyan ölkələrdən biridir. Misir xalqının daxili
siyasətdə və iqtisadi sahədə nailiyyətləri bizi sevindirir və mən bu münasibətlə Misir xalqını təbrik edirəm.
Misir xalqının böyük nailiyyətlərinin səbəblərindən biri də bu ölkəyə ərəb xalqının, Misir xalqının çox
görkəmli oğlu prezident Hüsni Mübarəkin uzun illər başçılıq etməsidir. Cənab Hüsni Mübarək öz gərgin
fəaliyyəti ilə, beynəlxalq aləmdə gördüyü işlərlə dünyada hörmət qazanıb və xüsusi ərəb dünyasında, Afrika
qitəsində böyük hörmətə malikdir. Böyük məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, prezident cənab Hüsni Mübarək ilə
mənim aramda dostluq əlaqələri yaranıb və bu dostluq əlaqələri də inkişaf edir, Misir ilə Azərbaycanın
əməkdaşlığının inkişafına, genişlənməsinə yardım edir.
Bu bayram günü Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin təbrikini, salamlarını və ən xoş arzularını
Misir xalqına və Misir prezidenti Hüsni Mübarəkə göndərirəm.
Misirin Azərbaycandakı səfirliyi ölkəmizin dövlət orqanları ilə sıx əməkdaşlıq edir və ölkələrimiz
arasında əlaqələrin genişlənməsinə və inkişaf etməsinə sədaqətlə xidmət edir.
Biz qardaş Misir xalqı ilə əlaqələrimizi bundan sonra da inkişaf etdirəcəyik, genişləndirəcəyik. Əminəm
ki, bu əlaqələr daha da yüksəklərə qalxacaqdır.
Bu bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Misir xalqına sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram.
Sağ olun.
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BAKIDA MƏŞHUR İSPANİYA MÜĞƏNNİSİ XULİO İQLESİASIN
KONSERTİNDƏN SONRA ONUNLA GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Respublika sarayı
24 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Uğurlu keçən konsert münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Bu gün çox gözəl konsert
verdiniz. Musiqiniz də çox gözəldir. Səsiniz də heç dəyişməyibdir. Amma iki saat yarımdır oxuyursunuz.
X u l i o İ q l e s i a s: Gördüm ki, Siz salonda oturmusunuz, ona görə axıradək oxudum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər siz oxuyub qurtarmasaydınız, mən də gedə bilməzdim. Mən bilsəydim, bir az
durardım ki, sizə çox əziyyət verməyim.
X u l i o İ q l e s i a s: Cənab prezident, gözəl gözləriniz var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
X u l i o İ q l e s i a s: Siz özünüz və qızınız konsertə vaxt ayırdığınıza görə minnətdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən çox təşəkkür edirəm ki, siz dünən getdiniz, qaçqınları gördünüz.
Bu, sizin tərəfinizdən çox böyük insanpərvərlikdir. Bilirəm ki, burada sizin proqramınız gərgindir, işiniz çoxdur.
Amma dünən öz xahişinizlə gedib qaçqınları görməyiniz məni çox məmnun etdi.
Siz otuz iki il bundan öncə də çox populyar olmusunuz və bu gün də populyarsınız. Gördünüz, insanlar sizi
necə qarşılayırlar?
X u l i o İ q l e s i a s: Boğazım bir qədər tutulmuşdu, ona görə də bir az narahat idim. Lakin Sizin ölkənizin
xalqının, insanların münasibəti mənə ruh verdi və oxumağa başladım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hiss etmədim ki, sizin boğazınız tutulubdur. Mən sizin səsinizi şəxsən yox, lent
yazıları vasitəsilə iyirmi il bundan öncə də eşitmişəm. Amma indi heç bir dəyişiklik görmədim. Bu həqiqətdir.
Mənim qızım 70-ci illərdən sizin səsinizə valeh olubdur. Bir mənim qızım deyil, gördünüz ki, salonda
oturanların hamısı.
X u l i o İ q l e s i a s: Çox şadam ki, dünən imkanım oldu, Sizin qızınızın musiqisinə qulaq asdım. Onun
müsiqisindən çox xoşum gəldi. Artıq bununla bəlkə də biznes eləmək olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, heç vaxt biznes məqsədi daşımayıb. Sadəcə, ürəyindən gələn mahnıları yazıbdır.
X u l i o İ q l e s i a s: Hər halda çox gözəl mahnılardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox məmnunam. Onun mahnılarına verdiyiniz qiymət, əlbəttə ki, çox yüksək
qiymətdir.
X u l i o İ q l e s i a s: Böyük musiqidir və həqiqətən şirin musiqidir.



Görüşdə Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyeva da iştirak etmişdir.
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MƏŞHUR İSPANİYA MÜĞƏNNİSİ XULİO İQLESİAS İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
25 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Xulio İqlesias!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda bir daha səmimi-qəlbdən salamlayıram. Mən çox məmnunam ki, siz – dünyanın
ən böyük ulduzlarından biri, nəhayət, Azərbaycana da gəlmisiniz və burada Azərbaycanın musiqisevərləri ilə
görüşmüsünüz.
Allah sizə çox gözəl səs veribdir və çox gözəl istedad veribdir. Gözəl səsinizlə, gözəl istedadınızla siz
həqiqətən, dünyanın ən məşhur, ən sevimli, ən gözəl müğənnilərindən biri olmusunuz. Bunu dünyanın hər
yerində bilirlər. O cümlədən Azərbaycanda da bilirlər və sizin sənətinizi çox yüksək qiymətləndirirlər. Ona görə
də sizin Azərbaycana ziyarətiniz, Azərbaycan musiqisevərlərinə sevinc gətirməyiniz və Azərbaycanla tanış
olmağınız bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Mən xüsusən onu qeyd etmək istəyirəm ki, siz ölkəmizə gələn kimi ilk növbədə, Azərbaycanın ağır
vəziyyətdə yaşayan insanları ilə, yəni Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində doğma yurdlarından
zorla çıxarılıb indi çadırlarda yaşayan insanlarla görüşə getdiniz. Bu onu göstərir ki, siz nəinki böyük sənətkar,
müğənni, musiqiçi, eyni zamanda böyük ictimai xadimsiniz və dünyada hər bir ölkədə olan ictimai, siyasi, sosial
məsələlər də sizi maraqlandırır. Bu, məni çox sevindirir.
Mən şəxsən sizi neçə illərdir ki, tanıyıram. Eləcə də, demək olar ki, dünyanın insanlarının çoxu sizi
sənətinizə görə tanıyır. Ancaq sizin bir şəxsiyyət kimi bu qədər çoxşaxəli bir insan olduğunuzu mən burada öz
gözlərimlə gördüm.
Siz dünən mənə dediniz ki, 32 ildir oxuyursunuz. 32 ildir böyük zəhmətlər çəkirsiniz. Mən şəxsən,
ümumiyyətlə, incəsənət aləminin insanları ilə, musiqi, teatr sənətkarları ilə həmişə çox maraqlanmışam və
onların çoxunun həyatı ilə tanışam. Yaxşı bilirəm ki, səhnədə öz sənətini axşam bir-iki-üç saat nümayiş etdirən
sənətkar, demək olar ki, bir gecədə on günlük iş görür. İnsanların çoxu teatra, konsertə gəlir, müğənnini
dinləyir, zövq alır. Elə bilir ki, asan bir şeydir: gəldi, səhnəyə çıxdı, oxudu və bununla da iş qurtardı. Ancaq
şəxsən mən bilirəm, - bir dəfə səhnəyə çıxmaq üçün ən böyük artist, ən böyük müğənni, ən böyük sənətkar nə
qədər hazırlaşır, nə qədər gərgin saatlar keçirir və öz sənətini nümayiş etdirir.
Ona görə də, mənim fikrimcə, sizin müğənniliyinizin 32 illik tarixini ikiyə, üçə vurmaq lazımdır. Yəni,
ola bilər, 64 il olsun, yaxud daha çox olsun.
Bir şey də çox qəribədir və çox da sevindiricidir ki, siz 32 il oxuyaraq, - özü də məlumdur ki, siz o
müğənnilərdən deyilsiniz ki, ayda bir dəfə, iki dəfə oxuyasınız. Məsələn, opera müğənniləri vardır, ayda onların
iki-üç çıxışı olur və ondan sonra istirahət edirlər. Amma siz daim oxuyursunuz, - 32 il oxuyaraq səsinizi bu
qədər gözəl saxlamısınız və səhhətinizi bu qədər gözəl saxlamısınız. Mən buna görə sizə çox heyranam və sizi
həyatınız boyu əldə etdiyiniz nailiyyətlər münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sizin dünən Azərbaycan tamaşaçılarına verdiyiniz konsert ən yüksək qiymətə layiqdir. Mən salonda
oturmuşdum, fikirləşirdim, - siz iki saat yarım səhnədən çıxmadınız, iki saat yarım daim oxudunuz. Gör bu nə
qədər böyük əməkdir! Özü də əvvəl oxumağa necə başladınız, sonda da elə bitirdiniz. Siz özünüz gördünüz ki,
salondakılar sizi necə hərarətlə qarşılayırdılar, sizi necə sevinclə dinləyirdilər.
Bəzən bizim böyük konsertlərimiz olur – bir saat otuz dəqiqə, bir saat iyirmi dəqiqə. Orada müxtəlif
nömrələr göstərirlər. Amma bir saat iyirmi dəqiqədən sonra adamı yorur. Sizi isə iki saat yarım dinləyəndən
sonra mən şəxsən yorulmadım. Əksinə, daha da ruhlandım, daha da çox enerji aldım. Güman edirəm,
salondakıların hamısı belə idi.
Sizin konsertiniz qurtarandan sonra biz dərhal görüşdük. Mən gördüm ki, siz bir az yorulmusunuz. Ancaq
siz gördünüz ki, mən yorulmamışam. Nə üçün? Sizin musiqiniz o qədər gözəl ruh veribdir. Bunlara görə sizə
təşəkkür edirəm və sizin dünənki çox gözəl konsertinizi, çıxışınızı ürəkdən təbrik edirəm.
Mən məmnunam ki, siz bugünkü Azərbaycanı, Bakını da müəyyən qədər görə biləcəksiniz, ya
görürsünüz. Biz öz vətənimizi çox sevirik. Hesab edirik ki, Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir və
xüsusən indi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra, azad, sərbəst olandan sonra biz özümüzün
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sahibiyik. Belə olan halda, əlbəttə ki, bizdə indi bütün iqtisadi, siyasi sistem dəyişildiyi halda Bakı çox yaxşı
inkişaf edir.
Siz dünən doğru buyurdunuz ki, Azərbaycanın bir müstəqil ölkə kimi çox böyük gələcəyi vardır. Bu
həqiqətdir. Biz bunu bilirik. Amma sizin də bu ifadəni işlətməyiniz sizin nə qədər dərin mənaya malik, müdrik
adam olduğunuzu göstərir. Mən çox arzu edərdim ki, siz Azərbaycanı daha da yaxşı tanıyasınız. Dünən
səhnədən Azərbaycan xalqı haqqında dəyərli sözlər dediniz və sizə bildirə bilərəm ki, sizin o sözləriniz də
həqiqətə uyğundur.
Mən sizi bir də təbrik edirəm və bir daha sizinlə görüşüb tanış olmağımdan sevinc hissi duyuram.
X u l i o İ q l e s i a s: Çox sağ olun, cənab prezident. Mənim Sizə deyiləcək bir neçə sözüm vardır.
Həmişə mənim ürəyimdə və beynimdə olubdur ki, bu ölkəyə səfər edim. Mən bundan sonra öz həmkarlarıma,
biznesdə olan dostlarımın hamısına deyəcəyəm ki, Azərbaycana səfər etmək çox maraqlı və çox gözəldir.
Azərbaycanın həm xalqı, həm də prezidenti çox gözəldirlər.
Siyasətçi olmayıb müğənni olmağım heç də o demək deyil ki, mən insanlar barədə düşünmürəm. Əlbəttə
ki, mən qaçqınların düşdüyü vəziyyəti, onların əzab-əziyyətlərini, onların günbəgün yaşadığı çətinlikləri
dərindən duyuram. Ümidimi itirmirəm ki, onlar çox tezliklə evlərinə qayıdacaqlar. Mən uşaqların sifətlərinə
diqqətlə baxdım, hamının sifətini gördüm. Onların sifətlərində yalnız bir şey yazılmışdı: onlar o ümiddədirlər ki,
tezliklə evlərinə qayıdacaqlar. Hara gedirəmsə-gedim, bu haqda hamıya deyəcəyəm. Çünki bu ölkədə oldum, bu
ölkəni sevdim, bu ölkənin xalqını bəyəndim. Çox şadam ki, buraya gəldim. Çox şadam ki, cənab prezident,
Sizinlə tanış oldum.
Cənab prezident, Sizə, bu ölkəyə, bu ölkənin qonaqpərvərliyinə minnətdaram. Sizin gözəl, hər şeyi görə
biləcək gözləriniz vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bunu dünən də mənə dərhal dediniz. Mən özüm heç o qədər də təsəvvür edə
bilmirəm ki, mənim siz dediyiniz kimi gözlərim vardır. Gözlərim itidir, ancaq gözəlliyini deyə bilmərəm.
X u l i o İ q l e s i a s: Cənab prezident, bilirsinizmi, əgər prezidentin gözləri gözəl olmasa, onun üçün
çox çətin olar. İnsanlar həmişə insanı gözündən oxuyurlar.
Cənab prezident, mən də Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun ki, məni dəvət etdiniz. Bütün adamlara –
nazirlərə, mənim konsertlərimə gələn şəxslərin hamısına ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Həqiqətən, Azərbaycana valeh oldum və insanların hamısını sevdim, onların gözlərini bəyəndim. Cənab
prezident, ilk növbədə Sizin gözlərinizi bəyəndim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
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GÖRKƏMLİ MÜĞƏNNİLƏR – XALQ ARTİSTLƏRİ MÜSLÜM MAQOMAYEV VƏ ONUN
XANIMI TAMARA SİNYAVSKAYA İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
27 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz çox gözəl təsir bağışlayırsınız. Konsertdə çox yaxşı oxudunuz, mən çox
şadam. Şadam ki, siz yaxşı formadasınız, yaxşı oxuyursunuz və öz işinizi davam etdirirsiniz.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Biz konsertə xüsusi olaraq gəlmişdik ki, Heydər Əliyeviçi təbrik edək.
Qəflətən, hazırlıqsız gəlmişdik və məşq etmədən necə oxuyacağımız barədə həyəcan keçirirdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nahaq yerə. Siz bu orkestrlə birinci dəfə deyil ki, oxuyursunuz, ona görə də hesab
etmirəm ki, sizdə nə isə alınmaya bilərdi. Siz çox gözəl oxudunuz. Siz bilirsiniz, bu mahnı hamının çox xoşuna
gəlir, xüsusilə də mənim. Mahnı həmin gün lap yerinə düşmüşdü.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Heydər Əliyeviç, kitaba görə çox sağ olun. Mən təkid etdim ki,
Svyatoslav Belzanın haqqında yazdığı ön sözə mənim də sözlərim düşsün. Orada mən respublikamıza
münasibətimdən, respublikamızın, Azərbaycan prezidentinin məni indi də, Rusiyanın «Vaqrius» firması
tərəfindən bu kitab buraxılarkən də dəstəklədiklərini, onun yaxşı kağızda nəşrinə kömək etdiklərini söyləmişəm.
Naşirlər onu mənim ad günümə buraxmağa vəd etmişlər. Siz bilirsiniz ki, bu kitabdan bir çox hissələr qəzetdə
dərc olunmuşdur.
«Vaqrius» nəşriyyatı planetimizin görkəmli siyasi xadimlərinin memuarları seriyasını nəşr etməyə
başlayıb və məndən xahiş ediblər ki, əgər arzu edirsinizsə, memuarlarınızı buraxmağı Sizə təklif edim. Mən
onlara dedim ki, prezident Heydər Əliyevin memuarlarla məşğul olmağa nə qədər vaxtı olacağını bilmirəm.
Amma Siz bilirsiniz ki, onlar adam ayırırlar, istənilən boş vaxtınızda ona diktə edirsiniz, sonra isə onlar kitabı
tərtib edirlər. Güman edirəm ki, bu, Sizə edilən ilk belə təklif deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təxminən 1988-ci ildən, istefaya çıxdığım vaxtdan başlayaraq, əvvəlcə
Moskvada, sonra isə Qərb ölkələrindən, Amerikadan mənə dəfələrlə müraciət ediblər. Xatirimdədir, buraya
Amerika Birləşmiş Ştatlarından insanlar gəlmişdi, 10 gün bu ümidlə oturub gözlədilər ki, razılığa gəlmək
mümkün olacaqdır. Özü də deyirdilər ki, onlar kitabı hansısa nəşriyyatlarda buraxacaqlar, buna çox böyük
maraq var. Mənə çox müraciətlər olubdur. Ancaq təəssüflər olsun ki, mənim vaxtım yoxdur. Mən təəccüblənirəm, necə olur ki, insanlar işləyə-işləyə memuarlar yazırlar? Təəccüblənirəm ki, təxminən mənim kimi
vəzifədə olan adam bir kitab, ikinci kitab yazır. Necə yazır, nə vaxt yazır? Mən bu barədə çox görkəmli
xadimlərdən birindən soruşdum. O dedi: Bilirsiniz, mən səhər saat beşdə dururam, saat altıya, səkkizədək roman
yazıram, sonra isə işə gedirəm. Hesab edirəm ki, bu mümkündür, amma inanmaq çətindir.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Bunu etmək çox asandır, o, səhər saat beşdə-altıda durur, diktofonu
qoşur və öz xatirələrini söyləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də diktofondan istifadə edə bilərəm. İndi hamı ondan istifadə edir. Amma
bunun üçün vaxt lazımdır.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Siz indiyədək nə qədər müsahibə vermisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu, digər, üçüncü bir mövzuda müsahibə verməyə məcburam. Haraya
gedirəmsə, hər yerdə soruşurlar, hər yerdə xahiş edirlər. Lap çoxları xahiş edir, sadəcə olaraq vaxt yoxdur.
Deməli, görünür, mən o siyasi xadimlərdənəm ki, onlar öz memuarlarını dərc etdirə bilmirlər. Halbuki çox gözəl
bilirəm ki, mən artıq indi sağ qalan o adamlardanam ki, - bunu geniş miqyasda götürürəm, - onu ki mən bilirəm,
onu ki ictimaiyyətə mən çatdıra bilərəm, bəlkə də heç kim edə bilməz. O cümlədən də Kreml haqqında, çox
şeylər haqqında. Bəlkə də bunu etməkdə Tanrı mənə kömək edəcəkdir. Amma mənim üçün bu, problem
deyildir. Mənim üçün problem mənim işimdir. Mən bununla məşğul oluram.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Sizin memuarlarınızı oxumaq istərdim.
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Bəli,bu, elə bir roman, elə bir bomba olardı!
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Ələlxüsus, Siz səmimiyyətlə söyləsəniz, hər şeyi açıqlasanız, onda bu…
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən həmişə səmimiyəm.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Siz çox yaxşı görünürsünüz, biz həmişə Sizin barənizdə düşünürük. Yeri
gəlmişkən, təkcə biz yox, hətta Rusiyadakı dostlarımız, Böyük Teatrın artistləri də…
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Hörmətlə, ehtiramla və məhəbbətlə düşünürlər.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Onların hamısına mənim salamlarımı və xoş arzularımı çatdırın.
Sağ olun. Bəli, burada əvvəl işlədiyim dövrdə də və Moskvada işlədiyim dövrdə də görüşdüyümüz, birlikdə
olduğumuz, məsələləri həll etdiyimiz insanlar çoxdur. Biz bir-birimizi yaxşı tanıyırıq, bir-birimizə yaxşı
münasibət bəsləyirdik. Bu gün də onların hamısına, xüsusən incəsənət və ədəbiyyat xadimlərinə münasibətim
çox yaxşıdır. Mən bu insanlara həmişə yaxşı münasibət bəsləmişəm.
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Yəqin Siz qəlbən, hər halda, artistsiniz.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Sizin Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günlərinin iştirakçılarını, Böyük
Teatrın gəlişini necə qarşılamağınız haqqında mən öz kitabımda lap çox yazıram. Mənim yazdığım fəsil «Əliyev
qatarı» adlanır. Bilirsiniz nə üçün «qatar»? Ona görə ki, xatirinizdədirsə, Tamara ilə biz təzəcə evlənəndə, bizə
qatara əyləşib Sizinlə Tulaya qədər getməyi təklif etmişdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizə Bakıya qədər demişdim, siz isə dediniz ki, Tulaya qədər.
Sonra M ü s l ü m M a q o m a y e v prezident Heydər Əliyevə özünün daha bir işi barədə məlumat
verdi:
Mən Sizin portretinizi çəkməyə başlamışam, ancaq sonra biləndə ki, Nikas Safronov, Tahir Salahov və
təkcə onlar yox, başqaları da Sizin portretinizi çəkiblər – Sizin portretləriniz çoxdur, belə qərara gəldim: necə
yəni, mən, müğənni, portret çəkəcəyəm? Heç yaxşı da düşmür. Əgər çəkəsi də olsam, yalnız özümdə qalacaqdır.
Ancaq çəkdim. Həmkarlarım baxdılar…
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Sən demə, qoy Heydər Əliyeviç özü qiymət versin.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Mən ancaq deyirəm ki, Tahir Salahov, Nikas Safronov baxıblar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Baxıblar?
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Bəli, dedilər ki, pis alınmayıbdır.
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Bir qədər əsəbiləşmişdilər.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Bir sözlə, mən portreti göstərəcəyəm. Əgər xoşunuza gəlsə, özümü
xoşbəxt sayacağam. Əvvəlcədən xəbərdarlıq edirəm ki, mən hətta Sizin zahiri görüşünüzü deyil, daxili
vəziyyətinizi çəkmişəm.
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Qəlbinizi.
Müslüm Maqomayev çəkdiyi portreti prezident Heydər Əliyevə təqdim etdi.
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Bu, 1972-ci ildə bizim tanış olduğumuz həmin Heydər Əliyevdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən o vaxt cavan idim. Bilirsiniz, öz portretim haqqında danışmaq yaxşı düşmür,
amma prinsip etibarilə yaxşıdır. Sağ olun. Başlıcası odur ki, bu işi üzərinizə götürmüsünüz, böyük zəhmət
qoymusunuz, bunu qəlbən etmisiniz. Portret çox yaxşı alınıbdır. Əlbəttə, məni ev şəraitində çox az adam görür.
Siz isə hamıdan çox görmüsünüz.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Bilirsiniz, Heydər Əliyeviç, kompliment Sizin fotoqrafınıza düşür,
fotoşəklinizi o çəkmişdir. Mənim otağımda Sizin çoxlu fotoşəkliniz var. Mən eyni vaxtda bunların bir neçəsinə
baxaraq çəkmişəm. Bu portretə oxşayan bir dənə də fotoşəkil yoxdur. Bu, ümumiləşdirilmiş obrazdır. Özümdən
də nə isə əlavə etmişəm. Başqa sözlə, mən üzündən köçürməyi ümumiyyətlə bacarmıram.
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Sizi bilmirəm, amma mənim çox xoşuma gəlir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşıdır. Sağ olun, Tamara. Sən yəqin onu ruhlandırmısan?
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Əlbəttə, məsləhət verirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, ruhlandırılmadan bunu edə bilməzdi. İndi məndə Müslüm Maqomayevin
rəssamlıq əsəri olacaqdır. Orada sənin adın yazılıb?
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Yazmadım ki, birdən Sizin xoşunuza gəlməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sənə də təşəkkürümü bildirirəm. Tamara kimi sən də görkəmli müğənni, böyük
şöhrəti olan müsiqiçisən. Amma indi özündə başqa keyfiyyətlər də aşkar edirsən. Doğrudur, təkcə indi yox.
Xatirimdədir, sən gənclik illərində oxumağa başlayanda sənin haqqında film var idi. Onu televiziya ilə
göstərirdilər, sənin necə şəkil çəkdiyini, heykəl düzəltdiyini görmüşdüm. Mən həmin filmə baxmışam. İndi
budur, sənin istedadının daha bir cəhəti üzə çıxdı. Ola bilsin, yenə nə isə üzə çıxacaqdır. Bu, mənə xoşdur,
əzizdir, xüsusən də ona görə ki, sən ümumiyyətlə, peşəkar rəssam deyilsən, sən müğənni və musiqiçisən, amma
yaxşı portret çəkmisən.
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Heydər Əliyeviç, Sizin gözəl kampaniyanız var – Cüzeppe Verdi, Pyotr
İliç Çaykovski, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Heydər Əliyeviç Əliyev.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bundan əvvəl o, onları çəkmişdir?
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Yox, Sizin portretinizi çəkdi və bundan sonra başlandı. Yubileyi
münasibətilə Puşkini çəkdi, sonra Raxmaninova, daha sonra Çaykovskiyə keçdi. Onun nəsə ilhamı gəlmişdi.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Deməli, bu, onun istedadını açmışdır.
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Onun istedadını Siz açmısınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu maraqlıdır. Şübhəsiz ki, mən hər şeyi xatırlayıram və hər şeyi
qiymətləndirirəm. Vaxtilə sənin mənə həsr etdiyin «Azərbaycan» mahnısını da çox qiymətləndirirəm. Üzərində
sənin sözlərin olan not yazısı da mənim kitablarımın arasındadır. Yəni tarix bundan istifadə edəcəkdir. Budur,
indi də şəkil çəkmisən.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Ancaq bu, ev üçündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Aydındır ki, ev üçündür.
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Bu, bağ variantı adlanır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı nə üçün? Mən onu verə bilərəm…
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Yadımdadır, bu qısaqol köynək zolaqlı idi. Mən əvvəlcə zolaqlı çəkdim,
sonra onları sildim, çünki mənə elə gəldi ki, bu, bir qədər ağ olur, sadə olmalıdır.
T a m a r a S i n y a v s k a y a: Sizin geyiminizi dəyişdi. Heydər Əliyeviç, Siz indi nə demək
istəyirdiniz, portreti muzeyə verəcəksiniz? Heç vaxt.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, verməyəcəyəm. Bəs muzeyə verilsə, nə olar? Bu, pis deyildir. Çünki evdə
onu tək özüm görəcəyəm, Muzeydə isə çox insanlar görəcəklər.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Özünüz bilərsiniz. Mən onu Sizə hədiyyə edirəm, sonrası isə…
H e y d ə r Ə l i y e v: Şəkil mənə məxsusdur və onun harada olacağı mənim işimdir.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Mən bu portretin slaydını gətirmişəm, xüsusi olaraq çıxarmışam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə göstərdiyiniz diqqətə görə bir daha sağ olun. Sağ olun ki, məndə həmişə
sizə qarşı məhəbbət və diqqət hissləri var, siz bunu bilirsiniz.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Heydər Əliyeviç, sağ olun, vaxtınızı çox almayacağam. Onsuz da Sizin
vaxtınızı almışıq. Ümidvaram ki, Sizinlə hələ heç olmasa telefonla danışacağıq.
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XARİCDƏ YAŞAYAN HƏMVƏTƏNİMİZ, TANINMIŞ MÜĞƏNNİ YAQUB ZURUFÇU İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
28 iyul 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Səninlə görüşməyimdən çox məmnunam, Klivlenddəki görüşümüz yəqin ki,
xatirindədir. Sənin Klivlend klinikasına, mənim yanıma gəlməyini özüm üçün çox böyük hadisə hesab etdim.
Doğrudur, orada müalicə olunduğum zaman mənim yanıma çox adam gəlmək istəyirdi. Azərbaycandan bu
barədə çoxları müraciət etmişdi. Amma mən heç kəsə razılıq verməmişdim. Ancaq sən razılıq almamış
klinikaya gəldin və bizim görüşümüz çox gözəl oldu, sən orada mahnı da oxudun. Azərbaycan televiziyası
həmin görüşü veribdir və o, tamaşaçılara çox böyük təsir bağışlayıbdır. Çünki mən Klivlenddə cərrahiyyə
əməliyyatı keçirəndən sonra səninlə şən əhval-ruhiyyədə olan görüşümüz və bizim bir yerdə olmağımız
tamaşaçılara çox yaxşı təsir bağışlamışdır.
Sən o vaxt bu görüşümüzü videolentə çəkmişdin. Onu yaşadığın yerin televiziyasında göstərə bildin,
yoxsa yox?
Y a q u b Z u r u f ç u: Mən öz videokameramla həmin görüşü çəkmişdim, dostlarım da mənə kömək
etmişdilər. Mən həmin kasseti yaşadığım Los-Anjeles şəhərindəki televiziyada göstərdim. Bəli, o, çox qiymətli
bir görüş idi.
Cənab prezident, çox sağ olun ki, Klivlenddə mənə çox böyük diqqət göstərdiniz. Mən qərara aldım ki,
Bakıya gəlib Sizinlə bir daha görüşüm, Sizə öz məhəbbətimi bildirim. Kaliforniya ştatında ən azı 300–400 min
azərbaycanlı yaşayır. Onlar hamısı Sizinlə görüşüm barədə çəkdiyim videokassetə çox böyük maraqla tamaşa
etdilər. Onlar Sizin söhbətlərinizə qulaq asmağa, Sizinlə görüşlərdən bəhs edən videokassetlərə baxmağa həmişə
böyük maraq göstərirlər. Onlar istəyirlər ki, Sizin söhbətlərinizi tez-tez eşitsinlər, görsünlər, Azərbaycandakı
vəziyyət haqqında geniş məlumat əldə etsinlər.
Cənab prezident, mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, Sizinlə bir daha görüşdüm və Sizi belə gözəl
əhval-ruhiyyədə gördüm. İcazə versəniz, mən Sizinlə bir müsahibə aparardım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, sən məndən müsahibə almaq istəyirsən? Mən razıyam və sənin sənətini
çox sevirəm. Bu da təbiidir, Azərbaycanda səni çoxları, bəlkə də hamı sevir. Çünki sən Azərbaycanın ağır
illərində öz sənətinlə xalqımıza çox xeyir vermisən. Ona görə də səni Azərbaycanda sevirlər. Mən də səni çox
sevirəm. Ona görə də mən sənin arzunu yerinə yetirməyə hazıram.
Y a q u b Z u r u f ç u: Cənab prezident, çox sağ olun. İcazə verin, mən də öz məhəbbətimi, sevgimi
Sizə və Azərbaycan xalqına bildirim. Çünki Azərbaycan xalqına mənim böyük məhəbbətim var.
Mən 1989-cu ildə Bakıya gələndə bizim Azərbaycanda yaşayan millətimiz öz məhəbbətini mənə bildirdi.
Mən də o zamandan Azərbaycandan ayrı yaşaya bilmirəm. Mən öz vətənimə olan doğma hisslərimlə
buradayam. Özünüz Amerikaya gəlmisiniz, bilirsiniz ki, orada hər şey var, amma Vətənin qoxusu, nəfəsi orada
yoxdur. Ona görə də biz, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün çətindir. Təəssüf ki, biz Vətəndən uzaqda
yaşayırıq. Amma biz harada yaşasaq da Vətən, Azərbaycan kəlməsini, öz milli mədəniyyətimizi yadımızdan
çıxarmırıq. Biz azərbaycanlı olmağımızla fəxr edirik.
Cənab prezident, mən Klivlenddəki görüşümüzdə də Sizə demişdim ki, əgər Amerikada Azərbaycan
televiziyası açılsa bu, bizə böyük ruh verər. Bilirsiniz ki, dünya, necə deyərlər, reklam üzərində yaşayır. Mən
həmin görüşümüzdə də Sizə dedim ki, Kaliforniyada Azərbaycan televiziyasının açılması mütləq lazımdır. Onu
da deyim ki, Kaliforniya televiziyasının gecə saat 10-dan 11-dək olan verilişlərini bütün Amerika görür. Buna
görə də biz orada öz televiziyamızı aça bilsək bu, çox yaxşı olar. Onu da deyim ki, Kaliforniyada erməni
televiziyası hər gün 8 saat ərzində öz verilişlərini yayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni Ermənistandan verilişlər orada yayılır?
Y a q u b Z u r u f ç u: Xeyr. Kaliforniyada erməni televiziyası açıblar. Mən çox təəssüf edirəm ki, niyə
bizim də orada televiziyamız yoxdur? Mən bunları Sizə çatdırmaqla ümid edirəm ki, bu barədə fikirləşəcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən bu barədə fikirləşərəm və həm də müvafiq orqanlara göstəriş verərəm,
bu məsələnin həlli üzərində konkret işləsinlər ki, görək nə etmək olar.
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Y a q u b Z u r u f ç u: Cənab prezident, mən əvvəlki görüşümüzdə Amerika – Azərbaycan dostluq
cəmiyyətinin yaradılması barədə də Sizə danışmışdım. Mən istəyirəm ki, belə bir cəmiyyət yaradılsın və onun
Bakıda bir klubu, yeri olsun. Adamlar axşamlar yalnız konsertlərə, restoranlara gedirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs səfirlikdə bu məsələni bilirlər?
Y a q u b Z u r u f ç u: Cənab prezident, bunu biz özümüz yaratmalıyıq. Bilirsiniz ki, Amerikada hər bir
şey xüsusidir. Biz bir mərkəz yaratmalıyıq. Mən Amerikadan bir neçə müğənninin şəklini də gətirmişəm. Onlar
Azərbaycana gəlməyə hazırdırlar. Biz istəyirik ki, onlar gəlib bu klubda oxusunlar və amerikalılar öz
musiqilərinə qulaq asmaq imkanı qazansınlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən bu məsələyə də baxaram.
Y a q u b Z u r u f ç u: Cənab prezident, Los-Anjelesdə Sizin söhbətlərinizə qulaq asmaq istəyənlər
çoxdur. Xüsusən amerikalılar çox istəyirlər ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevə qulaq assınlar,
Azərbaycanın bugünkü və gələcək sosial-iqtisadi vəziyyətinə dair Sizin düşüncələrinizlə tanış olsunlar. Çünki
amerikalı iş adamları Azərbaycanla daha sıx əlaqələr qurmaq istəyirlər. Onlar mənimlə tez-tez əlaqə saxlayırlar,
müəyyən kömək istəyirlər. Təəssüf ki, bizim Kaliforniyada televiziyamız yoxdur və biz Azərbaycanda bu gün
görülən işləri Amerikada yaxşı təbliğ edə bilmirik.
Cənab prezident, bir daha xahiş edirəm ki, Azərbaycanın bugünkü və gələcək sosial-iqtisadi vəziyyəti
barədə danışasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi vardır. Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi
yaşayır. Ölkəmizdə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi gedir. Azərbaycanda həm siyasi,
həm də iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edir. Bu
yol artıq dönməzdir və biz bu yolu tutmuşuq.
Azərbaycan xarici investisiyanı cəlb etməyə çalışır və bu sahədə bizim nailiyyətlərimiz böyükdür.
Azərbaycan açıq, azad bir ölkə kimi insan hüquq və azadlıqlarına, mətbuat azadlığına riayət edir. Azərbaycan bu
azadlıqları təmin edən bir ölkə kimi bütün dünyaya açıqdır. Hesab edirəm ki, bütün bunlar Azərbaycanın həm
bu günü, həm də gələcəyi üçün çox əsas şərtlərdir.
Azərbaycanın müstəqilliyi ildən-ilə möhkəmlənir və inkişaf edir. Bilirsən ki, indi biz müstəqillik
dövrünün səkkizinci ilini yaşayırıq. Amma bu illər Azərbaycan üçün ağır, çətin olubdur. Ümumiyyətlə, yeni bir
dövlət qurmaq, yeni bir siyasi-iqtisadi sistem yaratmaq heç kəs üçün asan deyildir. Çünki 70 il başqa bir
iqtisadi-siyasi sistemdə yaşamış respublikada, insanlarda – bunların hamısında dəyişmə prosesi getməlidir. Bu,
elə bir prosesdir ki, birinci növbədə insanların psixologiyasında dəyişiklik getməlidir. İnsanların beynində,
psixologiyasında dəyişiklik bir gündə, iki gündə getmir. Amma biz bunu təmin edirik. Biz bunu onunla təmin
edirik ki, xalqımızı artıq inandırmışıq.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini, milli azadlığını əldə edibdir və xalqımız inanır ki, nə qədər çətin olsa da
biz ölkəmizi heç vaxt heç kəsin himayəsinə verməyəcəyik, onun heç kəsin müstəmləkəsinə çevrilməsinə imkan
verməyəcəyik. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir və müstəqil də yaşayacaqdır. Biz öz ölkəmizi bundan sonra da
inkişaf etdirəcəyik.
Bilirsiniz ki, 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağılan zaman Azərbaycan müstəqillik aktı qəbul etdi. 1995-ci
ildə qəbul etdiyimiz Konstitusiyada da bu, təsbit olunubdur. Bu, qiymətli sənədlərdir, şübhəsiz ki, həm dövlət,
həm xalq üçün bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə əsas verən sənədlərdir. Amma bu fəaliyyəti yaratmaq,
aparmaq, yenə də deyirəm, insanların hamısını buna inandırmaq, eyni zamanda ölkəmizi ayrı-ayrı xarici
təzyiqlərdən qorumaq üçün çox işlər görmək lazımdır. Biz bu işləri görürük.
Bilirəm, o illər hamı üçün çətindir, amma Azərbaycan üçün daha da ağır, çətin olubdur. Sən buraya ilk
dəfə 1989-cu ildə gəlmisən. O vaxt sən Azərbaycanda vəziyyəti görmüşdün. O zaman bir tərəfdə xalq idi, o biri
tərəfdə isə kommunist hakimiyyəti idi.
Kommunist hakimiyyəti xalqı artıq idarə edə bilmirdi, ona görə xalq meydanlara tökülürdü, öz etirazını
bildirirdi. Bunların da nəticəsində o vaxt, 1990-cı ilin yanvarında sovet hakimiyyəti, Moskva, xüsusən sovet
hökumətinin başında duran Qorbaçov Azərbaycan xalqına qarşı böyük bir qəsd, təcavüz etdi, böyük qoşun
hissəsini, tankları, silahlı qüvvəni bir gecənin içərisində Azərbaycana sürdü. Günahsız insanlar qətlə yetirildi,
qan töküldü, şəhidlər verildi.
Bu o zaman idi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə gedirdi. Çox təəssüflər olsun ki, o vaxtlar
sovet hökuməti, başda Moskva olmaqla sovet hakimiyyəti bu münaqişədə Azərbaycana ədalətsiz yanaşmışdı.
Məsələn, 1988-ci ilin fevral ayında, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi yaranan zaman Dağlıq Qarabağda
ermənilər qalxıb artıq Azərbaycandan imtina edəndə və Dağlıq Qarabağın Ermənistana bağlanması haqqında
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qərar qəbul ediləndə, şübhəsiz ki, o cür totalitar bir dövlətin, Sovet İttifaqı hökumətinin bu münaqişənin
qarşısını almağa imkanı var idi.
Dağlıq Qarabağ vilayəti Azərbaycanda 1923-cü ildə yaranıbdır. O vaxta qədər heç zaman belə bir vilayət
olmayıbdır. Azərbaycanın ərazisində ermənilər də, başqa millətlər də yaşayıbdır. Mən hesab edirəm ki, sovet
hakimiyyəti tərəfindən Azərbaycana o vaxt birinci qəsd edilibdir. Bu da ondan ibarətdir ki, sovet hökuməti
Azərbaycanın içərisində ermənilər üçün muxtariyyət qurumu yaradıbdır. Nə üçün?
Ermənilər hər yerdə yaşayırlar. Məsələn, Kaliforniyada da çoxlu ermənilər vardır. Amma Amerika onlara
muxtariyyət hüququ verirmi? Vermir. Yaxud, əsrin əvvəlində, 1920-ci ilin əvvəllərində Ermənistanda nə qədər
azərbaycanlılar yaşayıblar. Onlar da Dağlıq Qarabağda ermənilər yaşayan kimi yığcam, yəni bir ərazidə
yaşayıblar.
Yadımdadır, Naxçıvanla Ermənistan arasında rayonlar var. Mən onları yaxşı tanıyıram, qabaqlar oraya
çox gedib-gəlmişəm. Məsələn, orada Qəmərli, Vedi, Zəngibasar, Uluxanlı rayonları var idi. Naxçıvanın
sərhədindən, Şərur rayonundan Ermənistanın o vaxtkı sərhədinə keçəndən – həmin sərhədi 1920-ci illərdə
yaradıblar, əvvəllər belə sərhəd olmayıbdır – ta Yerevana qədər olan bütün rayonlar azərbaycanlı rayonlarıdır.
Mən o vaxtlar bu yolu avtomobillə də çox getmişəm, həm də dəmir yolu vasitəsilə getmişəm. Onların hamısı
azərbaycanlılarındır. Gedirdik, orada bir kənd, burada bir kənd, rayon mərkəzlərinin hamısı Azərbaycanındır,
orada azərbaycanlılar yaşayırdılar. Hələ mən Ermənistanın bu hissəsini deyirəm.
Məsələn, Ermənistanın digər hissəsi, yəni Gürcüstana tərəf hissəsi də var. Orada da azərbaycanlılar
yaşayırdılar. Yaxud, Zəngəzuru götürək. Məsələn, Sisyan, Gorus, Qafan rayonları – indi bunların adları
Ermənistanda belə adlandırılır, amma onların hamısı Zəngəzura daxil olan torpaqlardır. Orada da yaşayanların
əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Amma niyəsə nə orada, nə də bu biri yerdə azərbaycanlılara o vaxt muxtariyyət
verilmədi.
Yaxud da ki, Gürcüstanı götürək. Gürcüstan ilə Azərbaycan sərhədində Borçalı qəzası var. Orada
azərbaycanlılar çox yaşayırlar. Onlar o vaxt da, indi də orada yaşayırlar. Məsələn, ola bilərdi ki, orada
azərbaycanlılara da muxtariyyət veriləydi. Amma verilməyibdir. Ancaq ermənilərə Dağlıq Qarabağda
muxtariyyət veriblər və muxtar vilayət yaradıblar.
Bax, burada Azərbaycan xalqına xəyanət edilibdir. Burada bir mina, yəni uzun müddətdən sonra
partlayacaq mina qoyulubdur.
Bu tarixin hamısı mənə məlumdur. Mən bunların bir hissəsini tarixdən oxumuşam, bir hissəsinin də canlı
şahidiyəm. Məsələn, Dağlıq Qarabağda ermənilər həmişə – 1930-cu illərdə də, 1940-cı illərdə də narahatçılıq
ediblər. Mənim yadımdadır, 1950-ci illərdə onlar neçə dəfə məsələ qaldırmışdılar ki, Dağlıq Qarabağı
Ermənistana bağlasınlar. Amma sovet hakimiyyəti bunun qarşısını almışdı.
Götürək 1960-cı illəri. O vaxt – 1950-1960-cı illərdə mən burada Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyində
işləyirdim. Xatirimdədir, o vaxtlar biz bu məsələlərin qarşısını dəfələrlə almışdıq. Yadımdadır, 1967-ci ildə
Dağlıq Qarabağın mərkəzində – o vaxt ona Stepanakert deyirdilər – qanlı bir hadisə oldu. Ermənilər o vaxt
yığışıb üç nəfər azərbaycanlını avtomobilin içərisində yandırdılar. Mən o zaman oraya getdim, on beş gün orada
oldum. Böyük bir komissiya yaradılmışdı, mən də həmin komissiyanın tərkibində idim. Dəhşətli bir vəziyyət
yaranmışdı. Onda da ermənilər qalxmışdılar ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək lazımdır.
Sonra – 1970-ci illərdə mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman ermənilər bir neçə dəfə bu məsələni
qaldırmışdılar. Amma biz onun qarşısını almışdıq. Bunu açıq demək lazımdır, biz ona görə qarşısını almışdıq ki,
Moskva hökuməti də buna yol vermirdi.
Yadımdadır, 1977-ci ildə SSRİ-nin yeni Konstitusiyası qəbul olunurdu. O vaxtlar yeni Konstitusiyada hər
bir respublikanın adı, səlahiyyəti göstərilirdi. O zamanlar ermənilər Moskvaya məktublar yazmışdılar ki, Dağlıq
Qarabağı Ermənistanın tərkibinə keçirsinlər. O vaxt bir Konstitusiya komissiyası yaradılmışdı. Konstitusiya
komissiyasının sədri Sovet İttifaqının başçısı Brejnev idi. Mən də həmin Konstitusiya komissiyasının üzvü idim.
Biz bir neçə dəfə toplaşmışdıq. Mən Moskvaya, Konstitusiya komissiyasının iclasına gələndə orada bir neçə
dəfə həddindən artıq məktublar, kağızlar, sənədlər çıxardılar ki, məsələni belə qoyurlar, bəlkə bu məsələyə
baxaq. Mən buna qəti etiraz etdim. Sovet hakimiyyəti öz dövlət quruculuğu sistemini yaratmışdı, - təxminən
1920-30-cu illərdə yaratmışdı, - onu dəyişdirmək istəmirdi. Ona görə də belə məsələlərin qarşısı alınırdı.
Ancaq təəssüflər olsun ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri və Ermənistan 1988-ci ildə bu məsələni qaldıranda
bunun qarşısı alınmadı. Bu da hərbi münaqişəyə, qanlı müharibəyə gətirib çıxardı. Buna görə də Azərbaycan
xalqında sovet hakimiyyətinə qarşı böyük bir etiraz, narazılıq var idi. Bu da əsaslı, ədalətli idi. Çünki
Azərbaycana qarşı ədalətsizlik edilmişdi. Birinci ədalətsizlik o vaxt, ikinci ədalətsizlik – həm xəyanət, həm
cinayət 1990-cı ilin yanvarında edilmişdi.
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Bunlar hamısı Azərbaycanın daxili vəziyyətini gərginləşdirmişdi. Sən yaxşı bilirsən, hamıya məlumdur, ondan sonrakı dövrdə də torpaqlarımızı qorumaq, ermənilərin qarşısını almaq əvəzinə Azərbaycanın daxilində
hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi.
1990-cı ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişdi və dəyişilməli idi. Çünki həmin hakimiyyət Azərbaycan
xalqını gətirib 20 Yanvar faciəsinə çıxardı. Ondan sonra gələn hakimiyyət düzgün siyasət aparmadı. O vaxt
hakimiyyətdə Vəzirov idi. O, respublikanı qoyub Rusiyanın təyyarəsində qaçdı. Rusiyanın hərbi qüvvələri onu
Moskvaya qaçırdı. Sonra isə Mütəllibov hakimiyyətə gəldi. O da anlamadı, nəticə çıxara bilmədi ki, Azərbaycan
xalqının mənafelərini müdafiə etmək lazımdır. Ona görə də iki il hakimiyyətdə qala bilmədi. Onu da xalq qovdu
və 1992-ci ilin may ayında o da buradan qaçmağa məcbur oldu. Onu da yenə Rusiya ordusunun hərbi təyyarəsində Bakıdan çıxardılar, ondan sonra gedib Moskvada gizlənir. Vəzirov da Moskvada gizlənir. Onlar qanlı
yanvar faciəsinin günahkarlarıdır. Onlar Azərbaycan xalqı qarşısında cavab verməlidirlər. Bu gün də cavab
verməsələr, sabah cavab verəcəklər. Tarix bütün bunları onlardan soruşacaqdır. Çünki onlar Azərbaycan xalqına
xəyanət ediblər.
Mən hesab edirəm ki, XX əsrdə Azərbaycan xalqına 20 Yanvar xəyanəti kimi heç kəs xəyanət
etməmişdir. Bunu Azərbaycan xalqının uzun illər itaət etdiyi sovet hökuməti etdi. Amma buna şərait yaradan,
bu hadisəni yaradan o vaxt Azərbaycanın başında duran adamlar – Vəzirov, Mütəllibov kimi adamlar olub.
Bundan sonra yenə də hakimiyyət uğrunda mübarizə tükənmədi. Mütəllibov qovuldu, hakimiyyətə
başqaları gəldi. Amma bunlar bir tərəfdən hakimiyyəti saxlaya bilmədilər, digər tərəfdən də ayrı-ayrı qüvvələr
yenə çəkişməyə başladılar. Bir ildən sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi böhran, dövlət böhranı yarandı.
Sən bilirsən ki, 1993-cü ilin iyun ayında artıq Azərbaycan dağılırdı, parçalanırdı. O vaxt hakimiyyətdə
olanlar hamısı qaçdı. Baş nazir, Ali Sovetin – Milli Məclisin sədri istefa verdi. Məni dəvət edib iyunun 15-də
Ali Sovetə – Milli Məclisə sədr seçdilər. İki gündən sonra prezident öz kürsüsünü qoyub qaçdı. Ölkəmizin
cənubunda bir dəstə Azərbaycanı parçalamaq istəyirdi. Bilirsən ki, Surət Hüseynov və başqaları Gəncədə
hakimiyyəti əllərinə almışdılar. Azərbaycanın şimalında artıq ölkəmizi çalxalayırdılar. Azərbaycan vətəndaş
müharibəsi dövrü, çətin bir dövr keçirirdi.
Ondan sonra biz vəziyyəti xırda-xırda normallaşdırmağa, sabitlik yaratmağa başladıq. Ancaq daxildə olan
qüvvələr, xaricdən istiqamətləndirilən qüvvələr – şübhəsiz ki, onlar xaricdən istiqamətləndirilənlərdir – yenə də
Azərbaycanı parçalamaq, dağıtmaq istədilər. Xatirindədir, 1994-cü ilin oktyabr ayında burada dövlət çevrilişinə
cəhd oldu. Bu zaman həmin o daxili, - hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan, - həm də xarici qüvvələrin hamısı
bir yerdə idi. Qaçıb Moskvada oturan azərbaycanlılar da bu işin içində idilər. Təsadüfi deyildir ki, biz o
məsələni yatırandan sonra həmin hadisənin günahkarları Surət Hüseynov, Rəhim Qazıyev və başqaları – hamısı
qaçıb Moskvada gizləndilər. Onlara Moskvada sığınacaq verdilər.
Amma yenə də haqq-ədalət özünü göstərdi, onlar orada yaxalandılar, gətirildilər və ədalət məhkəməsinin
qarşısında durdular.
Yaxud, ondan altı ay keçməmiş, 1995-ci ilin mart hadisələri. Cinayətkar bir qrup, OMON dəstəsində
cinayətkar qrupa çevrilmiş omonçular tək deyildilər. Onlar tək deyildilər, onları da xarici ölkələrin xüsusi
xidmət orqanları istiqamətləndirirdi. Amma təkcə onlar yox. Həmin o mart hadisələrinə görə həbs olunanların
içərisində Mütəllibovun da emissarı, Mütəllibovun da göndərdiyi adam vardı, gəlib onlarla hakimiyyət
bölüşməsi aparırdı; Əbülfəz Elçibəyin də nümayəndələri vardı və Müsavat Partiyasının da nümayəndələri vardı.
Yenə də Azərbaycanı dağıtmaq istəyirdilər.
Amma Azərbaycan artıq o Azərbaycan deyildi. Azərbaycan öz qüdrətini müəyyən qədər toplamışdı, - biz
bunların qarşısını aldıq. Sonra da Azərbaycanın daxilində sabitliyi pozmağa çalışan qüvvələr oldu. Terror etmək
cəhdləri oldu. Məsələn, indi bizim üçün tam aşkar olub, - əvvəl də aşkar idi, - amma indi tamamilə sübut
olunubdur ki, 1995-ci ilin avqust, ya sentyabr ayında mən rəsmi səfərdən – Rumıniyadan, Bolqarıstandan
qayıdarkən təyyarəni raketlə vurmaq istəyirdilər. Bəli, bu, daxildə yenə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparanlar,
eyni zamanda, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının göstərişi ilə idi. Onlar gözləyirmişlər ki, təyyarə
vurulandan sonra bir neçə saatın içərisində ayrı-ayrı qüvvələr xaricdən Azərbaycana dolacaqlar. Bu, artıq sübut
edilibdir. Başa düşürsənmi?
Ona görə də mən sənə deyirəm ki, Azərbaycanın bu müstəqillik yolu çox ağır, çətin olubdur. Ancaq biz
bu yolu şərəflə keçmişik. Şübhəsiz ki, itkilər vermişik, çox əzab-əziyyət çəkmişik. Amma bu yolu şərəflə
keçmişik və xalqımıza sübut etmişik, xalqımızı inandırmışıq ki, bizim yolumuz müstəqillik yoludur və
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır, yaşayacaqdır. Heç bir xarici qüvvə, daxildə Azərbaycanın dövlətçiliyinə zidd heç bir qüvvə, dövlətçiliyi pozmaq istəyən qüvvə burada özünə yer tapa bilməyəcəkdir. Hamısı
məğlub olacaqdır. Mən bunu qətiyyətlə deyirəm və siz bütün azərbaycanlılara çatdırın.
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Bax, biz bu yolla gedirik. Bir də deyirəm, bizim fəaliyyətimizin əsas hissəsi Azərbaycanın müstəqilliyini
qorumaq, saxlamaq və irəliyə aparmaqdır.
Bununla yanaşı, şübhəsiz ki, biz iqtisadi məsələləri həll etməliyik. Şübhəsiz ki, bu keçid dövründə
insanların bir çoxunun vəziyyəti ağırdır, çətin bir dövr keçirirlər. Bu da təbiidir. Çünki mülkiyyət forması
dəyişir. Əvvəl sosialist mülkiyyəti idi, hər şey dövlətin idi. Fabriklər, zavodlar işləyirdi, insanlar da hamısı
işləyirdi, məvacib alırdılar və məvaciblə yaşayırdılar. Əksəriyyəti də yaxşı yaşayırdı. Kasıblar da vardı, amma
əksəriyyəti də yaxşı yaşayırdı.
Ancaq biz o sistemdən imtina etdik. Mülkiyyət forması dəyişilir, özəlləşdirmə gedir, torpaq islahatı gedir.
Məsələn, artıq biz torpağı kənddə olan kəndlilərə paylamışıq. Ancaq indi o torpaqdan istifadə etmək asan
deyildir. Vaxtilə bunlar dövlət tərəfindən maliyyələşdirilirdi, texnikanı dövlət verirdi, yanacağı dövlət verirdi,
başqa ləvazimatları, gübrəni dövlət verirdi. Amma indi dövlət bunları verə bilməz. Çünki indi torpaq artıq şəxsi
mülkiyyətdir. Kəndli bu torpağı almağına sevinir, amma ondan istifadə etmək üçün nə qədər çətinliklərlə
rastlaşır. Çünki onun torpağı var, amma istənilən qədər vəsaiti yoxdur ki, o torpaqdan istifadə eləsin və gəlir
götürsün, öz maddi vəziyyətini daha da yaxşılaşdırsın.
Bu il kəndlilərə, torpaq sahiblərinə şərait yaratmaq üçün mən ciddi bir fərman qəbul etdim. Kənd
təsərrüfatında işləyənlərin, kəndlilərin bir çox vergiləri vardı. Biz bu vergilərin hamısını ləğv etdik, mən
fərmanımla ləğv etdim.
Yaxud da, məsələn, kəndlilər yanacağı bazar qiyməti ilə alaraq torpaqda bir şey əkib-becərib satanda
qoyduğu sərmayə ilə, pulla qazandığı pul başa-baş gəlir, yaxud hətta onlara zərər verir. Onda da deyir ki, mən
niyə bu torpaqdan istifadə edim ki, xeyir götürmürəm. Buna görə də ona bu şəraiti yaratmaq üçün biz 70 min
ton yanacaq ayırdıq ki, torpaq sahiblərinə güzəştli qiymətlərlə verilsin, onlar torpaqdan istifadə etsinlər. İndi
mən bu işə nəzarət edirəm. Mənə vaxtaşırı məlumatlar verirlər ki, bundan sonra kənddə işlər canlanıb, insanlar
torpaqdan daha yaxşı istifadə edirlər. Hesab edirəm ki, bu il kənd təsərrüfatı məhsulları daha da çox artacaqdır.
Yəni, görürsən nə cür çətinliklər var! Yaxud da, biz özəlləşdirmə aparırıq. Məsələn, fabriklərin,
zavodların çoxunu vermişik özəlləşdirməyə. Ancaq bunu alıb istifadə etmək üçün çoxlarının pulu, vəsaiti
yoxdur. Çünki o zavodların, fabriklərin çoxu köhnədir. Onların bəziləri sovet hakimiyyəti vaxtı lazım idi, amma
bu gün lazım deyildir. Məsələn, sovet hakimiyyəti vaxtı bizdə yüngül sənaye vardı. Özümüz pambıq, yun
istehsal edirdik. Bəli, burada parça-mahud, başqa şeylər toxuyurduq. Onlardan fabriklərdə paltar tikir, satırdılar.
Çünki təkcə Azərbaycan üçün yox. Bu malları hazırlayıb verirdilər Sovet İttifaqına, o da birini buraya, birini
oraya göndərirdi. Heç kəs də fikirləşmirdi ki, bunu nə cür satacaqdır.
Məsələn, bizim ayaqqabı fabriklərimiz vardı. Mənim xatirimdədir. 70-ci illərin axırında Moskva
prospektində gözəl bir ayaqqabı fabriki tikdirdim, - ola bilər, görərsən, - çox gözəl fabrik tikdirdim, müasir
avadanlıq gətirdik. Amma iş bundadır ki, o vaxtlar Sovetlər İttifaqı daxilində buraxılan ayaqqabıların hamısı
eyni idi. Bəziləri deyirdi ki, Leninqradda hazırlanan ayaqqabı Bakı ayaqqabısından keyfiyyətlidir, ona görə
Leninqrad ayaqqabısı alaq. Amma çoxları, əksəriyyət Bakının ayaqqabısından istifadə edirdi.
İndi isə sərhədləri açmışıq, dünyanın hər yerindən ayaqqabı gətirirlər. Yadımdadır, o vaxt Çexoslovakiya
ayaqqabısı yüksək keyfiyyətli ayaqqabı hesab olunurdu. Ona görə Sovet İttifaqında hamı deyirdi ki,
Çexoslovakiya ayaqqabısı almışıq. Amma indi o yoxdur. Yadımdadır, orada «Batya» fabriki vardı, Batya adam
adıdır, hələ Çexoslovakiyada kapitalizm vaxtından fabrik onunku idi, sonra sosialist sistemi qurulanda onlar onu
yaxşı işlədirdilər və Sovet İttifaqına çoxlu ayaqqabı göndərirdilər. Amma indi İtaliyada, Almaniyada, başqa
ölkələrdə o qədər yüksək keyfiyyətli ayaqqabılar istehsal edilir ki, nəinki bizim ayaqqabılar onlarla ayaqlaşa
bilmir, hətta Moskvanınkı, Leninqradınkı da ayaqlaşa bilmir. Yəni, bazar iqtisadiyyatına keçidin problemləri
çoxdur.
Məsələn, o vaxtlar biz burada güclü elektron sənayesi yaratdıq. Elektron sənayesi nədən ötrü lazım idi?
Hərbi sənaye üçün lazım idi, demək, silah, təyyarə, raketlər və s. düzəltmək üçün lazım idi. İndi o gözəl-gözəl
zavodların, hansılara ki, biz milyonlarla vəsait qoymuşduq, istehsal etdiyi məhsulu satmaq çətindir. Çünki
Sovetlər İttifaqının istehsal etdiyi silahlar qədər indi heç yerdə silah istifadə olunmur.
İndi orada, Rusiyada özlərininki var. Biz əvvəl bu zavodların məhsulunu Rusiyanın başqa-başqa
mərkəzlərinə göndərirdik, harada ki, hərbi sənaye var idi. Amma indi onlara tələbat yoxdur.
Bax, bu, keçid dövrünün çətinlikləridir. Amma bu çətinliklərə baxmayaraq, geriyə dönüş yoxdur. Biz
irəliyə gedirik və hesab edirəm ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı inkişaf edir və edəcəkdir.
Xarici investisiyanın cəlb olunması üçün biz neft sahəsində çox böyük işlər görmüşük. Sən bunu bilirsən,
19 müqavilə imzalanıbdır. Onların iştirakçıları içərisində Amerika şirkətləri çoxdur. O cümlədən, məsələn,
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«Şevron» şirkətinin iqamətgahı Kaliforniyadadır. Mən Amerikaya gedəndə onlar məni çox dəvət etdilər ki,
Kaliforniyaya gəlim, onlar orada yerləşirlər.
Y a q u b Z u r u f ç u: Siz qərar vermişdiniz ki, gələsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bəli, amma imkan olmadı. Bu müqavilələr Azərbaycana böyük sərmayə
gətirir. Azərbaycana 2 milyard dollardan artıq sərmayə qoyulubdur. Artıq biz birinci konsorsiumdan bəhrələr
götürürük, neft çıxarırıq. Bu il «Çıraq» platformasından 5 milyon ton neft çıxarılıb ixrac olunacaq və bu, getgedə artacaqdır. «Şahdəniz» neft-qaz yatağı var, bu yaxınlarda onun imkanlarını açıblar. Oradan azı 700 milyard
kubmetr qaz gözlənilir. Amma deyirlər ki, bir trilyondan çox olacaqdır. Demək, biz artıq nəinki böyük neft
ölkəsi, həm də böyük qaz ölkəsiyik. Biz iki-üç ildən sonra özümüzü də qazla təmin edəcəyik, amma dünyaya da
qaz satacağıq. İndi fikirləşirik ki, yeni bir qaz kəməri tikək. Biz bu işlərə qısa müddətdir, - 1994-cü ildə
başlamışıq. Bu ilin sentyabrında həmin müqavilənin beş ili tamam olacaqdır. Amma gör, nə qədər sərmayə
gəlibdir, Azərbaycanda nə qədər dəyişikliklər olubdur.
Biz bütün başqa sahələrə də sərmayə cəlb etmək istəyirik. Düzdür, orada bizim nailiyyətlərimiz neftdəki
kimi deyildir. Amma orada da işlər gedir. Orada da özəl müəssisələr yaranır, ayrı-ayrı sərmayəçilər gəlir.
Doğrudur, gərək mən bu məsələlərlə, nə təhər deyərlər, yaxından məşğul olum. Xarici sərmayəçilər mənə
şikayət edirdilər ki, Azərbaycanın bəzi dairələrində, yəni dövlət, hökumət orqanlarındakı bürokratiya cürbəcür
maneələrlə sərmayəçilərin çoxunun Azərbaycana gəlməsinin qabağını alır. Bu şikayətlər var.
Ya q u b Z u r u f ç u: Onu mən də bilirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsən, sən də bilirsən.
Y a q u b Z u r u f ç u: Bu gün axşam da mənə biri dedi ki, cənab prezidentlə görüşəndə bildir ki, biz
buraya iş görməyə gəlirik. Amma maneəçilik törədirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsən, bunu sən mənə deməzdən əvvəl mən sənə deyirəm. Mən bunları
bilirəm. Bizim Nazirlər Kabinetinə, nazirliklərə bu barədə çox göstərişlər vermişəm. Amma çox təəssüf ki, mən açıq deməliyəm, - bu problem hələ həll olunmayıbdır. Mən bu yaxın zamanlarda sahibkarlarla
görüşəcəyəm, xarici investorlarla görüşəcəyəm. Baxacağam, bəlkə də bəzi qanunları, bəzi qaydaları
dəyişdirmək lazımdır ki, xarici sərmayəçilərin Azərbaycana gəlməsini yüngülləşdirək. Bu birincisi. İkincisi də,
ayrı-ayrı adamların öz şəxsi mənafeyi üçün xarici investorları Azərbaycandan, nə təhər deyərlər, uzaqlaşdırmaq
hallarının da qarşısını alaq.
Bu da çoxdur. Çünki təəssüflər olsun ki, bizim adamların bəziləri mənəviyyatca çox korlanıbdır. Onlar
Azərbaycanın mənafeyini güdmür, bəziləri öz mənafeyini güdür. Ona görə də xarici investor gələndə, onun
qabağına öz mənafeyi üçün elə şərtlər qoyur ki, o da görür ki, şubhəsiz, bu şərtlə burada iş görə, gəlir götürə
bilməz və çıxıb gedir. Belə hallar da var. Artıq bu da mənə gəlib çatıbdır. Mən bunlarla ciddi məşğul olacağam,
məşğul olacağam. Biz bunları, nöqsanları da aradan qaldıracağıq.
Yəni, orada yaşayan azərbaycanlılar qoy bilsinlər, - düzdür, Azərbaycanda sərmayənin cəlb olunması
üçün çətinliklər var, ancaq bunlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki onlar bizim hökumətin siyasəti deyil,
dövlətin siyasəti deyil, ayrı-ayrı adamların Azərbaycana xidmət etmək əvəzinə Azərbaycana zərər gətirməsinin,
bəlkə də bəzi qanunların nəticəsidir. Məsələn, investorlar bəzən mənə deyirlər ki, bir məsələni həll etmək üçün
gərək, nə bilim, yüz dənə imza toplayasan, yüz yerdən icazə alasan. Hər icazə alanda burada bir az gecikdirirlər,
orada bir az gecikdirirlər. Başa düşürsən? Ona görə investor da deyir ki, bu nədir, axı belə şey olmaz, sərbəst
iqtisadiyyat belə olmaz!
Bununla Azərbaycanın mənafeyini qorumaq yox, Azərbaycana zərər gətirirlər. Bunların da qarşısını
alacağıq. Beləliklə, Azərbaycan sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir və gedəcəkdir. Qoy
Kaliforniyada, Amerikada bizim soydaşlarımız bilsinlər. Bilsinlər ki, Azərbaycanın yolu budur.
Sən Azərbaycanın bugünkü reallığını da görürsən. Sən Azərbaycana gəlib-gedirsən, hər halda, şəhəri
görürsən. Hər halda, dəyişiklikləri də görürsən. Məsələn, bu ağır dövrdə bizim özəl sektorda çox tikintilər gedir,
çox işlər görülür. Bu da var. Nöqsanlar da var, amma nailiyyətlər də var.
Məsələn, bizim maliyyə sistemi indi yaxşı vəziyyətdədir. Baxmayaraq ki, nöqsanlar vardı. Məsələn, mən
maliyyə nazirini işdən götürdüm, yeni nazir təyin eləmişəm. Artıq görürəm ki, yaxşı işləyir və güman edirəm ki,
yaxşı işləyəcəkdir. Başqa bir dəyişiklik. Məsələn, bizdə vergi müfəttişliyi çox pis vəziyyətdə idi. Neçə dəfə mən
Baş Vergi Müfəttişliyinin rəisinə xəbərdarlıq etdim. Ancaq birincisi, o təşkilat zibillənmişdi, ikincisi də, çoxları
vergini gizlədirdilər, demək, dövlətə zərər vururdular. Mən hələ keçən il, - deyəsən, oktyabr ayında idi, - Baş
Vergi Müfəttişliyinin rəisinə çox ciddi xəbərdarlıq etdim, ona bir az da vaxt verdim. Başa düşürsən, mən
insanlara rəhmli yanaşıram. İstəyirəm ki, insanlar öz nöqsanlarını anlasınlar, aradan götürsünlər. Amma baxıb
görəndə ki, yox, bunlar düzələsi adam deyil, yaxud, sadəcə, bacarıqsız adamdır, bacarığı bundan yuxarıya qalxa
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bilməz, - şübhəsiz ki, belə adamları dəyişirik. Məsələn, vergi müfəttişliyinin başçısını çıxartdım, yeni bir gənc
adam qoymuşam. Sədalar gəlir ki, yaxşı başlayıbdır, yaxşı işləyir.
Yəni bu həyatdır, başa düşürsünüz. Hökuməti, dövləti idarə etmək çox asan məsələ deyildir. Amma bu
işlərlə biz gündə məşğul oluruq və məşğul da olacağıq.
Şübhəsiz ki, bizim hamımızı incidən, hamımızı narahat edən, hamı üçün ağır olan problem Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsidir, bunun nəticəsində Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizinin işğal olunmasıdır, bir
milyondan artıq soydaşlarımızın yerindən-yurdundan didərgin düşməsidir, çadırlarda yaşamasıdır.
Düzdür, bizim böyük bir nailiyyətimiz odur ki, atəşi dayandırdıq. Beş ildir ki, qan tökülmür. Beş ildir ki,
atəşkəs şəraiti yaratmışıq. Əgər biz bu atəşkəs şəraitini yaratmasaydıq, iqtisadiyyatda, həyatımızda bu
dəyişiklikləri edə bilməzdik. Bir tərəfdən müharibə apar, insanları gündə göndər oraya, hər gün şəhidlər qəbul
elə, o biri tərəfdən də başqa işləri gör – bu, mümkün deyildir! Mümkün deyildir! Ona görə 1994-cü ilin
mayında biz atəşkəsə razı olduq – Ermənistan da razı oldu, biz də razı olduq. Buna da riayət edirik. Mən
dəfələrlə bəyan etmişəm və bu gün də deyirəm ki, biz buna riayət edəcəyik. Riayət edəcəyik ki, məsələni sülh
yolu ilə həll edək.
Doğrudur, bu da asan deyildir. Çünki Ermənistan tərəfi bizim torpaqları işğal etdiyinə görə, şübhəsiz ki,
öz iddialarından əl çəkmir. Onlar Dağlıq Qarabağı hələ 1988-ci ildə işğal ediblər. Dağlıq Qarabağda
Azərbaycanın hakimiyyəti 1988-ci ildən tamamilə fəaliyyətini dayandırıbdır. Amma Dağlıq Qarabağın ətrafında
sırf azərbaycanlılar yaşayan, Dağlıq Qarabağa mənsub olmayan rayonlarımızı da işğal ediblər. İşğal etdiklərinə
görə onlar öz iddialarından əl çəkmirlər.
Danışıqlar aparırıq. Bilirsən ki, artıq iki dəfədir – həm Vaşinqtonda, həm də Cenevrədə – Ermənistan
prezidenti Robert Koçaryanla görüşüb çox geniş və gərgin danışıqlar aparmışam. Görünür ki, bu danışıqları da
aparmaq lazımdır, bir yol tapmaq lazımdır. Yəni o tərəf də dirəşsin, bu tərəf də dirəşsin, heç kəs bir addım
eləməsin – onda heç bir məsələ həll olunmayacaqdır.
Məsələn, Cenevrədən qayıdandan sonra mən dedim ki, biz hər iki tərəfdən kompromislər axtarırıq. Bunun
özü yaxşı haldır. Güman edirəm ki, əgər o tərəfdən də, bu tərəfdən də kompromis olmasa, məsələni həll etmək
çox çətin olacaqdır. Ancaq mən inanıram,- inanıram ki, biz bu məsələni həll edəcəyik. İnanıram ki, biz işğal
olunmuş torpaqları azad edəcəyik və inanıram ki, ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımız öz yerlərinə-yurdlarına
qayıdacaqlar.
Ancaq iş bundadır ki, - sən Amerikada, Kaliforniyada yaşayırsan, - ermənilərin təbliğatı nə qədər
güclüdür, nə qədər güclüdür.
Y a q u b Z u r u f ç u: Çox güclüdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu dəfə Vaşinqtona gələndə əvvəlcədən bir proqram düzəldilmişdi ki,
Kaliforniyaya gedim. Yadındadır, hələ mən gəlməmişdən üç ay qabaq orada ermənilər nə qədər hay
qaldırmışdılar. Qəzetlərdə yazırdılar: «Biz Heydər Əliyevi Kaliforniyaya buraxmayacağıq». Yəqin ki, sən
bunları qəzetlərdən bilirsən.
Amerikada ermənilərin əksəriyyəti Kaliforniyada yaşayır və Kaliforniya Amerikanın ən zəngin bir yeridir.
Orada olan ermənilər də hamısı zəngindir, - sən bilirsən, - Amerikanın hökumətinə təsir edirlər, Konqresdə
onların tərəfdarları çoxdur. Bu tərəfdarlar da bu gün yaranmayıbdır. Bunlar on illərlə yaranıbdır. Vaxtilə
Amerikada Azərbaycanı tanıyan yox idi. Amma erməniləri tanıyan həmişə olubdur. Çünki ermənilər yüz ildən
artıqdır ki, Amerikada yaşayırlar, bəlkə də ondan da çox.
Y a q u b Z u r u f ç u: Dövlətdə çox yerləri var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dövlətdə çox yerləri var. Təkcə Amerikada yox, Fransada da, Avropanın bütün
ölkələrində. Hansı ölkəni götürürsən-götür, orada erməni var və ermənilər də hər yerdə təsirlidirlər, güclüdürlər.
Onların təbliğatı da çox güclüdür. Erməninin xüsusiyyəti belədir ki, heç Dağlıq Qarabağın nə olduğunu
bilməyən adam, nəsli iki yüz il Amerikada, Kaliforniyada yaşayan adam Dağlıq Qarabağ haqqında düşünür.
Amma təəssüf ki, bizim azərbaycanlılarda belələri azdır. Doğrudur, yoxsa yox? Düz deyirəm, yoxsa yox?
Y a q u b Z u r u f ç u: Bəli. Əlbəttə, cənab prezident. Onu deyim ki, oradakı azərbaycanlılar şah
dövründə yaşamış azərbaycanlılardır. Məndən yaxşı bilirsiniz ki, şah zamanında yaşamış azərbaycanlılara
imkan verilməyib ki, onlarda milli hisslər yaransın. Buna görə onlar özlərini milli məsələdən bir az uzaq
göstərirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi nə edək? Amma bunlar azərbaycanlıdır, biz onlara ümid bəsləyirik. Amma
əgər onların milli hissləri yoxdursa, bu da bizim, nə təhər deyərlər…
Y a q u b Z u r u f ç u: Amma indi günbəgün düzəlir. O hadisədən 20 il keçib, uşaqları ki, ərsəyə
gəliblər, milli hissləri başa düşürlər.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Başa düşürlər ki, hansı millətə mənsubdurlar.
Y a q u b Z u r u f ç u: Ona görə mən çox çalışdım ki, Sizinlə görüşəm. Doğrudan da, Sizdən çox
razıyam ki, bunları açıqladınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, sən orada onlara çatdır. Sən özün dedin ki, orada 300-400 minə qədər
azərbaycanlı yaşayır. Elədirmi?
Y a q u b Z u r u f ç u: Kaliforniyada ən azı 400 min nəfər azərbaycanlı yaşayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yalnız Kaliforniyada, ya başqa yerlərdə?
Y a q u b Z u r u f ç u: Yox, ancaq Kaliforniyada.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kaliforniyada. Yaxşı, orada erməni nə qədər yaşayır?
Y a q u b Z u r u f ç u: Los-Ancelesdə 500 min erməni yaşayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 500 min. Yaxşı, say etibarilə o qədər fərqli deyildir. Elədirmi? Ancaq ermənilər nə
iş görür? İndi mən səndən soruşuram. Məsələn, mən Vaşinqtona gələndə bir proqram düzəldilmişdi ki,
Kaliforniyaya gəlim. Ermənilər mənim oraya gəlməyimin əleyhinə o cür qalxdılar. Azərbaycanlılar öz sözlərini
dedilər, yoxsa yox?
Y a q u b Z u r u f ç u: Bəli, bəzi insanlar televiziyada çıxış etdilər. Mən özüm də gördüm. Özüm də bir
dəfə radio ilə çıxış etdim ki, bu, şəxsi məsələ, şəxsi proqram deyildir. Bu, dövlət səviyyəsində tədbirdir,
prezident buraya gəlməlidir və buna heç bir maneə görmürəm. Amma ümumiyyətlə, ermənilər belə düşünə
bilmirdilər. Çünki, necə deyərlər, şəxsi mənafelərini çox nəzərə alırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necə yəni düşünə bilmirlər? Sadəcə, onlarda milli hiss çox, çox-çox-çox güclüdür.
Milli hiss çox güclüdür. Mən Kaliforniyaya gələcəkdim, sadəcə, imkanım olmadı. Gəlib o ermənilərlə üz-üzə
duracaqdım. Onlar orada mənim əleyhimə nə qədər mitinq eləsəydilər, yaxud da mənə daş atsaydılar, mən
onların qabağına çıxacaqdım. Çıxacaqdım və deyəcəkdim ki, siz ədalətsizsiniz, siz Amerika kimi inkişaf etmiş,
demokratiya inkişaf etmiş bir dövlətdə yaşayırsınız, Amerikanın vətəndaşlarısınız, amma nə qədər ədalətsizsiniz! Mən bunları deyəcəkdim. Amma mənim proqramım imkan vermədi, ona görə də oraya gələ bilmədim.
Ancaq inşallah, gələcəyəm, gələcəyəm, gələcəyəm! Mən arzu edərdim ki, gəlib orada azərbaycanlılarla da yaxşı
görüşə bilim.
Y a q u b Z u r u f ç u: İnşallah, çox gözəl olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma istəyirəm ermənilərlə də üz-üzə durum. Üz-üzə durum, sözlərimi onlara
deyim, qoy onlar da mənə sözlərini desinlər. Onların haqqı yoxdur. Amma onların hər yerdə tərəfdaşları çoxdur.
Konqresdə tərəfdaşları doludur. İndi burada bizim bəzi müxalifət qəzetləri yazırlar ki, niyə bu qərar keçmədi?
Son üç-dörd ildə Amerikanın Senatında, Konqresində bizim tərəfdaşlarımız sıfırdan, ola bilər ki, 50–60 faizə
çatıbdır. Sıfırdan! Biz bunu qısa müddətdə eləmişik. Ancaq hələ vaxt, zaman lazımdır onlara sübut edək ki, bəli,
onların əksəriyyətinin beyinləri elə dolub ki, guya Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin günahkarı azərbaycanlılardır. Onların beynini elə doldurublar ki, guya azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda erməniləri incidiblər,
nə bilim, soyqırımı ediblər. Amma əslində bu yalandır.
Mən Azərbaycana 14 il başçılıq etdiyim zaman bunu dəfələrlə demişəm ki, bu gün də deyirəm: ermənilər
Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın bütün bölgələrində olan insanlardan yaxşı yaşayırdılar. 1970-ci illərdə və
1985-ci ilə qədər Dağlıq Qarabağın iqtisadi inkişaf sürəti Azərbaycanın ümumi inkişaf sürətindən nə qədər
üstün idi. Amma ona baxmayaraq onlar yenə də «bizə Ermənistan lazımdır» dedilər.
Hansı ölkədə bizim diasporumuz var idi ki, biz onlarla əlaqə saxlayaq? Amma hələ o vaxt, sovet
hakimiyyəti vaxtında mən dəfələrlə Ermənistana getmişdim, onların bayramlarında iştirak etmişdim. Orada
bildirirdilər ki, bu, Amerikadan, bu, Fransadan, Avropanın digər ölkələrindən gələn erməni nümayəndə
heyətləridir – xarici ölkələrdən ermənilər Ermənistana gəlirdilər. Amma bizə başqa ölkələrdən bir azərbaycanlı
gəlirdimi? Heç kəs gəlmirdi. Ona görə də onlar uzun illər öz diasporları, erməni lobbiləri ilə əlaqədar olublar və
əlbəttə, müstəqillik əldə edəndən sonra bu əlaqələr genişlənibdir. Şübhəsiz ki, münaqişəni həll etmək üçün
bütün bunlar bizə çox çətinliklər yaradır. Amma bunlara baxmayaraq, mən inanıram ki, biz bu məsələni də həll
edəcəyik.
Beləliklə, Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi vardır. Azərbaycan bir demokratik, hüquqi dövlət,
demokratik, dünyəvi cəmiyyət, sivilizasiyalı ölkə kimi günü-gündən inkişaf edəcəkdir və Azərbaycan xalqının
rifah halı günü-gündən yaxşılaşacaqdır.
Mənim arzum nədir? Arzum budur ki, azərbaycanlılar harada olurlarsa-olsunlar, onlarda milli hiss daha da
çox oyansın. Sizin də, bizim hamımızın da borcu ondan ibarətdir ki, Azərbaycandan kənarda yaşayan
azərbaycanlıların milli hissiyyatlarını oyadaq. Nəinki təkcə oyadaq ki, onlar yuxudan oyansınlar, həm də onlar
güclənsinlər. Bu millilik bizi birliyə gətirir, yaxınlaşdırır. Bu millilik dövlətimizin əsasını yaradıbdır.
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Buna görə də xahiş edirəm, sən mənim bu sözlərimi televiziya vasitəsilə çatdırasan. Heç olmasa
Kaliforniyada yaşayan azərbaycanlılar qoy məni eşitsinlər, mənim bu sözlərimi eşitsinlər. Mən arzu edirəm ki,
onlar Azərbaycana gəlsinlər, Azərbaycanı görsünlər. Görsünlər ki, azərbaycanlıların da müstəqil ölkəsi, dövləti
vardır. Mən deyirəm, - bu, son əsrlərdə ilk dəfədir. Özü də bu dövlət yaşayır və yaşayacaqdır. Biz artıq dünya
birliyində özümüzə yer tutmuşuq. İndi Azərbaycanla hesablaşırlar. Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlarda
öz mövqeyini göstərir. Azərbaycana hörmət, ehtiram vardır. Bunlar hamısı hər bir azərbaycanlını ruhlandırmalıdır, hər bir azərbaycanlıda milli hissləri daha da gücləndirməlidir. Mən xahiş edirəm, bunları çatdırasınız.
Əgər sən mənim bu dediklərimi Kaliforniyada yaşayan azərbaycanlılara televiziya vasitəsilə bir dəfə yox,
bir neçə dəfə çatdırsan və onlarla görüşlərdə göstərsən, bəlkə də biz səninlə bir şeyə nail ola bilərik.
Y a q u b Z u r u f ç u: Cənab prezident, mən məmnuniyyətlə çalışacağam ki, Sizin bu dediklərinizi
yayam. Amma ümumiyyətlə, orada Amerika televiziyaları – Ey-Bi-Si, SNN televiziya kanalları da gözləyirlər
ki, Sizinlə bu müsahibəni ingilis dilinə tərcümə edib versinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, həmin televiziya kanalları da bu müsahibəni verəcəklər?
Y a q u b Z u r u f ç u: Bəli. Bu, 100 faiz olacaqdır. Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənə vaxt
ayırdınız və bu məsələləri çox gözəl açdınız. Azərbaycanlılar, hətta amerikalılar da biləcək ki, Azərbaycanın
gələcəyi nədir və nə etməlidir.
Mən Sizinlə bu görüşümə çox şadam. Azərbaycan xalqına bu ümidlə çox gözəl gələcək arzulayıram.
Sizinlə görüşmək mənim üçün böyük fəxrdir. Arzum budur ki, gələcəkdə də Sizinlə görüşəm, xalqımızın bir
övladı, nümayəndəsi və bir insan kimi Azərbaycanı Amerikada təmsil edəm. Bu, mənim böyük arzumdur,
bilirəm ki, Sizin də arzunuzdur. Mən həmişə belə olacağam və heç vaxt da bu yoldan geri dönməyəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ŞƏRQİ AZƏRBAYCAN ƏYALƏTİNİN OSTANDARI
YƏHYA MƏMMƏDZADƏNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
2 avqust 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostlar, qonaqlar!
İranın Şərqi Azərbaycan ostandarı hörmətli cənab Məhəmmədzadə!
Hörmətli nümayəndə heyətinin üzvləri!
Hörmətli səfir!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizin ölkəmizə bu ziyarətinizi çox
yüksək qiymətləndirirəm.
Qonşu, dost, qardaş İran İslam Cümhuriyyətindən Azərbaycana gələn hər bir nümayəndə heyəti bizim
üçün əhəmiyyətlidir. Çünki bunlar – həm İrandan Azərbaycana, həm də Azərbaycandan İrana belə ziyarətlər
bizim əlaqələrimizi inkişaf etdirir, genişləndirir. Amma İranın Şərqi Azərbaycanın əyalətinin, Təbrizin belə
yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin ölkəmizə gəlməsi və Azərbaycanda bir neçə gün işgüzar görüşlər
keçirməsi bizim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mən bunu bir daha deyirəm ki, sizin Azərbaycana səfərinizi çox
yüksək qiymətləndirirəm.
Şərqi Azərbaycan, Təbriz İranın ayrılmaz bir hissəsidir. Ancaq Azərbaycan ilə İranın sərhədinin böyük bir
hissəsini təşkil edir. Bir də ki, Təbriz həm İran üçün, həm də Azərbaycan, yəni bizim Azərbaycan üçün çox əziz,
qiymətli və müqəddəs bir şəhərdir.
Siz Təbrizdə daimi yaşayırsınız. Təbriz sizin üçün adi bir şəhərə dönübdür. Amma mən bilirəm ki,
Azərbaycanda, xüsusən ötən 70 illik ayrılıq illərində insanlar Təbrizin nə qədər həsrəti ilə yaşayırdılar. Bunu
dəfələrlə demişəm, mən Bakıya gəlməmişdən əvvəl, 1991-ci ildən Naxçıvanda olduğum zaman keçirdiyim
görüşlərdə də demişəm və bu gün də deyirəm. Bu nümayəndə heyəti həm Şərqi Azərbaycanı, həm Təbrizi, həm
də cümleyi İranı təmsil edir. Ona görə də sizin bu səfəriniz çox gözəl bir ziyarətdir.
Mənə məlumat verdilər ki, siz burada çox səmərəli görüşlər keçirmisiniz. Mən bundan çox məmnunam və
güman edirəm ki, sizin bu görüşləriniz İran ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf etməsinə yardım
göstərəcəkdir.
Şübhəsiz ki, biz ölkəmizdə Azərbaycan – İran əlaqələrinin günbəgün genişlənməsini və inkişaf etməsini
istəyirik. Bu təbiidir. Çünki biz qonşuyuq, bir dinə, məsləkə mənsubuq. İndi İranda azərbaycanlılar çoxdur.
İranda azərbaycanlılar İran vətəndaşıdırlar, ancaq ölkəmizdə azərbaycanlılar müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarıdır.
Ona görə də bu əlaqələrimiz nə qədər genişlənsə, bir o qədər gözəl olar. Bu əlaqələri insanlar bizsis də
yaradırlar. Buna heç hökumət də, dövlət də lazım deyildir. Çünki insanlar bir-biri ilə o qədər sıx tellərlə
bağlıdırlar ki, bu əlaqələri özləri yaradırlar. Vaxtilə, sərhədlər bağlı olmayanda qohumun, qardaşın biri o tayda,
biri bu tayda idi. Belə ailələr həddindən çoxdur. Ancaq ötən 70 ildə bizi bir-birimizdən ayırdılar. Əlbəttə, bu,
bizim üçün, yəni Azərbaycanda yaşayan, qohum-əqrəbası İranda olanlar üçün, güman edirəm ki, İranda yaşayıb
qohum-əqrəbası Azərbaycanda olanlar üçün də çox çətin illər oldu.
Bilmirəm, o illər sizdə necə idi, amma bizdə – Azərbaycanda, xüsusən Stalinin dövründə sovet
hakimiyyətinin qanunları ilə axtarırdılar ki, kimin İranda qohumu var. Onu ya nəzarət altına alırdılar, yaxud, bir
günahı vardısa, həmin adamı həbs edirdilər. Ona görə də insanların əksəriyyəti o dövrdə İranda qohumları
olduğunu tamamilə gizlədirdilər.
Mən bunların həmişə şahidi olmuşam, hamısını yaxşı bilirəm, əksəriyyət İranda qohumu olduğunu
gizlədirdi. Ancaq sərhədlər açılan kimi saysız-hesabsız qohumlar çıxdı. Əgər Stalin qayıtsaydı, deyərdi ki, «bəs
siz o vaxt deyirdiniz İranda qohumunuz yoxdur, indi məlum olur ki, var». Şübhəsiz ki, mən zarafat edirəm,
Stalin dövrü qayıda bilməz. Yenə deyirəm, sərhədlər açılandan sonra o qədər qohumlar çıxdı ki! Demək,
insanlar bunu qəlblərində saxladılar və imkan olan kimi tez gedib bir-birlərini gördülər.
Səkkiz ildir ki, Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Ölkələrimiz arasında sərhədlər təxminən 1991-ci ildən
açılıbdır. İnsanlar bir-birinin yanına gedib-gəlirlər. Ancaq nə qədər də olsa, bu, yenə də çatmır. Yenə də
deyirəm, insanlar onsuz da bizsiz bu əlaqələri yaradırlar – gedirlər, gəlirlər. Lakin dövlət, hökumət bu
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əlaqələrdən daha da səmərəli istifadə etsə, şübhəsiz, bu, həm insanlar üçün, həm də dövlət, hökumət üçün
faydalı olar. Ona görə də biz çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq ki, əlaqələrimiz daha da genişlənsin,
inkişaf etsin.
Şübhəsiz ki, İran ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin genişləndirilməsində Şərqi Azərbaycan çox böyük iş
görə, xüsusi yer tuta bilər. Bu baxımdan məhz Şərqi Azərbaycan nümayəndə heyətinin müstəqil olaraq
Azərbaycan Respublikasını ziyarət etməsi, güman edirəm ki, cümleyi İran üçün də, ölkəmiz üçün də və
şübhəsiz, Şərqi Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir. Mən sizi bir daha salamlayıram.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Cənab prezident, mənim söyləmək istədiklərimin hamısını Siz dediniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, sizin üçün də çox şey qalıbdır.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Sizin söylədiklərinizin çoxunu mən yazmışdım, amma onların
hamısından Siz bəhs etdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Eybi yoxdur, mən onları sənin də dilindən eşitmək istəyirəm.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Cənab prezident, bizi buraya dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür
edirəm. Yadımdadır ki, biz İslam Konfransı Təşkilatının Tehran zirvə toplantısında görüşmüşdük.
Cənab prezident, bizi buraya əvvəlcə Siz, sonra isə İranda səfərdə olmuş Azərbaycan Milli Məclisinin
sədri və xarici işlər naziri dəvət etmisiniz. Ona görə də biz Azərbaycan Respublikasına səfərə gəldik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma hamısından əsas mənim dəvətimdir.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Bəli, bəli, doğrudur. Əlbəttə, bu işlərin hamısı, necə deyərlər,
padşahın sayəsindədir.
Cənab prezident, biz Sizin məhəbbətinizi və lütfkarlığınızı yüksək qiymətləndiririk. İstəyirəm ki, bizə
göstərilən səmimi qonaqpərvərliyə və məhəbbətə görə Sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirim. Bu gün
hava çox istidir, amma bizə bəslənilən məhəbbətin istisi ondan da çoxdur.
Cənab prezident, biz çox xoşbəxtik ki, Sizin səhhətiniz çox yaxşıdır. Azərbaycan xalqı Sizin həyata
keçirdiyiniz tədbirləri, xidmətlərinizi, zəhmətlərinizi qətiyyən yaddan çıxarmayacaqdır. Bütün Azərbaycan xalqı
kimi, biz də Sizin səhhətinizi çox yaxşı görməkdən çox xoşhal olduq.
İran prezidenti cənab Xatəmi mənim buraya gələcəyimi bilirdi. Cənab Xatəmi də, dövlətimizin digər
yüksək vəzifəli şəxsləri də Sizin səhhətinizin belə çox yaxşı olmasından çox məmnundurlar və biz buna görə
özümüzü xoşbəxt hesab edirik. Allaha şükürlər olsun ki, müalicədən sonra səhhətiniz daha da yaşxılaşıb, sanki
cavanlaşmısınız. İnşallah, bundan sonra da illər boyu Azərbaycan Respublikasına xidmət edəsiniz ki, dövlətiniz
və millətiniz gündən-günə daha firavan olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Möhtərəm prezident, mən Sizin söylədiyiniz fikirlərlə tam şərikəm. O
illərdə o taydan, bu taydan camaat Arazın qırağına toplaşıb ağlayırdılar, özlərini suya vururdular. Həmin dövrdə
mən Ənzəlidə Balıqçılıq İdarəsinin müdiri idim. Mən 1989-cu ildə İranın qərbində yerləşən Gilanın Ostandarı
oldum. Həm Ənzəlidə, həm də Gilanda işləyəndə televiziyaya baxıb o taylı-bu taylı azərbaycanlıların bir-birinə
qovuşmaq istəyini görəndə ağlayırdım.
İslam inqilabından əvvəl İranda da vəziyyət sovet hökumətinin, Stalinin hakimiyyəti illərində olduğu kimi
idi. O dövrdə İranda da əksəriyyət Azərbaycan Respublikasında qohumu, tanışı olduğunu gizlədirdi. Heç kim
deməzdi ki, mənim, məsələn, Naxçıvanda bir adamım var. Amma onlar həmişə həsrət çəkərdilər, arzu edərdilər
ki, elə bir gün gəlsin, öz qohumları, yaxınları ilə görüşsünlər, danışsınlar. Bunlar hamısı Şəhriyarın şeirlərində
öz əksini tapıbdır.
İran İslam inqilabından sonra bizim gözəl, fərəhli günlərimizdən biri də o oldu ki, Azərbaycanın
müstəqillik qazandığı barədə xəbəri eşitdik. Bu o günlər idi ki, millətimiz bir-birinə qovuşdu, camaat bir-birini
qucaqlayıb ağladı. İndi ən böyük arzumuzdur ki, gün o gün olsun, biz qaçqınlarla birgə gedib Cəbrayılda,
Zəngilanda, işğal edilmiş digər rayonlarda oturub çay içək, çörək yeyək, orada onların şadlığının şahidi olaq.
Biz özümüz müharibə görmüşük, onun çətinliklərini dərk etmişik. Biz bütün bunları görmüşük və qaçqınların,
evlərindən didərgin düşmüş insanların necə çətin günlər keçirdiyini yaxşı bilirik. Allahdan arzumuz budur ki,
işğal olunmuş torpaqlar Sizin həyata keçirdiyiniz tədbirlər və millətin hümməti ilə azad edilsin, ölkənizin ərazi
bütövlüyü təmin olunsun, biz Azərbaycanın müstəqillik qazandığı günlərdəki kimi sevinək və yenə də şadlıq
keçirək.
Cənab prezident, mən cənab Xatəminin salamını Sizə gətirmişəm. İranda hamı Sizin Tehrana səfərinizi
səbirsizliklə gözləyir. Mən ümidvaram ki, bu, çox yüksək nəticəli, yaxşı bir səfər olacaqdır. Eyni zamanda,
cənab Həbibi Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin səfərini gözləyir. İran dövlətinin bir sıra yüksək
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vəzifəli şəxsləri mənə bildiriblər söyləyim ki, onlar Sizin səfərinizi çox səbirsizliklə gözləyirlər və bu
ziyarətinizin gözəl proqramlarla həyata keçiriləcəyinə müntəzirdirlər.
İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin
çox böyük əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan və İran xalqlarının tarix boyu böyük əlaqələri vardır. Mənə elə gəlir
ki, hər iki ölkənin heç bir digər dövlətlə bu qədər yaxın tarixi əlaqələri yoxdur. Ona görə də İran və Şərqi
Azərbaycan Ostandarlığı Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasına
xüsusi diqqət yetirir.
Cənab Xatəmi, cənab Həbibi, cənab Xərrazi buyurublar ki, necə olur-olsun, gərək Təbrizlə Azərbaycan
Respublikası arasında əlaqələr daha da möhkəmləndirilsin və biz bu sahədə öz səylərimizi daha da artıraq.
Cənab prezident, mən çox təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanda səfərdə olduğumuz bu günlərdə biz yaxşı
görüşlər keçirdik, səmərəli danışıqlar apardıq. Bilirsiniz ki, Şərqi Azərbaycan İranın ən mühüm ostandarlarından
biridir. Bilirsiniz ki, bizim ostandarlığımızda sənətkarlıq, əkinçilik, ticarət çox zəngin tarixə malikdir və bu gün
də sürətlə inkişaf edir. Bilirsiniz ki, Təbriz tarixən İranın ticarət darvazası hesab olunubdur. Yəni o vaxt bizim
tacirlər ticarətdə çox güclü idilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbriz tacirləri kimi dünyada tacir ola bilməz.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Bəli, çox düzgün buyurursunuz. Dünyanın heç bir yerində Təbriz
tacirləri kimi tacir ola bilməzdi. İranda bütün ostandarlıqlara xarici ticarət üçün səhmlər veriblər. Amma bizim
ostandarlığa hamıdan çox veriblər. Biz xarici ticarət sahəsində qarşıya qoyulan vəzifəni layiqincə yerinə
yetiririk. Cənab Xatəmi Təbrizə gələndə bizim gördüyümüz bu işləri yüksək qiymətləndirdi.
Biz Azərbaycan Respublikası ilə, Naxçıvanla bütün sahələrdə əlaqələrimizin daha da
möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiririk. Doğrudur, bizim əlaqələrimizin gündən-günə inkişaf etməsində
müəyyən çətinliklər də vardır. Naxçıvanın Bakı ilə yolları bağlandığına görə müəyyən problemlər yaranır.
O taylı-bu taylı azərbaycanlı tacirlər bir-biri ilə görüşəndə xalqlarımızın tarixi əlaqələri barədə xatirələri
həvəslə yada salırlar, əvvəlki get-gəlləri şirin-şirin tərifləyirlər. Bizim də əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki,
xalqlarımızın tarixi əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinə nail olaq. Biz istəyirik ki, Naxçıvanla daha sıx
əlaqələr quraq. Cənab Xatəmi də mənə tapşırıbdır ki, biz ticarətin daha da genişləndirilməsi, get-gəlin
artırılması, muxtar respublikanın ərzaqla təmin olunması sahəsində əlimizdən gələni əsirgəməyək. Ona görə də
biz Naxçıvana qazanc əldə etmək gözü ilə baxmırıq.
Şərqi Azərbaycanın ostandarı işlədiyim ötən bu iki il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin sədri Vasif Talıbov bir dəfə Təbrizə gəlib, biz bir protokol da imzalamışıq və həmin protokolda
nəzərdə tutulanların hamısını yerinə yetirmişik. Bundan sonra mən Naxçıvana getmişəm, biz təzə bir protokol
imzalamışıq. Həmin müddətdə biz gömrük xidmətini gün ərzində 12 saatdan 24 saata qaldırmışıq. Yəni biz elə
etmişik ki, camaat gömrük xidmətindən gecə-gündüz istifadə etsin, rahat keçib getsin, gəlsin. Sərhəddə bazarlar
həftədə beş gün işləyir. Çalışırıq ki, orada çörək, makaron, bütün ərzaq məhsulları olsun. Təbrizdə xüsusi bir
çörəkxana açılıb, orada çörək bişirilir, qutulara yığılıb bağlanır və avtomaşınlarla sərhəddəki bazara aparırlar ki,
çörək əllərdə ovulub tökülməsin. Biz həm də çalışırıq ki, həmin çörək çox ucuz qiymətə satılsın.
Biz Naxçıvanla sərhəddəki körpünü təmir etməyi qərara almışıq. Bildiyiniz kimi, həmin körpü
taxtadandır. Qərara almışıq ki, yeni bir körpü tikək. Çalışırıq ki, Sərhəng ilə Naxçıvan arasında bir sıra
sahələrdə əlaqələr daha da yaxşılaşsın. Biz Mərzdən Ordubada gedən yola asfalt çəkməyi qərara almışıq və
istəyirik ki, bu, Naxçıvan camaatına bizim yeni bir hədiyyəmiz olsun.
A b b a s ə l i H ə s ə n o v (Azərbaycanın İrandakı səfiri): Cənab prezident, bu yol üç yolayrıcına qədər
olan yoldur. Bilirsiniz ki, Culfadan gələndə üç yolayrıcı var. Həmin yolun biri Ordubada gedir. Sərhəddən
həmin üç yola qədər olan hissəni Şərqi Azərbaycan Ostandarlığı öz hesabına asfaltlaşdıracaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada yolun biri Ordubada, digəri Naxçıvana gedir.
A b b a s ə l i H ə s ə n o v: Bəli, həmin əraziyə qədər yolu Şərqi Azərbaycan Ostandarlığı öz hesabına
çəkəcəkdir.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Biz həftədə beş dəfə Naxçıvan camaatının Məşhədə gəlməsinə şərait
yaratmışıq. Əvvəllər Məşhədə ziyarətə gəlmək xərci bir qədər çox idi. Biz fikirləşdik ki, həmin adamlar İmam
Rzanın zəvvarlarıdır, ona görə də bu ziyarət xərcini yarıya qədər azaltdıq. Məsələn, əvvəllər bu ziyarətin xərci
60 dollar edirdi, indi biz onu 32 dollara endirmişik. Naxçıvanla səhiyyə sahəsində əlaqələrimizin də
yaxşılaşdırılmasına ciddi diqqət yetiririk.
Biz Azərbaycan–İran Müştərək Komissiyasının həmsədri, Azərbaycanın Milli Məclisi sədrinin müavini
Yaşar Əliyevlə görüşmüşük, onunla yaxşı söhbətlər etmişik. Nümayəndə heyətimiz Bakı Şəhər İcra
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Hakimiyyətinin başçısı Rəfael Allahverdiyevlə, ticarət naziri Fərhad Əliyevlə, Baş nazir Artur Rasizadə ilə,
Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovla görüşlər keçirmişdir.
Biz Sumqayıtda olmuşuq. Nümayəndə heyətimizin üzvləri respublikanın səhiyyə naziri ilə görüşüblər,
Ticarət-Sənaye Palatasında olublar. Biz Təbrizdəki bir sıra şirkətlərin nümayəndələrini də buraya gətirmişik ki,
onlar Azərbaycanda müxtəlif tenderlərdə iştirak etsinlər, bir sıra sahələrdə əlaqələr qursunlar.
Bilirsiniz ki, Təbrizin bir çox tacirləri Bakıda işləyirlər. Ancaq onların adı heç kimə məlum deyil. Biz
həmin iş adamları ilə görüşmüşük və söhbət etmişik ki, təbrizli tacir gərək Təbriz adı ilə işləsin. Biz Təbrizdəki
şirkətlərin rəhbərlərinə demişik ki, gərək onlar Bakıda fəaliyyət göstərən təbrizli iş adamları ilə sıx əlaqələr
saxlasınlar, onlara himayədarlıq etsinlər, azərbaycanlı tacirlərlə də yaxşı əlaqələr qursunlar.
Yenə də deyirəm, bizim Bakıda çox yaxşı görüşlərimiz olubdur. Qərara almışıq ki, Təbriz Tibb
Universiteti Bakıda bir elmi konfrans keçirsin. İstəyirik ki, təbrizli həkimlər gəlib burada öz həmkarlarına bir
çox sahələrdə kömək göstərsinlər.
Biz ustad Şəhriyarın yubileyini keçirdik. Bu yubileydə azərbaycanlılar da yaxından iştirak etdilər.
Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu həmin tədbirdə çıxış etdi. Yubiley tədbirində deyildi ki, Azərbaycan
prezidenti Heydər Əliyev Şəhriyarın yubileyinin böyük təntənə ilə qeyd edilməsi barədə fərman imzalayıbdır.
Biz bu xəbəri çox böyük sevinclə qarşıladıq. Gözləyirik ki, siz Azərbaycanda Şəhriyarın yubileyinin keçirilməsi
vaxtını müəyyən edəsiniz, bizim də alimlərimiz gəlib həmin tədbirdə iştirak etsinlər. Biz çox istəyirik ki, böyük,
müasir şair Şəhriyarın adı xatırlansın, əziz tutulsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, cənab Məhəmmədzadə. Siz çox gözəl məlumat verdiniz.
Əvvəlcə istəyirəm deyəm ki, sizin burada apardığınız görüşlər, danışıqlar haqqında mənə Yaşar Əliyev məlumat
veribdir və sizin bu görüşlər haqqında fikirləriniz və buna münasibətiniz mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz
indiyə qədər İranın ostandarlıqlarının nümayəndələri ilə burada görüşmüşük, onları qəbul etmişik. Məsələn,
Gilan ostandarlığının nümayəndələri bir neçə dəfə gəliblər. Sonra Ərdəbil ostanından gəliblər, Şərqi
Azərbaycandan da nümayəndələr gəliblər, burada görüşmüşük. Məndə belə bir təəssürat yaranır - indiyə qədər
olan ziyarətlərin hamısı əhəmiyyətli, faydalı olubdur. Amma mənə belə gəlir ki, sizin bu ziyarətiniz onu göstərir
ki, siz, yəni Şərqi Azərbaycan bu Azərbaycanla əməkdaşlıqda çox irəliyə gedirsiniz. Sizin bütün bu
təşəbbüslərinizi mən tamamilə qəbul edirəm və əmin ola bilərsiniz ki, nə qədər belə təşəbbüsləriniz olsa mən
bəyənirəm. Əvvəlcədən də deyəcəyəm, bəyənəcəyəm. Çünki mən bunu görüşümüzün əvvəlində dedim.
İran böyük ölkədir. Azərbaycan kiçik ölkədir. Şübhəsiz ki, müstəqil dövlətlər kimi, Azərbaycan
Respublikası və İran İslam Respublikası bərabər hüquqlu dövlətlərdir və bərabər hüquqlu əməkdaşlıq edirlər.
Ancaq eyni zamanda İranın - bu böyük ölkənin hamısını Azərbaycan əhatə edə bilməz. Təbiidir ki, İranın o
hissəsi ilə ki, Azərbaycan, biz daha da sıx əməkdaşlıq edə bilərik, bu da ümumiyyətlə, Azərbaycan-İran
əlaqələrini inkişaf etdirə bilər, bunu etmək lazımdır. Bax, sizin bu təşəbbüsləriniz, mən hesab edirəm, təxminən
bu səpkidə gedir. Ona görə mən bunların hamısını bəyənirəm və əmin olun ki, bunların hamısını etməyə
burada, Azərbaycanda imkanlar yaradacağam və yaranacaqdır.
O dəvətlərinizin hamısını qəbul edirəm. Yaşar Əliyev gəlsin, orada Azərbaycan–İran Müştərək İqtisadiTicarət Komissiyasının bir iclasını, toplantısını keçirin. Azərbaycanın Baş nazirini dəvət etmisiniz, - o da
gələcəkdir. İndi, Allah qoysa, şübhəsiz ki, vaxt olacaq, mən də gələcəyəm. Ondan sonra cənab Xatəmi söz verib
ki, o da gəlsin. Mən onu əvvəl dəvət etdim. O, Tehranda, İslam konfransında mənim dəvətimi qəbul etdi. Mən
də onu gözlədim. Amma sonra sizin səfir mənə məlumat verdi ki, cənab Xatəmi hesab edir ki, əvvəl qoy Heydər
Əliyev gəlsin, sonra. Eybi yoxdur, mən bunu qəbul edirəm. Mən gələcəyəm. Bundan sonra da cənab Xatəminin
Azərbaycana ziyarətini gözləyəcəyik.
Cənab Xatəminin mənə çatdırdığınız salamlarına görə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm cənab Xatəmiyə
mənim hörmət və ehtiramımı, salamlarımı çatdırasınız. Çox arzu edirəm ki, cənab Xatəmi İranda demokratik
şəkildə keçmiş seçkilər nəticəsində səslərin çoxunu alaraq, xalqın səlahiyyətini alaraq İran İslam
Cümhuriyyətində xalqın rifahını artırmaq üçün və İran İslam Cümhuriyyətini inkişaf etdirmək üçün bundan sonra daha da çox işlər görəcəkdir. Mən bu işlərdə həm İran hökumətinə, həm İran xalqına, həm də hörmətli rəisi –
cümhur, prezident cənab Xatəmiyə uğurlar arzulayıram.
İranla Azərbaycan arasındakı əlaqələr haqqında danışanda çox söz demək olar. Amma sən bir mövzuya
toxundun ki, gün o gün olsun, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olsun, biz gedək orada da oturaq,
görüşək, çay içək, çörək yeyək. Bu olacaqdır, mütləq olacaqdır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarının böyük bir qismi Azərbaycanla İranın sərhədini təşkil edir. Biz o işğala
görə İranla təxminən 120 kilometr sərhədimizi itirmişik. Bu, Füzuli rayonunun bir hissəsidir, ondan sonra
Cəbrayıl rayonudur, ondan sonra Zəngilan rayonudur. Bizim bu üç rayon Arazın qırağında olan rayonlardır.
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Şübhəsiz ki, işğal olunmuş o biri rayonlar, məsələn, Qubadlı rayonu da elə Zəngilandan keçib gəlir Arazın
qırağına, dəmir yoluna.Yaxud, o birilər də. Bütün bu işğal edilmiş torpaqlar azad olmalıdır və güman edirəm ki,
azad olacaqlar. Ancaq bu rayonlar, hansılar ki, bizim İranla sərhədimizi təşkil edir və orada dəmir yolu vardır, indi həmin o Culfa körpüsü haqqında deyirsiniz, - İran bütün Şimal ilə, Avropa ilə o dəmir yolu vasitəsilə
bağlıdır. Yüklər daşınırdı, çox böyük işlər görülürdü. İndi Azərbaycanın torpaqları işğal olunduğuna görə
şübhəsiz ki, bunlardan böyük bir məhrumiyyətdəyik. Ancaq eyni zamanda bundan İran da itiribdir.
Mənim xatirimdədir. Hələ sovet hökuməti vaxtında, sovet dövründə, məsələn, Rusiyadan, Avropadan
dəmir yolu Bakıdan Cürfaya, İrana gəlirdi. Bu da İranın ticarəti üçün çox böyük əhəmiyyətli idi. Mən
Naxçıvana son dəfə 1990-cı ildə gəldim, 1992-ci ildə isə bu dəmir yolu bağlandı, 1992-ci ilə qədər bu xətdə
qatarlar işləyirdi. İran tacirləri dəmir yolu ilə Culfadan gəlib keçirdilər. Mən Naxçıvanda Ali Məclisin sədri
olduğum zaman Rusiyaya, yaxud da Avropa ölkələrinə mal aparırdılar, gətirirdilər.
İndi bu işğal edilmiş torpaqların azad olunması bizim üçün ən əsas vəzifədir, bizim ən böyük dərdimizdir.
Ancaq eyni zamanda bu torpaqlar azad olanda İran-Azərbaycan əlaqələri daha da güclənəcək, daha da
genişlənəcəkdir. Birincisi, yol açılacaqdır. Bu, böyük bir hadisədir, çox böyük bir şeydir. İkincisi, bizim orada,
Xudafərində böyük bir su hövzəsi, bənd tikmək layihəmiz vardır. İşi başlamışdıq, yarımçıq qalıbdır. Onu yerinə
yetirəcəyik. Başqa da çox işlər görəcəyik. Bunları biz edəcəyik.
Mən bu gün sizə deyirəm ki, əlbəttə, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi müstəqil
Azərbaycanın həyatını ağırlaşdıran, çətinləşdirən bir vəziyyətdir. Torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunubdur. Bir
milyondan artıq insanlarımız yerindən-yurdundan didərgin düşüb çadırlarda yaşayır, ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Biz bu torpaqların azad edilməsinə nail olmalıyıq və nail olacağıq. Yollar da açılacaqdır. Hamısı açılacaqdır.
Mən buna tam inanıram və güman edirəm ki, biz buna nail olacağıq. Onda bizim əməkdaşlığımız daha da
genişlənəcəkdir.
Mən bu barədə danışanda qeyd etmək istəyirəm ki, beynəlxalq aləmdə çətin problem olan ErmənistanAzərbaycan münaqişəsində İran həmişə Azərbaycanın haqq işini müdafiə edibdir. İran hökuməti daim
Ermənistanı bir təcavüzkar kimi məhkum edibdir, təcavüzkar kimi tanıyıbdır. Azərbaycan torpaqlarına təcavüz
edən kimi tanıyıbdır. Beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən son dəfə səninlə görüşdüyümüz toplantıda –
Tehranda İslam Konfransı Təşkilatının görüşündə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü haqqında üç qətnamə
qəbul olundu. Bütün islam ölkələri bizi müdafiə ediblər. O cümlədən, şübhəsiz ki, İran İslam Cümhuriyyəti də
müdafiə edibdir. Buna görə bir daha təşəkkür edirəm.
Eyni zamanda bizim qaçqınlara neçə illərdir ki, İrandan yardımlar gəlir, insanlar bu yardımdan istifadə
edirlər. Buna görə də biz minnətdarıq. Ancaq yenə də deyirəm, bizim əlaqələrimiz elə indiki, bu mövcud
şəraitdə daha da geniş ola bilər, daha da yaxşı ola bilər. Bunu etmək lazımdır.
Siz, cənab Məhəmmədzadə, Naxçıvan haqqında danışdınız. Həqiqətən, İranla Azərbaycanın
əməkdaşlığında Naxçıvan xüsusi yer tutur. Bu da birinci ona görədir ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi
nəticəsində Azərbaycanın əsas hissəsindən, Bakıdan, paytaxtdan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvana
gedən yollar hamısı kəsilibdir. Dəmir yolu kəsilib, avtomobil yolu kəsilibdir. Bir təyyarələr gedir-gəlir.
Təyyarələrlə də çox iş görmək olmaz. Ona görə bu müddətdə, birincisi, İrandan, İran ərazisindən Azərbaycanın
Naxçıvanla əlaqə saxlamasında İranın gördüyü işlər bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu işlər mən Naxçıvanda
işlədiyim zaman da var idi. Çünki, yenə də deyirəm, 1992-ci ilə qədər yollar açıq idi. Düzdür, vəziyyət çox
gərgin idi, amma yollar açıq idi. 1992-ci ilin yay aylarında bu yollar bağlandı. Ondan sonra nə edək? Bundan
sonra biz İrana müraciət etdik. Şübhəsiz ki, Azərbaycan dövləti də müraciət etdi, amma Naxçıvan burada xüsusi
fəallıq göstərdi ki, bizə yol açsınlar və yol da açıldı. İndi bu yoldan da istifadə olunur. Bəzən mənə deyirlər ki,
maneçilik var, filan var və sair var. Görünür ki, bu, ayrı-ayrı məmurların, bürokratların işidir. Mən bilirəm ki,
İran hökumətinin bu barədə siyasəti dönməzdir, dəyişməzdir və biz bundan istifadə edirik, bundan sonra da
istifadə edəcəyik.
Bu, Naxçıvan üçün böyük şeydir, Mən o illər – 1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər Naxçıvanda yaşadım.
Naxçıvanın nə qədər ağır vəziyyətdə olduğunu ancaq naxçıvanlılar bilir. Ola bilər, burada az adam bilir. Çünki o
vaxt Naxçıvana Bakıdan, yaxud başqa yerlərdən gedib-gələn yox idi. Biz orada bir təcrid olunmuş ada kimi
yaşayırdıq. Çox ağır vəziyyətdə yaşayırdıq. Bir tərəfdən Ermənistanla müharibə gedirdi, Ermənistan–
Azərbaycan sərhədlərində atışma gedirdi, orada müharibənin qarşısını almaq lazım idi. Bir tərəfdən də insanları
yaşatmaq lazım idi. Mən heç vaxt unutmaram ki, İran o zaman bizə çox kömək etdi.
Mən cənab Haşimi Rəfcəncaninin dəvəti ilə İranı iki dəfə ziyarət etdim. O, bizi Tehrana dəvət etdi, orada
müqavilələr imzaladıq, sənədlər imzaladıq və Azərbaycana kömək gəldi. Biz elektrik enerjisindən tamamilə
məhrum olmuşduq. Biz elektrik xəttini çəkdik gətirdik. O elektrik xəttinin açılışı mənim xatirimdədir. Naxçıvan
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indiyə qədər ondan istifadə edir. Biz eyni zamanda Türkiyədən xətt çəkdik. Türkiyədən körpünü açdıq, çəkdik.
Amma İrandan da çəkdik. Düzdür, nə İrandan gələn elektrik enerjisi, nə də Türkiyədən gələn elektrik enerjisi
Naxçıvanın tələbatının hamısını təmin etmir. Amma o vaxta qədər biz ancaq Arazdan götürürdük. Özü də biz
oradan cəmi 20 meqavatt götürdük, bir o qədər də İran götürdü. Bununla Naxçıvanı təmin etmək mümkün
deyildi. Şübhəsiz, amma bir müddət onunla yaşadıq.
Sonra, yadımdadır, bu körpü məsələsi - o tay Cülfada, bu tay Cülfada bazar açıldı. Sonra Şahtaxtı, Roldeşt
– bu, artıq Qərbi Azərbaycanla bizim əlaqələrimiz oldu. Onlar edilibdir. Şübhəsiz ki, bu, birinci növbədə İran
İslam Cümhuriyyətinin Azərbaycana, Naxçıvana olan doğru, düzgün, ədalətli və qardaş münasibəti idi. Eyni
zamanda Şərqi Azərbaycan burada çox böyük işlər görürdü. Mən o vaxt Təbrizə ziyarətlərimi çox
məmnuniyyətlə xatırlayıram. Təbrizdən Naxçıvana nə qədər insanlar gəlirdi, görüşürdük, bir-birimizə kömək
edirdik.
Ancaq mən bilirəm və indi Naxçıvanın başçısı Vasif Talıbov vaxtaşırı məni məlumatlandırır ki, son
vaxtlar İran hökuməti Naxçıvanın iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün əvvələ nisbətən bir çox yeni tədbirlər
görübdür. İndi onların hamısını siz dediniz. Mən bunların hamısını bilirəm və bunlar Naxçıvan üçün çox
əhəmiyyətlidir. Bunlara görə də mən çox təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, Azərbaycanın da Şərqi Azərbaycanla, Təbrizlə ən yaxın yeri Naxçıvandır. Naxçıvandan Təbrizə avtomobillə iki saata getmək olur. Elədir, yoxsa
yox? Yəqin ki, sən də elə getmisən. Ona görə də bu təbiidir.
Bilirsiniz, mən Naxçıvanda doğulmuşam. Mənim gəncliyim orada keçibdir. Doğrudur, o vaxtlar yolları
bağlamışdılar. Amma yenə də bizim üçün Təbriz, Təbriz, Təbriz! Elə bil ki, əlini uzat, Təbrizə çatacaqsan.
Amma o məftillər bizi qoymurdu. Ona görə Naxçıvanın problemlərinin həlli üçün sizin indiyə qədər etdiyinizə
görə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, mənim təşəkkürümü cənab Xatəmiyə çatdırasınız.
Bilirəm, orada dəmir yolu işləyir. Oradan Məşhədə dəmir yolu işləyir, onu da bilirəm. Hamısını bilirəm.
Bunlar çox gözəldir və ümidvaram ki, siz bundan sonra da yardımınızı əsirgəməyəcəksiniz, davam
etdirəcəksiniz. Beləliklə, Şərqi Azərbaycan, demək olar. İran–Azərbaycan əlaqələrində mərkəz yeri tutmalıdır
və sizin bax, bu təşəbbüsləriniz göstərir ki, siz mərkəz yeri tutursunuz.
Bəli, Təbriz ticarəti ilə dünyada çox məşhurdur. Mənə belə gəlir ki, elə İranda tacirlərin əksəriyyətini
təbrizlilər təşkil edir. Ona görə də siz doğru buyurdunuz. Təbriz adı ilə, Təbriz tacirləri adı ilə tacirlər burada da
fəaliyyət göstərməlidirlər.
Bilirsiniz, indi bizim xarici sərmayəyə çox ehtiyacımız vardır. Biz qapılarımızı açmışıq. Kim bizə xarici
sərmayə gətirirsə, o, bizim üçün nəinki qəbuldur, biz bunu məmnuniyyətlə qəbul edirik. Doğrudur, mən indi
bəzi nöqsanları da deməliyəm. Bizim bu dövlət orqanlarında, bizim bu məmurlarda, bürokratlarda sərmayənin
Azərbaycana gəlməsinə mane olanlar da vardır. Bəlkə bizim qanunlarda da bəzi çatışmazlıqlar vardır. Mən
bunları son vaxtlar çox dərindən təhlil edirəm və güman edirəm ki, müəyyən tədbirlər görəcəyik. Ancaq mən
bilirəm ki, bizim Azərbaycanda ayrı-ayrı məmurlar, bürokratlar, məsələn, xaricdən gələn bir iş adamının, o
cümlədən İrandan gələn bir iş adamının iş görməsi üçün maneçilik törədirlər. Bunu da öz şəxsi mənafeyinə
görə edirlər. Bu şəxsi mənafeyinə görə o hərəkətləri edərək Azərbaycanın ölkə kimi, dövlət kimi mənafeyinə
zərbə vurur, zərər vururlar. Bunlar da bəzən xarici sərmayəçiləri soyudurlar. Düzdür, çoxları gəlir, sərmayə
qoyur, yollar tapırlar.
Məsələn, neft sahəsində bizim bütün müqavilələr elə təşkil olunubdur ki, heç bir bürokrat bunun içinə
girə bilməz, heç bir məmur burada mane ola bilməz. Bunlar hamısı yüksək nəzarət altındadır. Onlar yaxşı gedir.
Ancaq bizim başqa sahələrə də çox ehtiyacımız vardır.
Mən bilirəm, burada xarici sərmayəçilər üçün, ola bilər, elə İrandan gələn sərmayəçilər üçün də bəzi
problemlər vardır. Biz bu problemləri həll edəcəyik. Güman edirəm ki, bu problemlər indi bizdə var, amma bu,
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ki var, Sovetlər İttifaqından müstəqillik almış ölkələr ki var, orada bizdən də çoxdur
– elə Rusiyada, yaxud başqa yerlərdə bizdən də çoxdur. Amma bu o demək deyil ki, bu olmalıdır. Bu
olmamalıdır. Bizim də hökumət kimi, dövlət kimi borcumuz bütün bu nöqsanları aradan qaldırmaqdır. Bu
nöqsanlar müvəqqəti xarakter daşıyır – bu gün var, sabah olmayacaqdır. Ancaq bizim bu əlaqələrimiz və
xüsusən, Azərbaycana sərmayə gətirmək arzumuz daimi xarakter daşıyır. Ona görə də siz baxın, bir ticarət yox,
- şübhəsiz ki, ticarət yaxşıdır, - buraya sərmayə gətirib qoymaq, iş güzəltmək, müəssisə yaratmaq lazımdır.
Biz indi özəlləşdirmə aparırıq. Bizim çoxlu fabriklərimiz, zavodlarımız vardır. Bunları özəlləşdirmək
lazımdır. Biz onları qanunlarla xarici sərmayəçilərə verməyə hazırıq və verməliyik. Bütün bunlardan istifadə
etmək lazımdır. Hər halda, Şərqi Azərbaycanda, Təbrizdə bilirəm ki, bu barədə zəngin adamlar çoxdur. Onlar
öz kapitalını harasa qoyub xeyir götürməlidirlər. Yoxsa o nədir, kapitalı bankda yatırdır. Harasa qoyub, işlədib
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xeyir götürməlidir. Azərbaycan bu sahədə çox münasib yerdir. Güman edirəm, siz bu sahəyə də fikir
verəcəksiniz.
Mədəniyyət, elm sahəsindəki əlaqələri genişləndirmək lazımdır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda
mədəniyyət çox yüksək səviyyədədir, inkişaf edibdir. Bəlkə XX əsrdə Azərbaycanın ən böyük nailiyyətlərindən
biri Azərbaycan xalqının yüksək təhsil alması, yüksək elm yaratması və yüksək mədəniyyətə malik olmasıdır.
Bizim teatrlarımız, musiqimiz, bəstəkarlarımız, yazıçılarımız, şairlərimiz çox məşhurdur. Ancaq İran da
qədimdən böyük şairlər ölkəsidir – Firdovsidən başlamış bütün başqa şairlər.
Məsələn, Nizami Azərbaycan şairidir, amma farsca yazıbdır. Ona İran şairi də deyirlər. Biz etiraz etmirik.
Nizami elə bir şairdir ki, o, bütün dünyanın şairidir. Hansı ölkədə desələr o, bizim şairimizdir, əgər onu
doğrudan da qiymətləndirib öz şairləri hesab etmək istəyirlərsə, etiraz yoxdur.
Şəhriyar isə bizim müasir şairimizdir, bizim üçün çox əzizdir. Bilmirəm, bəlkə bizim Azərbaycanda
Şəhriyarı sizdən çox sevirlər. Bunu da bilməlisiniz. Şəhriyarın məzarını, orada sizin yaratdığınız o abidəni çox
böyük sevinc hissi ilə, böyük minnətdarlıq hissi ilə ziyarət etdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycandan Təbrizə gedən
adamlar hamısı birinci növbədə Şəhriyarın məzarını ziyarətə gedirlər.
Şəhriyarın yubileyi haqqında mən böyük bir fərman verdim. Mən hər şeyi açıq danışıram, - hətta mənə
dedilər ki, İranda kimsə inciyir, - bu, İran şairidir. Bu, həm İran şairidir, həm Azərbaycan şairidir. Bunu birbirindən ayırmaq olmaz. Biz demirik ki, Şəhriyar İran şairi deyil, İran şairidir. Amma biz deyirik, o, eyni
zamanda Azərbaycan şairidir. Bu, bizim doğma şairimizdir və Azərbaycan haqqında onun yazdığı şeirlər, onun
yazdığı əsərlər insanlara nə qədər mənəvi qida veribdir, nə qədər böyük ruh veribdir.
Ancaq bizdə yubiley təkcə zirvə görüşündən ibarət deyildir. Yubiley belədir ki, bir konfrans keçirilir,
kitablar nəşr olunur, başqa tədbirlər keçirilir, axırda zirvə tədbiri olur. O müddətdən ki, mən fərman vermişəm,
Azərbaycanda Şəhriyar haqqında, yəni onun xatirəsi, onun yubileyi ilə bağlı çox işlər görülübdür. Əmin ola
bilərsiniz ki, biz o zirvə tədbirini də keçirəcəyik. Amma mən arzu edirəm ki, siz oradan hamınız bura gələsiniz,
bir yerdə keçirək. O vaxt sizin keçirdiyiniz yubileyə bizdən ancaq mədəniyyət naziri gəldi. Bəlkə siz başqasını
dəvət etməmisiniz. Amma məni dəvət etsəydiniz mən də gələrdim. Siz məni dəvət etmədiniz. Amma mən sizi,
hamınızı dəvət edirəm. O cümlədən, cənab Xatəmini də dəvət edirəm.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Cənab prezident, biz qüsur etmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi mən bu qüsuru düzəldəcəyəm. Bunlar hamısı bizim münasibətlərimizin yaxşı
tərəfidir və bunları inkişaf etdirməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, İran-Azərbaycan əlaqələrində heç bir ləkə olmasın.
Bizim bir ümumi narazılığımız vardır. Uzun illərdir deyirik ki, məsələn, İranla Ermənistan arasında çox
sıx iqtisadi əməkdaşlıq vardır. Biz bunu deyirik, ancaq İran tərəfindən bizim bu arzularımız yerinə yetirilmir.
Çünki deyirlər ki, biz iqtisadi əlaqələr keçiririk, filan edirik. Ancaq iş də burasındadır ki, məsələn, Ermənistanın
prezidenti var idi - Levon Ter-Petrosyan. O, il yarım bundan qabaq istefa verdi. O, bir neçə dəfə demişdi ki, əgər
İrandan iqtisadi əlaqələrlə gələn şeylər iki gün kəsilsə Yerevan boğular. Bax, bunu o özü demişdi. Yəni bu
iqtisadi əlaqələr, şübhəsiz ki, İran üçün faydalıdır. Çünki ticarət etməlidir, öz mallarını satmalıdır. Ancaq
bizimlə qardaşlıq nöqteyi-nəzərindən, bizim ölkəmizə təcavüz edən bir ölkə ilə iqtisadi sahədə bu qədər
əməkdaşlıq etmək, - mən açıq danışıram, indi ola bilər, kimsə incisin, ya inciməsin, - bu, bizi incidir.
Mən bunu dəfələrlə demişəm. Cənab Haşimi Rəfsəncaniyə demişəm, ali rəhbər cənab Xamneiyə
demişəm. Son dəfə İslam konfransı olanda ali rəhbər Ayətullah Xamnei ilə görüşdüm, orada ona da dedim.
Cənab Xatəmiyə də demişəm. Ancaq vəziyyət dəyişmir. Mən bilirəm ki, siz burada vəziyyət dəyişdirən
deyilsiniz. Ancaq sadəcə deyirəm ki, bizim aramızda gərək hər şey düz olsun.
Məsələn, Şərqi Azərbaycandan oraya körpü açmısınız. Bilmirəm, o körpü gündə o tərəf - bu tərəfə nə
qədər maşın keçirir. Bu, sizin öz işinizdir. Ancaq mən bunu deməliyəm.
İkinci bir məsələ də ondan ibarətdir ki, İran böyük, qüdrətli bir dövlətdir. Qüdrətli dövlət olaraq da
yaşayacaqdır. Dünya Birliyində özünün böyük yeri vardır, İran İslam inqilabının bu il 20 ili tamam olubdur.
Uzun illər şahənşah üsul-idarəsi olubdur. Amma İran xalqı öz seçimini edibdir, inqilab edibdir. İran İslam
inqilabı xalqı hakimiyyətə gətiribdir və İran İslam Cümhuriyyəti elan olunubdur. Bu xalqın rəyi nədir, xalqın
seçimi nədir – o da çox gözəldir. Biz İrana bir İran İslam Cümhuriyyəti kimi böyük hörmət edirik. Çünki
dünyada çox islam dövlətləri vardır. Amma bizim üçün ən yaxın qonşu və bütün sahələrdə yaxın olan İran İslam
Cümhuriyyətidir, islam dövlətidir. Biz qonşuyuq, bir-birimizə çox yaxınıq.
Amma Azərbaycanda bu gün deyil, on illərlə, yüz illərlə dövlət dünyəvi xarakter daşıyır. Bu da Azərbaycanın ənənəsidir. Ona görə də biz müstəqil olandan elan etdik ki, Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlətdir. Azərbaycanda din 70 il qadağan olunmuşdu. Amma mən dəfələrlə demişəm ki, xalq dindən ayrılmadı,
dini qəlbində yaşatdı. Başa düşürsünüz, o vaxt ki, dinin üzərindən qadağa götürüldü, qısa müddətdə bir də
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gördün ki, din hər yerdə öz yerini aldı. Biz müsəlmanıq, bizim kökümüz müsəlmandır. Nə təhər deyərlər, biz
islam dininin törəmələriyik. Ona görə də öz köklərini tanımayan, öz köklərini qiymətləndirməyən insan, yaxud
millət heç vaxt millət ola bilməz.
O vaxt mən Naxçıvanda da olanda İrandan din xadimlərini dəvət edirdim ki, gəlsinlər. O vaxt hələ bizim
lazımi qədər din xadimlərimiz yox idi. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, burada din dövlətdən ayrıdır. Ancaq dinin
öz yerini tutması üçün biz son illər çox böyük işlər görmüşük.
Sizə məlumdur, burada bir müqəddəs yer var, ziyarətgah, pir – «Bibiheybət» piri. İmam Rzanın qızı,
həzrəti Museyi-Kazımın da bacısı həzrəti Hökumə xanım orada dəfn olunubdur. Orada vaxtilə böyük bir məscid
tikilmişdi və o məscid ikinci dəfə Şirvanşahlar dövründə tikilibdir. Amma 1932-ci ildə o məscid dağıdılıbdır.
Ancaq insanlar o müqəddəs yeri heç vaxt unutmayıblar, həmişə ora gediblər, oranı ziyarət ediblər. Xəstəsi gedib
orada Allahdan şəfa diləyib, bir ağır işi olan gedib orada Allahdan imdad diləyibdir. İnsanlar inanıblar.
Məsələn, mənim təşəbbüsümlə indi orada gözəl bir məscid tikilibdir. Bilmirəm, gördünüz, yoxsa yox?
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Bəli, cənab prezident, gördük. Sizin orada fotoşəkillərinizi də gördük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Allaha şükürlər olsun ki, gördünüz. Mənim təşəbbüsümlə tikilibdir. Yəni mən bir
dünyəvi dövlətin başçısıyam. Amma öz xalqımın mənəvi dəyərlərini, dinini, şübhəsiz ki, yaşatmaq istəyirəm.
Oranı kim dağıtdısa, ancaq indi orada əvvəlki məscidlərdən daha da əzəmətli bir məscid tikildi. İndi insanlar
yenə də oraya ziyarətə gedirlər. Siz gördünüz, o qəbirləri də birləşdirdik. Amma vaxtilə o qəbirləri tamamilə
itirmişdilər. Ancaq xalq bilirdi ki, o qəbirlər haradadır. Biz qaldırdıq, yerləşdirdik, hamısını etdik.
Məsələn, mən Naxçıvanda olanda Tehrana gəlmişdim. Danışdıq, mən xahiş etdim, o vaxtlar «Rəfiqdust»
təşkilatı var idi. Şübhəsiz ki, hökumətin göstərişi ilə o təşkilatla birlikdə gəldik, Naxçıvanda böyük bir məscidin
əsasını qoyduq. Siz onu gedib görmüsünüzmü?
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Bəli, cənab prezident, o, artıq tamamlanıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirəm, tamamlanıbdır. Bu ilin oktyabr ayında gedib oranı bir yerdə açacağıq.
Ora siz də gələcəksiniz, mən də gələcəyəm. Çox gözəl bir məsciddir. Mən onu tikiləndən sonra görmədim,
amma onun bütün layihəsinin hamısını görmüşəm, baxmışam. Bunları bir yerdə etmişik. Əsasını da bir yerdə
qoymuşuq. Amma tikən, yaradan İran tərəfi olubdur. Bu da bizə köməkdir. Bu, yeganə bir hal deyildir. Bunlar
çoxdur və bunları biz edirik, edəcəyik.
Amma Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Azərbaycanda islam dövləti yoxdur, dünyəvi dövlət vardır.
Buna görə də indi bəzi hallarda İrandan bəzi din xadimlərinin gəlib burada müəyyən təbliğat aparması bizə
zərər gətirir. Bunlar lazım deyil.
Məsələn, o vaxtlar mən özüm Naxçıvanda olanda deyirdim gəlsinlər. Çünki niyə? Onda bizim yetərli
qədər din xadimlərimiz yox idi. Amma indi din xadimlərimiz var, şeyx var, şeyxülislam var.
Sovet hakimiyyəti vaxtı din qadağan idi. Amma Qafqaz Müsəlmanlarının İdarəsi Bakıda yerləşirdi və
şeyxülislam var idi. Bu şeyxülislamdan qabaq, sovet hakimiyyəti vaxtı da şeyxülislam var idi. Mən onu da
tanıyırdım – Əlizadə, adı yadımdan çıxıbdır – şeyxülislam idi. Uzun müddət Azərbaycanda şeyxlik edib və
bütün Qafqazın şeyxülislamı idi.
Ona görə dini əlaqələr, şübhəsiz ki, olmalıdır, inkişaf etməlidir. Bu təbiidir və biz bunu etməliyik. Ancaq
bir-birinin daxili işinə qarışmaq, - mən hesab edirəm ki, bu olmamalıdır. Biz bir dövlət olaraq, dost, qardaş
olaraq heç vaxt İran İslam Cümhuriyyətinin daxili işlərinin heç birinə qarışmırıq və qarışmarıq. Müxalifətdən
kimsə burada qəzetdə nə yazırsa, onlara fikir verməyin. Mən səfirə bir-iki dəfə demişəm: bir var dövlətin
siyasəti, bir də var ki, - indi bizdə mətbuat azadlığıdır, - müxalifətin, yaxud da ayrı-ayrı qəzetlərin fikri. Onlar
dövlətin siyasətini ifadə etmir. Dövlətin siyasəti isə odur ki, İran İslam Cümhuriyyəti Azərbaycanın dostu,
qardaşıdır və bu ölkə ilə bizim dostluğumuz, qardaşlığımız daimidir və bunu inkişaf etdirəcəyik. Biz İranın
daxili işlərinə qarışmırıq ki, İranda, nə bilim, niyə çadra örtürlər? Biz buna qarışmırıq. Yaxud da ki, bu
yaxınlarda orada, nə bilim, nəsə olmuşdu. Bu, daxili işdir, hər yerdə ola bilər. Bu, harada yoxdur ki! Burada da
bizim bu müxalifət bir dəfə yürüş etdi, şəhərdə 4 kilometr ora-bura getdilər. Mənim əleyhimə sözlər deyirdilər,
yazırdılar, edirdilər. Nə bilim, gah orada, gah burada bir mitinq etmək istəyirdilər.
Məsələn, o gün televiziyada gördüm ki, bir qrup gənc İran səfirliyinin qarşısında nəsə danışıbdır. Sonra
mən bizim daxili işlər nazirinə telefon etdim. Dedim, buna niyə yol vermisiniz? İranın daxili işi ilə bizim nə
işimiz var? Bizim işimiz yoxdur. Mən daxili işlər nazirinə çox ciddi irad tutdum ki, sən belə şeylərə yol
verməməlisən. O da kimlərinsə təşəbbüsü olmuşdu.
Bax, mən bu sözləri bir dost kimi, qardaş kimi niyə deyirəm? Bilirsən, dostluqda gərək hər şey açıq olsun.
Hər şey açıq olanda hər şey də düz olur. Bunları deyirəm ona görə ki, xüsusən, bəzi hallarda bizi narahat edən
ayrı-ayrı din adamlarının gəlib burada dini öz istədiyi kimi təbliğ etməsidir. Buna ehtiyac yoxdur. Artıq bizdə
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Quran da Azərbaycan dilinə tərcümə olunubdur. İnsanların burada Qurana da etiqadı var, məscidlərə də etiqadı
var, istədikləri qədər məscid də tikirlər.
O vaxt mən istəmişdim siz Naxçıvanda məscid tikəsiniz. Çünki bizim gücümüz yox idi. Amma indi
istəmirəm. Çünki Azərbaycanda indi o qədər məscid tikiblər ki, buna ehtiyac yoxdur. Hər dövrün bir hökmü
var. O vaxt bu lazım idi, amma indi buna ehtiyac yoxdur, hər şey var. Mən bunları sizə bir qardaş kimi deyirəm.
Xahiş edirəm, bu sözləri qardaş sözü kimi qəbul edəsiniz. Ona görə deyirəm ki, bizim münasibətlərimizdə
həmişə təmizlik olsun, həmişə paklıq olsun.
Bir sözlə, bu gün mən sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Bu gün çox sevinirəm. İndi mən də Təbrizə
gəlmək arzusundayam. Mən Naxçıvanda olanda Təbrizə gəldim.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Bəli, cənab prezident, iki dəfə təşrif gətirdiniz. İndi gözləyirik ki,
yaxın vaxtlarda Sizi Təbrizdə yenidən görək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, iki dəfə oldum. Amma burada Azərbaycanın prezidenti olandan sonra bu
mənə müyəssər olmayıbdır. Çox arzusundayam. İranın hər bir şəhərini görmək istəyirəm. Məsələn, keçən
səfərim zamanı İsfahanı gördüm. Çox gözəldir. Kiş şəhərini gördüm. Naxçıvanda olanda Məşhədə getmişdim.
Sonra Məşhəd-Sərəxs dəmir yolunun açılışında gedib Məşhədi bir daha gördüm. Çox gözəl bir yerdir.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Heç biri Təbrizin yerini vermir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, verə bilməz. Doğrudur, məşhədlilər deyirlər ki, Məşhəd Təbrizdən
yaxşıdır.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Məşhəddə İmam Rza yaxşıdır. Ancaq Təbriz Məşhəddən yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Məşhəddə İmam Rza bizim hamımız üçün ən yüksək zirvədir. Mən sizə
deyim ki, İmam Rzanın qəbrini, məbədini ziyarət edəndə heyran olmuşdum. Heyran olmuşdum ki, İran xalqı,
milləti nə qədər əsrlər boyu bunu belə qoruyub saxlayıb, abadlaşdırıb, gözəlləşdirib. Doğrudan da, bu ziyarət
insanlarda böyük təmizlik əmələ gətirir.
Mən Naxçıvanda olanda gəldim, İmam Rzanın qəbrini ziyarət etdim. Burada olanda isə getdim Məkkəni,
Mədinəni ziyarət etdim. Siz bunları da bilirsiniz. Getdim, oranı da ziyarət etdim. Bunlar hamısı hər bir
müsəlman üçün, şübhəsiz ki, müqəddəs yerlərdir. Ancaq düz deyirsiniz, Təbrizin yerini heç nə vermir. Ona görə
də mən Təbrizə gəlmək arzusundayam. İndi sən dəvət edirsən, amma cənab Xatəmi də məni Təbrizə dəvət edir.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Cənab prezident, mən çox məhəbbətli və gözəl sözlərinizə görə Sizə
təşəkkür edirəm. İstəyirəm ki, bir kəlmə əlavə edim. Bu da İranla Ermənistan arasındakı ticarət əlaqələri
barədədir. Bunun amalı bizim əlimizdədir. Çünki Ermənistan İrandan hər nə aparmaq istəsə bizim ostanımızdan
keçir və bizim xəbərimiz olur. Söz yoxdur ki, Ermənistanın İranla diplomatik və s. əlaqələri vardır. İki
müstəqil ölkədirlər. Amma Ermənistan ilə nə ticarətdə, nə iqtisadiyyatda, nə də ayrı sahələrdəki əlaqələri İranla
Naxçıvan arasında olan əlaqələrlə müqayisə etmək olmaz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, Naxçıvan xüsusi yer tutur. Cənab Məhəmmədzadə, mən istəmirəm bunları
müqayisə edəsiniz. Qətiyyən müqayisə olunası deyildir.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Fərqi budur ki, İran Cümhuriyyətində hamı, - prezidentdən tutmuş
aşağılara qədər insanlar Azərbaycanla, Naxçıvanla işləməyi, kömək etməyi özlərinə vəzifə bilirlər. Amma
tacirlərimiz özləri gedib Ermənistanla işləyirlər. Əlimizdən gələni edəcəyik və könlümüz istəyir ki, həmin
adamlar gəlsin Azərbaycanda, Naxçıvanda işləsinlər. Mən qəti deyirəm ki, strateji məhsullar – düyüdür, yağdır,
taxıldır, benzindir, neftdir – bunlar Ermənistana getmir. Bəzən biz eşidirik, haradasa yazılır – təəssüf edirik.
Deyirik ki, əgər getsə bizim ostanımızdan keçəcəkdir.
Mən iki ilə yaxındır ki, burada işləyirəm. Oraya hətta bir tanker də yanacaq və s. getməyibdir. Amma
düzdür, heç bir şübhə yoxdur ki, bizim tacirlərimiz gedib Ermənistanda işləyirlər. İnşallah, bizim siyasətimiz bu
olar ki, o tacirlərimiz də gəlsinlər, Azərbaycanla işləsinlər.
Mən bir daha lütfünüzə, məhəbbətinizə, bizi qəbul etməyinizə görə təşəkkür edirəm və biz Sizi Təbrizdə
gözləyəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu səndən çox mən istəyirəm.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Cənab prezident, Təbrizi hamı istəyir. Mən dedim ki, hər bir
azərbaycanlı heç olmasa gərək bir dəfə Təbrizi görə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir dəfə azdır. Mən iki dəfə görmüşəm, amma azdır.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Burada görüşdüyüm adamlar dedilər ki, Təbrizi görməmişik. Dedim
ki, biz xidmətinizdə hazırıq. İndi Təbrizin havası da xoşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, indi istidir, payızda gələcəyəm.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Təbrizin gündüzləri sərindir, gecələri soyuqdur.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Naxçıvanda da elədir.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: Mən bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizə yüksək məhəbbət
göstərdiniz. Əlbəttə, biz Sizin görüşünüzdən və ziyarətinizdən doymuruq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də sizdən doymuram.
Y ə h y a M ə h ə m m ə d z a d ə: İnşallah, bu söhbətləri Təbrizdə davam etdirərik . 
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, davam etdirərik. Sağ olun.



Görüşdə İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin ostandarı Yəhya Məhəmmədzadə dövlətimizin başçısına xatirə
olaraq Səhəndin mənzərəsini əks etdirən rəsm əsəri və Təbrizin gözəl yerlərini canlandıran fotoalbom hədiyyə
etdi.
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AVROPA BOKS FEDERASİYASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
3 avqust 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Şadam ki, siz Azərbaycandasınız və bu gün sizinlə görüşmək imkanına malikəm.
Boks idmanın maraqlı növüdür, onu çoxları sevir. Boks yarışları həmişə çox böyük maraq doğurur. Bu,
dünyada yayılmış idman növüdür. Şəxsən mən bundan məmnunluq duyuram ki, boksun Azərbaycanda da öz
zəngin ənənələri və tarixi var, prinsipcə fiziki inkişaf etmiş olan Azərbaycan xalqı idmanın digər növləri ilə
yanaşı, boksla da məşğul olur.
Bu gün mən çox şadam ki, yeniyetmələr arasında IV Avropa boks çempionatı Azərbaycanda keçirilir.
Mənə dedilər ki, 27 ölkənin idmançıları iştirak edirlər. Bu, çox xoşdur və onu göstərir ki, müstəqil dövlət olaraq
Azərbaycan dünya birliyində – siyasi mənada da, iqtisadi mənada da, ictimai mənada da, o cümlədən idmanda
da öz layiqli yerini tutmuşdur. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan idmanı da dünyada tanınmışdır. Bütün bunlar,
görünür, onun nəticəsidir ki, yeniyetmələr arasında IV Avropa boks çempionatı Azərbaycanda keçirilir.
Mən sizin çempionatınıza təbrik məktubu göndərdim. Sizi bir daha salamlayıram. Ümidvaram ki, burada
IV Avropa çempionatı əvvəlkindən daha uğurla keçəcək və yeniyetmələr arasında Avropa çempionatı daha
yüksək pilləyə qalxacaqdır. Sizin hamınıza Azərbaycanda vaxtınızı xoş keçirməyi arzulayıram.
E m i l J e ç e v: (Avropa Boks Federasiyasının prezidenti): Hörmətli cənab Prezident, qonaqpərvərliyə
görə, IV Avropa çempionatını Bakıda keçirməyə hazırlığa görə həmkarlarım - vitse-prezidentlər adından,
Avropa Boks Federasiyası adından, Avropa boksçuları adından Sizə təşəkkür edirəm. Bir çox Avropa ölkələri
bu çempionatı özlərində keçirmək hüququ uğrunda mübarizə aparmışlar. Lakin ölkənizin məşhurluğu və
müvəffəqiyyəti sayəsində, Azərbaycan Boks Federasiyasının Prezidenti, tanınmış və hörmət bəslədiyiniz
professor Əbiyevin sayəsində, - o, bizi inandıra bildi ki, Bakıda Avropa çempionatı keçirilməsi üçün hər cür
şərait var, - müzakirə nəticəsində Sizin ölkəniz seçildi.
Elə ilk gündən mənim bütün əməkdaşlarım və köməkçilərim yekdilliklə etiraf etdilər ki, Azərbaycan Milli
Olimpiya Komitəsinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Boks Federasiyasının dediklərinin hamısı reallıq
olmuşdur. Sizdə çempionatın keçirilməsi üçün gözəl şərait, səriştəli mütəxəssislər var. Biz heyranıq. Mən bunu
televiziya ilə çıxışımda da dedim, bu barədə Avropa mətbuatında da yazıldı. Biz xüsusi Avropa konfransında bu
barədə, bizi valeh etmiş qonaqpərvərliyiniz barədə danışacağıq. Sizin istedadlı xalqınız, boksçularınız bizi
xüsusilə valeh etdi. Mən hər bir ölkədə boksun inkişafına dair məlumatı nəzərdə tuturam. O ki qaldı
Azərbaycana, bilirdim ki, burada əla hazırlığa malik boksçular var. Amma gördüklərim mənim üçün
gözlənilməz oldu. Elə ilk görüşlər göstərdi ki, bizi burada böyük sürpriz gözləyir. Əminəm ki, idmançılarınız
layiqincə çıxış edəcək və onlardan azı üç nəfər Avropa çempionu olacaqdır.
Qonaqpərvərliyə görə və idmana münasibətinizə görə səmimi-qəlbdən çox sağ olun deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim qonaqpərvərliyimiz həqiqətən yüksəkdir. Təəssüfləndiyim yeganə bir şey
varsa, o da budur ki, yaxşı hava olmasını təmin edə bilmədik. Çox istidir. Bilmirəm, siz bu istiyə necə
dözürsünüz. Yarışların keçirildiyi stadion yaxşıdır, onun tikintisinə mənim bilavasitə münasibətim olub. Lakin
belə istidə orada yarışmaq daha böyük hünər, idmana sədaqət tələb edir. Mən bir çox onillərdir Bakıda
yaşayıram, amma belə isti görməmişəm. Çox istidir.
Təkcə burada isti deyildir. Hər yerdə istidir. Xəbər verdilər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında istidən 93
adam həlak olmuşdur. Avropada istidir, Rusiyada istidən meşələr od tutub yanır və buna görə orada indiyədək
böyük çətinliklər var. Nə etmək olar. Əgər boksçular belə isti şəraitdə mübarizə aparır və yüksək göstəricilərə
nail olurlarsa, bu bir daha göstərir ki, onlar güclü və layiqlidirlər.
Mən öz komandamıza görə sevinirəm. Yeniyetmə boksçularımız əvvəlki çempionatlarda həm qızıl, həm
gümüş, həm də bürünc medallar qazanmışlar. Ümidvaram ki, onlar bu medalları burada da qazanacaqlar.
Başlıcası budur ki, bunun ictimaiyyətimiz üçün, adamlarımız üçün, gənclər üçün, yeniyetmələr üçün,
Azərbaycanda bütün boksçular üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni bu, gəncləri boks kimi idman növü ilə
məşğul olmağa ruhlandırır. Bu, bizim Boks Federasiyasını, federasiyamızın prezidentini sevindirir. O, çox
səylər göstərmişdir və göstərir. Bir sözlə, burada təkcə bu Avropa tədbirindən olduqca çox maraqlı nəticələr var.
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Sizi bir daha təbrik edirəm. Ümidvaram ki, çempionatımızın son nəticələri münasibətilə də təbrik etməyə
imkanım olacaqdır.
C a n ə r D o ğ a n e l i (Türkiyə Boks Federasiyasının prezidenti): Cənab Prezident, icazə versəniz, ana
dilimizdə, türkcə danışaram. Buradakı azərbaycanlı qardaşlarım da türkcə danışmaqdan məmnun olurlar.
Azərbaycanda, Bakıda bu çempionatın keçirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Türkün qonaqpərvərliyini, gücünü,
belə tədbirləri keçirməyə qadir olduğunu hamıya göstərdi. Mən özüm də çox məmnunam. Bizi burada qəbul
etdiyinizə görə də təkrar təşəkkür edirəm. Fəxri sədri olduğunuz «Mərmərə» Qrupu Strateji və Sosial
Araşdırmalar Vakfının adından da Sizə salam gətirmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz «Mərmərə» qrupundansınız?
C a n ə r D o ğ a n e l i: Bəli, mən bu qrupun üzvüyəm. Akkan bəy bizim Boks Federasiyasının vitseprezidentidir. Hamıdan Sizə salam gətirmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Onlar mənim dostlarımdır. Həm İstanbulda, həm də Bakıda,
Azərbaycanda görüşlərim olubdur. Xahiş edirəm, məndən salamlar yetirəsiniz. Türkiyədə boksçular çoxmu?
C a n ə r D o ğ a n e l i: Bəli, dünya çempionatında medallar qazanmış uşaqlarımız var. Amma biz kişilər
arasında keçirilən yarışlarda daha yaxşı çıxış edirik. Allahın qisməti ilə, avqustda Amerikada – Hyustonda
dünya çempionatında medal alarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı, uğurlar arzulayıram.
İ q o r Q a y d a m a k (Ukrayna, Avropa Boks Federasiyasının vitse-prezidenti): Biz Sizi müdrik
siyasətçi və idmana böyük diqqət yetirən insan kimi tanıyırıq. Küçədə, şəhərdə Sizin haqqınızda elə
səmimiyyətlə danışırlar və sevinirsən ki, böyük insan burada nə qədər yaxşı işlər görür. Buna görə də
ümidvaram ki, Azərbaycan boksçuları burada uğurla çıxış edəcək, habelə Sidneydə olimpiya oyunlarında
Azərbaycanı müvəffəqiyyətlə təmsil edəcəklər.
Qonaqpərvərliyə görə sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ukrayna ilə bizim çox yaxşı, səmimi münasibətlərimiz var. İndi mən Ukrayna
prezidentinin seçkiləri ilə maraqlanıram. Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma mənim, bizim böyük dostumuzdur,
o, çox ləyaqətli insandır və Ukraynada cəmiyyətin demokratikləşməsi üçün, islahatların həyata keçirilməsi üçün
çox işlər görmüşdür. Əlbəttə, Ukrayna çox geniş potensiala malik böyük ölkədir, mürəkkəb ölkədir. Ancaq
kənardan bizə, xüsusən mənə göründüyü kimi, Leonid Daniloviç Kuçma ölkəni layiqincə idarə edir. Buna görə
də xahiş edirəm, mənim salamlarımı və ən xoş arzularımı Ukrayna xalqına yetirəsiniz, mən uğurlar diləyirəm ki,
xalq keçid dövrünün çətinliklərini dəf edə bilsin. Bu çətinliklər hər yerdə var – sizdə də, bizdə də. Leonid Daniloviç Kuçmaya prezident seçkilərində uğurlar arzulayıram. Bilmirəm, siz kimə səs verəcəksiniz, amma mən
onun tərəfindəyəm.
Hörmətli dostlar, sizinlə görüşməyə şadam. Sizə ən xoş arzularımı bildirirəm. Gəlin sizinlə birlikdə xatirə
şəkli çəkdirək. 



Avropa Boks Federasiyasının prezidenti Emil Jeçev Heydər Əliyevə xatirə hədiyyəsi və federasiyanın kiçik
suvenir bayrağını təqdim etdi.
– Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti Ağacan Əbiyev Heydər Əliyevə çempionatın bütün növlərdən
xatirə medallarını təqdim etdi.
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MDB İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ, BİRLİYİN İCRAÇI KATİBİ YURİ YAROVLA
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
6 avqust 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Yuri Fyodoroviç, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin icraçı katibi kimi, Sizi
Azərbaycanda salamlayıram.
Biz Sizinlə çoxdan tanışıq, bir çox illər əməkdaşlıq etmişik. Siz Rusiyada müxtəlif yüksək vəzifələrdə
çalışmısınız, indi MDB-nin icraçı katibisiniz. Biz Sizi bu vəzifəyə Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri
başçılarının axırıncı iclasında təyin etmişik və şadam ki, Siz artıq praktiki işə başlamısınız, birliyə daxil olan
ölkələrə səfərə çıxmısınız.
Sizi Azərbaycanda salamlayıram və şadam ki, vaxt tapıb gəlmisiniz, çünki bizim sizinlə ümumi vəzifəmiz
birliyimizi təkmilləşdirməkdən, inkişaf etdirməkdən, onu MDB-yə daxil olan hər bir dövlət üçün daha səmərəli
orqana çevirməkdən ibarətdir. Sizi salamlayıram.
Y u r i Y a r o v: Heydər Əliyeviç, bu gün Sizinlə görüşmək imkanına malik olduğuma görə, gözəl,
füsunkar şəhərə gəlmək dəvətinə görə Sizə ilk öncə səmimiyyətlə və ürəkdən təşəkkür etmək istərdim. Mən
şəhərinizi həyatımda ilk dəfə görərək ona heyran qaldım. Sizə ürəkdən cansağlığı, firavanlıq və bu gözəl
dövlətin rifahı naminə işinizdə ürəkdən uğurlar arzulamaq istəyirəm.
Mətləbə keçməzdən əvvəl, məni İcraiyyə Komitəsinin sədri təyin etmiş rəhbərlərdən biri kimi, Sizə, buna görə minnətdaram, - bu il aprelin 2-də qəbul etdiyiniz qərarlarla əlaqədar İcraiyyə Komitəsində nə kimi
işlər görüldüyü barədə hesabat verməyi başlıca vəzifəm sayıram.
Heydər Əliyeviç, Siz bizim qarşımızda ən əvvəl strukturlarda dəyişikliklər aparmaq vəzifəsi qoymusunuz.
Biz bu vəzifəni yerinə yetirmişik və Sizin razılığınız və hökumət başçılarının Minskdə keçirilmiş axırıncı
iclasında nümayəndə heyətinizə verdiyiniz səlahiyyətlər sayəsində hazırda yekun mərhələsindəyik. Onlar
İcraiyyə Komitəsi və İqtisadi Şura haqqında müvəqqəti əsasnaməni də əsas kimi götürmüşlər və beləliklə, biz
onların struktur barədə razılığını aldıqdan sonra yenidənqurmaya başlaya bilmişdik. Həmin orqanların plan üzrə
1400 işçisi əvəzinə, Sizin müəyyən etdiyiniz 711 rəqəmi reallaşdırılmışdır. Hazırda Dövlətlərarası İqtisadi
Komitə və İcraiyyə Komitəsi bazasında, Minskdə İcraiyyə Komitəsində əslində 360 nəfər var. Lakin biz tam
miqdarda əməkdaş götürmürük. Mən norma qoymuşam ki, yerlərin 10 faizi boş qalsın. Nəyə görə? Ona görə ki,
həyat hansısa yeni vəzifələr irəli sürəcək və təbii olaraq, Hökumət Başçıları Şurası, İqtisadi Şura, Xarici İşlər
Nazirləri Şurası və digər strukturlar qarşımızda müəyyən vəzifələr qoya bilərlər və onda bu problemlərin həlli
üçün mütəxəssisləri işə götürmək olar və lazım gələcəkdir. Yox, əgər bu vəzifələrin hamısı indidən tutulsa, onda
Dövlət Başçıları Şurasının qərarlarını gözləmək lazımdır və bu halda biz vaxt itirəcəyik. Razılaşdıq ki, 10 faiz
gələcəkdə irəli sürüləcək vəzifələrin operativ surətdə həyata keçirilməsi üçün ehtiyat olaraq qalsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, həmişə, istənilən hallarda düzgün qərardır.
Y u r i Y a r o v: Biz Minsk və Moskvadakı icraiyyə strukturlarının 90 faizini əslində
komplektləşdirmişik. İndi başlıca vəzifə bəyənilmiş kvota və struktura əsasən vəzifələrə dövlətlərdən adamlar
təyin etməkdir. Proses başlanmışdır və biz onun sona çatmasını gözləyirik. Yəni ilk növbədə belə bir qərara
gəlmişik ki, hər dövlətdən 12 müavin olacaqdır. Dövlətlərin büdcələrinə ağırlıq düşməsinə yol verməmək üçün
biz müavin vəzifələrini departamentin rəhbəri vəzifəsi ilə birləşdirməyi qərara almışıq. Başqa sözlə desək,
dövlətin nümayəndəsi, yəni ondan olan müavin konkret departamentin rəhbəri olacaqdır. Biz çox düşündük,
Abbas Aydınoviçlə də, İcraiyyə Komitəsində də məsləhətləşdik ki, Azərbaycandan olan müavinə belə təklif
etmək doğru olardı ki, Azərbaycan hansı departamentini, MDB-nin hansı tematikasını öz üzərinə götürərdi. Belə
bir qənaətə gəldik ki, Azərbaycan Prezidentinin bəyəndiyi, başlıca istiqamət kimi seçdiyi, dünyanın bütün
dövlətlərini maraqlandırmış tematikanı götürmək lazımdır – bu, böyük İpək yolunun təşəkkülü tematikasıdır.
Ona görə də biz bunun birlikdə bəyənilməsini qərara aldıq və ümumi fikir belə oldu ki, Azərbaycandan təyin
edilən müavin həm də nəqliyyat və kommunikasiyalar departamentinin rəhbəri olacaqdır. Yəni Sizin qarşıya
qoyduğunuz dövləti vəzifə Sizin bilavasitə nümayəndənizin, mənim müavinimin bütün MDB çərçivəsində
həyata keçirəcəyi vəzifə ilə üst-üstə düşəcəkdir. Bir sözlə, maraqlar üst-üstə düşəcəkdir.
Müavinlərin təyin olunması prosesi gedir. Dörd dövlət – Tacikistan, Gürcüstan, Özbəkistan, Qırğızıstan
öz nümayəndələrini təqdim etmişlər və onlar işləyirlər. Bu proses getdikcə sürətlənir və ümidvarıq ki, yaxın
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vaxtlarda Siz də müvafiq göstəriş verəcəksiniz ki, mənim müavinim, yəni Sizin göndərəcəyiniz adam eyni
zamanda departament rəhbəri olaraq Moskvada öz işinə başlaya bilsin.
Həllini gözlədiyimiz ikinci məsələ ondan ibarətdir ki, Sizin qoyduğunuz vəzifə – hərtərəfli inteqrasiya
anlayışından əl çəkmək və konkret olaraq azad ticarət zonasına keçmək vəzifəsi yerinə yetirilə bilsin. Biz bu
vəzifəni başa düşməklə yanaşı, onu da dərk edirik ki, Siz deyilənlərə və kağızlara əsasən deyil, birgə işimizin və
İcraiyyə Komitəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyi və faydalılığı əsasında mühakimə yürüdəcəksiniz. Ona görə də
islahat prosesinin azad ticarət zonasının fəaliyyəti ilə bağlı başlıca vəzifənin həyata keçirilməsi prosesini
yubatmamasını çox vacib sayırıq. Bunun üçün sentyabrın 10-da İqtisadi Şuranın ilk iclasının çağırılmasına
razılıq verməyinizi Sizdən xahiş etməyi lazım bilirik. Ümidvarıq ki, Siz bu vəzifəni Baş nazirin müavinlərindən
kimin yerinə yetirəcəyini müəyyənləşdirəcəksiniz .
Mən onların hamısına minnətdaram və bu gün fürsətdən istifadə edərək bir daha deyirəm ki, biz hamımız
gözəl bir insanı, zənnimizcə, bizim üçün, MDB üçün, MDB-də qarşılıqlı anlaşma üçün çox işlər görmüş olan bir
insanı – Abbas Aydınoviçi 50 illiyi münasibətilə təbrik edirik. Ümidvarıq ki, onun Moskvada daimi köməkçisi
olacaq və bu köməkçi Sizin qoyduğunuz vəzifələri yerinə yetirəcək, Azərbaycan hökumətinə kömək edəcəkdir
ki, bizim hazırladığımız qərarlar ölkənizin arzu və istəkləri ilə, siyasəti, iqtisadi strategiyası ilə uyğun gəlsin.
Buna görə də inanırıq ki, biz köməkçinin kim olacağını yaxın vaxtlarda biləcəyik.
Kvota üzrə ayrılmış daha bir vəzifə – Moskvada daimi işçi olmalıdır. O, Ekspert Komissiyasında
işləyərək, İqtisadi Şura üçün məsələləri hazırlayacaq və ətraflı öyrənəcəkdir. Onun başlıca vəzifəsi azad ticarət
zonasının genişlənməsi və inkişafı üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirməkdən, Hökumət Başçıları Şurası üçün
materialları səriştə ilə hazırlamaqdan ibarətdir.
Biz oktyabrın 8-də Ukraynada Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasını keçirməyi nəzərdə tutmuşuq və
bunun üçün Sizin nazirin və Baş nazirin müavininin də razılığını almışıq. Kiyev buna lütfkarlıqla razılıq
vermişdir. Ukraynanın təklifi Sizin yadınızdadır. Ukrayna prezidenti təsdiq etmişdir ki, onlar bunu sevinc hissi
ilə yerinə yetirəcəklər. Hökumət Başçıları Şurasının axırıncı iclasında isə razılığa gəldik ki, plana görə, növbəti
iclas oktaybrın 8-də və özü də Ukraynada olacaqdır. Əlbəttə, Hökumət Başçıları Şurası iclasının nə vaxt
olacağını müəyyənləşdirmək məsələsi qalır. Heydər Əliyeviç, Hökumət Başçıları Şurası iclasının keçirilməsi
tarixi barədə Sizin məsləhətinizi dinləməyə hazırıq. Plana görə, avqustun 31-də prezident məni qəbul edə
biləcəkdir. Sizin rəyinizi dinlədikdən sonra mən bu barədə ona məlumat verəcəyəm. İndiki görüşümüzə əsasən
mən də iclasın keçirilməsi vaxtını təklif edə biləcəyəm. Hərçənd deyə bilərəm ki, Ukrayna prezidenti mənimlə
qeyri-rəsmi söhbət əsnasında bildirdi ki, o, Hökumət Başçıları Şurası iclasının da həmin vaxtda keçirilməsini
ürəkdən alqışlayardı və ev sahibi kimi, Ukraynada hər cür şərait yaratmağa hazırdır.
Biz gündəliyin layihələrini hazırlamışıq, bu gün mən onları Sizin hökumətinizə verəcəyəm. Layihələrə
Xarici İşlər Nazirləri Şurası üçün 16 məsələ, Hökumət Başçıları Şurası üçün 24 məsələ daxildir, sonuncuların
yarısı İqtisadi Şurada da müzakirəyə çıxarıla bilər. Sizin iradəniz və bütün dövlət başçılarının iradəsi olarsa, biz
Hökumət Başçıları Şurasının müzakirəsinə 6 məsələ, o cümlədən başlıca sənədlər olan İcraiyyə Komitəsi
haqqında əsasnamənin, İqtisadi Şura haqqında əsasnamənin təsdiq olunmasını təklif etmək niyyətindəyik. İndi
isə MDB strukturlarında maliyyə yoxlaması aparılması haqqında Sizin qərarınızın yerinə yetirilməsinin gedişinə
dair yazılı hesabat barədə. Biz onu yerinə yetirmişik və mən, Heydər Əliyeviç, icazənizlə, yoxlamanın sənədini
burada, Sizin aparatınızda saxlayacağam və bununla da həmin qərarın yerinə yetirilməsi haqqında hesabat
vermiş olacağam.
Azad ticarət zonasının mühümlüyünü əsas tutaraq, biz həmin məsələlərin hazırlanması üçün bütöv bir
tədbirlər planı müəyyənləşdirmişik. Mən o planı da Sizin hökumətinizə verəcəyəm. Bu tədbirlərin ən
mühümlərindən biri 1994-cü ildən bəri azad ticarət zonası üzrə fəaliyyətin təhlili olacaqdır. Bu gün biz yeni
nəsə bir şey yaratmaq yox, qarşıya qoyduğunuz başlıca vəzifələri yerinə yetirmək – dövlətlər arasında mal və
xidmətlərin hərəkəti yolundakı sədləri götürmək istəyirik. Ardıcıl tədbirlər planını tərtib edərkən həllinə çalışdığımız vəzifə bundan ibarətdir. İşçi, ekspert qruplarının aprelin 2-dən sonra keçirilmiş bütün forum və
iclaslarında, habelə Hökumət Başçıları Şurasının Minskdə çağırılmış axırıncı iclasında adamlarınız yaxından
iştirak etdiklərinə görə, konstruktivizmə və bütün məsələlərə dair optimal qərarlar axtarışına görə Sizə,
hökumətə, Xarici İşlər Nazirliyinə təşəkkürümü bildirməliyəm.
Məmnunluqla demək istəyirəm ki, İcraiyyə Komitəsi haqqında əsasnamə ilə bağlı çoxsaylı fikir
ayrılıqlarını və məsələləri Azərbaycanın mövqeyi sayəsində aradan qaldırdıq, halbuki onları Hökumət Başçıları
Şurasının axırıncı iclasında bunu etmək mümkün olmamışdı. Bu, forumda mümkün oldu. Ona görə də bu işdə
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rolu çox böyükdür. İndi bütün məsələlər aradan götürülmüşdür. Özbəkistan
da öz prinsipial məsələləri barəsində mövqelərini uyğunlaşdırıb və mənə deyiblər ki, razıdırlar. Bizdə mürəkkəb
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məsələlər vardı, onlar artıq aradan götürülmüşdür. İndi təkcə bir məsələ – MDB-nin və İcraiyyə Komitəsinin
beynəlxalq hüququn subyekti olması məsələsi qalır. Yəni bəzi həmkarlarım bizə beynəlxalq təşkilatlarla əlaqəyə
girmək hüququ verilməsindən qorxub çəkinirlər, halbuki biz BMT tərəfindən tanınmışıq və orada müşahidəçi
statusuna malikik. Lakin mənə elə gəlir ki, biz bu işi davam etdirərək bir formul tapacağıq, müvafiq
səlahiyyətlər veriləcəkdir. Onu da bilirik ki, bu səlahiyyətlər dövlətlərin qaydaları və əsasnamələri ilə uyğun
gələcəkdir. Artıq bundan sonra hesab etmək olar ki, bu çox mühüm məsələlər üzrə struktur dəyişikliyi və azad
ticarət zonasına doğru istiqamət götürülməsi işi başa çatdırılmışdır.
Bu halda fəaliyyətimizə qiymət verilməsi zona ilə bağlı vəzifələrin yerinə yetirilməsi müstəvisinə
keçəcəkdir. Biz burada başlıca vəzifəni görürük – Siz qarşıya vəzifə qoymusunuz ki, zona 2000-ci il yanvarın 1dən fəaliyyət göstərməlidir. Yadımdadır, Siz və bir sıra digər dövlər başçıları demişdiniz ki, konkret mərhələləri
və zonaları müəyyənləşdirmək vacibdir. Bu vəzifəni yanvarın 1-dək yerinə yetirmək üçün biz iki, hətta üç
mərhələ görürük. Birincisi, azad ticarət zonası haqqında 1994-cü il tarixli sazişin ratifikasiya edilməsidir.
Azərbaycana təşəkkürümüzü bildirərək demək lazımdır ki, o, bütün sənədləri ratifikasiya etmişdir və bizim heç
bir narahatlığımız yoxdur. Əksinə, biz Sizin simanızda dəstək alırıq. Altı dövlət, o cümlədən Rusiya, Ukrayna,
Belarus əsas sənədləri hələ ratifikasiya etməlidirlər. Bütün 12 dövlət bu saziş barədə Moskvada aprelin 2-də
imzaladığınız protokolu ratifikasiya etməlidir. Tacikistan sazişi də, protokolu da ratifikasiya etmişdir. Qalan
bütün dövlətlərlə işləmək və dəstək verilməsini xahiş etmək lazım gəlir ki, biz bunu başa çatdıra bilək.
Rusiya üzrə vəziyyət bizi xüsusilə həyəcanlandırır. Dünən mən Baş nazir Stepaşin ilə görüşdüm. Sergey
Vadimoviç Sizə özünün səmimi salamını, xoş arzularını çatdırmağı və təəssüfləndiyini bildirməyi xahiş etdi ki,
Rusiya tərəfi Hökumətlərarası Komissiyaya o qədər də hazırlaşmayıb, heç də hər şey mümkün olmayıbdır, lakin
Rusiya lazımınca işləyəcək və komissiyanın üzvləri gələcəkdir. O, həmçinin dedi ki, özü hökmən buraya
gələcəkdir. Ona görə də onun təbriklərini də, arzularını da qəbul edin, Baş nazir həmçinin əmin edir ki, o, Sizin
səmimi dostunuzdur və buraya mütləq gələcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Hər şeyə görə mənim təşəkkürümü ona yetirin. Həmçinin bildirin ki,
mən onu gözləyirəm, qoy özü həmkarları ilə birlikdə gəlsin ki, biz burada məsələləri əsaslı surətdə müzakirə edə
bilək.
Y u r i Y a r o v: Sağ olun, Heydər Əliyeviç.
Bizim üçüncü problemimiz var və o, ən əvvəl Rusiya tərəfinə aiddir – bu, malların təyinat yeri üzrə əlavə
dəyər vergisidir. Biz Rusiyanın və tərəflərin ratifikasiya etməsi üzərində işi davam etdiririk. Dövlət Duması
məktublarımıza münasibətini bildirmiş və ratifikasiyanın müzakirəsi məsələsini sentyabr üçün iş planına
salmışdır. Amma Rusiya hökuməti sənədləri ratifikasiyaya verməlidir. Yəni İcraiyyə Komitəsi ratifikasiyanın
uğurla başa çatdırılması üçün işi davam etdirməlidir. Burada biz tədbirlərimizin ardıcıl olduğunu görürük və
Sizin qarşıya qoyduğunuz vəzifəni yerinə yetirməyə çalışırıq.
Əlbəttə, indiki mərhələlərdə biz başqa bir vəzifəni həyata keçirmişik. Siz bizim qarşımızda MDB
strukturlarının 1999-cu il üçün vahid büdcəsini işləyib hazırlamaq vəzifəsi qoymusunuz. Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının, Hökumət Başçıları Şurasının Minskdə keçirilmiş iclası sayəsində biz 1999-cu ilin büdcəsini təsdiq
etmişik. Bu bir yana, Sizin tapşırığınızla biz 2000-ci il üçün büdcənin layihəsini də işləyib hazırlamışıq. Layihə
hazırda dövlətlərin müzakirəsindədir. O, Rusiya Maliyyə Nazirliyindən keçmişdir. Bilirsiniz ki, 50 faizi onlar
ödəyirlər. Yəni biz Sizin müəyyənləşdirdiyiniz məqsədə doğru irəliləyirik.
Beləliklə, aprelin 2-də Moskvada qaldırdığınız məsələlərdən əslində eləsi yoxdur ki, yerinə yetirilməsin
və ya yekun mərhələsində olmasın. Hesab edirik ki, axırıncı forumların, iclasların iş prosesində kifayət qədər
ciddi, yaxşı, konstruktiv şərait yaranmışdır. Əvvəla, hər hansı mövqe barəsində bir-birinə diqqət, hər bir
dövlətin istənilən mövqeyinə hörmətcil münasibət hiss olunur, qarşılıqlı surətdə məqbul qərarlar axtarılır. Bu
gün kiminsə öz hökmünü yeritmək arzusu yoxdur, hər bir dövlətin, onun nümayəndəsinin səsi eşidilmişdir,
başlıcası isə bu səslərin hamısı əhəmiyyətlidir. Qəbul etdiyimiz qərarlar arasında eləsi yoxdur ki, o, dövlətlərdən
hər hansı biri üçün qeyri-məqbul olsun. Biz ancaq ümumi qərarlar axtarırıq.
Sizi əmin etmək istəyirəm ki, həm də Azərbaycanın nümayəndə heyətinin sayəsində bu praktika normaya
çevrilmişdir. Ümidvaram ki, bundan sonra o, həmişə belə olacaqdır. Yəni mövqelərin uyğun gəlibgəlməməsindən asılı olmayaraq, hamı bir-birinə hörmətlə yanaşır, ümumi məqbul qərar axtarır. Ümidvaram ki,
bu Sizin tərəfinizdən və bütün dövlət rəhbərləri tərəfindən dəstəklənəcəkdir.
İkinci hissə. Əlbəttə, başa düşürük ki, MDB, onun strukturları say-seçmələr klubu və ancaq özlüyündə
gərək olan təşkilat deyildir. Zənnimizcə, strukturumuzun inkişafı üçün və dövlətlərə gərəkli, bütün xalqlara
faydalı olması üçün iki cəhət hökmən olmalıdır. Biz hər şeydən əvvəl vəzifəni bunda görürük ki, dövlətlər
başlıca məsələlərin həllinə yanaşmağın ümumi yollarını işləyib hazırlasınlar, qəbul etdikdən sonra isə onları
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həyata keçirə bilsinlər. Bu gün mənə burada da məsləhət gördülər ki, qərarları az qəbul etmək, amma onların
yerinə yetirilməsinə hökmən nail olmaq lazımdır. Biz bunu əsas tutaraq qərara gəldik ki, dövlətlərə elə məsələ
təklif etmək lazımdır ki, bu, istər MDB-nin daxilində, istərsə də beynəlxalq meydanda iş üçün maraqlı olsun. Nə
nəzərdə tutulur? Yəni indi, məsələn, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq üçün MDB-nin üzvü olan
dövlətlərdən hər biri qarşısında bu təşkilatın nə kimi şərtlər irəli sürdüyünü aydın görməyə çalışmaq, onları
ümumiləşdirməyə səy göstərmək, hər bir dövlətə aid xüsusiyyəti görmək, lakin hamı üçün ümumi, səciyyəvi
olan halları nəzərə çarpdırmaq lazımdır. Hamı üçün ümumi, səciyyəvi olacaq halları - Ümumdünya Ticarət
Təşkilatına daxil olmaqdan ötrü qaydaları və standartları ön sıraya çəkməyə və irəlilətməyə çalışmaq gərəkdir.
Səfərim, bir sira dövlət rəhbərləri ilə görüşlərim zamanı yəqin etdim ki, İcraiyyə Komitəsi qərarları həyata
keçirməsə də, hər hansı konkret vəzifələri yerinə yetirəcək strukturlara kömək göstərməlidir. Yəni Siz lazım
bilsəniz, biz böyük İpək yolu haqqında proqramda iştirak etməyə hazırıq və bu məsələdə bizim yerimiz barədə
Sizin məsləhətinizi gözləyirik. Hərçənd başa düşürəm ki, maraq doğuracaq başqa proqramlar da ola bilər. Bu
mərhələdə nəyin başlıca vəzifə olduğu barədə və bu vəzifədə MDB İcraiyyə Komitəsinin yeri barədə
məsləhətlərinizə görə biz Sizə həmişə təşəkkür edəcək və minnətdar olacağıq.
Sizin gözəl şəhəriniz barədə təəssüratımı bitirmək istəyirəm. Şəhərin təşəkkülü, inkişafı sahəsində Sizin
fəaliyyətinizlə bağlı bir çox xüsusiyyətləri görmək mənə xoş idi. Yeni tikintilər inkişaf, perspektiv deməkdir. Bu
o deməkdir ki, əgər tikirlərsə, deməli, yaşayır və inkişaf edirlər, deməli, iqtisadiyyat kifayət qədər möhkəmlənir.
İqtisadiyyat məhz bununla qiymətləndirilir. Tikiriksə, deməli, perspektivi görürük, inkişaf edirik. Bu xoşdur.
Hesab edirəm ki, bu, buraya gəlib-gedənlərin hamısına xoşdur. Biz bu planların həyata keçirilməsi sahəsində
Sizin fəaliyyətinizi, silahdaşlarınızın işini həmişə qiymətləndirəcəyik, başlıcası isə, İcraiyyə Komitəsinin qüvvə
və imkanları daxilində iştirak etmək istərdik. Sağ olun, Heydər Əliyeviç.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin məlumatınızı məmnunluqla dinlədim və deməliyəm ki, hesabat
sanballıdır. Axı biz - dövlət başçıları məsələləri, o cümlədən MDB-nin strukturlarını və fəaliyyətini
təkmilləşdirmək məsələsini müzakirə etdiyimiz vaxtdan cəmi dörd ay keçmişdir. Elə onda biz hamımız birlikdə
sizi MDB-nin icraçı katibi təyin etdik. İndi sizin söylədikləriniz göstərir ki, icra katibliyi MDB-nin işləri ilə çox
fəal, çox məqsədyönlü və çox konkret surətdə məşğul olur.
Sizin dediklərinizdən onu qeyd etmək istəyirəm ki, icraçı katib kimi sizin fəaliyyətiniz iqtisadi inkişafın,
qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin başlıca, əsas məsələləri üzərində cəmləşdirilmişdir. Ştatların ixtisarı nəzərdə tutulan
yeni strukturu təklif edə bilməyiniz və təklif etdiyiniz struktur, şübhəsiz ki, əvvəllər olduğundan daha yaxşı
işləyə bilər və başqalarının təklif etdiyindən qat-qat yaxşıdır - bu sevindirir.
Mənə xoşdur ki, siz icra katibliyinin işində, xarici işlər nazirlərinin iclasında və digər görüşlərdə
Azərbaycan nümayəndəsinin fəal iştirakını qeyd edirsiniz. Yəqin, bu sizi inandırır ki, biz həqiqətən istəyirik ki,
MDB – bizim birləşdiyimiz təşkilat ümumi söhbətlər və ya lazımsız siyasi uydurmalar üçün klub deyil, əksinə,
mötəbər, fəal işləyən bir təşkilat olsun.
Məsələn, mən sizin dediklərinizin hamısı ilə razıyam, o mənada ki, biz əsas diqqəti iqtisadiyyat
məsələlərinə, iqtisadiyyat sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətə və MDB-yə daxil olan hər bir ölkənin iqtisadiyyatının
inkişafı məsələlərinə yönəltməliyik. İndiki halda imkanlar böyükdür.
Əlbəttə, mən MDB-nin və onun bütün strukturlarının fəaliyyətinin tam demokratik olması mövqelərində
durmuşam və dururam. Deməliyəm ki, bu, həmişə elan olunmuşdur, amma deyə bilmərəm ki, ötən illər ərzində
elan edilənlər reallığa çevrilmişdir və ya reallaşmışdır. Bu imkandan istifadə edərək, həmin məsələ barəsində öz
rəyimi bir daha bildirmək istəyirəm.
Daha bir məsələ barəsində. MDB-ni çox da hərbiləşdirmək lazım deyildir. Siz dövlət başçılarının əvvəlki
iclaslarında mənim çıxışlarımı yəqin xatırlayırsınız. Mən MDB-nin tərkibində ölkələr arasında hər cür hərbi
ittifaqların həmişə əleyhinə çıxmışam və çıxıram. Bilirsiniz, qəribə haldır: bir tərəfdən, biz hamımız bir
birlikdəyik, digər tərəfdən, bu birliyə daxil olan ölkələr arasında hərbi ittifaqlar yaradılır. Əlbəttə, hər bir ölkə öz
hərəkətlərində sərbəstdir, o müstəqildir və ona lazım, faydalı olan istənilən sazişləri bağlaya bilər. Lakin biz
hərbiləşdirmə yolu ilə getməməliyik. Bütün dünya yeni müharibələr, yeni münaqişələr yaranmasının
mümkünlüyünü aradan qaldırmağa doğru gedir.
Bundan ona görə danışıram ki, bu, bizim ağrılı yerimizdir, əlbəttə, MDB-yə daxil olan və bizdəki kimi
problemləri olmayan ölkələr mənim bəyanatlarıma bəzən biganə qalırlar, çünki bu, onlara toxunmur, yer etmir.
Bununla belə, istəməzdim ki, bu ölkələr də Azərbaycan kimi belə vəziyyətə düşsünlər. Əgər onlar bu
təzahürlərə, hər cür hərbi ittifaqlara qarşı müqavimət göstərməsələr, onda, əlbəttə, bu ölkələrdən hansısa biri nə
vaxtsa belə mürəkkəb problemlərlə üzləşə bilər.
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Təəssüf ki, Rusiya rəhbərliyi mənim bəyanatlarımı dinləyir, amma öz bildiyini edir. Mən Rusiya ilə
Ermənistan arasında hərbi ittifaqı, Ermənistan ərazisində yeni növ silahlar, paketlər, təyyarələr yerləşdirilməsini
nəzərdə tuturam. Əgər bu, tutalım, Tacıkistanda onun Cənub ölkələrindən – həqiqətən ağır proseslər gedən
ölkələrdən müdafiəsi üçün edilirsə, bunu başa düşmək olar. Axı bizim ümumi vəzifəmiz Tacikistanı təkcə onun
üçün deyil, başqa ölkələr üçün də ağır ola biləcək müdaxilədən qorumaqdır. Tacikistanın hər hansı MDB ölkəsi
ilə heç bir münaqişəsi yoxdur. Azərbaycan isə artıq 12 ildir Ermənistanla münaqişə vəziyyətindədir.
Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə aradan qaldırılması üzrə Minsk
qrupunun, Minsk konfransının Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa ilə birlikdə həmsədridir. Münaqişə ona görə
aradan qaldırılmır ki, Ermənistan silahlı qüvvələri müxtəlif səbəblər üzündən Azərbaycan ərazisinin 20 faizini
işğal etmişdir, oradan bir milyondan artıq azərbaycanlı qovulmuşdur, onlar ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar.
Rusiya bir tərəfdən Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhyaratma vəzifəsini həyata keçirir, digər tərəfdən isə
Ermənistanla öz hərbi əlaqələrini genişləndirir, Ermənistan ərazisindəki öz hərbi qüvvələrini artırır.
Siz yəqin ki, mənim bu barədə bəyanatımı eşitmisiniz, o, sizin üçün təzə deyildir. Mən bu bəyanatlarımla
Rusiyada bəlkə də kimlərisə bezikdirmişəm. Lakin bu, real olaraq belədir. Biz Rusiya ilə dostluq
münasibətlərinə malikik və nəinki bu gün, sabah, həmişə belə münasibətlərə malik olmaq istəyirik, çünki
ölkələrimiz və xalqlarımız arasında münasibətlərin zəngin, müsbət, çox xoş tarixi var. Azərbaycan da müstəqil
dövlət olaraq, öz xarici siyasətində ən əvvəl bütün qonşularla, xüsusən Rusiya ilə dostluq münasibətləri saxlamaq vəzifəsini qarşıya qoyur, çünki Azərbaycanla Rusiyanı bağlayan o qədər şey var ki, yalnız bütün
sahələrdə əlaqələrimizin dərinləşməsi və genişlənməsi, dostluq münasibətlərimizin inkişafı Azərbaycan üçün və
Rusiya üçün yaxşı nəticələri təmin edə bilər. Bu, xarici siyasətimizin qəti xəttidir, biz onu həyata keçiririk və
keçirəcəyik. Amma haqqında söhbət açdığım kədərli hallar, əlbəttə, qan qaraldır.
Məsələ heç də onda deyil ki, misal üçün, mən bu barədə dövlət başçısı kimi danışıram. Bunlar xalqımızda,
ictimaiyyətimizdə böyük narazılıq doğurur. Əgər kimsə mənə izah edirsə ki, yox, bu, Azərbaycana qarşı deyil,
NATO-ya qarşı yönəldilmişdir, onu xalqa izah etmək qeyri-mümkündür. Axı bu nə deməkdir? Heç kim başa düşə bilmir, nə üçün Rusiya özünü NATO-dan Ermənistan ərazisindən qorumalıdır. Aydın deyildir. Buna görə də,
Yuri Fyodoroviç, başa düşürəm ki, siz bu işlərə hələlik toxunmamısınız. Bəlkə də hətta yaxşı haldır ki, siz əsas
diqqəti iqtisadi məsələlər üzərində cəmləşdirmisiniz, orada hərbi işlər üzrə MDB katibi var. Buna baxmayaraq,
biz MDB-də birləşmiş dövlətlərik və bütün bunlardan açıq danışmalıyıq.
Biz öz nümayəndəmizi mütləq müəyyən edəcəyik. Biz MDB-nin yeni strukturlarında iştirak edəcəyik.
Təkrar edirəm, Allah eləsin, bundan sonra yaxşı olsun. Lakin sizin bu dörd ayda müəyyənləşdirdiyiniz məsələlər
məmnunluq, açığını deyəcəyəm, hətta nikbinlik hissi doğurur. Bir sözlə, mən icraçı katibin fəaliyyətində
keyfiyyət dəyişiklikləri görürəm. Çox keyfiyyətli dəyişikliklər. Bu da yaxşıdır. Konkretlik, dəqiqlik. Sonra, hər
bir kəs öz işi ilə məşğul olmalıdır. Bu halda iş gedir. Lakin bəzi insanlar bununla da, başqa işlə də, üçüncü bir
işlə də məşğul olduqda, əsas işə xələl gəlir.
Bir sözlə, biz MDB strukturlarının fəaliyyətində yaxından iştirak etmək üçün özümüzdən asılı olan bütün
işləri görəcəyik. Əgər bütün başqaları Xarici İşlər Nazirləri Şurasının və Hökumət Başçıları Şurasının iclaslarını
oktyabrın 8-də Kiyevdə keçirməyə razı olsalar, mən etiraz etmirəm. İclasların Kiyevdə keçiriləcəyini hətta
alqışlayacağam, çünki biz Moskvada həddindən çox toplaşırıq.
O ki qaldı dövlət başçılarının görüşünə, bilmirəm, görünür, bir qərara gəlmək lazımdır. Görüş nə vaxt
olacaq?
Y u r i Y a r o v: Avqustun 31-də mən Boris Nikolayeviçlə görüşəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz əvvəlcə hər hansı bir tarixi müəyyənləşdirin, bundan sonra isə...
Y u r i Y a r o v: Üzr istəyirəm, Heydər Əliyeviç, tarix məsələsi Sizinlə, dövlət başçıları ilə ümumən
müəyyən edilmişdir. Nə vaxt görüşmək barədə Sizdə qaydalar, normativlər var. Hökumət Başçıları Şirasının
iclası da oktyabrın 8-nə təsadüf edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni siz onu nəzərdə tutursunuz ki, hər şey - o da, o birisi də, üçüncüsü də bir
vaxtda olacaqdır?
Y u r i Y a r o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, başqa ölkələrin razılığı olsa, mən etiraz etmirəm.
Yuri Fyodoroviç, başlanğıc yaxşıdır. Sizə gələcəkdə də bu cür yaxşı uğurlar arzulayıram. Deməli, bu
arzular ona yönəldilmişdir ki, birliyimiz bizim onu görmək istədiyimiz kimi olsun. Bu, icra katibliyindən və ya
icraçı katibdən deyil, bizim hamımızdan asılıdır. Ancaq hər bir dövləti stimullaşdırmaq üçün yaxşı təşkilat
lazımdır. Yaxşı təşkilat olduqda, hər şey dəqiq və aydın olduqda, bu, belə münasibət doğurur. Belə olmadıqda,
vəziyyət mürəkkəbləşir. Ona görə də hesab edirəm ki, bundan sonra daha yaxşı olmalıdır.
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Y u r i Y a r o v: Bir xahiş edə bilərəmmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
Y u r i Y a r o v: Xarici İşlər Nazirləri Şurasına, Hökumət Başçıları Şurasına gələcək adamlara hər halda
xeyir-dua verin ki, onlar elə bir formul tapsınlar ki, biz bu formul əsasında beynəlxalq təşkilatlarla işi bundan
sonra da davam etdirə bilək və mənə digər beynəlxalq təşkilatların işçi orqanları ilə əlaqə yaratmaq hüququ
verilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu ki təzə məsələ deyildir.
Y u r i Y a r o v: Əvvəllər katibliyin bu cür hüququ vardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Olmaya, indi əlinizdən alıblar?
Y u r i Y a r o v: İndi vermirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kim alıb?
Y u r i Y a r o v: Dörd nümayəndə var – onlar Azərbaycandan, Ukraynadan, Özbəkistandan və
Gürcüstandandır. Gürcüstan demişdir ki, mövqeyini ehtiyatda saxlayır. Lakin mən ağsaqqal kimi, patriarx kimi,
birinci olaraq Sizə müraciət edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hara, ağsaqqallıq hara. Biz MDB-yə sonralar daxil olmuşuq. Siz bəlkə
mənim yaşımı nəzərdə tutursunuz?
Y u r i Y a r o v: Mən Sizin müdrikliyinizi nəzərdə tuturam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bax, Abbas Abbasov təqsirkardır. Sizsə, deyirsiniz ki, o yaxşıdır.
Y u r i Y a r o v: Yaxşıdır. Heydər Əliyeviç, əgər mövqelər uyğun gəlmirsə, bu, o demək deyil ki, biz
pisik. Deməli, axtaracağıq. Xeyir-dua versəniz tapacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin müəyyən səbəblər var, o, mənə məlumat verməlidir. Mən indi heç nə deyə
bilmərəm. O, ümumiyyətlə, çalışqan adamdır. Əgər o, haradasa ilişib qalıbsa, deməli, bunun səbəbləri var. O,
səbəb olmadan belə etməz. Mən aydınlaşdıraram.
Y u r i Y a r o v: Sizin razılığınız lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən aydınlaşdıraram.
Y u r i Y a r o v: Sağ olun, Heydər Əliyeviç.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, mənə məsələ barədə məlumat verməli, əsaslandırmalıdır və sair. Mən indi heç
nə deyə bilmərəm.
Y u r i Y a r o v: Sağ olun. Lakin əsas var ki, Siz vəziyyətdən necə çıxmağı deyəcəksiniz. Sağ olun,
Heydər Əliyeviç.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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MUSTAFA HACIQASIMOV ADINA AZƏRBAYCAN MAMALIQ BƏ GİNEKOLOGİYA
MƏRKƏZİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Bakı, Xətai rayonu
6 avqust 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar və dostlar!
Mən təəssüf edirəm ki, ingilis dilində danışanın tərcüməçisi var, amma mənim Azərbaycan dilində
danışdığımı Rusiyanın nümayəndələrinə tərcümə edən yoxdur. Güman edirəm, siz kömək edərsiniz.
Azərbaycan dövlətinin müasir iqtisadi siyasəti, sosial-iqtisadi siyasəti sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatı
prinsipləri əsasında qurulub və inkişaf edir. Bu siyasət həyata keçirilərək Azərbaycanda son illər, demək olar ki,
həyatın bütün sahələrində böyük islahatlar aparılır. İqtisadiyyatda, sənayedə, kənd təsərrüfatında torpaq islahatı,
geniş özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir. Biz bu siyasəti həyata keçirərək insanlara sərbəstlik veririk,
insanlarda təşəbbüskarlıq hissini yaratmağa çalışırıq və sahibkarlıq hissini yaratmağa çalışırıq. Çünki bazar
iqtisadiyyatını təmin etmək üçün bunlar əsas şərtlərdir.
Təbiidir ki, bunlar Azərbaycanda qısa müddətdə təmin oluna bilmir. Çünki sahibkarlıq, iqtisadiyyatda
sərbəstlik, özəl sektor – bunlar hamısı təkcə Azərbaycan üçün deyil, Rusiya üçün də, keçmiş Sovetlər İttifaqına
mənsub olmuş bütün dövlətlər, ölkələr üçün də yeni bir şeydir. Ancaq dövlət siyasətini həyata keçirmək üçün
təşəbbüskarlıq bu məsələlərin, yəni bizim bu istəklərimizin, arzularımızın daha da sürətlə həyata keçirilməsinin
əsas amillərindən biridir.
Biz islahatları bütün sahələrdə keçiririk və səhiyyə sahəsində də islahatların keçirilməsi çox zəruridir. Bu
barədə mənim fərmanlarım var, lazımi göstərişlərim var, qərarlar vardır. Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, son
vaxtlar Azərbaycanın səhiyyəsində islahatlar həyata keçirilir və onlar da öz müsbət nəticəsini verir.
Təbiidir, səhiyyə sosial sahədir. Bir dövlət olaraq, hökumət olaraq biz xalqımızın, millətimizin,
vətəndaşlarımızın sosial tələblərini təmin etməliyik. Ona görə də insanların sağlamlığını və vətəndaşların
müalicəsini təmin etmək üçün səhiyyədə mövcud imkanlardan daha da səmərəli istifadə etmək lazımdır.
Bununla bərabər, səhiyyədəki islahatların digər hissəsi həmin sahədə özəl sektor yaratmaqdan ibarətdir.
Nazir Əli İnsanov burada söylədi ki, artıq bir çox tibb müəssisələrində ayrı-ayrı bölmələr özəl sektor
hesabına keçirilib, ödənişli, pullu xidmət göstərir. Amma onlar hamısı dövlətin içindədir, dövlətin, hökumətin
tərkibindədir, yəni bizim Səhiyyə Nazirliyinin tərkibindədir.
Azərbaycanda ilk dəfə bir, ya iki il bundan öncə təcili yardım sahəsində bir özəl müəssisə yarandı. Mən
onu çox bəyəndim və alqışladım. Hətta gedib onu ziyarət etdim, açılışında iştirak etdim. İndi biz bu gün bu
sahədə, bu istiqamətdə aparılası işlərin yeni bir nümunəsinin şahidiyik. Bu, çox sevindirici haldır. Ona görə ki,
səhiyyədə özəl sektoru yaratmaq, sahibkarlığı yaratmaq bəlkə də ticarətdən, yaxud da kənd təsərrüfatından,
sənayedən və iqtisadiyyatın başqa sahələrindən qat-qat çətindir. Ancaq bu lazımdır. Bu vacibdir. Ona görə belə
bir özəl tibb müəssisəsinin yaranması bizim üçün əlamətdar bir hadisədir və güman edirəm ki, bu təşəbbüs,
ümumiyyətlə, səhiyyə sahəsində özəl sektorun, sahibkarlığın yaranması üçün yaxşı bir nümunədir.
Eyni zamanda, sevindirici haldır ki, bu özəl müəssisə demək olar ki, tibbin hamı üçün vacib və hamı üçün
çox əziz olan hissəsində - mamalıq və ginekologiya sahəsində yaranıbdır. Bu, bizi çox sevindirdi. Çünki tibbin
hər sahəsi lazımdır, insanlar səhiyyə xidmətinin bütün sahələrinə ehtiyaclıdırlar. Ancaq qadınlara yardım
göstərmək, ginekologiya yardımı göstərmək və mamalıq işini təşkil etmək, yəni bizim millətimizin artması üçün
qadınların doğum şəraitini yaxşılaşdırmaq – bu, çox əziz və çox mötəbər bir işdir. Ona görə də bu sahədə özəl
müəssisənin yaranması, yenə də deyirəm, çox əhəmiyyətlidir. Bu özəl müəssisəni yaradanlar – Leyla xanım
Şıxlinskaya, hesab edirəm ki, çox gözəl bir nöqtəyə vurublar və mən bunu xüsusi alqışlayıram.
Bu müəssisənin yaranması, şübhəsiz ki, hadisədir. Ancaq burada bizim gördüyümüz cihazlar, alətlər və bu
binanın özü - həqiqətən qadınlara xidmət etmək üçün, həm doğum, həm müalicə, həm də başqa xidmətlər
göstərmək üçün burada yaranmış şərait, həm tibb cihazları, həm başqa ləvazimatlar, həm də binanın özünün
bunun üçün çox müasirləşdirilməsi – bu, şübhəsiz ki, çox sevindirici haldır. Bunlar hamısı onu göstərir ki, bu
yeni mamalıq və ginekologiya klinikası, yaxud mərkəzi tezliklə Azərbaycanda özünəməxsus yeri tutacaqdır.
Mən hamısına baxdım. Burada bizim mütəxəssislər mənə izahat verirdilər. Xüsusən Moskvadan gəlmiş
mütəxəssislər - akademik, səhiyyə nazirinin müavini. Hər halda onlar bunu bizim hamımızdan yaxşı bilirlər. Biz
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sadəcə deyə bilərik ki, gözəldir, yaxşıdır. Amma onlar bu cihazları, bu ləvazimatları yaxşı bilirlər və onların
verdikləri qiymət, şübhəsiz ki, bizi sevindirir. Mən də hesab edirəm ki, belə bir gözəl müəssisənin yaradılması
Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığında daha bir addım atılması deməkdir və bu da bizim Azərbaycanın Rusiya ilə
bütün sahələrdə əməkdaşlıq etmək siyasətimizə bir töhfədir.
Mən bu gün Müstəqil Dövlətlər Birliyinin icraçı katibi hörmətli cənab Yuri Fyodoroviç Yarovla görüşüb
söhbət edirdim. Mən o söhbətdə bir daha ona bildirdim ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya ilə əlaqələri
genişləndirmək, inkişaf etdirmək, yüksəltmək, daha da səmimi etmək, daha da dost etmək əsas yer tutur. Biz bu
siyasəti həyata keçiririk və keçirəcəyik. Çünki Rusiya bizim qonşudur. Rusiya ilə Azərbaycan on illərlə, yüz
illərlə bağlı olubdur, bir yerdə olubdur, dost olubdur. Rusiya dünyanın böyük dövlətlərindən biridir. Rusiyada
demokratikləşmə gedir, iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Rusiya ilə biz bütün sahələrdə əməkdaşlıq etmək
istəyirik. Əgər səhiyyə sahəsində də və xüsusən, bu özəl sektorun yaranmasında da Rusiya bu cür əməkdaşlıq
edibsə, bu, yenə də deyirəm, bizim siyasətimizə, əməli tədbirlərimizə gözəl töhfədir və mən bunu xüsusi
qiymətləndirirəm.
Təbiidir ki, belə bir müəssisənin yaranması ən müasir cihazlar, alətlər, ləvazimatlar alınmasa mümkün
olmazdı. Bu barədə Almaniya şirkətinin də xidməti burada çox böyükdür. Yenə də deyirəm, bunlar hamısı
sevindirici haldır və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu müəssisə yarandığı kimi, belə gözəl görünüşü
kimi, gələcəkdə iş fəaliyyətində həmişə bu səliqəni saxlayacaqdır. Qadınlar bundan səmərəli istifadə edəcək,
Azərbaycan xalqının inkişaf etməsi üçün burada yeni-yeni uşaqlar dünyaya gələcəkdir.
Mən sizi bu münasibətlə təbrik edirəm və bu gözəl klinikaya uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ TİKİNTİ VƏ ŞƏHƏRSALMA NAZİRİ ƏLİ
ƏBDÜLƏLİZADƏNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
7 avqust 1999-cu il
Əziz dostum, qardaşım Əbdüləlizadə!
Hörmətli nümayəndə heyəti üzvləri, hörmətli qonaqlar, hörmətli səfir!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Sizin
Azərbaycanda olmağınızdan, bugünkü görüşümdən çox məmnunam.
Ağayi Əbdüləlizadə ola bilər ki, mənim İranla əlaqələrimdə birinci yerdə duran adamdır. Çünki o vaxtlar,
Naxçıvanın çətin dövründə mən orada olarkən biz İranla əlaqələrimizi birinci növbədə, Təbriz, Şərqi
Azərbaycan vasitəsilə yaradırdıq. Bu əlaqələrin yaranmasında və sonra bu əlaqələrdən Naxçıvanın
faydalanmasında mənim əziz dostum ağayi Əbdüləlizadənin çox böyük fəaliyyəti və rolu var.
Naxçıvanda o ağır dövrdə keçirdiyimiz günlər, həm də Təbrizdəki görüşlərimiz hamısı mənim
xatirimdədir, onlar heç vaxt yaddan çıxmaz. Təkcə ona görə yox ki, mən bunu şəxsi nöqteyi-nəzərdən deyirəm,
ancaq bizim dövlətlərarası münasibətlərimizə görə bunların hər biri, hər bir nöqtəsi tarixi hadisədir. Ağayi
Əbdüləlizadə iki tərəfdən Azərbaycana çox yaxındır: birincisi, o illər Şərqi Azərbaycanın ostandarı olub,
Təbrizin böyüyü olubdur, ikincisi də ki, urmiyalıdır. Elədir, yoxsa yox, səhv eləmirəm? Urmiyalıdır, ora da
Qərbi Azərbaycandır. Bunlar hamısı bizi çox doğma edibdir. Mən çox məmnunam.
Bu qısa zamanda ikinci dəfədir ki, mən İran İslam Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti ilə görüşürəm. Ola
bilər ki, son həftə, yaxud son ongünlük Azərbaycanda İran günləridir. Bu da çox gözəldir və çox lazım idi.
Çünki gediş-gəlişdə müəyyən bir fasilə var idi. Doğrudur, bizim nümayəndələrimiz İranı ziyarət edirlər. Bizim
parlamentin sədri də İranı həm rəsmi ziyarət etmiş, həm də sonra İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan
ölkələrin parlament sədrlərinin görüşündə iştirak etmişdir. Başqa nümayəndələrimiz də İranda olmuşlar. Ancaq
İrandan Azərbaycana ziyarət az idi. İndi siz yaxşı başlamısınız. Əvvəl Şərqi Azərbaycanın nümayəndə heyəti
gəldi, indi də İran İslam Cümhuriyyətinin naziri, bizim dostumuz ağayi Əbdüləlizadə başda olmaqla,
nümayəndə heyəti gəlmişdir.
Mən keçən dəfə də görüşümdə demişdim, bu gün də deyirəm ki, İranla bizim əlaqələrimiz mehriban,
səmimi dostluq, qonşuluq və qardaşlıq əlaqələri xarakteri daşıyır. Əlbəttə ki, bəzi qüvvələr bu əlaqələri
ləkələmək istəyir, bəziləri mane olmaq istəyir. Ancaq buna nail olmaq mümkün deyildir. Çünki xalqlarımızın
dostluğunun, qardaşlığının dərin kökləri var. Köklərimiz bizi uzaq keçmişə aparır. Biz bir mədəniyyətə – Şərq
mədəniyyətinə mənsub xalqlarıq, bir dinə – islam dininə mənsub olan xalqlarıq. Ən əsası da odur ki, biz
qonşuyuq.
Azərbaycanın İranla olan məsafəcə uzun sərhədi, demək olar, başqa ölkələrin heç birisi ilə yoxdur.
Demək, İran bizim həm yaxın qonşumuzdur, həm də Araz çayının o tayı, bu tayı həmişə azərbaycanlılar üçün
əziz olmuşdur. Vaxtilə Araz bizi birləşdirirdi, heç vaxt da ayırmırdı. Ancaq sonra, 70 il bundan öncə,
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan sonra bu əlaqələr get-gedə azaldı, sonra isə tamam kəsildi.
Xatirimdədir, o vaxtlar Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində bir cümhuriyyət olarkən insanlarımız
xarici ölkələrə səfərlər edirdilər. Mən də 70-ci illərdə, 80-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanın başçısı kimi, bir
çox ölkələrə səfər edirdim, hətta Sovet İttifaqının nümayəndə heyətinin başında da olurdum. Ancaq bizə İrana
səfər etməyə imkan vermirdilər. Mən Moskvada işləyəndə – Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri, Baş nazirin
birinci müavini və Siyasi Büronun üzvü idim – çox ölkələrə səfər etdim, Sovetlər İttifaqının çox ölkələrə gedən
dövlət nümayəndə heyətlərinin başçısı oldum. Bir neçə dəfə dedim ki, bəlkə İrana da bir səfər olsun, - buna
imkan vermədilər. Yəni demək istəyirəm ki, bizdən asılı olmayaraq, 70 il bizi bir-birimizdən ayırdılar.
Ancaq Allaha şükürlər olsun ki, sərhədlər açıldı, Azərbaycan öz milli azadlığına, müstəqilliyinə çatdı, nail
oldu. İndi Azərbaycan sərbəst, müstəqil dövlətdir və müstəqil dövlət kimi, bütün ölkələrlə öz əlaqələrini qurur.
Ancaq yenə də deyirəm, qonşu insan üçün həmişə qonşudur. Bəzən bizim xalq arasında belə deyirlər: yaxşı
qonşu pis qohumdan yaxşıdır. Bəzən də deyirlər ki, bəlkə də qohum qohumdur, ancaq uzaqdadır, qonşu isə
divarın o tərəfindədir. Böyük şəhərlərdə qonşular bəlkə də bir-birini tanımırlar. Xatirimdədir, gənc vaxtlarımda
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Naxçıvanda yaşayanda orada qonşular arasında divar var idi, bəzən onu götürürdülər ki, heç divar da olmasın.
Ona görə qonşu ölkə bizim üçün, şübhəsiz ki, başqa ölkələrdən vacibdir.
Mən bunları deyərək bir daha məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm ki, ağayi Əbdüləlizadə, sizinlə və
sizinlə birlikdə gələn nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşürəm. Mən sizi bir daha salamlayıram.
Ə l i Ə b d ü l ə l i z a d ə (İran nümayəndə heyətinin başçısı): Allaha çox şükür edirəm ki, neçə illərdən
sonra bu gün böyük və əziz qardaşım, alicənab Prezident Heydər Əliyevi Bakı şəhərində ziyarət edirəm. Hər
şeydər əvvəl, Sizin məhəbbətinizə və səmimiyyətinizə görə öz adımdan və nümayəndə heyətinin üzvləri adından
təşəkkürümü bildirirəm.
Buyurduğunuz kimi, İran və Azərbaycan cümhuriyyətləri iki qonşu, müstəqil məmləkətdir. Bu
qonşuluqdan əlavə, bizim çoxlu müştərək əlaqələrimiz vardır. Dinimiz müştərəkdir, İranın çox böyük hissəsi ilə
buranın dili müştərəkdir, qibləmiz müştərəkdir. Buyurduğunuz kimi, qonşu qonşu ilə bir-birinə bəlkə qardaşdan
da yaxındır. Yaxşı qonşu qardaşdan da irəlidir. Şükür olsun Allaha ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə İran İslam
Cümhuriyyəti yaxşı qonşudurlar, bir-birinə qardaşdan yaxındırlar.
İnşallah, tezliklə biz şəxsinizi, alicənab Prezidenti Tehranda görəcəyik. Ağayi Xatəmi Sizi dəvət edibdir.
Təşəkkürünü bildirir ki, bu dəvəti qəbul edibsiniz. Gərək günbəgün çalışaq ki, qonşuluqda əlaqələrimiz çox
olsun, gediş-gəliş çoxalsın. Azərbaycan Cümhuriyyəti müstəqillik qazandığı ilk günlərdən İran məmləkəti sizə
dayaq, qardaşdır.
Dediyiniz kimi, Siz Naxçıvanda çətin şəraitdə olanda, Azərbaycanın, Naxçıvanın ağır günlərində İran
İslam Cümhuriyyəti qardaş, yaxın qonşu kimi öz yolunu sizin ixtiyarınıza verdi ki, Azərbaycanla Naxçıvan birbirindən ayrı düşməsin. Əlimizdən gələn qədər çalışdıq ki, Naxçıvanın ağır günlərinə şərik olaq. Şükür olsun
ki, Sizin rəhbərliyinizlə o ağır günlər aradan götürüldü və mən görürəm ki, Azərbaycanda günbəgün abadlıq və
inkişaf nəzərə çarpır.
4–5 il olardı ki, Bakını görməmişdim. Sizi təbrik edirəm, Bakı çox gözəl olub. Arzum budur ki,
Azərbaycanın hər yeri elə bu cür olsun. Mən qardaşlarıma dedim ki, Azərbaycanın tarixində Prezident Heydər
Əliyevin adı abadlıqla, inkişafla qoşa çəkilir. Siz xəstələnmişdiniz, cərrahiyyə əməliyyatı keçirmisiniz. Allaha
şükür olsun ki, indi səhhətiniz yaxşıdır. Sizin həyatınız Azərbaycan üçün çox gərəklidir. Sizin rəhbərliyiniz
altında Azərbaycanın cavanları, qeyrətli milləti daha böyük uğurlar qazanacaqlar və buna layiqdirlər. Cavanlar
təhsil alacaq, Sizin rəhbərliyinizlə böyük şəxslər yetişəcək, Azərbaycan öz müstəqilliyini həmişə qoruyub
saxlayacaqdır.
Mən Prezident Xatəminin salamını Sizə çatdırmağı özümə borc bilirəm. Hökumətdə olan həmkarlarımın –
nazirlərin də hamısının salamını Sizə yetirirəm, onlar Tehranda Sizinlə görüşməyi səbirsizliklə gözləyirlər. Bizi
buraya dəvət etdiyinizə görə də bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bu iki-üç gündə bizə o qədər məhəbbət
göstəriblər ki, mən Bakını öz vətənim bilirəm. Amma mənimlə gələn fars qardaşlarım da bu günlərdə o qədər
məhəbbət, qardaşlıq münasibəti görüblər ki, mənə deyirlər, deyəsən, elə Bakı da İran kimidir. Dedim ki, heç
fərqi yoxdur, bura bizim hamımızın evidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, sizin öz vətəninizdir.
Ə l i Ə b d ü l ə l i z a d ə: Bu, Sizin şəxsinizdəndir. Hamı bilir ki, alicənab Prezident Heydər Əliyevin
çox böyük qonaqpərvərliyi var. Sizə bir də təşəkkür edirəm.
Mən Təbrizdə olanda çalışırdıq ki, Azərbaycana, Naxçıvana, əziz bacı-qardaşlarımıza əlimizdən gələn
köməkliyi edək. İndi nazirəm, həm öz vəzifəm daxilində, həm də İran İslam Cümhuriyyətinin dövləti
çərçivəsində çalışıram ki, əlaqələrimiz günbəgün genişlənsin, Azərbaycanda qardaşlıq borcumuzu yerinə
yetirək. Ərz etməliyəm ki, Allaha şükür olsun, keçən il Azərbaycandan, Naxçıvandan bir milyon nəfər İranı
ziyarət edibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir milyon? Çox gözəl.
Ə l i Ə b d ü l ə l i z a d ə: Çox gözəl haldır. Bu, son hədd deyil, getdikcə çoxalacaqdır. Arzu edirəm ki,
hər bir azərbaycanlı İranı ziyarət edə bilsin, hər bir azərbaycanlı Tehranı, Təbrizi, Məşhədi öz vətəni bilsin.
Qonşuluq elə budur. Buyurduğunuz kimi, kiçik yerlərdə - kəndlərdə, balaca şəhərlərdə çox vaxt qonşu qonşudan
gizlənməz, gəlib-gedər, onun evini öz evi bilər. Gərək biz də elə o cür olaq. Gərək hər bir azərbaycanlı İranı
özünün evi, ikinci vətəni hesab etsin. Hər bir iranlı da gərək Azərbaycana gələ, buranı öz vətəni hesab eləyə
bilsin. Buyurduğunuz kimi, əgər bir vaxtlar - şura hökuməti zamanı Araz çayı İranla Azərbaycanı bir-birindən
ayırırdısa, indi Araz ölkələrimizi birləşdirir.
İnşallah, ölkələrimizin rəhbərlərinin sayəsində Arazın hər iki tərəfi inkişaf edəcəkdir. Arazın hər iki
sahilində ona həsr olunmuş şeirlər, mahnılar ürəklərimizi də bir-birinə bağlayacaqdır. Nə qədər ki, bəşəriyyət
mövcuddur. İran və Azərbaycan Arazın iki sahilindəki müstəqil məmləkətlər kimi əl-ələ verəcək, qardaşlığı
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davam etdirəcəklər. Mən bizə göstərdiyiniz hörmət və məhəbbətə görə şəxsinizə və bütün azərbaycanlı bacıqardaşlarımıza öz adımdan və nümayəndə heyətimizin üzvləri adından bir daha təşəkkür edirəm. Ümidvarıq ki,
tezliklə İranda Sizinlə görüşəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla, İran İslam Cümhuriyyətinin prezidenti zati-aliləri Xatəminin mənə
çatdırdığınız salamına görə təşəkkürümü bildirirəm. Sizdən rica edirəm ki, mənim salamımı və hörmətehtiramımı cənab Xatəmiyə çatdırasınız. Bildirəsiniz ki, İslam Konfransı Təşkilatının toplantısı zamanı
Tehranda onunla görüşüm mənim üçün çox əhəmiyyətli olmuşdur. Təbii ki, o vaxt mən onu Azərbaycana dəvət
etdim, o da məni İrana dəvət etdi. Mən çox arzu edirdim ki, əvvəlcə o, Azərbaycana gəlsin. Ancaq sonra dedi ki,
əvvəl mən İrana gəlim. Şübhəsiz ki, mən bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etmişəm, mütləq gələcəyəm, görüşəcəyik, danışacağıq.
Son vaxtlar İranda gedən işlər bizi sevindirir. Yəni 20 il bundan öncə olmuş İran İslam İnqilabından sonra
İranda çox böyük müsbət dəyişikliklər baş veribdir. Siz deyirsiniz ki, Bakını tanımadınız. Ancaq gedib Tehrana
baxsan, Tehran da 20 il bundan əvvəlki Tehran deyildir, heç 10 il bundan əvvəlki Tehran deyildir. Nə qədər
dəyişiklik var, nə qədər tikintilər gedib, işlər görülübdür. Bunlar hamısı İslam İnqilabının bəhrələri,
nəticələridir.
Son vaxtlar sizdə prezident seçkiləri keçirildi, Ağayi Xatəmi xalqın çoxluğunun iradəsi ilə prezident
seçildi. Bundan sonra İran İslam Cümhuriyyətinin həm xarici siyasəti, həm də daxili siyasəti sahəsində görülən
işlər, hesab edirəm ki, İran xalqının mənafeyinədir, ümumiyyətlə, İranın dünyada öz yerini daha möhkəm
tutması üçün çox vacib işlərdir. Ona görə bu, Azərbaycanda bizi sevindirir. Ağayi Əbdüləlizadə, siz də məhz bu
prezident seçkilərindən sonra yeni hökumət yarananda Şərqi Azərbaycan Ostandarlığından İran Cümhuriyyətinin naziri olmusunuz. Bunlar hamısı sizin də işlərinizdir. Güman edirəm ki, bu yolla gedən İran bundan
sonra daha böyük uğurlar əldə edəcəkdir.
Bu baxımdan mən prezident cənab Xatəminin fəaliyyətini xüsusi qiymətləndirirəm. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, İran bütün işlərini daha da uğurla həyata keçirərək, bundan sonra İran-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişafına daha çox fikir verəcək və çox səy qoyacaqdır. Mən buna heç şübhə etmirəm.
Siz indi tikinti və şəhərsalma nazirisiniz, elədirmi? Yaşar Əliyev mənə bildirdi ki, siz burada danışıqlar
aparmısınız və bu sahədə Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək istəyirsiniz. Bu, çox gözəldir. Belə bir
əməkdaşlığın genişlənməsinə bizim ehtiyacımız çoxdur. Doğrudur, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan, yollar
açılandan sonra İrandan buraya çox mallar gətirilir. Xüsusən İran mərməri - haraya baxırsan, İrandan gətirilmiş
mərmər işlədilir. Çox gözəl mərmərlər var. Bizim binaların çoxunda İran mərmərindən istifadə olunmuşdur. Elə
siz qaldığınız hotelin mərməri də İrandan gətirilmişdir. Amma təkcə mərmər yox, başqa tikinti materialları da
gətirilməsi, yaxud da tikinti sahəsində daha çox iş görmək olar. Güman edirəm ki, sizin buradakı danışıqlarınız,
görüşləriniz nəticəsində bu sahədə əməkdaşlığımızı daha da genişləndirmək olar.
Ancaq mən bir daha İran İslam Cümhuriyyətinin, hökumətinin, o cümlədən Şərqi Azərbaycan
Ostandarlığının o ağır illərdə Naxçıvana göstərdiyi yardımı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Şübhəsiz ki, o vaxt
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra İran ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq gündən-günə
genişlənməyə başladı. Ancaq bilirsiniz ki, o vaxtlar Naxçıvan çox ağır vəziyyətdə idi. Azərbaycanın bir hissəsi
olan Naxçıvan Azərbaycanın o biri hissəsindən, - Ermənistan ortaya girdiyinə görə, - ayrı düşübdür. Ermənistanla bizim münaqişəmiz olduğuna görə, - siz bilirsiniz, o vaxtlar Naxçıvana gəlib gördünüz - Naxçıvanın Bakı
ilə, Azərbaycanın başqa yerləri ilə əlaqələri tamam kəsilmişdi. O vaxt İran ərazisindən Azərbaycana yol vermək
ki, Naxçıvandan Bakıya, Bakıdan Naxçıvana nəqliyyat işləsin, insanlar gedib-gələ bilsin, yüklər daşınsın – bu,
Azərbaycana, Naxçıvana çox xeyir verdi.
Mən heç unutmaram, biz elektrik enerjisindən məhrum idik. Qısa zamanda elektrik xətti çəkildi.
Xatirimdədir, siz də, ağayi Şafeyi də gəldiniz, biz bu elektrik xəttini birlikdə, böyük ruh yüksəkliyi ilə açdıq. O
da xatirimdədir ki, mən sizi dəvət etmişdim, Naxçıvana gəlmişdiniz. O vaxt biz çox kasıb idik, amma mən sizə
olandan yemək verdim. Ancaq oturduğumuz yer o qədər soyuq idi ki, titrəyirdik. Yadınızdadırmı?
Ə l i Ə b d ü l ə l i z a d ə: O günlər yaddan çıxmaz!
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaddan çıxmaz! Mən gördüm ki, sən baxırsan, deyirsən ki, burada nə təhər
yaşayırsınız? İndi təsəvvür edin, əgər əziz, mötəbər qonaqlarımızı qəbul eləyəndə qışın şaxtasında o cür soyuq
binada idiksə, görün, insanlar necə yaşayırdı, o cümlədən mən özüm necə yaşayırdım. Gecə yatırdım, səhər
görürdüm ki, hər yer donubdur. Biz bu günləri yaşadıq, amma o günlərin ağırlığını götürmək üçün İranın
köməyi çox qiymətli idi. Mən bunu xüsusi xatırlayıram.
Siz mahnıları, şərqiləri dediniz. Axı həqiqətən də bizim mədəniyyətimiz, musiqimiz qədimdən eynidir,
bir-birinə yaxındır. Azərbaycanın mahnıları, şərqiləri İranda sevilir, İranınkı Azərbaycanda sevilir. Xatirimdədir
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– bu günlərdə bunu yadıma saldılar, - Naxçıvanda olanda mənə dedilər ki, hamımız üçün əziz olan «Ayrılıq»
mahnısını yazan bəstəkar Əli Səlimi, - o, Təbrizdə yaşayırdı, 1938-ci ildə, uşaqkən, gənc ikən Azərbaycandan,
Bakıdan köçüb getmişdi, orada yaşayırdı, - çox istəyir ki, Azərbaycanı, Bakını görsün, amma gedə bilmir. Mən
Naxçıvanda bizim Mədəniyyət Nazirliyinə göstəriş verdim ki, nə edirsən et, onları buraya dəvət elə. Dəvət
elədilər, Culfa körpüsündən keçib Naxçıvana gəldilər. 35-40 nəfərlik böyük bir orkestr idi, siz onları yaxşı
tanıyırsınız, Təbrizin orkestri idi. Əli Səlimi ilə görüşdük. Mən çox məmnun oldum. Çünki təkcə «Ayrılıq»
mahnısını yox, o qədər gözəl musiqilər bəstələmişdi ki, biz heyran olduq. Onlar bizim teatrda konsert verirdilər,
şübhəsiz ki, üst paltarlarını çıxartmışdılar. Biz isə salonda üst paltarımızda oturmuşduq, çoxları papağını da
çıxarmamışdı. Onlar isə o soyuqda konsert verirdilər. Çöldə, eşikdə 30 dərəcə, içəridə də azı 10 dərəcə şaxta
vardı. Amma, bilirsiniz, nə qədər çətin olsa da bu, o vaxt insanlara ruh verirdi. Naxçıvanda insanlar Əli
Səliminin konsertini böyük iftixarla, böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladılar. Mən onu Naxçıvandan Bakıya yola
saldım. Deyirdi ki, çox arzu edirəm yaşadığım evi, yaşadığım küçəni görüm.
Bu yaxınlarda eşitdim ki, o, rəhmətə gedibdir. Allah rəhmət eləsin. Mən mahnılarına görə, yaxud, sadəcə,
görüşməyimə görə onu çox sevdim. Çox gözəl, istedadlı bir insan və bəstəkar, musiqiçi idi.
Bax, budur, biz birik, yəni burada heç nə ayrı deyildir. Əli Səlimi də, yaxud bizim Azərbaycan
bəstəkarları da hamısı birdir. Hamısı bir musiqi, mahnılar yazır. Ona görə də bunları heç vaxt ayırmaq olmaz. 70
il də ayıra bilmədi, 100-200 il də olsa, ayıra bilməz. İndi biz bu əlaqələri inkişaf etdirməliyik. Mən bildirmək
istəyirəm ki, dövlətimizin siyasəti, şəxsən prezident kimi mənim siyasətim İran İslam Cümhuriyyəti ilə
əlaqələrimizi bütün sahələrdə genişləndirmək, inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Həm iqtisadi əlaqələri, həm
siyasi əlaqələri, həm humanitar, elm, mədəniyyət və bütün başqa sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirmək istəyirik
və etdirəcəyik.
Çox məmnun oldum, mən bu rəqəmi bilmirdim ki, Azərbaycandan İrana bir ildə bu qədər adam gedir.
İndi Azərbaycanın əhalisi 8 milyona çatır, təxminən 7 milyon 800 min nəfərdir. Axı bunun içərisində uşaqlar da
var. İndi ildə bir milyon adam gedib-gəlirsə, bu, çox gözəldir.
Elə bunun özü çox gözəl göstəricidir ki, insanlar İrana getmək, bu ölkəni ziyarət etmək istəyirlər. Çoxları
ticarət edirlər ki, bu da çox gözəldir. Bunların hamısı çox sevindirici haldır.
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusən son vaxtlar Naxçıvan üçün yaranmış yeni şərait bizdə çox
böyük məmnunluq hissi doğurur. Yəni orada gömrük xidməti artıq 24 saat işləyir, qatarlar Təbrizə, hətta
Məşhədə gedir, insanlar rahat gedib-gəlirlər. Bunlar Naxçıvan üçün,- təkcə Naxçıvan üçün deyil, Azərbaycanın
başqa yerlərindən də insanlar Naxçıvana gedir və həmin yolla İrana keçib ticarət edirlər, - bizim üçün çox
faydalıdır. Mən bunları xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
Güman edirəm ki, biz keçən illərdə çox şeyə nail ola bilmişik. Ancaq bundan sonra daha da çox işlər
görməliyik.
Ə l i Ə b d ü l ə l i z a d ə: Cənab prezident, şura hakimiyyəti vaxtında heç kimin ağlına gəlməzdi ki,
Arazın o tayına sərbəst gedib-qayıtsın. Yadımdadır ki, o vaxtlar 4-5 ildə bir dəfə bir nəfər özünü Araza vurub o
taya keçə bilirdi. Atalarımız demişkən, o zaman Arazın üstündən quş da səkə bilməzdi. Biz Rəşid Behbudovun,
Bülbülün oxuduğu mahnılara Təbrizdə, Azərbaycan əyalətinin digər yerlərində böyük həsrətlə qulaq asardıq.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan ilə İran mədəniyyəti bir-birindən heç vaxt ayrı olmayıbdır. Nizaminin,
Füzulinin, Firdovsinin, Şəhriyarın və o cümlədən digər şairlərin şeirləri həmişə sevilə-sevilə oxunubdur. Mən bu
gün burada Firdovsi barədə soruşdum və gördüm ki, Azərbaycan Cümhuriyyətində onu çox yaxşı tanıyırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xalqımız Firdovsini çox yaxşı tanıyır.
Ə l i Ə b d ü l ə l i z a d ə:: Hətta mənə dedilər ki, burada Firdovsinin şeirlərini Azərbaycan dilinə
tərcümə edərək nəşr ediblər. Yaxşı deyirlər ki, mədəniyyət sərhəd tanımır. Şura hakimiyyəti dövründə quşun da
səkə bilmədiyi bir sərhəddən mədəniyyət çox asanlıqla keçirdi. Yəni bizim millətimiz də, mədəniyyətimiz də
birdir.
Cənab Prezident, inşallah, Allahın lütfü və Sizin sağlığınız, həyata keçirdiyiniz tədbirlər nəticəsində
Azərbaycan Cümhuriyyətinin bütün vətəndaşları gedib Məşhədi ziyarət edəcəklər, Təbrizi görəcəklər. Mən
hesab edirəm ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin qapısı 60 milyon əhalisi olan İran vətəndaşlarının üzünə həmişə
açıqdır. İstəyirik ki, biz tez-tez Bakıya gələk və Azərbaycanın tarixi abidələrini ziyarət edək. Biz çox istəyirik
ki, Gəncəyə, Şəkiyə, Şamaxıya və inşallah, tezliklə Qubadlıya, Füzuliyə, Dağlıq Qarabağa, xüsusən Şuşaya
gəlib orada görüşlər keçirək. İnşallah, tezliklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək və o, öz qonşuları
ilə daha sıx əlaqələr quracaqdır.
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Cənab Prezident, çox ümidvaram ki, mənim bu səfərimdən sonra Siz tezliklə Tehrana səfərə gələcəksiniz
və Azərbaycan ilə İran arasında iqtisadiyyat, mədəniyyət və digər sahələrdə əlaqələr gündən-günə daha da
möhkəmlənəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz Rəşid Behbudovu, Bülbülü yada saldınız. Rəhmətlik Rəşid Behbudov və
Bülbül ilə mənim şəxsi dostluğum var idi. Bülbül 1942–43-cü illərdə İranda olmuşdur. Ancaq Rəşid Behbudov
1960-cı illərin sonunda, 1970-ci illərin əvvəllərində İrana bir neçə dəfə səfər etmişdi. Onu orada çox təntənə ilə
qarşılamışdılar. Mən bir dəfə onun evində qonaq idim. O, İranda konsertlərinin çox yüksək səviyyədə keçməsi,
insanların onu alqışlarla qarşılaması barədə mənə danışdı və şəkillər gəstərdi. Həqiqətən, Rəşid Behbudov və
başqaları sovet hakimiyyəti dövründə, sərhədlərin bağlı olduğu vaxtda körpülər yaradırdılar.
Məsələn, siz Firdovsidən söhbət saldınız. Təxminən 15-16 yaşımda mən Firdovsinin «Şahnamə»sini
Azərbaycan dilində oxumuşam. O vaxtlar – 1937–1938-ci illərdə, bəlkə də ondan əvvəl, 1930-cu illərdə
Firdovsinin 1000 illik yubileyi idi. Onun «Şahnamə» əsərinin, demək olar ki, əksər hissəsini Azərbaycan dilinə
tərcümə etdilər. Onun orada təsvir etdiyi qəhrəmanlar – pəhləvan, şah, xan obrazları bizdə böyük heyranlıq
doğururdu. Bizim böyük yazıçımız, dramaturqumuz mərhum Hüseyn Cavid «Şahnamə»nin əsasında «Səyavuş»
əsərini yaratmışdır. Bu əsərin mövzusu «Şahnamə»dən götürülübdür. Təxminən 1937-ci ildə «Səyavuş» əsərini
tamaşaya qoydular. 1938-ci ildə Hüseyn Cavidi həbs etdilər və bundan sonra onun əsərləri qadağan olundu.
Yaxud, məsələn, Ömər Xəyyam İranın böyük şairidir. Amma o, eyni zamanda Azərbaycanda çox sevilir.
İnsanların çoxu Xəyyamın şeirlərindən misralar söyləyir, öz fikirlərini təsdiqləyirlər. İranda bunu bilmək
lazımdır.
Görkəmli şairimiz, dramaturqumuz Hüseyn Cavid Ömər Xəyyam haqqında böyük bir teatr əsəri, pyes
yazmışdı. O vaxtlar həmin əsəri də qadağan etmişdilər. Amma siz bilirsiniz, mən sovet hakimiyyəti dövründə
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim illərdə Hüseyn Cavidin Sibirdə olan cənazəsini vətənə gətirtdim. Hüseyn Cavidi
sürgün etmişdilər, aparıb uzaq Sibirdə saxlamışdılar və o, orada həbsxanada vəfat etmişdi. Bilirsiniz ki,
həbsxanada ölənlərin məzarını tapmaq çox çətindir. Ancaq biz aradıq, məzarını tapdıq, onun cənazəsini 1981-ci
ildə Azərbaycana gətirdik. O, naxçıvanlı olduğuna görə, mən məsləhət bildim ki, onu Naxçıvanda torpağa
versinlər.
Doğrudur, o vaxt bu barədə çoxlu mübahisələr oldu. Çoxları deyirdilər ki, Hüseyn Cavid həqiqətən böyük
bir şəxsiyyətdir və onun məzarı da Azərbaycan paytaxtında olmalıdır. Amma mən isə belə hesab edirdim ki, nə
fərqi var, Azərbaycanın hər yeri gözəldir. Bu insan Naxçıvanda doğulub, böyüyüb, qoy onun məzarı da
Naxçıvanda olsun. Mənim fikrim bir də belə idi ki, o, adi bir qəbiristanlıqda dəfn olunmasın, - necə ki, siz orada
Şəhriyara gözəl bir abidə düzəltmisiniz, - Naxçıvanda torpağa verilsin və onun məzarı üzərində böyük bir abidə,
məqbərə düzəldək. Ona görə də onu aparıb Naxçıvanda dəfn elədik.
Sonra mən buradan, Azərbaycandan Moskvaya getdim. Bilirsiniz ki, sonra mən Moskvada bütün
vəzifələrdən istefa verməyə məcbur oldum. Hüseyn Cavidin məzarı qaldı, ona heç kəs baxmadı. Mən 1990-cı
ildə Moskvadan Bakıya, sonra isə Naxçıvana bacımın evinə gəldim. Orada olduğum birinci gün dedim ki, mən
Hüseyn Cavidin məzarını ziyarət etməliyəm. Gəlib gördüm ki, məzar bərbad vəziyyətdədir. Oturub fikirləşdim
ki, nə edim? Amma mən 1981-ci ildə Hüseyn Cavidin məzarı üzərində məqbərə yaratmağı niyyət etmişdim və
sonra onu da yaratdım. İndi Naxçıvana yolunuz düşsə, imkan olsa, gedib baxın. O, çox gözəl bir məqbərədir.
Hüseyn Cavid bizim böyük şairimiz, dramaturqumuzdur. Onun əsərləri çoxdur. Amma onun iki əsəri –
«Səyavuş», «Ömər Xəyyam» Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi yer tutubdur. Məsələn, mən Məşhəddə olanda
iki müqəddəs yeri çox böyük iftixar hissi ilə ziyarət etdim. İmam Rzanın qəbrini ziyarət etmək mənim çoxdankı
arzum idi, gedib onu ziyarət etdim. Mən bir də gedib Firdovsinin qəbrini ziyarət etdim. Yadımdadır ki, o vaxtlar
mən sənin yanına gələndə gedib Şəhriyarın qəbrini ziyarət etdim. Şəhriyar mənim üçün çox əzizdir. Mən güman
edirəm ki, Azərbaycandan Təbrizə gedən hər bir şəxs ən əvvəl Şəhriyarın qəbrini ziyarət edir. Çünki Şəhriyar
doğrudan da həm İran, həm də Azərbaycan şairi kimi XX əsrin ən böyük şəxsiyyətlərindən biridir.
Görürsünüz, bu barədə 2-3 saat danışmaq, çoxlu misallar gətirmək olar. Yəni bu cür bağlı olan xalqları
bir-birindən ayırmaq olarmı? Ayırmaq olmaz, mümkün deyil.
Ə l i Ə b d ü l ə l i z a d ə: Doğrudur, ayırmaq olmaz, bu mümkün deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma gərək elə edək ki, bundan sonra araya heç kim girməsin, bədxahlar bizim
bu işimizə mane ola bilməsinlər. Şübhəsiz ki, bu əlaqələri inkişaf etdirmək lazımdır.
Ə l i Ə b d ü l ə l i z a d ə: Mən iftixar edirəm ki, Siz rəhmətlik Hüseyn Cavidə elə böyük abidə
yaratmısınız. Arzu edirəm ki, həmin abidəni daha da böyüdəsiniz, genişləndirəsiniz. Mən bu sahədə hər cür
kömək göstərməyə hazıram. Çünki İranda belə böyük abidələrin hamısını biz tikirik. Mən həmin abidəni Siz
arzu etdiyiniz naxışlarla bəzətdirə bilərəm.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, çox sağ ol. Mən bu işi artıq görmüşəm. Doğrudur, Azərbaycanın o
qədər vəsaiti yoxdur. Amma biz bu işi etdik Sizdə də, bizdə də «əhdi-peyman» sözü vardır. Mən 1981-ci ildə
Hüseyn Cavidin cənazəsini Sibirdən gətirəndə niyyətim bu idi ki, onun qəbri üzərində böyük bir məqbərə tikək.
Biz onu etdik. Gedib onu ziyarət et, bir bax. Əgər həmin abidənin ətrafında bir iş görmək istəsən, mən çox
məmnun olaram.
Ə l i Ə b d ü l ə l i z a d ə: Mən səfir Abbasəli Həsənova söz vermişəm ki, Naxçıvana gedəcəyəm.
İnşallah, tezliklə Naxçıvana gedib Hüseyn Cavidin qəbri üzərində bir fatihə verəcək, abidəsini ziyarət edəcəyik.
Cənab prezident, iş görən əlləriniz heç vaxt ağrımasın! Sizin gördüyünüz bu cür işlər Azərbaycanın hər
yerində vardır. Allah Sizi hifz etsin, Hüseyn Cavidin torpağı qədər yaşatsın!
Bilirsiniz ki, Şəhriyarın «Heydər babaya salam» əsəri tarixi səpkidədir. Heç kəs, heç bir bədxah adam
həmin əsəri azərbaycanlının – Bakıda, Gəncədə, Füzulidə, Qubadlıda, Təbrizdə olsun, fərqi yoxdur – ürəyindən
çıxara bilməz. Yəni həmin sözləri qəlblərdən silmək olmaz. Fikrimcə, Nizaminin də, Füzulinin də şeirləri,
Bülbülün oxuduğu mahnılar da heç vaxt unudula bilməz.
Dünən biz burada keçirdiyimiz görüşlərdən sonra bir yerdə nahar etdik, gətirib Bülbülün kassetini
oxutdular. O, «Koroğlu» operasından ariyanı ifa edirdi. Yadıma düşdü ki, mən hələ universitetdə oxuduğum
illərdə biz dostlarımızla birgə «Koroğlu» operasına dönə-dönə qulaq asardıq və yeri gələndə özümüz də
oxuyardıq.
Cənab Prezident, biz bəhs etdiyimiz bu mövzu elədir ki, bu barədə sübhəcən də danışsaq, qurtaran
deyildir. İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin min illərlə tarixi vardır. Bu əlaqələri bir gecədə soyutmaq
mümkün deyildir. İnşallah, biz Sizin rəhbərliyiniz altında və prezident cənab Xatəminin hüsni-niyyəti ilə
əlaqələrimizin gündən-günə daha da möhkəmləndirilməsi imkanlarından tam istifadə etməyə çalışacağıq ki,
tariximiz, mədəniyyətimiz bizə həmişə başucalığı gətirsin, hər iki millət – həm İran, həm də Azərbaycan milləti
bundan yaxşı yaşasınlar.
Cənab Prezident, Sizə bir böyük qardaş, insan kimi mənim böyük ehtiramım vardır. Arzumuz budur ki,
həmişə Sizə kömək edək, bütün niyyətləriniz, inşallah, həyata keçsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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BAKIDA "PARK HƏYAT" OTEL KOMPLEKSİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
10 avqust 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli səfirlər!
Biz bu gün Azərbaycanda, Bakıda xarici sərmayənin Azərbaycana qoyulması və onun müsbət nəticələri
ilə əlaqədar olan əlamətdar bir hadisəni qeyd edirik.
Mən çox məmnunam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının "Həyat Recensi" şirkəti Azərbaycana ilk gələn
xarici investorlardan biridir.
Xatirimdədir, 1993-cü ildə "Həyat Recensi" şirkətinin nümayəndəsi cənab Paolo Pərviz Azərbaycana
gəlib, vəziyyəti öyrənib, burada qədimdən qalan, yəni 50-ci, ya 60-cı illərdə tikilmiş "Naxçıvan" otelini icarəyə
götürüb və qısa bir zamanda orada müasir tələblərə cavab verən bir otel yaradıbdır.
Mən demişdim ki, "Həyat Recensi" oteli "Həyat Recensi-Naxçıvan" oteli olsun. Çünki onun qədim adını
itirmək olmaz. Artıq bir neçə ildir ki, o, Azərbaycanı ziyarət edən və müxtəlif sahələri təmsil edən insanlara
xidmət edir və Azərbaycanda müasir tələblərə cavab verən otel kimi xidmətini göstərir.
İlk "Həyat" otelinin Azərbaycanda yaranması təxminən 1993-cü ildən sonra ölkəmizdə xarici investorlar
üçün iş görmək şəraiti yaranmasının başlanğıcı ilə bərabər olmuşdur. Təxminən o vaxtdan, 1993-cü ilin ikinci
yarısından biz Azərbaycana xarici sərmayəçilərin axınını müşahidə etdik. Bunlardan da ən böyüyü dünyanın iri
neft şirkətləridir ki, biz 1994-cü ilin sentyabr ayında ilk müqaviləni, "Əsrin müqaviləsi" adlanan müqaviləni
imzaladıq.
Böyük şirkətlərin, iş adamlarının Azərbaycana gəlməsi üçün, şübhəsiz ki, onların burada qısa ya uzun
müddətdə yaşaması üçün müasir tələblərə cavab verən otel xidməti lazım idi və bu xidməti də bizim bəzi keçmiş
otellərin modernləşdirilmiş hissələri ilə bərabər, xüsusən "Həyat" oteli yerinə yetirir. Şəxsən mən bu təşəbbüsü
qiymətləndirdim və "Həyat" şirkətinin burada fəaliyyətinin genişlənməsi üçün, daha da çox iş görməsi üçün,
lazımi şəraitin yaranması üçün müvafiq hökumət orqanlarına göstəriş verdim.
Bu gün mən burada yaranmış binaları seyr edərək bildirirəm ki, vaxtilə mən "Həyat" otelinə ancaq bəzi
hallarda, müəyyən mərasimlər zamanı gəlirdim. Bundan sonra isə "Həyat" otelinin yanında bir bina tikildi.
Xatirimdədir, orada Böyük Britaniya bankının bir hissəsi yerləşdi, yaxud bir də Böyük Britaniyanın
Azərbaycandakı səfiri yerləşdi. Ancaq bunlardan başqa burada son vaxtlar yaranmış binaları görməmişdim.
Mən imkan çərçivəsində bu gün həm bu otel kompleksini, həm də ətrafda olan binaları seyr etdim və çox
şadam ki, qısa müddətdə burada böyük bir otel, ofis, yaşayış, istirahət kompleksi yaranıbdır. Güman edirəm
səhv etmərəm, əgər desəm ki, xaricdən gələn böyük investorlarla bərabər, yəni neft yataqlarından müştərək
istifadə olunması üçün gələn böyük neft şirkətləri ilə bərabər, Azərbaycana gələn digər iş adamları, digər
şirkətlərin nümayəndələri içərisində "Həyat" daha çox iş görübdür və bunlar hamısı da bu gün bizi sevindirir.
Buradakı bu binaların bizim üçün əhəmiyyətli cəhəti ondan ibarətdir ki, bunlar Azərbaycana gələn, Azərbaycanı
ziyarət edən, müxtəlif sahələri təmsil edən insanlara xidmət etmək üçün yaranmışdır.
Adətən, hava limanı, dəmir yolu vağzalı və bir də otel hər bir ölkənin, hər bir şəhərin demək olar ki, vizit
kitabçasıdır. Yəni o şəhər barədə yaxşı bir fikir yarada bilən, yaxud da pis bir fikir yarada bilən ilk
müəssisələrdir. Hansı ölkəyə gedirsən-get, orada əgər yaxşı, yüksək səviyyəli xidmət növləri ilə rastlaşırsansa,
rahat olursansa və xüsusən oteldə müasir tələblərə cavab verən xidmətlərlə rastlaşırsansa və ondan istifadə edə
bilirsənsə, bu, hər bir ölkəyə gələn insanı, o cümlədən Azərbaycana gələn insanı ruhlandırır, onun üçün burada
daha da çox qalmaq imkanları yaradır və onun burada, Azərbaycanda iş görməsi üçün imkanlar yaradır. Bu
baxımdan "Həyat" şirkətinin Azərbaycanın, Bakının bu gözəl guşəsində yaratdığı kompleks yüksək qiymətə
layiqdir. Güman edirəm ki, bu, Azərbaycana gələn ziyarətçilərin hamısına beynəlxalq standartlara cavab verən,
beynəlxalq standartlar səviyyəsində müxtəlif xidmətlər göstərəcəkdir.
Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, "Həyat" şirkəti Azərbaycanda, Bakıda müasir səviyyədə olan otel
xidmətini azərbaycanlılar üçün yaradır və azərbaycanlıları bu işə cəlb edir. Bu, müstəqil Azərbaycan üçün,
demokratiya, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi ilə məşğul olan Azərbaycan dövləti üçün, bazar iqtisadiyyatını
inkişaf etdirən Azərbaycan üçün çox vacib bir işdir. Biz bu kompleksdə eyni zamanda bazar iqtisadiyyatının
nədən ibarət olduğunu görürük, həm də bunu bizim insanlar görür, buna alışır və bu da onları bazar
iqtisadiyyatının, sərbəst iqtisadiyyatın, təşəbbüskarlığın Azərbaycanda yaranmasına, genişlənməsinə daha da
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ruhlandırır.
Burada yaranmış bu kompleksin bir müsbət cəhətini də qeyd etmək istəyirəm. O da ondan ibarətdir ki, bu
kompleks bizim paytaxtımızın, gözəl Bakı şəhərimizin böyük bir hissəsini abadlaşdırıbdır və daha da
gözəlləşdiribdir. Bütün bunlara görə mən hesab edirəm ki, "Həyat" şirkətinin Azərbaycanda gördüyü işlərə görə
bu şirkətə təşəkkür etməliyik.
Mən xatırlayıram ki, 1997-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmi səfərdə olduğum zaman Çikaqoda
"Həyat" şirkətinin pritskerlər ailəsinin nümayəndələri ilə görüşdüm, danışıqlar apardım. Onlar mənə bildirdilər
ki, Azərbaycanda daha da çox iş görmək istəyirlər. Mən onlara dedim, gəlin. Siz Azərbaycanda artıq xeyli iş
görmüsünüz və öz işlərinizin müsbət tərəfini göstərmisiniz. Bundan sonra da iş görə bilərsiniz. Məmnunam ki,
ötən iki il müddətində həqiqətən, burada çox işlər görülübdür. Ancaq məlumdur və mən də bilirəm ki, burada bu
işləri görmək asan olmamışdır. Ona görə yox ki, buna çox vəsait lazım idi, çox sərmayə qoyulmalı idi, yaxud da
burada görülən işlərin yüksək səviyyədə aparılması üçün mütəxəssislər lazım idi. Bir də ona görə ki, burada
"Həyat" şirkətinin və onun nümayəndəsi cənab Paolo Pərvizin iş görməsinə maneçilik göstərənlər də çox
olmuşdur.
Xatirimdədir, 1994-cü ildə cənab Paolo Pərviz mənə şikayət etdi ki, burada iş görmək üçün Azərbaycanın
bir hökumət orqanında bunlardan rüşvət istəyirlər. Bu da həqiqət idi. Mən həmin yüksək vəzifəli şəxsi dərhal
işdən azad etdim və bir daha göstəriş verdim ki, "Həyat" şirkətinin işlərinə burada maneçilik törədilməsin.
Ancaq bilirəm, bundan sonra da asan olmayıbdır. O maneçilik törədən adamlar bəzən elə yerlərdə maneçilik
edirlər ki, indi hər dəfə gəlib prezidentə şikayət etməyəcəklər ki, hər dəfə gəlib mübarizə aparmayacaqlar ki!
Mənim qulağıma gəlib çatır. Bir də burada çox köhnə binalar var idi, onları köçürmək lazım idi, başqa işlər
görmək lazım idi. Müqavimət göstərənlər çox idi.
Məsələn, burada bir keçmiş avtovağzal var idi. Burada uzun müddət işləyirdi. İndi onun yerini mənə
göstərdilər. Bu şirkətin buradakı nümayəndəsi Paolo Pərviz dedi ki, mən o avtovağzalın əvəzinə gözəl bir
avtovağzal tikəcəyəm. Amma bunu götürün ki, mən burada işlərimi genişləndirdim. Gözəl təşəbbüs idi. Demək,
sərmayəsinin bir hissəsini də ora qoyubdur. Azərbaycanda müasir tələblərə cavab verən avtovağzal tikibdir.
Mən görməmişəm, amma bunu mənə deyirlər. Ancaq ondan sonra bu köhnə vağzalı buradan çıxarmaq, yaxud
da ki, o adamları buradan uzaqlaşdırmaq asan olmamışdır. Burada nə qədər cürbəcür proseslər getmişdir. Mənə
baş nazir bir neçə dəfə məruzə etdi və təəssüflər olsun ki, bizim bəzi orqanlar da qanunun keşiyində durmaq
əvəzinə, qanunun icrasını təmin etmək əvəzinə belə yaramaz ünsürlərə havadarlıq etmişlər.
Mən bu gün xarici sərmayənin Azərbaycana qoyulmasının müsbət nəticəsini qeyd edərək, eyni zamanda
etiraf etmək istəyirəm ki, xarici sərmayəçilər üçün, ümumiyyətlə iş adamları üçün hələ Azərbaycanda maneçilik
törədən ünsürlər var. Onlar ayrı-ayrı hökumət orqanlarındadırlar, ayrı-ayrı nazirliklərdədirlər, ayrı-ayrı yerli icra
orqanlarındadırlar, hüquq-mühafizə orqanlarındadırlar və başqa orqanlardadırlar. Bunların bir qismi bu
maneçilikləri yaradaraq öz şəxsi məqsədlərinə nail olmaq istəyirlər, bizim apardığımız siyasətə zərbə vuraraq bu
yollarla qanunsuz qazanc götürmək istəyirlər. Digər hissəsi isə sadəcə keçmiş bürokratiyanın qalıqlarıdırlar,
bürokratdırlar. "Bürokrat" sözünü mən sözün ən mənfi mənasında işlədirəm. Yəni bu işləri o qədər
süründürürlər, o qədər ləngidirlər, insanları o qədər get-gələ salırlar ki, iş görmək istəyən adam da artıq bezir, ya
çəkilir kənara, ya da çıxıb gedir. Yaxud, elə Azərbaycanın öz sahibkarını o qədər incidirlər ki, o, sərmayəsini də
qoymaq istəmir, aparır onu xarici bankda gizləyir.
Bəzən xarici ölkələrin iş adamları, ayrı-ayrı nümayəndələri mənimlə görüşərkən bu barədə öz
narazılıqlarını bildirirlər və deyirlər ki, Azərbaycanda neft sənayesinə gələn şirkətlər, sərmayəçilər rahat
işləyirlər. Çünki onların bütün işləri, bütün müqavilələri ən yüksək səviyyədə nəzarət altındadır. Amma başqa
sərmayəçilərin, başqa investorların bir qismi, yaxud da ki, bir çoxu çox əziyyətlər çəkirlər. Mən bu şirkətlərə
inanıram.
Azərbaycanın müxtəlif orqanlarında olan bu məmurlar və bəzən də təşkilatların özü bu cür hərəkətləri ilə
ölkəmizin iqtisadiyyatına zərbə vururlar, bizim həyata keçirdiyimiz bazar iqtisadiyyatına zərbə vururlar,
Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb edilməsi ilə əlaqədar bizim həyata keçirdiyimiz siyasətə zərbə vururlar.
Demək, bizim xalqımıza zərbə vururlar. Mən bu gün bu barədə tam açıq, aydın danışaraq Azərbaycanın bütün
dövlət, hökumət orqanlarından, o cümlədən hüquq-mühafizə orqanlarından, başqa orqanlardan, yerli icra
orqanlarından - hamısından tələb edirəm ki, bu nöqsanlara son qoysunlar, vəzifələrindən sui-istifadə hallarına
son qoysunlar və nəhayət, anlasınlar ki, onlar müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarıdır, onlar müstəqil
Azərbaycana xidmət etməlidirlər, öz şəxsi mənafelərinə görə bizim ümumxalq, ümummilli mənafelərimizə zərər
gətirməməlidirlər.
Eyni zamanda mən xarici sərmayəçilərə müraciət edirəm, sahibkarlara müraciət edirəm, iş adamlarına
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müraciət edirəm və bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın həm daxili, həm xarici siyasəti, həm iqtisadi-sosial
siyasəti bu cür mənfi hallarla mübarizə aparır və aparacaqdır. İş adamları, sərmayəçilər Azərbaycana gəlsinlər.
Biz bu halların aradan qaldırılması üçün mübarizəni daha da gücləndirəcəyik və iş adamları üçün, xarici
sərmayəçilər üçün bundan da yaxşı şərait yaradacağıq.
"Həyat Recensi" şirkətinin gördüyü işlər göstərir ki, əgər əzmkarlıq etsən, əgər çalışsan, əgər vuruşsan hər
şeyə nail olmaq olar.
Mən bu ilin əvvəlində bəyan etmişdim ki, sahibkarlarla, Azərbaycanda iş görən şirkətlərin nümayəndələri
ilə, iş adamları ilə müxtəlif görüşlər keçirəcəyəm, onları dinləyəcəyəm və əlavə tədbirlər həyata keçirəcəyik.
Təəssüflər olsun ki, sizə məlum olan bəzi səbəblərdən mən bu fikrimi, bu istəyimi vaxtında həyata keçirə
bilmədim. Ancaq güman edirəm ki, mən bu fikrimin üzərində dururam və bu işləri, yəni sahibkarlığı
Azərbaycanda inkişaf etdirmək üçün, xarici sərmayənin Azərbaycana gəlməsini həvəsləndirmək üçün bundan
sonra da cürbəcür tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edəcəyəm və özüm də şəxsən bu işlərlə məşğul
olacağam.
"Həyat Recensi" şirkətinin Azərbaycanda gördüyü işləri bir daha alqışlayıram. "Həyat Recensi" şirkətini
bundan sonra da Azərbaycanda daha çox işlər görməyə dəvət edirəm və onlara bütün işlərində yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
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ABŞ-IN ENERGETİKA NAZİRİ BİLL RİÇARDSONUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
18 avqust 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən sizi ürəkdən salamlayıram və ümidvaram ki, bu görüşümüz çox
əhəmiyyətli və mənalı olacaqdır.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələr son illər çox sürətlə inkişaf edir və genişlənir.
Şübhəsiz ki, bu, hər iki ölkənin, dövlətin istək və arzuları ilə təmin olunur. Bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
əlaqələrimizdə iqtisadiyyat, enerji daşıyıcıları sahəsində əlaqələrimiz xüsusi yer tutur. Bəlkə də, demək olar ki,
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin intensivləşməsinin və sürətlə inkişaf etməsinin
əsasını qoyan da bizim enerji daşıyıcıları sahəsində əməkdaşlığımızın başlanması idi.
Məlumdur ki, beş il bundan öncə – 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Qərb
ölkələrinin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri arasında imzalanmış ilk böyük
müqavilə «Əsrin müqaviləsi» adını almış müqavilədir. Biz bu müqavilə ilə həm Amerika-Azərbaycan əlaqələri,
həm də Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunması nöqteyi-nəzərindən böyük bir işin təməlini
qoyduq. Biz beş ildə bu sahədə gördüyümüz işləri yekunlaşdırırıq və sentyabrın 20-də «Əsrin müqaviləsi»nin
bağlanmasının beşinci ildönümünü, şübhəsiz ki, bizimlə bərabər çalışan ölkələrlə, şirkətlərlə birgə qeyd
edəcəyik. Ancaq indi demək olar ki, ötən bu beş il müddətində biz çox böyük və çox əhəmiyyətli yol keçmişik.
Yenə də qeyd edirəm, bu işlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı xüsusi yer
tutur. Bizim əməkdaşlığımız indiyədək həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük şirkətləri ilə, eyni zamanda,
Amerika dövləti ilə və hökumətin daxilində Energetika Nazirliyi ilə aparılır. Ona görə də Amerika Birləşmiş
Ştatlarının hökumət üzvlərindən Azərbaycanı ən çox ziyarət edən Amerikanın energetika naziri olmuşdur.
ABŞ-ın bütün energetika nazirləri ilə bizim çox xoş münasibətlərimiz, səmərəli əməkdaşlığımız olubdur.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika nazirləri xanım O’liri, cənab Penya ilə görüşmüşəm və indi də
cənab Riçardsonla görüşürük.
Cənab nazir, çox məmnunam ki, siz mənim dəvətimi qəbul edib, nəhayət, Azərbaycana gəldiniz. Mən
1997-ci ilin iyulunda Nyu-Yorkda sizinlə ilk görüşümü xatırlayıram. O zaman siz Birləşmiş Millətlər
Təşkilatında Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi idiniz. Mən hələ o vaxt sizi Azərbaycana səfərə dəvət
etmişdim. Ancaq siz energetika naziri vəzifəsini tutandan sonra bizə daha da yaxın oldunuz və mən çox məmnunam ki, siz Azərbaycandasınız. Bilirəm ki, gecə yol gəlmisiniz, yorulmusunuz, bu gün səhərdən isə burada
görüşlər keçirirsiniz. Amma məlumdur ki, siz gənc və çox güclü adamsınız. Ona görə də gecə də, gündüz də
işləyirsiniz.
Mən bilirəm ki, siz bu gün çox səmərəli danışıqlar aparmısınız. Güman edirəm ki, bizim bugünkü
danışığımız çoxsahəli olacaqdır. Buyurun.
B i l l R i ç a r d s o n (ABŞ-ın energetika naziri): Cənab prezident, hər şeydən əvvəl, Sizinlə görüşmək
və gözəl ölkənizdə olmaq bizim üçün şərəfdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla xüsusi əlaqələri
vardır. Mən çox şadam ki, Sizin nəvazişli dəvətinizi həyata keçirməyə imkan tapa bildim.
Cənab prezident, Sizin dostunuz Bill Klinton Sizə öz hərarətli salamlarını yetirir. O, məndən xahiş etdi ki,
Sizin səhhətinizlə maraqlanım, Sizdən səhhətinizi soruşum. İndi Sizi gördükdən sonra geriyə qayıtdıqda tam
əminliklə ona deyə bilərəm ki, Siz çox yaxşı görünürsünüz. Biz çox şadıq ki, Siz belə tezliklə sağalmısınız.
Cənab prezident, dostunuz, Sizə böyük hörməti olan prezident Bill Klinton çox xahiş etdi ki, Sizə onun ən
yaxşı salamlarını yetirim. Mən onu dörd gün bundan əvvəl görmüşəm.
Cənab Prezident, mən Sizi «Əsrin müqaviləsi»nin beşinci ildönümü münasibətilə də təbrik edirəm. Mən
Sizi «Şahdəniz» müqaviləsinin həyata keçirilməsi sahəsində uğurlara görə də təbrik edirəm. Cənab Volf məndən
xahiş edib Sizdən soruşum ki, «Şahdəniz» müqaviləsindən ona bir pay düşürmü? Mən cavab verdim ki, xeyr.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Şahdəniz» müqaviləsində Amerika Birləşmiş Ştatları iştirak etməyib.
B i l l R i ç a r d s o n: Cənab Prezident, məlum olduğu kimi, bizim nümayəndə heyətinin tərkibində çox
hörmətli adamlar vardır. Cənab Con Volf səfir, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin və dövlət katibinin
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xüsusi müşaviridir. Cənab Cozef Qrandmeyson Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət və İnkişaf Agentliyinin
direktorudur. O, hansı ölkəyə gedirsə, yaxşı xəbərlər və çoxlu pul gətirir. Bizim heyətə ABŞ-ın dövlət və
energetika departamentlərindən də nümayəndələr daxildir. Bugünkü görüşümüzdə ABŞ səfirliyinin nümayəndələri də iştirak edirlər.
Cənab Prezident, haqqında bəhs edəcəyim mövzulara keçməzdən əvvəl demək istəyirəm ki, mən bu
əfsanəvi Bakı şəhərində olmağımdan çox şadam. Sizin ölkənizin böyük tarixi vardır, o həm də çox füsunkardır.
Nümayəndə heyətimiz cədvəli elə tərtib edibdir ki, mən bu gözəlliyi görə bilməyim. Lakin ümid edirəm ki, mən
gələcəkdə imkan tapıb buraya dönəcəyəm və bu füsunkarlığı görəcəyəm. Mən bilirəm ki, Sizin şəhəriniz və
xüsusilə Dənizkənarı park çox gözəldir.
Cənab Prezident, onu da deməliyəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər dənizindən kənar sahələrdə də
Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq etməyi çox istəyir. Biz mənim məşğul olduğum energetika sahəsində Sizinlə sıx
əməkdaşlıq etmək istəyirik. Biz Azərbaycan hökumətinin rəsmi şəxsləri ilə birlikdə gələcək əməkdaşlığımız
barədə bu gün geniş söhbətlər etmişik.
Cənab Prezident, bizi salamladığınıza görə Sizə minnətdaram. Mən çox şad olardım ki, bir sıra
məsələlərin müzakirəsinə keçək. Mən maraqlanıram ki, biz bu müzakirəni necə keçirəcəyik. Baxıram ki, burada
bizə qulaq asanların sayı çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz necə istəyirsiniz?
B i l l R i ç a r d s o n: Mənim fikrimcə, üzbəüz danışsaq, daha yaxşı olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı.
Hörmətli cənab nazir, Azərbaycan, Bakı haqqında və mənim barəmdə söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə
təşəkkür edirəm.
Mənim əziz dostum prezident cənab Bill Klintondan gətirdiyiniz salam mənim üçün çox dəyərlidir və çox
əzizdir. Bu salama və bu xoş arzulara görə prezident Bill Klintona təşəkkürümü bildirirəm və ümidvaram ki, siz
mənim minnətdarlığımı ona çatdıracaqsınız.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi dairələrinin və xüsusən prezident Bill Klintonun mənim səhhətimlə
daim maraqlanması məni çox mütəəssir edir, sevindirir. Bu, bizim dostluğumuzun əlamətidir, bir-birimizə olan
mehriban münasibətlərimizin göstəricisidir.
Bu fürsətdən istifadə edib bir daha bildirmək istəyirəm ki, bu ilin aprel ayında mən Vaşinqtonda olarkən
üzərimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparılması barədə xəbər alan prezident Bill Klinton və Amerika hökumətinin
digər üzvləri orada olduğum bütün dövr ərzində mənim müalicəmə çox ciddi nəzarət etmişlər. Onlar mənə daim
ciddi diqqət və qayğı göstərmişlər. Bunların nəticəsində də həm cərrahiyyə əməliyyatı uğurla keçdi və həm də
mən qısa müddətdə xəstəxanadan çıxdım. Allaha şükürlər olsun ki, səhhətim yaxşıdır, hətta həkimlərin
proqnozundan da daha yaxşı görünür. Cənab nazir, mən xəstəxanada olarkən sizin də qayğınızı hiss etdim,
məktubunuzu aldım.
Mən bütün bunlara görə əziz dostum Bill Klintona, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətinə, hökumətin
üzvlərinə və cənab nazir, şəxsən sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Biz çox məmnunuq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana xüsusi münasibət göstərir və
regionumuzda Azərbaycanla əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verir. Şübhəsiz ki, bizim bu əlaqələrimiz neft, enerji
daşıyıcıları problemlərindən çox-çox genişsahəlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında qısa
müddətdə belə dostluq, mehribanlıq, partnyorluq əlaqələrinin yaranması, şübhəsiz ki, Azərbaycan üçün çox
əhəmiyyətlidir.
Bütün bu dövrdə görülən işlərdə prezident cənab Bill Klintonun xüsusi rolu olmuşdur. Mənim ona çox
böyük hörmətim və ehtiramım vardır. Siz də bilirsiniz ki, sabah cənab Bill Klintonun doğum günüdür. Mən bu
gün məktub göndərib doğum günü münasibətilə onu təbrik etmişəm. Ancaq bu fürsətdən istifadə edib, Amerika
hökuməti nümayəndə heyətinin qarşısında Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, mənim əziz dostum Bill
Klintonu doğum günü münasibətilə təbrik edirəm, ona cansağlığı, uzun ömür və bütün işlərində uğurlar
arzulayıram.
Bizim bugünkü söhbətimizi davam etdirmək üçün, şübhəsiz ki, mətbuat nümayəndələrindən xahiş
edəcəyəm ki, buranı tərk etsinlər. Ancaq burada bir imzalanma mərasimi olacaqdır. Yəqin ki, mətbuat
nümayəndələri o zaman salona daxil ola bilərlər.



Görüşdən sonra Azərbaycan hökuməti adından Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, ABŞ hökuməti adından ABŞ-ın Ticarət
və İnkişaf Agentliyi arasında sazişin imzalanma mərasimi oldu.
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ERMƏNİSTAN–AZƏRBAYCAN MÜNAQİŞƏSİNİN SÜLH YOLU İLƏ HƏLLİ
MƏSƏLƏLƏRİNİ ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ ROBERT KOÇARYANLA MÜZAKİRƏ
ETMƏK ÜÇÜN İSVEÇRƏNİN CENEVRƏ ŞƏHƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ
HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
21 avqust 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, xalqımız Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunacağına böyük ümid bəsləyir. İnanırıq ki, ikitərəfli danışıqlar gələcəkdə çox böyük nəticə verəcəkdir.
növbəti səfəriniz barədə bir neçə kəlmə deməyinizi xahiş edirəm.
C a v a b: Növbəti səfərim elə buna həsr olunubdur. Bilirsiniz ki, biz beş ildən artıqdır atəşkəs şəraitində
yaşayırıq. Ötən beş ildə məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün bütün vasitələrdən istifadə etmişik. Birincisi,
ATƏT-in Minsk qrupu bütün bu müddətdə daim fəaliyyət göstərir və həmsədrlər, onların nümayəndələri bu
illərdə öz təkliflərini veriblər və bunlar müzakirə olunubdur. Ancaq hələ ki, bu təkliflərdən heç birisi qəbul
edilməyibdir. Buna baxmayaraq, ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədrləri bu işləri davam etdirirlər. Ancaq
bununla bərabər, dediyim kimi, biz çalışırıq ki, bütün vasitələrdən istifadə edək. Burada heç bir vasitə bizim
üçün mənfi ola bilməz, hər bir vasitədən istifadə etmək lazımdır.
Bu baxımdan, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, dünyada və böyük ölkələrdə belə fikir var ki, Minsk qrupunun
danışıqları ilə yanaşı, bəlkə birbaşa danışıqlar da məsələnin irəli getməsinə müəyyən kömək edə bilər. Bilirsiniz
ki, mən aprel ayında bu baxımdan Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla Vaşinqtonda görüşüb danışmışdım.
Bir ay bundan öncə Cenevrədə danışmışdım. İndi də yenə Cenevrəyə gedirəm, görüşək, danışaq. Məqsədimiz
odur ki, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün hər iki tərəfdən qəbul oluna biləcək təkliflər, yəni razılıq əldə
edə bilək. Bundan ötrü gedirəm.
S u a l: Azərbaycan tərəfdən hansısa qarşılıqlı kompromislərə getmək konkret olaraq
müəyyənləşdirilibmi?
C a v a b: Bilirsiniz, kompromislər haqqında danışıqlar aparılır. Əgər danışıqlar nəticə versə, əgər görsək
ki, o tərəfin kompromisi, bu tərəfin kompromisi bizim üçün əlverişlidir, onda sizə deyə bilərəm. Amma indi
bunu deyə bilmərəm.
S u a l: Cənab prezident, Vardan Oskanyan belə bir ifadə işlətmişdir ki, Dağlıq Qarabağa status
müstəqillikdən aşağı, muxtariyyətdən yuxarı ola bilər.
C a v a b: Bu, köhnə sözdür, yeni bir şey deyildir. Onlar bunu çoxdan deyirlər. Onlar bu sözü işlədirlər.
Hərə öz istədiyi fikri işlədir, başa düşürsünüzmü, - onlar öz istədiklərini, biz öz istədiyimizi.
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AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNİSTAN PREZİDENTLƏRİNİN GÖRÜŞÜNDƏN
SONRA BƏYANATI
22 avqust 1999-cu il
Cenevrə
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Bu gün burada Ermənistan Respublikası prezidentinin və Azərbaycan Respublikası prezidentinin görüşü
oldu.
Bu, bizim ikinci təkbətək görüşümüzdür. Bir ay əvvəl olmuş görüş də, bu görüş də burada, Cenevrədə
keçirilmişdir.
Hər şeydən əvvəl İsveçrənin, Cenevrənin hakimiyyət orqanlarına təşəkkür etmək istərdim. Ona görə ki,
onlar bizə görüşmək və qarşılıqlı münasibətlərimizə aid olan məsələləri müzakirə etmək imkanı vermişdir.
Burada bu baxımdan hər şey gözəldir və hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə görüşlərə zərurət olarsa, bundan
ötrü başqa şəhər axtarmaq lazım deyildir.
Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin - Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama
salınmasına aid bir çox məsələləri müzakirə etdik. Hesab edirəm ki, bir ay əvvəlki görüş də, bu görüş,
keçirdiyimiz söhbətlər, apardığımız danışıqlar da faydalıdır və bizə münaqişənin dincliklə nizama salınmasının
real yollarının axtarışı ilə daha yaxşı məşğul olmağa imkan verir.
Prezident Robert Koçaryanla biz həm Azərbaycanın maraqları, həm də Ermənistanın maraqları barədə çox
açıq danışdıq. Lakin mənə xoşdur ki, hər ikimiz belə bir eyni fikirdə olduq ki, biz məsələnin dincliklə nizama
salınmasının qarşılıqlı maraqlara cavab verən yollarını axtarıb tapmalıyıq.
Bununla əlaqədar biz görüş zamanı həmin məsələyə toxunduq və bu gün demək istəyirəm ki, Azərbaycan
atəşkəs rejiminin qorunub saxlanması, hər hansı pozuntulara yol verilməməsi, münaqişə sülh yolu ilə qəti olaraq
nizama salınan vaxtadək bu rejimin saxlanması mövqeyində əvvəlkitək möhkəm dayanmışdır.
Praktiki baxımdan razılığa gəldik ki, biz Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının
müdafiə nazirlərinə belə bir göstəriş verək ki, onlar görüşüb, atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi üçün
konkret tədbirlər müəyyənləşdirsinlər. Bunu çox böyük bir nailiyyət kimi qeyd edirəm ki, heç bir xarici ölkənin
iştirakı olmadan, sülhyaratma qüvvələrinin hər hansı müdaxiləsi olmadan biz beş ildən artıqdır münaqişə
vəziyyətində olsaq da, atəşkəs rejimi vəziyyətindəyik və onu qoruyub saxlayırıq.
Bununla yanaşı, atəşkəs xəttində atışmalar, həm bu, həm də digər tərəfdən itkilər olur. Bu, bizi narahat
edir. Ona görə də biz atəşkəs rejimini möhkəmləndirməyi və bu məqsədlə elə etməyi zəruri bilirik ki, atışmalar
olmasın, itkilər olmasın.
O ki qaldı nizamasalma probleminə, zənnimcə, biz belə bir yekdil fikirdəyik ki, qarşılıqlı kompromislərə hər iki ölkənin milli maraqlarına uyğun olan kompromislərə getməliyik. Görünür, dialoqumuzu və danışıqlar
prosesimizi hər halda gücləndirmək üçün biz son bir neçə ayda əslində zəifləmiş olan bu danışıqlar prosesinə
yenidən başlamalıyıq.
Biz bu məsələ ilə əlaqədar xarici işlər nazirlərinə müvafiq göstərişlər verdik. Buna görə də ümidvaram ki,
bizim şəxsi görüşlərimizi və keçirdiyimiz söhbətləri nəzərə alaraq danışıqlar prosesinin yenidən başlanması
münaqişənin sülh yolu ilə nizama salınmasına nail olmaq sahəsində bütün işi gücləndirə bilər.
Azərbaycan şübhə etmir ki, münaqişəni nizama salmaq, özü də sülh yolu ilə nizama salmaq lazımdır. Hər
şeydən görürəm ki, buna Ermənistanın da şübhəsi yoxdur. Ancaq hər halda, biz bu mürəkkəb məsələdə gərək ən
düzgün qərarlar axtarıb tapaq. Azərbaycan məsələnin sülh yolu ilə nizama salınmasını istəyir və biz dincliklə
nizamasalmaya nail olmaq üçün hər şey edəcəyik.
Əgər bütövlükdə Qafqazda sülh bərqərar edilsə, xüsusən də Ermənistanla Azərbaycan arasındakı
münaqişə nizama salınsa, onda ölkələrimiz qarşısında, ümumən Qafqazda böyük perspektiv açılar. Biz bunu
dərk edirik və bunu əsas tutaraq müvafiq tədbirlər görürük və görəcəyik.
Diqqətinizə görə sağ olun.
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CENEVRƏDƏN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA
AZƏRBAYCAN TELEVİZİYASI MÜXBİRİNİN SUALINA CAVABI
23 avqust 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Cenevrədə danışıqların nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Salaməleyküm. Bizim danışıqlarımız, Ermənistan prezidenti ilə mənim aramda olan
danışıqlar haqqında dünən biz danışıqlar qurtaran kimi mətbuat konfransı keçirdik və orada bəyanat verdik.
Güman edirəm ki, bu bəyanat sizə məlumdur.
Orada, Cenevrədə dediyim kimi, bir daha deyə bilərəm ki, bu danışıqlar çox əhəmiyyətlidir və çox faydalıdır.
Bu danışıqlar zamanı biz bir çox məsələləri hər iki tərəf üçün aydınlaşdırırıq, dəqiqləşdiririk.
Danışıqlar onu göstərir ki, biz də, Ermənistan tərəfi də bundan sonra məsələnin sülh yolu ilə həll olunması
prinsipləri əsasında hərəkət edəcəyik. Ona görə də biz dünən bəyan etdik ki, danışıqların nəticəsi kimi, atəşkəs
rejimini bundan sonra da saxlayacağıq, qoruyacağıq və möhkəmləndirəcəyik. Bunun üçün də biz belə bir
razılığa gəldik ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfi müdafiə nazirlərinə göstərişlər verəcəklər ki, onlar
görüşsünlər və cəbhə bölgəsində baş verən bəzi hadisələri aradan qaldırmağa çalışsınlar. Əsas məqsəd ondan
ibarətdir ki, gələcəkdə atəşkəs rejiminin pozulmasına səbəb olan heç bir kiçik hadisəyə yol verilməsin.
Şübhəsiz ki, danışıqlarda hər iki tərəf öz mövqeyini müdafiə edir. Bu təbiidir. Minsk qrupunun son təklifləri
hələ indiyə qədər gündəlikdədir. Biz bu məsələni də müzakirə etdik, bir daha baxdıq. Ancaq məsələni həqiqətən
sülh yolu ilə həll etmək üçün hər iki tərəf eyni fikri ifadə etdi ki, müəyyən kompromislərə getmək lazımdır.
Şübhəsiz ki, bunlar asan məsələ deyildir. Ancaq hesab edirəm ki, bizim bu danışıqlarımız, ümumiyyətlə, yeni
bir vasitə kimi, bu sülh danışıqları prosesinə bundan sonra kömək edəcəkdir. Güman edirəm ki, bu danışıqlar
bundan sonra da davam edəcəkdir.
Mən sizə bundan artıq bir şey deyə bilmərəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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UKRAYNA RESPUBLİKASININ MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
24 avqust 1999-cu il
Hörmətli səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Ukraynanın milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir və Ukrayna xalqına
sülh, tərəqqi və firavanlıq arzulayıram.
Öz müstəqilliyinin 8 ili ərzində Ukrayna böyük və şərəfli yol keçmiş, böyük uğurlara nail olmuşdur.
Ukrayna səfirinin çıxışında gətirilmiş konkret faktlar buna inandırıcı sübutdur. Biz Azərbaycanda bu uğurlara
sevinirik, çünki Ukrayna Avropanın və dünyanın ən iri ölkələrindən biridir, çox böyük iqtisadi potensiala
malikdir, dünyada mühüm coğrafi-strateji mövqe tutur.
Ukrayna ilə bizim aramızda sıx, çox səmimi dostluq münasibətləri yaranıb və mövcuddur. Buna görə də
Ukraynanın uğurları bizi sevindirir, çünki bu uğurlar onun müstəqilliyini, beynəlxalq həyatda mövqelərini
möhkəmləndirir və müstəqillik yoluna qədəm qoymuş başqa ölkələr üçün yaxşı nümunədir.
Şübhə etmirəm ki, Ukraynanın demokratik, müstəqil inkişafı yolunda qarşıya çıxan çətinlikləri aradan
qaldırmaq mümkündür. Ukrayna böyük imkanlara malikdir. Burada aparılan islahatlar - həm siyasi, həm də
iqtisadi islahatlar Ukraynanın malik olduğu potensialı artıq hərəkətə gətirir və təbii ki, iqtisadiyyatın daha
uğurlu inkişafını və ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsini təmin edəcəkdir.
Ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluğun böyük tarixi var. Lakin Ukrayna və Azərbaycanın
müstəqillik illəri bu tarixdə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu illər ərzində biz daha yaxınlaşmışıq, daha çox
dostlaşmışıq, bütün sahələrdə sıx əməkdaşlığın zəruriliyini, qarşılıqlı dəstək və yardımın zəruriliyini daha çox
hiss etmişik.
Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın Azərbaycana səfəri zamanı və mənim Ukraynaya səfərim
zamanı Ukrayna ilə Azərbaycan arasında imzalanmış sənədlər əməkdaşlığımızın geniş, hərtərəfli və səmərəli
olması üçün yaxşı bünövrə qoymuşdur. Bununla yanaşı, hələ çox ehtiyat mənbələri var və əməkdaşlığımızı
getdikcə daha yüksəklərə qaldırmaq üçün Ukrayna da, Azərbaycan da bunlardan istifadə etməlidir.
Əməkdaşlığımızı daha yüksəklərə qaldırmaq üçün isə imkanlar var.
Biz beynəlxalq təşkilatlarda Ukrayna ilə fəal əməkdaşlıq edirik. Bir çox beynəlxalq məsələlərdə
mövqelərimiz əslində uyğun gəlir. Əslinə qalsa, bu elə bir təməldir ki, biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında da,
ATƏT-də də, MDB-də də, GUÖAM kimi təşkilatda da müvəffəqiyyətlə əməkdaşlıq edə bilərik. Hesab edirəm
ki, GUÖAM da onu bu yaxınlarda yaratmış olan beş ölkə üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ukrayna dövlətinin fəaliyyətində öz qüvvələrinə olan möhkəm inam, seçilmiş müstəqillik yoluna möhkəm
inam, hər hansı digər ölkələrdən asılılığa həmişəlik son qoymağa möhkəm inam bizi xüsusilə cəlb edir.
Azərbaycan bu mövqelərdə möhkəm dayanmışdır və onların Azərbaycan üçün həyati, həlledici əhəmiyyəti var.
Buna görə də bu amil bizi çox birləşdirir və hərtərəfli əməkdaşlıq üçün şərait yaradır.
Ukraynanın böyük iqtisadi imkanları var və biz imkanlardan dövlətlərarası ticarətdə, əmtəə mübadiləsində
və başqa sahələrdə istifadə etməliyik. Ukrayna Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatlarına böyük maraq göstərir. Bu
ilin aprelində biz Bakı-Supsa kəmərini açdıq, mərasimdə Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçma da iştirak
edirdi və o, xahiş etdi ki, bu boru kəməri ilə nəql olunan neftin vurulduğu ilk tankerlərdən biri Ukraynaya
göndərilsin.
Əlbəttə, onların Supsanı, Poti və İliçovski bərə ilə birləşdirmək barədə təklifləri var, - əslində, biz bu
bərəni açdıq və o, işləyir, - onlar neft məhsullarının bu xətlə daşınmasını nəzərdə tuturlar. Neft kəməri barədə də
təkliflər var və sair. Lakin bütün bunlar, şübhəsiz, perspektivə aiddir. Bununla yanaşı, həmin təkliflər sübut edir
ki, Ukrayna Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə və dərinləşməsinə böyük maraq
göstərir. Biz bunu dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik.
Burada deyildiyi kimi, Ukraynada məhsul yığımı zamanı neft məhsulları sarıdan böyük çətinliklər yarandı
və onlar kömək üçün bizə müraciət etdilər. Yeri gəlmişkən, şadam ki, bu il Ukraynada yaxşı məhsul
yetişdirilmişdir, sevinirəm ki, onlar məhsulu yığa bilmişlər, bu işdə bizim də payımız var. Leonid Daniloviç
mənə şəxsən müraciət etmişdi. Deməliyəm ki, bu məsələni həll etmək bizim üçün asan deyildi, lakin biz onlara
hər halda yardım göstərdik. Buna görə də mənə xoşdur ki, Ukrayna üçün bu çətin vaxtda Azərbaycanın yardımı
Ukraynada nəinki dövlət səviyyəsində, həm də ictimaiyyət arasında yüksək qiymətləndirilir. Məhz bu, səmimi
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münasibətlərimizin, qarşılıqlı yardımımızın, möhkəmlənən dostluğumuzun göstəricisidir.
Hazırda Ukraynada prezident seçkiləri üzrə seçkiqabağı kampaniya aparılır. Əlbəttə, biz onun gedişini
izləyirik və istəyirik ki, bu seçkilər demokratiya, hüquq əsasında keçsin. Bununla yanaşı, hər bir insanın, hər bir
ölkənin düşünmək haqqı var ki, bu və ya digər ölkənin prezidenti kim olmalıdır. Ötən illər ərzində Ukrayna ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafında prezident Leonid Daniloviç Kuçmanın böyük xidməti var.
Bizim onunla əməkdaşlığımız və Leonid Daniloviç Kuçma ilə mənim şəxsi dostluğum Ukrayna ilə Azərbaycan
arasında münasibətlərdə mühüm rol oynayır və şübhəsiz, dövlətlərarası münasibətlərimizin daha da inkişaf
etməsi üçün amildir. Buna görə də biz, şübhəsiz, istəyirik ki, bu seçkilər uğurla, demokratik əsasda keçsin və
əlbəttə, hörmətli Leonid Daniloviç Kuçma yenidən prezident seçilsin.
Mən bu adamı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında münasibətlərin möhkəmlənməsi və inkişafındakı
xidmətlərinə görə, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri yarandığına və mövcud
olduğuna görə çox qiymətləndirirəm. Bu işdə hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmanın böyük xidməti var. Mənim
fərmanımla o, Azərbaycanın ali ordeni - "İstiqlal" ordeni ilə təltif olunmuşdur. Zənnimcə, bu amil də onu
göstərir ki, biz dostluğumuzu möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək istəyirik. İnanıram ki, Ukraynada seçkilər
uğurla keçəcək, inanıram ki, Ukrayna xalqı düzgün seçim edəcək, inanıram ki, Ukrayna bundan sonra da
müstəqillik və azadlıq yolu ilə gedəcəkdir.
Sizi bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİİN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ QƏDRİ ECVET TEZCAN
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
26 avqust 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz indi sizinlə söhbətə başlayarkən hər dəfə «keçmiş olsun» demək lazımdır,
başsağlığı vermək lazımdır. Zəlzələ baş verəndən indiyə qədər, məlumdur, - fəlakət o qədər böyükdür ki, bu,
həm Türkiyə üçün fəlakətdir, həm Azərbaycan üçün fəlakətdir, həm də bütün türk dünyası üçün ağır fəlakətdir.
Ona görə də bunun ağrısı-acısı hələ uzun müddət insanların qəlbindən, insanların fikrindən çıxmayacaqdır. Odur
ki, bir daha deyirəm – keçmiş olsun. Vəfat edənlərə Allah rəhmət eləsin, yaralananlar tezliklə sağalsın.
Ümidvaram ki, Türkiyə Cümhuriyyəti qüdrətli, iqtisadi cəhətdən çox böyük imkanlara malik olan bir
dövlət kimi, bu zəlzələnin vurduğu bütün zərəri tezliklə aradan qaldıracaqdır. Yəni mən hesab edirəm ki, uçulan
evlər də, dağılan başqa qurğular da bərpa olunacaqdır. Məsələn, orada böyük bir neft emalı zavodu yanıbdır, - o
da bərpa ediləcəkdir. Amma insanları geri qaytarmaq mümkün olmayacaq. Bu itkilərin içərisində insanların
itkisi çox ağır bir şeydir. Ancaq bizim xalqlarımız tarix boyu çox belə şeylərə dözüblər. Güman edirəm, biz
buna da dözəcəyik.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n: Hörmətli cümhur başqanım, birinci, məni qəbul etdiyinizə görə Sizə
minnətdaram. Sizə Türkiyə dövləti adından, Türkiyədə, Anadoluda yaşayan 60 milyon turkün adından və bir də
Azərbaycanda yaşayan 5 min türkün adından minnətdarlığımı çatdırmaq istəyirəm.
Başda zati-aliləriniz olmaqla Azərbaycan xalqının Türkiyədə baş vermiş bu zəlzələ nəticəsində fəlakətə
uğrayan insanların acısına göstərdiyi yaxınlığa görə mən Sizə minnətdarlığımızı çatdırmaq istəyirəm.
Hörmətli cümhur başqanım, bu zəlzələ 17 avqust gecə saat 3-də baş verdikdən çox az bir zaman
keçdikdən sonra başda, zati-aliləri, Siz olmaqla, Baş nazir, onun müavinləri, nazirlərin hamısı, zavodların
direktorları, komitələrin sədrləri, deputatlar, tanınmış ziyalılar, yüzlərlə kişi, xanım, Dövlət Əmlak Komitəsinin
sədri səfirliyə gələrək bizə başsağlığı verdilər. Onlara dedim ki, mən də sizə başsağlığı verirəm. Çünki bu, iki
eyni millətdir, iki qardaş və dost dövlətdir.
Hörmətli cümhur başqanım, mən 18-19 aydır ki, burada səfir kimi işləyirəm. Buraya gəlməmişdən əvvəl
və buraya gəldikdən sonra da bu iki qardaş dövlətin, millətin bir-birinə olan məhəbbətinin rəmzlərini
görmüşdüm. Amma iki millətin bir-birinə bu qədər məhəbbəti olduğunu bu dəfə öz gözlərimlə gördüm. Zatialiləriniz başda olmaqla, dövlətin yüksək vəzifəli şəxslərinin başsağlığı verməsi, yardım, kömək göstərməsi bu
yerdə təbii bir işdir. Amma mən sizə məlumat vermək istəyirəm ki, artıq zəlzələdən 9 gün keçməsinə
baxmayaraq bizim səfirliyin telefonları hələ də susmayıbdır. Minlərlə insan - ağsaqqal, qadın, uşaq, kişi, xanım
– hamısı səfirliyimizə özləri gələrək başsağlığı verdilər. Bununla bərabər, minlərlə insan qan, pul vermək üçün
bizə müraciət etdi. Bizə ən çox təsir göstərən o oldu ki, bəzi insanlar dedilər ki, bizim pulumuz yoxdur, amma
icazə verirsinizsə, biz fəhlə kimi gedib Türkiyədə zəlzələnin dağıntıları altında qalmış insanları xilas etmək,
çıxarmaq istəyirik. Balaca qızlar, oğlanlar gəldilər. Onlar yaxın günlərdə məktəbin açılışı ilə əlaqədar özlərinə
aldıqları geyimləri, dəftər-qələmləri, məktəb ləvazimatlarını Türkiyədə zərər çəkən kiçik uşaqlara ərməğan etmək üçün gətirib bizə verdilər. Bəzi uşaqlar içərisinə pul yığdıqları qutuları «Türkiyəyə göndərin» deyə bizə
bağışladılar. Belə halların sayı-hesabı yoxdur. Mən bunları təsvir etməkdə acizəm. Bu, bir məhəbbətin
göstəricisidir.
Zati-aliləri, yəqin ki, televiziyada görmüsünüz, - müxtəlif ölkələrdən, 50-dən artıq ölkədən Türkiyəyə
yardım göstərildi. Amma mən heç sanmıram ki, Bakıda olduğu kimi, başqa yerlərdəki səfirliklərimizdə bu qədər
sayda insan özü müraciət etsin. Məncə bu, iki dövlətin, iki millətin bir-birinə olan yaxınlığının ən gözəl
ifadəsidir. Bu baxımdan bir daha zati-alilərinizin şəxsində Azərbaycan xalqına öz minnətdarlığımı və
millətimin minnətdarlığını çatdırmaq istəyirəm.
Mən bu barədə Türkiyədəki televiziyalara və qəzetlərə də müsahibə verdim.
Hörmətli cümhur başqanım, Sizin buyurduğunuz kimi, hesab edirəm ki, orada rəhmətə gedən insanları
geriyə qaytarmaq mümkün deyildir. Amma yerdə qalanlara Azərbaycan xalqının bu qədər yaxın olması onların
acılarını, kədərlərini hər halda, bir az aşağı endirmişdir.
Hörmətli cümhur başqanım, icazənizlə onu da deyim ki, bu fəlakətə düçar olan insanlara kömək etmək
üçün Sizin tapşırığınızla Baş nazirin müavini Abid Şərifovun başçılığı ilə bir təyyarə həkimin və xilasetmə
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işlərinə kömək etmək üçün gedən hərbçilərin Türkiyədə etdikləri yardımlara görə Sizə təkrar təşəkkür etmək
istəyirəm. Məndə olan məlumata görə, 40-dan artıq insanı dağıntıların arasından xilas edib həyata yenidən
qaytarmış o insanların göstərdikləri yardım inanılmaz dərəcədədir. Yenə Sizin tapşırığınızla göndərilən 2 min
ton yanacaq bu gün Batumi limanına çatmışdır. Güman edirəm ki, sabah Türkiyədən gələn gəmi onu lazımi
yerə çatdıracaqdır.
Hörmətli cümhur başqanım, Sizə özəl bir təşəkkür də etmək istəyirəm. Bunu daxili işlər nazirinə özüm
demişəm. Amma Sizə də çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, neft emalı zavodunda böyük bir yanğın baş
vermişdi. Bu yanğına texniki baxımdan bəzi ölkələrdən yardım da gəldi. Amma Azərbaycandan Yanğın
Təhlükəsizliyi İdarəsinin bir briqadası getmişdi. Mən oradakı zavodun sədri ilə görüşdüm. O mənə dedi ki, bu
briqadanın üzvləri canlarından keçərək, özlərini yanğının içinə ataraq ən böyük şücaəti göstərmişlər. Mən Sizə
bu sahədə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, çox böyük bir işdir. Dedilər ki, onlar ancaq öz
məmləkətlərində bu qədər qəhrəmanlıq göstərə bilərdilər.
Məlumat verim ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə bu gün dərmanlardan, paltarlardan və
digər əşyalardan ibarət yardım təyyarə ilə Türkiyəyə göndərilmişdir. Hörmətli cümhur başqanım, bundan başqa,
eşitmişəm ki, Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət Yol Polisinin, Elmlər Akademiyasının əməkdaşları, Bakı Dövlət
Universitetinin professorları, Respublika Prokurorluğunun, Dövlət Geodeziya və Xəritəçəkmə Komitəsinin
bütün işçiləri, eləcə də ayrı-ayrı adamlar və mənim bilmədiyim minlərlə insan müxtəlif banklarda açılan
hesablara öz əmək haqlarından Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara yardım üçün pul köçürmüşlər. Bundan əlavə, siyasi partiyalardan, qadın cəmiyyətlərindən, rayonlardan yüzlərlə insan səfirliyə başsağlığı verməyə gəldi.
Mən duyğularımı Sizə çatdırmaqda acizəm. Bunun üçün bir daha zati-alilərinizin şəxsində Azərbaycan
xalqına təşəkkürlərimi bildirirəm. Dostlar, qardaşlar belə gündə tanınır.
Hörmətli cümhur başqanım, bir şeyi də demək istəyirəm. Türkiyə televiziya kanallarına baxdıqda içimdən
belə bir duyğu keçdi ki, türk milləti harada olursa-olsun belə çətin günündə mütləq dözümlülük göstərir, bir
araya gəlir. Arzu edirəm ki, təkcə çətin gündə deyil, yaxşı gündə də bir-birimizə belə kömək edək, sevgimizi
göstərək, məhəbbətimizi bu şəkildə ifadə edə bilək.
Mən zati-alilərinizi yüz faiz əmin edirəm ki, türk xalqı bunun altından qalxacaq. Biz üç min illik
tariximizdə neçə belə faciələr keçirmişik. Bu sınaqdan da çıxacağıq. Bizim Anadolu türkcəsində gözəl bir
məsəl vardır. Deyirlər ki, hər müsibətdən bir nəticə çıxarmaq lazımdır. Güman edirəm ki, dövlətimiz bu bəladan
mütləq bir nəticə çıxaracaq, dərs alacaqdır. İstərdim ki, bundan sonra heç bir yerdə belə bir fəlakət olmasın.
Amma əgər olarsa da, bu qədər insan itkisi olmasın. Tam əminəm ki, türk dövləti, milləti bu ağır vəziyyətdən
çıxacaqdır. Sizə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə verdiyiniz məlumatlara və bu minasibətlə, zəlzələnin vurduğu ziyanın
aradan qaldırılmasında Azərbaycan xalqının gördüyü işlərə verdiyiniz qiymətə görə təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, bu təbiidir. Çünki bizim xalqımız bir xalqdır. Mən bunu dəfələrlə demişəm. İnsanların hər
birinin, o cümlədən bütün xalqın qəlbində olan duyğular, hissiyyatlar, məhəbbət məhz belə günlərdə, belə
vaxtlarda özünü büruzə verir.
Biz dəfələrlə demişik, - Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini alandan sonra bizim imkanlarımız var idi bir
müstəqil dövlət kimi deməyə, - dəfələrlə demişik, hər dəfə də təkrar edirik: Türkiyə–Azərbaycan dostluğu
əbədidir, sarsılmazdır. Mən bu sözləri Ankarada da demişəm, İstanbulda da demişəm, bu sözləri burada da
demişəm. Bu sözləri təkcə mən demirəm, bizim xalqımız deyir. Eyni zamanda bu sözləri Türkiyə xalqı deyir,
Türkiyənin dövlət başçıları deyir. Bax, bunlar buna sübutdur. Yəni artıq bu, söz deyil, real həqiqətdir ki, doğrudan da bizim dostluğumuz, qardaşlığımız həqiqi dostluqdur, həqiqi qardaşlıqdır. Bu, dövlətlərarası əlaqələrdən
qat-qat üstün bir şeydir. Bu günlərdə bunun hamısı özünü büruzə verdi, hamısı özünü göstərdi və nümayiş
etdirildi.
Doğrudan da, bizim dövlət tərəfindən nə lazımdır, dərhal mən etdim. Siz bunu bilirsiniz. Ancaq mənim
dövlət başçısı kimi atdığım addımları xalq nəinki dəstəklədi, kim özü nə mümkündür onu da etdi. Siz bunların
hamısını gözəl ifadə etdiniz. Mən hesab edirəm ki, bu, bizim qardaşlıq borcumuzdur. Başqa cür də ola
bilməzdi.
Məsələn, iki gün bundan öncə mən əziz dostum, hörmətli cümhur başqanı Süleyman Dəmirəl ilə telefonla
danışırdım. Mən Cenevrədən dönəndən sonra o, mənə telefon etmişdi. Mənə söylədi ki, 60-dan çox ölkədən
yardım, nümayəndələr gəlmişdir. Bu təbiidir, çünki fəlakət böyükdür. Dünyada insanlar, ölkələr bir-birinə
münasibətdən asılı olmayaraq belə fəlakət zamanı bir-birinə kömək edirlər. Bu 60 dövlətin içərisində bizim
köməyimizin miqdarının nə qədər olduğunu deyə bilmərəm, ancaq bu işə səmimi, ürəkdən, candan yardım edən,

437

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

bu işə qoşulan, yəni orada hər bir işi öz ailəsinin işi kimi, öz xalqının işi kimi görən, şübhəsiz ki, Azərbaycan
xalqıdır, Azərbaycan dövlətidir. Mən başa düşürəm, burada siz bu sözləri deyirsiniz və mən də bunu
məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Ancaq eyni zamanda bunun əvəzində, bunun müqabilində mən dedim ki, bu,
bizim borcumuzdur və başqa cür ola da bilməzdi.
O ki qaldı bizim oraya gedən rəsmi adamlara, məndə də çox məlumatlar var ki, onlar orada çox işləyiblər,
yaxşı işlər görüblər. O neftayırma zavodunda yanğının söndürülməsinə köməyi siz dediniz. O yanğını ilk dəfə
biz bilmədik. Çünki mən birinci təyyarədə əsas lazım olan adamları, bir də həkimləri göndərdim. Bizim Baş
nazirin müavini Abid Şərifovun üzərinə vəzifə qoydum ki, sən get, bu işi təşkil et.
Mən başa düşürəm, orada belə hallarda çox çətin olur. Çünki dövlətdir, hökumətdir, hökumət orqanlarıdır
– bunlar hərəsi öz işi ilə məşğuldur. Amma kənardan gələn bir adamı buraya qatmaq bir qədər çətindir. Ona
görə də mən Baş nazirin müavinini bu işə təyin etdim. Onlar da getdilər, tezliklə əlaqələr qurdular və kömək
etdilər. Amma sonra mənə xəbər verdilər ki, yanğınsöndürənlər lazımdır və o yanğını söndürmək üçün bir çox
ləvazimatlar lazımdır. Biz dərhal onları da göndərdik.
Məsələn, əgər bilsəydik ki, o yanğınsöndürənlər həmin gün lazımdır, o gün də göndərə bilərdik. Biz bunu
sonra bildik və onları da göndərdik. Bunlar hamısı bizim borcumuzdur, qardaşlıq borcumuzdur və bundan sonra
da nə mümkün olacaq, fəlakətin yaratdığı bütün çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan əlindən gələni
edəcək və Azərbaycan mənəvi cəhətdən daim türklərlə bərabər olacaqdır. Biz heç vaxt bu hissiyyatlardan
ayrılmayacağıq.
Məsələn, siz danışdınız. Bunların çoxunu bəlkə mən bilmirəm ki, sadə insanlar gəlib sizə öz yardımlarını
göstərirlər. Ola bilər, o işin həll olunması üçün bu yardımın o qədər də gücü yoxdur. Amma bu, insanların
münasibətini göstərir. Yəni bu, mənim üçün çox sevindirici haldır. Onu ki, dövlət etdi, hökumət etdi - o
aydındır. Amma onu ki, hər bir vətəndaş edir, hər bir azərbaycanlı edir, - bu, mənim üçün ən qiymətlidir. Çünki
müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısı kimi, mənim Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq əlaqələrində
apardığım siyasətin konkret göstəricisi bax, budur. Yəni bu, söz deyildir. Bu, şüar deyildir. Bu, kiməsə xoş gəlmək üçün deyildir. Budur bizim xalqımızın daxilində olan hissiyyatlar. Mənim də bir dövlət başçısı kimi, bu
hissiyyatları bilərək onları təmsil etmək, dünyaya bildirmək borcumdur və mən də bunu edirəm. Yəni mən bunu
təkcə özümün fikirlərimlə yox, xalqımın fikrini ifadə edərək deyirəm.
Yenə də deyirəm, gərək bəla olmasın, fəlakət olmasın. Ancaq belə hallarda insanlar çox böyük
sınaqlardan keçirlər. Həm dövlət sınaqdan keçir, həm hökumət sınaqdan keçir, hər bir insan sınaqdan keçir, həm
də ki, dostlar sınaqdan keçir. Bu dostluğun, necə deyərlər, ən gözəl, səmimi, həqiqi olmasını sübut edən, bax, bu
ağır vaxtda olan əlaqələrdir. Ona görə, mən bir daha deyirəm ki, keçmiş olsun. Bundan sonra da biz nə lazımdır
edəcəyik və güman edirəm, Türkiyə hökuməti bu ağır dövrü yaşayıb kecəcəkdir.
Əziz dostum, cümhur başqanı Süleyman Dəmirəl mənimlə danışanda bunu xüsusi qeyd etdi. Dedi ki, sizin
yardımınız Türkiyədə çox yararlı oldu. O da mənə xüsusən neftayırma zavodundakı yanğının söndürülməsini,
həkimlərin işlərini dedi. Onların çoxunu bilir. Bunları xüsusi qeyd etdi və təşəkkürünü bildirdi. Mən də çox
məmnunam ki, biz bu günlər bir yerdəyik və bundan sonra da bir yerdə olacağıq.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n: Axır qəminiz olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin də son qəminiz olsun. Bir daha deyirəm, keçmiş olsun. Sağ olun.
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1 NÖMRƏLİ BAKI İSTİLİK-ELEKTRİK MƏRKƏZİNDƏ YENİ QAZ-TURBİN
QURĞUSUNUN TƏMƏLİNİN QOYULMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
28 avqust 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar, qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda, Bakıda yeni, müasir texnologiyaya, texnikaya malik elektrik enerjisi
müəssisəsinin, elektrik-buxar stansiyasının təməlinin qoyulması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bu, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında çox əlamətdar və böyük əhəmiyyətə malik olan
bir hadisədir. Bu hadisə müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadiyyat, xalqın sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq
sahəsində apardığı ardıcıl siyasətin çox parlaq bir təzahürüdür. Bu, Azərbaycan dövlətinin, ölkəmizin iqtisadi
potensialında mühüm yer tutan elektrik enerjisi müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi və respublikamızın elektrik
enerjisi potensialının genişləndirilməsinə dair proqramımızın ardıcıl surətdə həyata keçirilməsidir. Bu,
Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarımıza, onların rifah halının yaxşılaşdırılmasına göstərdiyi daimi qayğının və
diqqətin gözəl təzahürüdür.
Bu gün buradakı təməlatma mərasimi eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin öz iqtisadiyyatını inkişaf
etdirmək, xalqın rifah halını yaxşılaşdırmaq, sosial problemləri həll etmək, dünya ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq
etmək, xarici investisiyanı Azərbaycana gətirmək, Azərbaycanın qapılarını xarici investisiya üçün açmaq
haqqında qəbul etdiyi və həyata keçirdiyi geniş proqramın bir hissəsidir.
Biz bu proqramı ilbəil, aybaay həyata keçiririk və dünyanın böyük, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri
ilə, yüksək texnikaya və texnologiyaya malik olan ölkələri və şirkətləri ilə əməkdaşlığımızı genişləndiririk,
inkişaf etdiririk.
Bu gün burada bu elektrik müəssisəsinin göstəriciləri haqqında çox ətraflı məlumat verildi. Biz bu elektrik
stansiyasının tikilməsini İsveçrənin "ABB" şirkəti, Almaniyanın bankı ilə, demək, bu ölkələrlə
əməkdaşlığımızın nəticəsində təmin edə bilmişik.
Azərbaycan keçid dövrünü yaşadığı bir zaman, ölkəmizin iqtisadiyyatında çoxlu çətinliklərin olduğu bir
zaman Azərbaycan dövləti bu cür addımlar atmaqla özünün sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı yaratmaq,
dünyanın bütün ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq etmək əzmini bir daha nümayiş etdirir.
Burada artıq deyildi ki, bu elektrik stansiyasının birinci blokunun tikilməsi və başa çatdırılması üçün
buraya 55 milyon dollar həcmində investisiya qoyulacaqdır. Biz bu işi İsveçrənin "ABB" şirkətinin Almaniya
bankı ilə birlikdə hazırladığı həm kredit, həm də texniki-iqtisadi təkliflər əsasında həyata keçiririk.
Bu elektrik stansiyasının nədən ibarət olduğu haqqında Müslüm İmanov danışdı. Hesab edirəm ki, buraya
qoyulan vəsait Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində, xalqımızın sosial-iqtisadi vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasında çox dəyərli nəticələr verəcəkdir. Ona görə də biz bu addımı tam cəsarətlə atmışıq və
ümidvaram ki, biz bunu həyata keçirəcəyik.
"ABB" şirkətinin vitse-prezidenti burada bəyan etdi ki, 2000-ci ilin oktyabr ayında bu proqram yerinə
yetiriləcəkdir, bu, məni həddən artıq sevindirir. Çünki, təsəvvür edin, bu günlərdə 1999-cu ilin avqust ayı sona
çatır, 2000-ci ilin oktyabr ayında isə ölkəmiz yeni, müasir texnologiyaya, texnikaya, böyük iqtisadi potensiala
malik olan stansiyadan elektrik enerjisi alacaqdır. Bu, həm əhalimizin elektrik enerjisi ilə təmin olunmasına,
həm də buradakı böyük neft-yağ zavodunun istiliklə, elektrik enerjisi ilə təmin edilməsinə və ümumiyyətlə,
Azərbaycanın elektrik enerjisi potensialının çox inkişaf etməsinə şərait yaradacaqdır.
Mən bu gün burada ətrafa baxarkən çox düşüncələrə dalıram. Məlumdur ki, indiyədək burada bizim üçün
xidmət göstərən istilik-elektrik mərkəzi - vaxtilə Azərbaycanda ona TEC-1 deyərdilər - bu əsrdə Azərbaycan
sənayesində məlum olan elektrik-buxar stansiyasıdır. Əldə olan məlumatlara görə, bu stansiya əsrin əvvəlində,
1902-ci ildə tikilibdir. Sonrakı dövrlərdə, xüsusən də 1920, 1950, 1970-ci illərdə bu stansiya bir neçə dəfə
modernləşdirilib, müasirləşdirilib və bizə böyük xidmətlər göstəribdir. Demək olar ki, bu elektrik müəssisəsi bir
əsrdir ki, bizə xidmət edir. Onun tikilməsi, bir əsr müddətində bundan istifadə olunması, şübhəsiz ki, keçmiş
zamanlarda da Azərbaycanın xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin bir nümunəsidir, eyni zamanda XX əsrin bütün
dövrlərində Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı və ölkəmizin elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi
məsələsinin nə qədər vacib olduğunu bir daha göstərir.
Bu elektrik stansiyası böyük xidmətlər göstəribdir. Ona görə də mən burada on illərlə çalışan, fəaliyyət
göstərən, xidmət edən bütün energetiklərə, sənayeçilərə, mütəxəssislərin hamısına təşəkkür edirəm.
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Xatirimdədir, 1970-ci illərdə biz Azərbaycanın sənayesində müasirləşdirmə proqramını ardıcıl surətdə
həyata keçirirdik. İndi olduğumuz yer Bakının vaxtilə Qaraşəhər adlanan böyük bir hissəsidir. Məlumdur ki,
keçmişdə burada, Azərbaycanda hələ XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində neft sənayesi çox böyük sıçrayışla
inkişaf etdiyi zaman o dövrün tələblərinə cavab verən müəssisələr yaradılmışdı. Həmin müəssisələrin
əksəriyyətini keçmişdə Azərbaycan neftinə maraq göstərmiş Avropa şirkətləri və azərbaycanlı sahibkarlar, iş
adamları yaratmışdılar. Amma sonra onlar Azərbaycan xalqına, ölkəsinə, dövlətinə əvəzsiz xidmətlər
göstərmişdi.
O zaman burada yaranan bu sənaye müəssisələri təbiidir ki, həmin dövrün texnikasına, texnologiyasına
uyğun səviyyədə idi. Zaman keçdikcə, dünyada texnika, texnologiya dəyişdikcə bu zavodlar, buradakı istehsal
müəssisələri, elektrik stansiyaları, şübhəsiz, öz xidmətini göstərməklə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanın
iqtisadiyyatına ilbəil zərər də verirdi. Ən dəhşətlisi o idi ki, bunlar Azərbaycanın, xüsusən Bakının havasına,
iqliminə, yəni ekologiyasına təsir edirdi.
Təsadüfi deyil ki, o zamanlardan, hələ əsrin əvvəllərindən Bakının bu hissəsinə Qaraşəhər deyirdilər. İndi
gənclər bunu bilmirlər, unudublar. Amma bizim yadımızdadır - bu Qaraşəhər həqiqətən qara şəhər idi. Təsadüfi
deyildi ki, bakılılar şəhərin bir hissəsinə Qaraşəhər demişdilər.
Xatirimdədir, mən ilk dəfə 1938-ci ildə Bakıya gələndə çox gənc idim. Bakının bir çox yerləri ilə tanış
olmaq istəyirdim. Qaraşəhərdə Nizami adına park var idi. O, keçmişdə Nobel qardaşlarının yaratdığı bir park
idi. Mənə dedilər ki, ora çox gözəl bir yerdir. Mən buraya gəlmək üçün tramvaya mindim. İndiyə qədər
xatirimdədir ki, Qaraşəhərin sərhədinə çatanda mən artıq tramvayda dözə bilmədim. Belə şəraitdə yaşamamış
adam kimi, mən cürbəcür kimyəvi maddələrin qoxusundan, iyindən, təsirindən dözə bilmədim.
Bu, mənim həmin dövrə aid xatirəmdir. Ancaq sonrakı dövrdə mən Azərbaycanın rəhbərliyində olduğum
zaman sənaye müəssisələrini görərək, onların vaxtının artıq keçdiyini dəfələrlə təsdiq edərək və elan edərək
Qaraşəhərdəki zavodların, fabriklərin, digər istehsal müəssisələrinin yenidən qurulması proqramını yaratdıq və
1970-ci illərdə onu həyata keçirdik.
Xatirimdədir, 1970-ci illərin əvvəllərində mən bu böyük proqram haqqında geniş şəkildə çıxış edərkən
bəyan etdim ki, Qaraşəhər qurtulacaq, tamamilə gözəlləşəcək, gözəl yaşayış binaları olacaqdır. Mən bu gün
xoşbəxtəm ki, 25 il bundan əvvəl dediyim bu sözlər və həyata keçirməyə başladığım bu proqram öz gözəl
nəticəsini veribdir. Artıq burada həmin dövrdəki istehsal müəssisələrindən, şəhərin havasını zəhərləyən
zavodlardan, ola bilər, əsər-əlamət qalmayıbdır. Əgər nəsə qalıbsa, biz onları da ləğv edəcəyik. Ancaq həmin
qocaman müəssisələrdən biri budur. Yenə də deyirəm, ona həmişə xalq arasında TEC-1, yəni 1 nömrəli istilikelektrik mərkəzi deyirdilər. İndi onun 100 yaşı tamam olur. Biz onunla vidalaşırıq, ona sağ ol deyirik. Burada
elan olunduğu kimi, onun yerində ən yüksək texnologiyaya, texnikaya malik, həm iqtisadi cəhətdən səmərəli,
həm də gücü ondan qat-qat artıq olan, ekologiya üçün zərərsiz yeni bir istilik-elektrik stansiyası tikiləcəkdir.
Qeyd etdiyim kimi, bizim bugünkü mərasimimiz Azərbaycanın iqtisadiyyatının, o cümlədən
iqtisadiyyatımızın çox mühüm və çox vacib sahəsi olan elektrik enerjisi sahəsinin inkişafına həsr edilibdir.
Burada artıq deyildi ki, keçmiş zamanlarda, yəni 1970-ci illərdə Azərbaycanda bizim apardığımız iqtisadi
siyasət nəticəsində Azərbaycan Respublikası Sovetlər İttifaqının tərkibində özünü müstəqil təmin etmək üçün
elektrik stansiyalarının tikilib, yaradılıb istifadə edilməsinə nail olubdur. Mən cəsarətlə, böyük qürur hissi ilə
deyirəm ki, XX əsrdə Azərbaycanın tarixində və Azərbaycan iqtisadiyyatının tarixində bu, ən böyük
nailiyyətlərdən biridir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən və müstəqil
dövlət kimi yaşamağa başlayandan sonra keçmiş Sovetlər İttifaqının vahid enerji sistemindən ayrıldığı zaman,
keçmiş SSRİ-yə daxil olan bir çox respublikalardan fərqli olaraq Azərbaycan öz elektrik stansiyaları vasitəsilə
ölkəsini - həm sənayeni, həm bütün istehsal sahələrini, həm də xalqın tələbatını təmin edə bilən elektrik enerjisi
potensialına malikdir və bunu da biz təmin etmişik.
Bu, asan iş deyildi. Biz bunun üçün çox işlər görürdük və həmin işləri görmək də asan deyildi. Çünki hər
bir yeni elektrik stansiyasını yaratmaq üçün Sovetlər İttifaqının dövlət büdcəsindən böyük vəsait ayırmaq,
almaq lazım idi. Bunu də hər dəfə vermirdilər. Bəyan edirdilər ki, nə üçün siz yeni elektrik stansiyaları
yaradırsınız, Sovetlər İttifaqının vahid elektrik enerjisi sistemi var, nə qədər istəyirsiniz oradan elektrik enerjisi
ala bilərsiniz. Ancaq biz irəliyə baxırdıq. Biz hesab edirdik, bu elə bir sahədir ki, gərək Azərbaycan burada öz
müstəqilliyini, yəni asılı olmadığını təmin edə bilsin. Biz bunu təmin etdik.
İkinci tərəfdən, vəsait alandan sonra bu elektrik stansiyalarının tikilməsi, quraşdırılması, yaradılması da
asan deyildi. Əgər həmin illər biz bu işlərə çox yüksək sürət verməsəydik, bu məsələ ilə gündə ciddi məşğul
olmasaydıq həmin nəhəng elektrik stansiyaları tikilə bilməzdi və indi bizim böyük sərvətimiz kimi mövcud ola
bilməzdi. Yəni biz bu istiqamətdə də işlərimizi gördük.
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Bunlar hamısı bizə keçmişdən qalan mirasdır. Biz fəxr edə bilərik ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz
müstəqilliyini əldə edərkən müstəqil yaşamaq hüquqlarına malik idi. Bunun əsaslarından biri də Azərbaycanın
müstəqil elektrik enerjisi sisteminin, potensialının olması idi.
Əgər bir sahə inkişaf etməsə, təbii ki, biz keçmişdə əldə etdiyimiz nailiyyətləri də itirə bilərdik. Ancaq biz
bu sahəni inkişaf etdiririk. İndi şübhəsiz ki, Azərbaycanda sənaye sahəsində çox böyük çətinliklər vardır. Biz
iqtisadi islahatlar həyata keçiririk. Bilirsiniz ki, bu iqtisadi islahatlar böyük çətinliklər yaradır. Azərbaycanın
özünün dövlət vəsaiti, büdcəsi belə böyük istehsal müəssisələri, o cümlədən elektrik stansiyaları yaratmaq
imkanına malik deyildir. Ancaq biz bunun da yolunu tapmışıq. Bu yol da ondan ibarətdir ki, biz dünyanın həm
məşhur bankları, həm də böyük şirkətləri ilə başqa sahələrdə əməkdaşlıq etdiyimiz kimi, elektrik enerjisi
sahəsində də çox sıx əməkdaşlıq edirik.
Burada bu layihələr haqqında məlumat verildi. Bəli, mən fəxr edirəm ki, vaxtilə Kür çayı üzərində Şəmkir
su elektrik stansiyasının təməlini qoydum və onu qurub yaratdım. İndi o, Azərbaycana xidmət edir.
Mən fəxr edirəm ki, vaxtilə Azərbaycanda elektrik enerjisi sisteminin inkişaf etdirilməsi üçün böyük bir
proqram yaratdıq. Həmin proqramın böyük bir hissəsi də yeni bir su elektrik stansiyasının - Yenikənd su
elektrik stansiyasının yaranması idi. Biz o illərdə, 1970-ci illərdə Kür çayı üzərində tikiləcək Yenikənd su
elektrik stansiyasının layihəsini hazırladıq, təsdiq etdik. Biz Şəmkir su elektrik stansiyasından sonra bu su
elektrik stansiyasının tikintisinə başlamalı idik. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu məsələ hələ SSRİ mövcud olduğu
zamanda - 1980-ci illərin sonunda ləngidi, SSRİ dağıldıqdan, Azərbaycan müstəqil dövlət olduqdan sonra,
şübhəsiz ki, bunlara heç fikir verən də olmadı.
Müslüm İmanov burada tamamilə doğru xatırlatdı ki, elektrik stansiyalarını modernləşdirmək, inkişaf
etdirmək, təmir etmək əvəzinə elektrik xətlərini qırıb dağıdaraq, aparıb orada-burada satırdılar. Mən həm
Naxçıvanda yaşadığım zaman, həm də Azərbaycanın müxtəlif yerlərində bunun şahidi olmuşam. Naxçıvanda
elektrik enerjisi yox idi. Muxtar respublika blokada şəraitində, demək olar ki, elektrik enerjisiz qalmışdı.
Azərbaycanda o vaxtkı hərc-mərclik, hakimiyyətsizlik dövründə, qarışıq bir dövrdə, insanların yaşayışının ağır
olduğu zaman gecələr gedib elektrik xətlərini kəsərək, aparıb onu qonşu ölkələrdə satırdılar. Mən bunu orada
görmüşəm. Amma bu, təkcə Naxçıvana aid deyildir, Azərbaycanın başqa yerlərinə də aiddir.
Mən 1993-cü ildə buraya, Bakıya gəlib işə başlayanda bu hadisələr haqqında mənə 1993-cü ildə də, 1994cü ildə də məlumat verirdilər. Bunlar nə üçün baş verirdi? Çünki Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabit
deyildi, respublikamızda hələ 1988-1989-cu illərdən başlayan hakimiyyətsizlik, dərəbəylik və daxildə olan
qarmaqarışıqlıq prosesi davam edirdi və bunların da qarşısını almaq çətin idi.
Amma biz bunların qarşısını aldıq. Aldıq. Birinci, ona görə aldıq ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi
vəziyyəti sabitləşdirdik. İkinci də ona görə aldıq ki, biz bütün bu sahələrə dövlət münasibəti yaratdıq. İnsanlara,
maddi çətinliklər içərisində yaşayan insanlara da anlada bildik ki, əgər bu gün elektrik xəttini kəsirsənsə, öz
evində elektrik enerjisindən məhrum olacaqsan, bunu etmə. Anladılar. Yenə də deyirəm, bir tərəfdən nizamintizamın möhkəmlənməsi, ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması, ikinci tərəfdən insanların dünyagörüşünün
o ağır dövrdən çıxması və hər bir insanın artıq öz ölkəsi, torpağı, xalqı, öz dövləti haqqında düşünməsi indiki
belə bir normal şəraitə gətiribdir.
Ancaq bu, az idi. Biz gərək Azərbaycanın elektrik enerjisi sistemini inkişaf etdirəydik. Ona görə də birinci
növbədə, vaxtilə layihəsi hazırlanmış Yenikənd su elektrik stansiyasının tikilməsi haqqında çox araşdırmalar
apardıq. Mən hələ 1994-cü ildə İngiltərədə rəsmi səfərdə olarkən Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə
danışıqlar apardıq, sonra Dünya Bankı ilə danışıqlar apardıq. Bunların nəticəsində 100 milyon dollardan artıq
kredit alıb Yenikənd su elektrik stansiyasının tikilməsinə başladıq. Orada tikinti işləri normal gedir. Düzdür,
bəzi hallarda səhvlər buraxılmışdı və biz bunu ciddi tənqid etdik. Ona görə də Müslüm İmanov bu gün burada
hesabat verir ki, o nöqsanları aradan qaldırıblar. Amma yaxşı olardı ki, bundan sonra daha nöqsanlar olmasın,
biz də sizi cəzalandırmayaq ki, o nöqsanları aradan qaldırasınız. İndi tikinti o vəziyyətə gəlib çatıb ki, bu
günlərdə Kürün axarının istiqamətinin dəyişdirilməsi prosesi olacaqdır ki, elektrik stansiyası tikintisinin ikinci
mərhələsi başlansın. Bu, bizim üçün çox böyük nailiyyətdir.
Yaxud da ki, - burada artıq deyildi, - "Şimal" elektrik stansiyası. Bu da çoxdan yaranmış elektrik
stansiyasıdır. Əgər səhv etmirəmsə, onun avadanlığı vaxtilə, İkinci dünya müharibəsindən sonra Almaniyadan
təzminat kimi alınıb gətirilmiş və orada quraşdırılmışdır. Şübhəsiz ki, bu stansiya çox xidmət göstəribdir. Ancaq
bugünkü tələblərə cavab vermir və oradan istədiyimiz qədər elektrik enerjisi ala bilmirik. Köhnəlibdir, onu
yeniləşdirmək lazımdır, yerində böyük, müasir bir elektrik stansiyası tikmək lazımdır.
Biz bunun üçün də çox işlər gördük, çox axtarışlar apardıq. Mənim Yaponiyaya rəsmi səfərim zamanı
gördüyümüz işlərə müəyyən bir yekun vura bildik. Yaponiya hökuməti bizə 320 milyon dollar həcmində iki

441

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

bölümdən ibarət, çox güzəştli - 40 illiyə kredit vermək haqqında qərar qəbul edibdir. Artıq onun layihəsi
hazırlanır, o, işə başlayacaqdır. Burada deyildi, ancaq mən öz sözümü demək istəyirəm ki, bu, həm bizim
elektrik enerjisi potensialımızın inkişafında böyük hadisə olacaq, həm də Azərbaycanda müasir texnikanın,
texnologiyanın yaranmasında böyük bir addım olacaqdır. Təbii ki, Bakının, Azərbaycanın ekologiyasının
yaxşılaşdırılmasına da onun təsiri olacaqdır.
Yaxud, Mingəçevir su elektrik stansiyası. Vaxtilə tikilib, 1954-55-ci illərdə istifadəyə verilibdir və
Azərbaycana çox böyük xidmətlər göstəribdir. Mənim xatirimdədir, Mingəçevir su elektrik stansiyası tikilən
zaman biz hamımız onu əsrin nəhəng tikintisi hesab edirdik. Doğrudan da o dövrdə Kürdən o qədər elektrik
enerjisinin alınması Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyətə malik idi.
Amma indi, təsəvvür edin, o, Azərbaycanın elektrik enerjisi potensialının 7 faizini təşkil edir. Şəmkir su
elektrik stansiyası ondan daha böyük gücə malikdir. İndi biz Mingəçevir su elektrik stansiyasının gücünü
artırmaq, onu modernləşdirmək məsələləri ilə məşğul oluruq. Ona da, gərək ki, 50 milyon dollar həcmində
kredit əldə edirik.
Beləliklə, görürsünüz, müstəqil Azərbaycanın həyatı üçün əhəmiyyəti olan, həm də sosial-iqtisadi
əhəmiyyəti olan bir sahənin inkişafı naminə biz qısa bir zamanda nə qədər işlər görmüşük. Bu vəsaitləri ki,
tikintilərə qoyacağıq, bunları toplasanız, 500 milyon dolardan artıq edir, yəni yarım milyard Amerika dolları
qoyulacaqdır. Bunlar hamısı Azərbaycanın elektrik potensialını yüksəldəcək, səmərələşdirəcək, bizi bu sahədə
daha da rahat edəcəkdir.
Burada bir rəqəm deyildi ki, o illərdə Azərbaycanda yaranmış elektrik stansiyalarının tikintisinə qoyulan
ümumi vəsait bugünkü qiymətlə 2,5 milyard dollar təşkil edir. Bəli, o vaxt biz sovetlər ittifaqının böyük
sərvətlərindən səmərəli istifadə edib onu edə bilmişik. Amma indi müstəqil dövlət olaraq və yenə də deyirəm,
bir çox ağır problemlərlə daim rastlaşaraq, qısa bir zamanda elektrik enerjisi sisteminə 500 milyon dollar
həcmində sərmayə, vəsait, investisiya qoymaq - bu, asan iş deyildir. Biz buna nail olmuşuq, bunları edəcəyik.
Elektrik stansiyaları tikiləcək və onlar Azərbaycanın həyatını tamamilə yeniləşdirəcəkdir.
Mən maraqlandım ki, burada tikintisinə başlanan elektrik stansiyasının inşasını kim aparacaqdır. Şübhəsiz
ki, texnika, texnologiya - hər şey "ABB" şirkəti, Almaniya bankı və onların mütəxəssisləri tərəfindən təmin
olunacaqdır. Ancaq bütün tikinti-quraşdırma işlərində təxminən 90 faiz Azərbaycan mütəxəssisləri, fəhlələri,
azərbaycanlılar işləyəcəklər. Demək, bu qədər böyük tikintidə biz yeni iş yerləri açırıq, insanlara yeni maaş
veririk, insanların rifah halını yaxşılaşdırırıq. Bunun bu tərəfini bəzən insanların çoxu görmür. Yaxud da ki, mən
dedim, biz elektrik enerjisi sisteminə 500 milyon dollar vəsait qoyuruq. Görün, Azərbaycan vətəndaşlarının
işləməsi, maaş alması, öz rifah halını yaxşılaşdırması üçün nə qədər böyük imkanlar yaradırıq. Bu da bunun
sosial tərəfidir. Bir daha deyirəm, bunun bir tərəfi də ondan ibarətdir ki, biz çox ucuz, sərfəli elektrik enerjisi
alacağıq.
Biz bu işləri görürük, vəsait qoyuruq və məqsədimizə nail olacağıq. Ancaq elektrik enerjisindən səmərəli
istifadə edilməsi məsələsində biz bu səviyyədə deyilik. Burada çox böyük nöqsanlar, çox çatışmazlıqlar var.
"Azərenerji" Müslüm İmanovun rəhbərlik etdiyi böyük bir təşkilatdır. Mən bu sahədəki işləri müsbət
qiymətləndirirəm. Aydındır ki, bu işlər təkcə bu təşkilata aid deyil, bizim dövlətimizin, hökumətimizin gördüyü
işlərdir. "Azərenerji" Səhmdar Cəmiyyəti bu işlərdə fəal iştirak edir. Ancaq elektrik enerjisindən səmərəli
istifadə etmək və qoyulan vəsaiti geriyə qaytarmaq sahəsində işlər çox pis vəziyyətdədir.
Bilirsiniz, keçmişdə bizim yaratdığımız elektrik stansiyalarından zavodlara, fabriklərə, bütün istehsal
müəssisələrinə elektrik enerjisi verilirdi. Ancaq çox ucuz qiymətə. Vətəndaşlar elektrik enerjisindən çox ucuz
qiymətə istifadə edirdilər. Bunların hamısını dövlət öz üzərinə götürürdü. Amma indi biz bazar iqtisadiyyatını
sistemini qururuq, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik. Qoyulan hər vəsait öz nəticəsini verməlidir. Əgər biz bu
qədər elektrik enerjisi istehsal edib istehsal müəssisələrinə, vətəndaşlara, insanların təmin olunmasına
verəcəyiksə, amma bundan gəlir götürməyəcəyiksə - onda hər şey dağılacaqdır.
500 milyon dollar vəsait ki, biz bu sahəyə yönəldirik, gərək görülən işlər nəticəsində bunu çıxardaq,
kreditləri ödəyək və üstəlik də Azərbaycan dövləti üçün, insanların rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün gəlir əldə
edək. Sadə sxem bundan ibarətdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, insanların çoxu indiyə qədər köhnə psixologiya
ilə, köhnə əhval-ruhiyyə ilə yaşayır. Hesab edirlər ki, elektrik enerjisi onlara anadangəlmə verilməlidir. İstifadə
edir, özü də təkcə işıq üçün yox, soyuducudan istifadə edir, evini sərinləşdirmək üçün kondisionerdən istifadə
edir, nə bilim, bağında elektrik maşını işlədir, başqa işlər üçün istifadə edir, amma pulunu vermir, yaxud da çox
az verir. Nə qədər yığa bilirsiniz?
M ü s l ü m İ m a n o v: 12 faiz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təsəvvür edin, 12 faiz! Demək, elektrik enerjisinin istifadəsi üçün nağd pulla
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yığılan vəsait 12 faizdir.
M ü s l ü m İ m a n o v: Ancaq ödəmələrlə olanda 50 faiz edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, yenə də 50 faiz, bəs qalan 50 faiz haradadır? Kim verəcək? Azərbaycan
prezidenti kimi mənim başqa pulum, vəsaitim yoxdur. Yenə də deyirəm, bazar iqtisadiyyatıdır. Ona görə mən
sizi dəfələrlə tənqid etmişəm, bu gün də tənqid edirəm. Bu sahədə sizin işiniz qeyri-qənaətbəxşdir.
Mən eyni zamanda bu fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edirəm,
Azərbaycanda özəl sektorda çalışan iş adamlarına müraciət edirəm, Azərbaycanda sənayeyə və başqa istehsal
sahələrinə rəhbərlik edənlərə müraciət edirəm. Gəlin siz həqiqəti başa düşün. 12 faiz. Özəl sektordan nə qədər
elektrik pulu yığırsınız?
M ü s l ü m İ m a n o v: Cənab prezident, özəl sektorda 80-90 faiz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Başqa kim xidmət edir?
M ü s l ü m İ m a n o v: Əsas Bakıdadır, bizdə deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar nə qədər yığırlar?
M ü s l ü m İ m a n o v: Mənə verdikləri məlumata görə, onlar da 80-90 faiz yığırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğru deyir?
A r t u r R a s i z a d ə: Maksimum 50 faiz.
H e y d ə r Ə l i y e v: 50 faiz!
M ü s l ü m İ m a n o v: Onların bizə verdiyi məlumatdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə məlumat! Həqiqət olmalıdır. Bilirsən, məlumat kağız üzərində ola bilər. Amma
bu, vəsait, pul olaraq banka gəlməlidir, büdcəyə daxil olmalıdır. O daxil olmursa, kağız üzərində nə yazırsan yaz, bu yaramaz! Ona görə də mən sizdən tələb edirəm ki, bu sahədə dönüş yaradasınız, başa düşdün? Dönüş
yaradasınız. Allah gətirib bizə başqa yerdən, göydən o dollarları atmayacaq ki, aldığımız kreditləri ödəyək, bunu
başa düşməlisiniz.
M ü s l ü m İ m a n o v: İradlar hamısı haqlıdır. Düzdür, müəyyən çətinliklər var, enerji sisteminin sosial
problemləri var, yəqin ki, həll edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu izahatları çox veribsiniz. Ancaq bu, bizim ümummilli problemimizdir,
ümumxalq problemimizdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu gün gərək öz dövlətinin inkişaf etməsi,
möhkəmlənməsi üçün xidmətini göstərsin. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı gərək dərk etsin ki, biz artıq yeni
şəraitdə yaşayırıq, biz müstəqil dövlətik, yeni iqtisadi sistem yaradırıq, yeni iqtisadiyyat yolu ilə gedirik. Mən
inanıram ki, bu yolda böyük uğurlar əldə edəcəyik, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edəcəkdir, insanların
rifahı yaxşılaşacaqdır. Biz bunun üçün əlimizdən gələnləri edirik.
Amma gərək hər bir vətəndaş da belə düşünsün, öz səyini qoysun. Belə olan halda biz istədiyimiz
nəticəyə tezliklə gəlib çatacağıq. Amma, əziz dostlar, əziz vətəndaşlar, başa düşün, belə olmayan halda siz bizim
üçün böyük problemlər yaradacaqsınız. Bu problemlər də sonra gəlib sizin üzərinizə düşəcəkdir. Çünki problem
yarananda siz bizim istədiyimiz gəliri əldə edə bilməyəcəksiniz, öz güzəranınızı bizim istədiyimiz qədər
yaxşılaşdıra bilməyəcəksiniz, sizin rifah halınızı yaxşılaşdıra bilməyəcəyik. Bu proseslər bir-biri ilə çox sıx
bağlıdır. Siz bunları bilməlisiniz və ona görə də mən bütün Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edirəm:
Birincisi, gəlin ümumi, hamımıza məxsus olan elektrik enerjisindən çox qənaətlə, səmərəli istifadə edək.
İkincisi də, hər kəs istifadə etdiyi elektrik enerjisinin haqqını versin. Bu olacaq haqq, bu olacaq ədalət.
Sizə məlumdur ki, artıq beş ildir biz xarici investisiyaları cəlb edərək Azərbaycanda neft sektorunda
böyük işlər görürük və onlar öz nəticəsini verir. Sentyabr ayının 20-də neft sahəsində imzaladığımız ilk
müqavilənin - "Əsrin müqaviləsi" adlanan müqavilənin beşinci ili tamam olacaqdır. Biz onu qeyd edəcəyik,
çünki bu, Azərbaycanın XX əsrdəki tarixində, həyatında ən böyük tarixi hadisədir. Bu, dönüşdür. Çünki məhz o
müqavilədən sonra Azərbaycanın neft sektoruna və başqa sektorlarına xaricdən investisiya axını başlandı və o
gəlir.
Beləliklə, biz neft-qaz sahəsindəki problemlərimizin həlli üçün böyük bir proqram yaratmışıq. 19 böyük
müqavilə imzalamışıq. İkinci müqavilədən - "Şahdəniz" yatağından da nəticəni artıq əldə etmişik. Orada böyük
qaz ehtiyatları aşkar olunub və Azərbaycan fikirləşir, - bu barədə sərəncam vermişəm, mənim üçün təkliflər
hazırlasınlar ki, Azərbaycan qazını dünya bazarlarına çıxarmaq üçün hansı yolla getməliyik, hansı işləri
görməliyik. Yəni bu işləri, loru dillə desək, təkər üstünə salmışıq və bu işlər gedir.
Ancaq eyni zamanda biz Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün başqa sahələrinə də bir tərəfdən xarici
sərmayənin gəlməsi ilə, onunla bərabər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, özəlləşdirmə proqramının həyata
keçirilməsi və digər iqtisadi islahatlara böyük kapital qoyuluşuna nail oluruq və həmin sahələri də inkişaf
etdiririk.
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Bilirsiniz, bəzən küçədə, yaxud bulvarda, çayxanada söhbət edən, təəssüf ki, bəd fikirli adamlar neft
sektorunun nailiyyətlərini görmək istəmirlər. O bədxah adamlar həmin nailiyyətləri görəndə gözləri çıxır.
Çıxacaq onların gözləri, mütləq çıxacaq! Əgər bu yekəlikdə işləri görmürlərsə, demək, onların gözləri yoxdur və
tamamilə yox olacaqdır.
Bəli, başqa sektorlar - tikinti sektoru və sair var. Bilirsiniz, hər bir sektorun özünün əhəmiyyəti var. Neftqaz sektoru elə bir sektordur ki, buraya böyük sərmayə gəlir və oradan da çox böyük nəticələr əldə etmək olar.
Şəhər infrastrukturuna və başqa sahələrə də xarici sərmayə gəlir. Amma buraya gələn sərmayənin həcmi o qədər
böyük deyil və buradan alınan gəlir, nəticələr də o qədər böyük deyildir. Amma bu, lazımdır, biz bunu edirik.
Yəni biz tamamilə düzgün, düşünülmüş iqtisadi siyasət yaratmışıq. Birinci növbədə böyük sahəni dünya
iqtisadiyyatı ilə bağlayıb xarici sərmayənin gəlməsinə nail olur və beləliklə, bu sahəni inkişaf etdiririk. Bu sahə
Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələri ilə bağlıdır. Təsəvvür edin, neft müqavilələrini yerinə yetirmək üçün
Azərbaycanın nə qədər zavodları, nə qədər istehsal müəssisələri - gəmi təmiri, maşınqayırma zavodları nə qədər
iş sifarişi alıblar, nə qədər işlər görürlər və nə qədər gəlir götürürlər.
İkinci böyük sektor elektrik enerjisi sektorudur. O, əvəzsiz sektordur. Elektrik enerjisiz insan yaşaya
bilməz, millət, ölkə yaşaya bilməz. Bəli, biz buraya da investisiya gətiririk, buraya 500 milyon, yarım milyard
Amerika dolları həcmində vəsait qoyuruq. Bu da bizim gördüyümüz işin parlaq nəticəsidir. Onun gözəl bir
təzahürü də bu gün təməl daşını qoyduğumuz bu elektrik stansiyasıdır. Bu işlər, bu gün təməli qoyulan elektrik
stansiyası həmin bədxahlara, küçədə, orada-burada Azərbaycanın iqtisadiyyatı haqqında yalan, böhtan fikirlər
yaymaq istəyən adamlara tutarlı cavabdır, həmin o bədxahlara böyük bir zərbədir və onlar bu zərbənin altından
heç vaxt çıxa bilməyəcəklər.
Mən bu gün çox böyük sevinc hissi keçirirəm. Çünki həyatımın, demək olar, 30 ilini sərf etdiyim elektrik
energetikası Azərbaycanın potensialında yeni bir addım atır və mən bununla fəxr edirəm. Əminəm ki, biz bu
proqramların hamısını yerinə yetirəcəyik. İnanıram ki, "ABB" şirkəti ilə, İsveçrə ilə, Almaniya bankı ilə
başladığımız bu əməkdaşlıq qısa müddətdə öz nəticəsini verəcəkdir. Burada qeyd olundu, ikinci turbin haqqında
təkliflərə də baxacağıq. Şübhəsiz ki, ölkəmiz, dövlətimiz üçün sərfəli, faydalı şərtlər olsa, onları da qəbul
edəcəyik.
Bunun özü xırda bir işdə, - bəlkə də xırda iş deyil, bizim üçün böyük işdir, amma bu ölkələr, yəni İsveçrə,
Almaniya üçün xırda işdir, - Avropa ölkələri ilə nə qədər yaxşı əməkdaşlıq etdiyimizi göstərir. Bu, eyni
zamanda Azərbaycanda başqa sahələrə də investisiyanın gəlməsinə şərait yaradır, yol açır. Xarici investisiya o
ölkəyə gəlir, kreditlər o ölkəyə verilir ki, ona inam olsun, orada ictimai-siyasi sabitlik olsun. Əgər Almaniya
bankı buraya kredit verirsə, inanır ki, bu kreditdən öz qazancını götürəcəkdir. Əgər "ABB" şirkəti bizimlə iş
görürsə, inanır ki, bu işi uğurla axıra çatdıracaqdır.
Bunun əsası nədir? Bunun əsası Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitlik, Azərbaycan dövlətinin
apardığı düzgün iqtisadi siyasət, bunun əsası Azərbaycan dövlətinin çox düşünülmüş, düzgün xarici siyasətidir.
Bunun əsası Azərbaycanda həyata keçirilən siyasi, iqtisadi islahatlardır. Bunun əsası Azərbaycanda demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesidir. Bax, bunlara görə dünyanın böyük ölkələri, böyük şirkətləri ürək
qızdırırlar, inanırlar və buraya gəlirlər, Azərbaycana vəsait qoymaq, bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyirlər. Bu
şirkətləri də yalnız biz özümüz axtarıb tapmamışıq. Biz onları axtarmışıq, onlar da bizi axtarıblar. Fərq ondan
ibarətdir ki, bizim onlara ehtiyacımız var, onların bizə ehtiyacı yoxdur. Ancaq biləndə ki, burada bu işi görmək
üçün şərait var, bu ölkəyə, bu dövlətə inam var - onlar inamla buraya gəliblər. Mən inanıram ki, Azərbaycan
xalqı, Azərbaycan dövləti indi olduğu kimi, bundan sonra da bu inamı doğruldacaqdır.
Əziz dostlar, bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Azərbaycanın energetiklərinə
və sənayedə işləyən bütün insanlarına öz hörmət-ehtiramımı bildirir, sizin hər birinizə cansağlığı, səadət və
gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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RESPUBLİKANIN TƏHSİL İŞÇİLƏRİ VƏ 1999-cu İLDƏ ALI MƏKTƏBLƏRƏ DAXİL
OLMUŞ TƏLƏBƏLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
31 avqust 1999-cu il
Əziz dostlar!
Bu gün bizim bu görüşümüz başlanarkən tələbələr və salonda olan bəzi şəxslər Azərbaycanın dövlət
himnini oxudular. Bu, çox sevindirici haldır. Biz hələ bir neçə il bundan öncə Azərbaycanın dövlət himninin
bütün məktəblərdə, universitetlərdə, digər təhsil ocaqlarında öyrənilməsi və daim oxunması haqqında öz
qərarımızı vermişdik. Təbiidir ki, keçmişimizə baxanda bu, o qədər də asan deyildir, qeyri-adi haldır. Çünki
bizim yaşadığımız keçmiş illərdə Azərbaycanın himni - onun musiqisi də, sözləri də olubdur, bu himnin
musiqisini bəzi təntənəli mərasimlərdə eşitmişik. Amma təəssüf olsun ki, sözlərini heç vaxt eşitməmişdik.
Çünki himn oxumaq adəti yox idi. Bir də ki, biz elə bir ölkədə yaşayırdıq ki, iki himn var idi - onun biri Sovet
İttifaqının, digəri Azərbaycanın himni idi. Ona görə də birini oxuyub, o birisini oxumasaydın mümkün olmazdı.
Onların ikisini də oxumaq yəqin ki, ağır olardı. Amma səbəb təkcə bundan ibarət deyildi. Əsas səbəb ondan
ibarət idi ki, o dövrdə himn formal xarakter daşıyırdı. Formal xarakter daşıdığına görə də himn hər bir
vətəndaşın, hər bir insanın qəlbinə daxil olmamışdı. Bu, keçmiş dövlət quruculuğunun çatışmazlığı, nöqsanı idi.
Ancaq bu, təbii meydana gələn hadisə idi.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi müstəqilliyinin bütün elementlərini, atributlarını inkişaf etdirməli, onu
insanların şüuruna yeritməlidir. İnsan öz gəncliyindən vətənini, bayrağını, millətini, himnini sevməlidir. Sevmək
üçün də bunu bilməlidir.
Mən bu gün bildirmək istəyirəm ki, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş xalq
cümhuriyyətinin bugünkü nəsillərə qoyub getdiyi ən dəyərli miraslardan biri Azərbaycanın bu gün biz qəbul
etdiyimiz qanunla istifadə etdiyimiz dövlət himnidir və bir də Azərbaycanın dövlət bayrağıdır.
O vaxt vətənpərvər insanlar bu sahədə gözəl iş görmüşlər. Himnimizin sözləri də - indi o dövrdən 80 il
keçib - bu gün bizim üçün doğmadır və həqiqətən Azərbaycanın müstəqilliyini, müstəqil dövlət olmağını
nümayiş etdirir. Onun musiqisi də Azərbaycan musiqisidir, eyni zamanda çox əzəmətli musiqidir.
Bizim ölkəmizin vətəndaşlarının bəlkə də hamısı bunu istənilən səviyyədə dərk edə bilməyibdir. Ancaq
mən xarici ölkələrdə ziyarətlərdə olarkən, Azərbaycanın və həmin dövlətin himni çalınarkən çox böyük qürur
hissi keçirirəm. Həmin ziyarətlərimdə məndə bəlkə də yüksək əhval-ruhiyyə yaradan Azərbaycanın bayrağı
altında Azərbaycanın himninin çalınmasıdır. Onu da deyə bilərəm ki, bəzi dövlət başçıları sonrakı söhbətlərdə
etiraf ediblər ki, sizin himninizin musiqisi çox gözəldir, bayrağınız da gözəldir. Bu, həqiqətən belədir.
Doğrudur, öz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra bəziləri hesab edirdilər ki, yeni bir himn
yaratmaq, onun sözlərini dəyişdirmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, əgər kim bunu yaratmaq, onun sözlərini
dəyişdirmək istəsə, bundan yaxşısını edə bilməzdi. Bəlkə də bundan aşağı səviyyədə olardı. Ona görə də biz öz
himnimizi, bayrağımızı özümüz qədər sevməliyik. Çünki bu, bizim vətənimizə, millətimizə, dövlətimizə olan
sədaqət, sevgi və məhəbbətin rəmzidir.
Sevindirici haldır ki, indi təhsil ocaqlarında, məktəblərdə himni öyrənirlər, oxuyurlar və bu gün onu
nümayiş etdirdilər. Ancaq bu, işin hələ başlanğıcıdır və azdır. Hər bir vətəndaş, nəinki tələbə, müəllim də,
professor da, alim də, nazir də, prezident də - hamımız birlikdə gərək öz himnimizi yaxşı bilək, onu yaxşı ifa
etməyi də bacaraq və onu həmişə sevək. Mən bu arzularımı sizə bildirmək istəyirəm.
Güman edirəm ki, bu iş ali məktəblərdə davam edəcək, gələn görüşümüzdə təkcə bu salonun sağında
duran tələbələrin himn oxumasının yox, bütün salonda ayağa durmuş adamların himn oxumasının şahidi
olacağıq. Bunu da edək.
Mən də hesab edirəm ki, bizim bugünkü görüşümüz çox əhəmiyyətlidir. Çünki biz Azərbaycan təhsilinin
bu gün hansı səviyyədə olduğunu bir daha müşahidə etdik və ötən illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişaf
mərhələlərini bir daha xatırladıq, yeni dərs ilinə hazırlıq işləri ilə tanış olduq.
Hesab edirəm ki, verilən məlumatlar bizdə, güman edirəm, Azərbaycan ictimaiyyətində də bu barədə
yetərli qədər təəssürat yaradır və yaradacaqdır. Son illər müstəqil Azərbaycan dövlətində təhsil sahəsində
həqiqətən xeyli işlər görülübdür. Eyni zamanda, biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda təhsil - orta, ali
təhsil on illərlə sürətlə inkişaf edibdir.
Ali təhsilin əsasını qoyan, 1919-cu ildə yaranmış Bakı Dövlət Universiteti ondan sonra Azərbaycanda
çoxlu ali məktəb yaranmasına yol açmışdır. Məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərik ki, bizim ölkəmizdə ötən
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dövrlərdə vətəndaşlarımızın, yəni uşaqlarımızın, gənclərimizin bütün sahələrdə təhsil, ali təhsil alması üçün
imkanlar yaranmışdır. Ən böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, 1920-ci illərdən başlayaraq Azərbaycanda
xalqın təhsillənməsi, savadsızlığın ləğv edilməsi, uşaqların icbari olaraq məktəbə cəlb olunması və təhsilin
inkişaf etdirilməsi prosesi sürətlə həyata keçirilibdir. Bütün bunların nəticəsində biz indi, öz dövlət
müstəqilliyimizi yenidən əldə etdiyimiz bir zaman Azərbaycan həm ali və orta təhsilin maddi-texniki bazası
nöqteyi-nəzərindən, həm təhsili təmin etmək üçün yaranmış yüksək səviyyəli müəllim, professor kadrları
nöqteyi-nəzərindən, həm də ümumiyyətlə, həyatımızı inkişaf etdirə bilən elmi potensialımız nöqteyi-nəzərindən
böyük təhsil potensialına malikdir.
Bunlar hamısı bizim keçmiş dövrün nailiyyətləridir və Azərbaycan əsrin sonunda dövlət müstəqilliyini
əldə etdiyi zaman bizim üçün çox yararlı bir amildir. Biz bununla fəxr edə bilərik, onu heç vaxt unutmamalıyıq.
Bizim hamımız həmin o illərdə Azərbaycanda mövcud olmuş yüksək təhsilin yetişdirmələriyik. Bizim hamımız
Azərbaycanda ilbəil artan və genişlənən məktəblərin, ali məktəblərin məzunlarıyıq. Biz bunlara görə
müəllimlərimizə təşəkkürümüzü bildirməliyik, onlara minnətdar olmalıyıq. Biz buna görə Azərbaycan
məktəbinə minnətdar olmalıyıq.
Beləliklə, XX əsrdə sözün geniş mənasında ölkəmizdə Azərbaycan məktəbi yaranıbdır. Azərbaycan
dilində, xalqımızın öz ana dilində uşaqlara, gənclərə təhsil verən və millətimizi təhsilləndirən məktəb
yaranıbdır. Bu, ən böyük nailiyyətlərimizdən biridir. İqtisadiyyat da, həyatın başqa sahələri də bunun
üzərindədir. Əgər bizim yüksək səviyyəli məktəbimiz olmasaydı, əgər bütün gənclər, uşaqlar icbari təhsilə cəlb
edilməsəydi, əgər ilbəil yüksək səviyyəli müəllim, professor kadrları hazırlanmasaydı, əgər elmimiz inkişaf
etməsəydi, biz indi nə bu iqtisadi potensiala, nə elmi potensiala, nə sosial potensiala, nə də təhsil potensialına
malik ola bilməzdik. Ona görə də bunları unutmaq olmaz və onları qiymətləndirmək, onlarla fəxr etmək
lazımdır.
Məhz Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bunun əsasında təhsil sistemini inkişaf
etdirməyə başlayıbdır. Doğrudur, müstəqillik əldə olunan zaman və onun ilk illərində Azərbaycanın təhsilində
çox bərbad vəziyyət var idi. Bu bərbad vəziyyət də 1988-1989-cu illərdən Azərbaycanda yaranmış çox mənfi
ictimai-siyasi, gərgin daxili vəziyyətin nəticəsində idi. Bütün bunlar hamısı Azərbaycanın məktəblərinə, təhsil
sisteminə çox mənfi təsirini göstərmişdi. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra isə birinci
mərhələdə, yeni dövrdə, yəni müstəqil dövlət çərçivəsində təhsilin inkişaf etdirilməsi istiqamətlərini tapmaq ya
mümkün olmamışdı, yaxud da bu sahədə çoxlu səhvlər buraxılmışdır. Ancaq ondan sonrakı dövrdə, son 4-5 ildə
Azərbaycanın təhsil sistemində keçmiş ənənələrdən, nailiyyətlərdən, böyük potensialdan istifadə edərək təhsil
sistemini yeni tələblərə uyğunlaşdırmaq, islahatlar həyata keçirmək işi başlanmışdır və bunlar da öz müsbət
nəticəsini verir.
Son illərdə bizim əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyət Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin təmin
olunması, ölkəmizin daxilində hərc-mərcliyə, dərəbəyliyə, özbaşınalığa, hakimiyyətsizliyə son qoyulması idi.
Bu, Azərbaycanın həyatının bütün sahələrində canlanmaya, inkişafa təminat yaratdı. Bu, ümumiyyətlə,
respublikamızın inkişafını təmin etdi. Məhz bu baxımdan, ona görə də təhsil sistemi öz inkişafını yenə də ardıcıl
surətdə təmin edə bildi.
Təsəvvür edin, indi 8 milyona yaxın əhalimizin 2 milyonu oxuyanlar, təhsil alanlar, öyrədənlər müəllimlər, təhsil verənlərdir. Bu 2 milyon bütün əhalinin dörddə bir hissəsidir. Mən deyə bilərəm ki, bu, nə
qədər böyük, vacib bir sahədir, xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir
sahədir.
Ona görə də dövlət tərəfindən bu sahəyə diqqət, qayğı günü-gündən artır, artacaqdır və artmalıdır. Hər bir
dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz millətinin elmini, mədəniyyətini dünya
standartlarına çatdırsın, o mütləq hər şeydən çox təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy göstərməlidir,
təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır. Biz bu yolla gedirik. Əmin ola bilərsiniz ki, bu yolla da gedəcəyik.
Ancaq bu, asan yol deyildir. Ona görə yox ki, biz bunu bacarmırıq. Yox. Biz bunu bacarırıq, artıq öyrənmişik,
yəni bunu elə əvvəldən də bilirdik. Amma yeni şəraitdə yeni sistemi də qurmağı öyrənmişik. Ancaq bunun
həyata keçirilməsi bir çox amillərlə, o cümlədən vəsaitlə, maddi-texniki bazanın yaradılması ilə və başqa
amillərlə bağlıdır.
Mən onu demək istəyirəm ki, əgər biz təhsil sistemində öz arzularımızı istədiyimiz qədər yerinə yetirə
bilmiriksə, bu ona görə deyil ki, dövlət, hökumət bunu istəmir. Ona görədir ki, biz imkanlarımızın çərçivəsindən
kənara çıxa bilmirik. Bilməlisiniz ki, biz bu imkanlarımızı ilbəil genişləndiririk və genişləndirəcəyik. Mən buna
yüz faiz inanıram, ona əminəm. Bunların hamısı təhsilin inkişafında öz əksini tapacaqdır.
İndi həyatımızın bütün sahələrində islahatlar həyata keçirilir. Bu islahatlar zəruridir. Onlar ölkəmizdə
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dövlət quruculuğunun bütün sahələrində gedir. Biz müstəqil dövlət kimi yaşayır, müstəqil dövlətimizi qurur və
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesini həyata keçiririk.
Bu gün biz iftixar hissi ilə deyə bilərik, - bir-iki aydan sonra 8 il tamam olacaqdır ki, Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyini elan, bərpa edibdir. Bu, az bir zamandır. Bu müddət Azərbaycan üçün və başqa ölkələr
üçün daha da çətin, mürəkkəb, daha da ağır bir zaman olubdur. Bunlar sizə məlumdur. Ancaq buna baxmayaraq,
ən əsas nailiyyət ondan ibarətdir ki, biz müstəqilliyimizi müdafiə etdik, qoruduq, möhkəmləndirdik, inkişaf
etdirdik və müstəqilliyimizi əbədi etdik.
Bu, ən əsas nailiyyətdir. Onun içində isə çox böyük işlər vardır. Bunlar Azərbaycanın həyatının bütün
sahələrində yeni sistemdə yaşamaq üçün islahatlar aparmaqdan ibarətdir. Bu islahatlar aparılır, onlar günügündən öz nəticələrini verir. Xüsusən sosial-iqtisadi sahədə apardığımız islahatlar öz nəticəsini verir. Ölkəmizin
iqtisadiyyatı tənəzzül dövründən keçdi, hazırda inkişaf edir və bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. İqtisadiyyatın
inkişaf etməsi həm xalqımızın rifah halının yaxşılaşdırılmasını, həm də təhsil sahəsinə ardıcıl olaraq, ilbəil daha
da çox vəsait ayrılmasını təmin edəcəkdir.
Təhsilin özündə aparılan islahatlar çox vacibdir. Siz onları aparırsınız. Bugünkü çıxışlarda bu barədə
məlumatlar verildi. Mənim sizə tövsiyəm ondan ibarət olar ki, islahatları düşünülmüş qaydada aparasınız,
formalizmə, konyunkturaya yol verməyəsiniz, Azərbaycanın milli ənənələrinin üstündən keçməyəsiniz. Bunlar
həqiqətən həm Azərbaycan təhsilini dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təhsili səviyyəsinə ardıcıl surətdə
çatdırsın, həm də burada səhvlər buraxılmasın, mövcud yaxşı işlər pozulmasın.
İndi qurub yaradan adam gərək düşünsün ki, o, mövcud olandan daha yaxşısını yaradır. Əgər onu yarada
bilirsə, mövcud səviyyədən imtina edib onu yaratsın. Amma yarada bilmirsə, qoy mövcud olandan əl çəkməsin,
hələlik onunla yaşasın.
Mən bunları ona görə deyirəm ki, keçmiş zamanlarda da - bu, yeni bir məsələ deyildir - Sovetlər İttifaqı
dövründə də həmin sistemin içərisində cürbəcür formalarda dəyişikliklər edilirdi. "Gözə torpaq atmaq" məsəli
var. Bəziləri deyir ki, "bundan ötrü onu etdim, bu islahatı keçirdim, bunu dəyişdirdim, bu belə deyildi. Mən onu
dəyişdirdim". Nəticəsi nədir? Nəticəsi yoxdur. Keçmişdə mən belə insanları görmüşəm. Belə insanlar 3-4 il
üzdə olurlar. Bəli, dəyişikliklər edir, yeniləşdirir, yenidən qurur, ona görə də təriflənirlər. Mən bəzən elə
adamlar görmüşəm ki, bir neçə il belə yaşayır, başqa yolla dəyişikliklər edir, sonra görür bunun nəticəsi yoxdur.
Yəni bu keçmiş mənfi təcrübəni bilərək, mən hamıya və xüsusən təhsil sistemində çalışanlara tövsiyə
edirəm ki, siz bu islahatları cürətlə, biliklə, ağılla aparasınız, səhvlərə yol verməyəsiniz. Əgər biz iqtisadi sahədə
apardığımız islahatlarda bu gün haradasa səhv ediriksə, sabah həmin səhvi düzəltmək mümkündür, haradasa
ifrata yol veririksə, onun qarşısını almaq mümkündür, haradasa mühafizəkarlığa yol verilirsə, onu da məhv
etmək mümkündür. Amma təhsil çox həssas sahədir. Burada cürbəcür kombinasiyalara, manipulyasiyalara mən bu sözləri işlədirəm - yer ola bilməz.
İndi təhsil sahəsində gedən islahatlar müxtəlif xarakter daşıyır. Çox sevindirici haldır ki, biz dünyanın
inkişaf etmiş ölkələrinin təhsil sistemlərinin təcrübəsini öyrənirik və tətbiq edirik. Sevindirici haldır ki, biz
bunun üçün yardım alırıq. Yəni Dünya Bankı Azərbaycanda təhsil sahəsində islahatların həyata keçirilməsi
üçün bizimlə birgə proqram yaradıbdır. Bu bank ölkəmizə müəyyən vəsait ayırır, kömək edir. Bunlar hamısı çox
sevindirici haldır. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, islahat islahatlar naminə aparılmasın, təhsil sistemimizi daha da
təkmilləşdirmək, bu günün, gələcəyin tələblərinə daha da uyğunlaşdırmaq məqsədi daşısın. Biz buna nail
olmalıyıq.
Keçmişə nisbətən indi bizdə həm dövlət ali təhsil müəssisələri, universitetlər, həm də özəl müəssisələr
vardır. Dövlət ali məktəblərində, universitetlərində həm ödənişli bir hissə var ki, orada tələbələr təhsil üçün
haqq verirlər, amma onların əksəriyyəti hökumətin hesabına təhsil alırlar. Bunlar hamısı təbii prosesdir.
Mənim arzum və narahatlığım ondan ibarətdir ki, heç kəs təhsilə qazanc mənbəyi kimi baxmasın. Burada
dedilər ki, bilmirəm, 17-18-19 özəl universitet yaranıbdır. Azərbaycan yeni sistemə keçməmişdən, ölkədə
islahatların həyata keçirilməsinə başlanmamışdan əvvəl, təxminən 1991-1992-ci illərdə ölkəmiz çox sıçrayışla
özəl universitetlər yaradılması dövrünü yaşadı. Belə universitetlər yaratdılar. Amma bunları kim və nəyə görə
yaradıbdır?
Əgər kimsə həmin universitetdə təhsilin səviyyəsini dövlət ali məktəblərindən yüksək, keyfiyyətli etmək
istəyirsə, çox sağ olsun - onlar bunu etsinlər və biz bunu müdafiə edirik, edəcəyik, dəstəkləyəcəyik. Ancaq
kimsə bu dövrdə bunu biznes naminə edirsə, bu yaramaz. Ondan əl çəkmək lazımdır.
Bunu açıq etiraf etmək lazımdır ki, məsələn, bizim qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində universitetlərin, ali
məktəblərin, təhsil sisteminin inkişafı Azərbaycandan sonra, xüsusən, İkinci dünya müharibəsindən sonra
başlayıbdır. Orada da dövlət universitetləri olubdur, özəl universitetlər yaranıbdır. Yaranan həmin özəl
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universitetlərin bir çoxu indi Türkiyənin çox yüksək səviyyəli təhsil verən universitetləridir.
Məsələn, Azərbaycanın, xalqımızın böyük dostu, məşhur alim İhsan Doğramacı, bizdə olan məlumata
görə, Türkiyədə 5-6 universitetin yaradıcısıdır. Amma o, bunları nə üçün yaradıbdır? O özü yüksək səviyyəli
alim, mütərəqqi insan, mütəfəkkir adam olduğuna görə istəyibdir ki, öz xalqının gənclərinin ali təhsil alması
üçün xidmətini göstərsin və bunu da göstəribdir. O, bunu qazanc naminə yox, millətinə xidmət göstərmək,
millətinin təhsil səviyyəsini artırmaq üçün edibdir. Bu, tərifəlayiq bir fəaliyyətdir, xidmətdir.
O, bir neçə universitet yaradıbdır. Məsələn, orada Hacəttəpə Universiteti vardır. O, həmin universitetin
təməlini qoyubdur, yaradıbdır. Bu universitet indi Ankarada ən böyük universitetlərdən biridir. O, həmin
universiteti, necə deyərlər, təkər üstünə qoyandan sonra oradan çəkilərək, gedib başqasını yaradıbdır.
Bilirsiniz ki, o, son vaxtlar Bilkənd Universitetini və Ankaranın böyük bir hissəsində universitet şəhərciyi
yaradıbdır, onun əsasını özü qoyubdur, binalarını tikdiribdir, bütün dünyadan müəllimlər, tələbələr dəvət
edibdir. Son 5-6 ildə orada Azərbaycandan nə qədər mütəxəssislər işləyiblər, müəllimlik ediblər, dərs deyiblər,
orada çoxlu musiqiçilər çalışıblar. Yəqin ki, professorlardan, müəllimlərdən çoxu orada olubdur. Mən orada bir
neçə dəfə olmuşam. Bilirsiniz, mən hər dəfə oraya gələndə həddindən artıq sevinirəm ki, bu insan xalqına nə
qədər böyük xidmət göstərir. Özü də bu xidməti tamamilə təmənnasız edir. O, elan edibdir ki, özünün orada
yaratdığı şəxsi mülkiyyətinin hamısı xalqa mənsubdur. Bax, bu cür mütəfəkkir, tərəqqipərvər, millətini sevən
insan, şübhəsiz ki, təhsilin heç bir sahəsindən təmənna, qazanc gözləmir. O, xalqına xidmət edir.
Təbiidir ki, biz müstəqilliyimizin keçid dövrünü yaşayırıq. Mən həmişə belə fikirdə olmuşam ki, biz daim
reallığı nəzərə almalıyıq. Bəzən ayrı-ayrı adamlar hesab edirlər ki, buradan sıçrayıb oraya düşmək, bu sistemdən
sıçrayıb o sistemə düşmək olar. Bu, mümkün deyildir. Həyat, cəmiyyət müəyyən bir mərhələdə öz inkişaf
dövrünü keçirir. Bunu sürətləndirmək olar, amma ona zor eləyib nəyəsə nail olmaq olmaz. Ona görə də indi
bizdə yaranan bu özəl təhsil sistemi, şübhəsiz ki, təqdirəlayiqdir, şübhəsiz ki, biz bu sistemi inkişaf etdirməliyik.
Ancaq yenə də deyirəm, burada birinci təhsilin səviyyəsidir.
Məsələn, nə bilim, hansısa diplomatik bir universitet yaranıbdır, filan-olubdur. Diplomatiya,
ümumiyyətlə, dövlətin inhisarıdır. Nədir diplomatiya? Diplomatiya hər bir dövlətin xarici siyasətini həyata
keçirən təşkilatdır və onun kadrlarıdır. Buna diplomatiya deyirlər və o kadra da diplomat deyirlər. Bunu özəl bir
yerdə hazırlayırlar. Axı bu, dövlətin işidir. Özəl bir qurum, yaxud da dövlətlə bağlı olmayan bir qurum
həqiqətən müstəqil Azərbaycan dövləti üçün diplomatlar hazırlaya bilərmi? İnanıram ki, lazımi səviyyədə yox.
Onlar oxuyacaqlar, təhsil alacaqlar, diplom da alacaqlar. Amma ola bilər, qeyri bir özəl sektorda işləsinlər. Buna
heç kəs mane ola bilməz. Amma dövlət sisteminin diplomatiyasında yer tutmaq üçün, əlbəttə ki, onlar dövlət
diplomatiyası ilə tanış olmalıdırlar, dövlət diplomatiyası təhsili almalıdırlar. Hansısa bir kəsin özəl diplomatik
təhsilini almamalıdırlar.
Bilirsiniz, bunlar bəlkə də mübahisəli fikirlərdir, ancaq belə fikirləri demək lazımdır ki, insanlar
düşünsünlər, insanlar bilsinlər, bu sistemdə, bax bu özəl təhsil sistemlərinin yaranmasında bundan sonra səhvlər
buraxılmasın. İndiyə qədər səhvlər buraxılıbdır. Mən bunu özüm üçün hər halda tam yəqin etmişəm. Ancaq
bundan sonra gərək səhvlər buraxılmasın.
Ümumi təhsilimizdə, yəni məktəblərimizdə bütün dərslər, burada bəyan edildiyi kimi, bütün fənlər bizim
bu günümüzə və gələcəyimizə həsr olunmalıdır. İnsan təhsilinin əsasını orta məktəbdə alır. Ona görə də bütün
təhsil sistemində orta məktəb, orta ixtisas məktəbi, yaxud da ki, orta təhsil məktəbi - bunlar xüsusi yer
tutmalıdır. Çünki indi bizim orta məktəbimiz gərək ki, 11 illikdir. Əgər bu 11 il müddətində uşaq birinci
sinifdən başlayaraq sona qədər köklü təhsil almasa, yaxşı hazırlaşmasa, o, nəinki gedib universitetə imtahan
verə bilməz - heç lazım da deyil ki, hər bir orta təhsil alan getsin universitetə imtahan versin. Bu, mümkün də
deyildir. Bu, keçmişdə də mümkün olmayıbdır, bu gün də mümkün deyildir, - ancaq ola bilər, ondan sonra
gedib universitetdə ali təhsil almasa da, amma həyatda yaşayacaqdır, həyatda fəaliyyət göstərəcəkdir,
cəmiyyətdə olacaqdır. Əgər onun fundamental, köklü orta təhsili varsa, o, cəmiyyətdə özünə yer tapacaq,
çalışacaq, özünü, ailəsini yaşadacaqdır. Amma ən vacibi də odur ki, cəmiyyətimizin şüurlu üzvü olacaqdır.
İndi bizim təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır. Amma
bununla yanaşı, ən böyük məqsədi Azərbaycan vətəndaşı hazırlamaqdır, müstəqil Azərbaycanın cəmiyyətinin
ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır. Hər bir insan gərək eyni zamanda vətəndaş olsun. Mütləq vətəndaş olsun!
Sadəcə ona görə yox ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Gərək dövlətinə sadiq, millətinə sadiq, ənənələrinə sadiq,
xalqına sadiq vətəndaş olsun. Ona görə də orta təhsil sisteminə çox ciddi fikir vermək lazımdır.
Təbiidir, fənlər çoxdur. İndi siz burada da müəyyən islahatlarla əlaqədar dəyişikliklər aparırsınız hansının saatını artırırsınız, hansını azaldırsınız. Bu, sizin öz işlərinizdir. Ancaq mən bu gün bir daha demək
istəyirəm ki, bizim uşaqlarımız, gənclərimiz hər bir fənni bilməlidirlər və xüsusən, o fənlərdə ki, ixtisaslaşmaq
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istəyir, - onu daha da yaxşı bilməlidirlər. Biri istəyir riyaziyyatçı olsun, biri istəyir fizik olsun, biri istəyir geoloq
olsun, biri istəyir hüquqşünas olsun. Qoy olsun. Ancaq orta məktəblər üçün bizim bir neçə şərtlərimiz vardır,
onları həyata keçirməlidirlər. Ana dilini bilməlidirlər, ədəbiyyatımızı bilməlidirlər, bizim tariximizi
bilməlidirlər, bizim mədəniyyətimizi bilməlidirlər.
"Ana dili" deyəndə, şübhəsiz ki, hər bir uşaq doğulandan sonra ailəsində atasından, anasından öz dilini
öyrənir. Bir var ki, sadəcə öz dilini ailədə bilmək, bir də var ki, Azərbaycan dilini yüksək səviyyədə bilmək.
Keçmişdə biz buna fikir verməmişik. Bu, həqiqətdir. Yəni o qədər fikir verməmişik. Eyni zamanda onu da
unutmaq lazım deyil ki, keçmiş zamanlarda Sovet İttifaqının tərkibində olarkən Azərbaycanda orta təhsil və ali
təhsil sistemində Azərbaycan sektoru həmişə ən çoxluğu təşkil etdiyinə görə biz dilimizi yaşatmışıq və inkişaf
etdirmişik. İndi isə, şübhəsiz, bizdə təhsilin tam əksəriyyəti Azərbaycan dilində gedir. Ancaq bir var ki,
Azərbaycan dilində oxuyursan, bir də var ki, dilinin incəliklərini bilirsən, Azərbaycan dilində yüksək səviyyəli
söz deyə bilirsən, fikrini ifadə edə bilirsən, nitq edə bilirsən. Bu, hələ bizdə çox çatışmayan bir sahədir.
Azərbaycanın tarixini mütləq bilmək lazımdır. Ona görə yox ki, onlar tarixçi olacaqlar. Əgər riyaziyyatçı
millətinin, xalqının, ölkəsinin tarixini bilmirsə bu, ona üstünlük vermir. Eləcə də başqa mütəxəssislər.
Mən sizə deyim ki, keçmişdə Azərbaycanın tarixinə, bu tarix elminə orta məktəblərdə də, ali məktəblərdə
də o qədər çox fikir vermirdilər. Mən özüm bunun şahidiyəm, hesab edirdilər ki, qoy uşaq riyaziyyatı bilsin,
hesabı bilsin, fizikanı bilsin, o birisini bilsin, bu birisini bilsin. Amma tarix elə şeydir ki, onu bilsə də olar,
bilməsə də. Yəni tarix dərsi məktəblərdə bəzən o qədər də hörmətli dərs deyildi.
Məsələn, təsadüfi deyil ki, bizim ali məktəblərdə o illərdə tarix fakültələrinə müsabiqə o qədər də böyük
deyildi. Hüquq fakültəsinə müsabiqə böyük idi, amma tarix fakültəsinə yox. Mən, əlbəttə, o fikirdə deyiləm ki,
hər bir adam, mütəxəssis tarixçi olmalıdır. Yox. Amma hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz tarixini bilməlidir və
tarixini də bilmək üçün gərək onu uşaqlıqdan bu işə cəlb edəsən, gərək orta məktəbdən cəlb edəsən. Demək, orta
məktəblərdə tarixin tədrisi çox yüksək səviyyədə olmalıdır. İndi burada dedilər, bizim dərsliklər yaranır.
Dərsliklər çox yüksək səviyyədə olmalıdır. Keçmişdəki dərsliklərlə indi biz tariximizi uşaqlara öyrədə bilmərik.
Ədəbiyyatımızı bilmək lazımdır. Ədəbiyyatını bilməyən adam dilini yaxşı bilməyəcəkdir. Ədəbiyyatı
bilməyən adam yüksək mədəni səviyyəyə çata bilməyəcəkdir. Bu dərslərə fikir vermək lazımdır. Xüsusən, o
məktəblərdə ki, Azərbaycanda dərslər rus bölməsində keçir, buna fikir vermək lazımdır.
Keçmiş zamanlarda mən bunu müşahidə etmişdim və heç vaxt unuda bilmərəm. Məsələn, Azərbaycanın
başqa yerlərində yox, Bakıda rus məktəbləri çox idi. Azərbaycan məktəbləri çoxluq təşkil edirdi, amma rus
məktəbləri də çox idi. Ziyalılar, dövlət işində işləyən adamlar, tam əksəriyyəti öz uşaqlarını rus məktəblərinə
qoyurdular. Burada da müəyyən obyektiv səbəb var idi. Heç kəsi buna görə qınamaq olmaz. Çünki rus dili
Sovetlər İttifaqında hakim dil idi. O dili bilməyən adam çox çətinliklər çəkirdi, elmə geniş qatıla bilmirdi.
Bunlar tamamilə təbii hal idi. Ancaq müşahidə olunurdu ki, rus məktəblərində, yəni dərslər rus dilində keçilən
məktəblərdə Azərbaycan tarixini yaxşı tədris etmirdilər. Götürüb SSRİ tarixini öyrədirdilər. O tarixin də
əksəriyyəti Rusiyanın tarixi idi. Amma Azərbaycan tarixinin tədrisi çox zəif idi.
Yaxud da ki, orada, rus məktəblərində Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan dilini tədris edirdilər, amma
bu, o qədər də hörmətli bir fənn hesab olunmurdu, - yəni onu bilsən də olar, bilməsən də. Bunları mən məhz o
vaxtlar müşahidə etmişdim. Mən o vaxtlar rastlaşırdım ki, rus məktəblərində oxuyan gənclər şairlərimizi Nizamini, Füzulini, başqalarını, müasir şairlərimizi tanımırdılar. Yaxud tanısalar da adlarını bilirdilər, onların
əsərlərini oxumurdular, şerlərini oxumurdular. Çünki bunlar hamısı rus dilində oxuyurdular.
O vaxt bu nöqsan mümkün idi. Amma indi bu nöqsana yol vermək olmaz. İndi biz Azərbaycanda
məhdudiyyət qoymuruq. Rusdilli məktəblər var və qarışıq - rus-azərbaycan dilli məktəblər vardır. Gürcülər
yaşayan yerdə gürcü dilli məktəblər vardır. Başqa dillərdə olan bütün bu məktəblərdə, yaxud ola bilər, başqa
dillərdə də məktəblər yaransın - bunların hamısında Azərbaycanın tarixi, Azərbaycanın ədəbiyyatı,
Azərbaycanın mədəniyyəti tədris olunmalıdır. Bu, mütləq lazımdır.
Ali təhsil haqqında biz çox danışmışıq. Hesab edirəm ki, artıq danışmağa ehtiyac yoxdur. Sizin bu gün
verdiyiniz məlumatları mən nəzərə alıram və hesab edirəm ki, bu, işlərin başlanğıcıdır. Amma ali təhsil
sahəsində əsas bir yeri ali məktəblərə qəbul prosesi tutur. Orta məktəblərdə çoxları oxuyur. Təbiidir ki, hamısı
ali məktəbə gedə bilməz. Ali məktəbə ancaq daha istedadlı, daha bilikli gənclər gedirlər. Ancaq bu vəzifə
bugünkü deyil, elə bil on il, iyirmi il, otuz il, qırx il də bundan öncə bizim qarşımızda olan vəzifədir ki,
həqiqətən, çoxsaylı gənclərimizin içindən ali məktəblərə ən istedadlıları, ən bilikliləri girsin.
Bu sahədə keçmişdə çox eksperimentlər keçirilmişdir. Mən bu işlərlə şəxsən 70-ci, 80-ci illərdə, demək
olar ki, həddindən çox məşğul olurdum ki, ali məktəblərə qəbulda ədalət təmin edilsin, ali məktəblərə qəbulda
rüşvətxorluğun qarşısı alınsın, ali məktəblərə qəbulda tanışbazlığın, dostbazlığın, qohumbazlığın qarşısı alınsın,
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ali məktəblərə qəbulda rəhbər işçilərinin uşaqlarına xüsusi imtiyazlar yaranmasın. Bax, bu işlərlə biz o illər
məşğul olmuşuq, mübarizə aparmışıq, müəyyən nailiyyətlər, müsbət nəticələr əldə etmişik. Ancaq təəssüf ki, bu
nöqsanları o dövrlərdə aradan qaldıra bilməmişik. Bu, bizim təhsil sahəsində bu gün də ən vacib
məsələlərimizdən biridir.
1992-ci ildən ali məktəblərə qəbul üçün Dövlət Tələbə Qəbulu Komissiyası yaranıbdır. Bu, yaxşı bir
qərardır və test üsulu tətbiq olunur. İndi bizim ictimaiyyətin fikrinə görə, məndə olan məlumat belədir ki,
ictimaiyyət bu test üsulunu keçmiş üsullara nisbətən daha mütərəqqi üsul kimi qəbul edir. Sizin də burada
verdiyiniz məlumatlara mən inanıram ki, doğrudan da, bu yol ilə ali məktəblərə daha da keyfiyyətli qəbul təşkil
olunur. Ancaq hesab edirəm ki, burada nöqsanlar da çoxdur.
Doğrudur, bəlkə məlumatların hamısı mənə çatmır. Mənə belə gəlir ki, o dövrlərə nisbətən indi ali
məktəblərə qəbul haqqında şikayətlər azdır. Ancaq eyni zamanda, danışıqlar da çoxdur, söz-söhbət də çoxdur.
Bəzən deyirlər ki, ali məktəbə qəbul olunmuş uşaq, görürsən, heç bu test imtahanından nə vaxt keçib, məlum
deyil. Yaxud da ki, gəlir, ali məktəbdə o test imtahanının səviyyəsində təhsilini davam etdirə bilmir. Bir neçə
belə faktlar onu göstərir ki, hələ bizim Dövlət Tələbə Qəbulu Komissiyasında nöqsanlar da var, çatışmazlıqlar
da vardır. Ona görə indiyə qədər görülən işləri qiymətləndirərək, güman edirəm ki, indi bizim başqa bir sistemə
keçməyə heç ehtiyacımız da yoxdur. Bu sistemi təkmilləşdirərək, eyni zamanda bizim üçün ən böyük bəla olan
rüşvətxorluq, vəzifəsindən sui-istifadə etmək və başqa hallara yol verilməməlidir. Hər yerdə yol verilməməlidir.
Rüşvətxorluğun qarşısı hər yerdə alınmalıdır. Amma tələbə olan yerdə, gənc olan yerdə, uşağın inkişaf etdiyi
dövrdə bu cinayətdir ki, belə hadisələr olsun və insanların, yəni uşaqlıq dövründən, gənclik dövründən
beyinlərinə girsin ki, bəli, belə bir adət var və bunsuz cəmiyyət yaşaya bilməz.
Ədalət hər yerdə lazımdır. Amma məktəbdə ədalət hamısından çox lazımdır, ali məktəbdə ədalət
hamısından çox lazımdır. Siz müəllimsiniz, siz psixoloqsunuz, siz bu işləri bizdən yaxşı bilirsiniz: uşağın,
gəncin şəxsiyyətinin bir formalaşma prosesi var. O proses də uşaqlıq dövründə, orta məktəbdə, ali məktəbdə
keçir. Ondan sonra, şübhəsiz, insan daha da təkmilləşir iş dövründə, yaxud başqa, yeni təhsil dövründə. Ancaq
əsas o insan kimi formalaşma, şüurlu formalaşma prosesi məktəbdə gedir, ali məktəbdə, universitetdə gedir.
Əgər orada gənc, uşaq ədalətsizliklə rastlaşırsa, onda belə təsəvvür yaranır ki, elə bu dünya ədalətsiz dünyadır.
Buna yol vermək olmaz. Doğrudur, belə ədalətsizliklərlə mübarizə aparmaq da asan deyildir. Çünki təəssüf ki,
hər bir insan, hər bir subyekt özünəməxsus bir xarakter daşıyır. Hər bir insanı, o cümlədən müəllimi, hər bir
professoru tam ədalətli etmək də asan bir məsələ deyildir. Ancaq bunlar bizim qarşımızda duran vəzifələrdir,
müqəddəs vəzifələrdir. Ən əsası ona görə ki, biz keçmişlərdən fərqli olaraq indi müstəqil Azərbaycanın gələcək
fəaliyyətini formalaşdırırıq, müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarını formalaşdırırıq və məktəbdə, universitetdə
formalaşan gənc, Azərbaycanın gələcək fəal vətəndaşı gərək birincisi, mənəviyyatca saf olsun. Ona görə də
mənəvi saflıq ali məktəblərdə hökm sürsün. Gərək o, vətənpərvərlik hissi ilə yaşasın, vətənpərvərlik hissi ilə
tərbiyə olunsun. Ona görə də gərək onun müəllimləri, tərbiyəçiləri özləri vətənpərvər olsunlar, vətənpərvərliyi
gənclərə aşılaya bilsinlər. Onlar gərək Azərbaycan dövlətinə, millətinə, Azərbaycanın gələcəyinə sadiq
vətəndaşlar olsunlar. Bu da hamısı məktəblərdə, universitetlərdə formalaşmalıdır.
Əziz dostlar, ona görə də sizin qarşınızda həddindən çox vəzifələr durur. Sizin işiniz asan iş deyildir. Əgər
bütün bu deyilən, yaxud deyilməyən, buna bənzər, bu qəbildən olan fikirlərin hamısı bizim təhsil ocaqlarında
həyata keçirilsə, bu, asan iş deyildir.
Özünü müəllimliyə həsr etmiş insan ən şərəfli insandır. Ali məktəb müəllimi, professor cəmiyyətdə ən
hörmətli insan olmalıdır və insandır. Ona görə də mən çox arzu edərdim ki, sizin hamınız bu şərəfli adı həmişə,
ömrünüzün axırına qədər daşıyasınız.
Əziz dostlar, güman edirəm ki, bu gün yenə də bizim həyatımızın ən vacib sahəsi olan təhsil sahəsi
haqqında müəyyən fikir mübadiləsi apardıq. Mən öz qəlbimdə olan fikirlərin, demək olar ki, bir hissəsini sizə
çatdıra bildim. Əmin ola bilərsiniz ki, mən indiyə qədər olduğum kimi, bundan sonra da müəllimlə, məktəblə ,
təhsil ilə bir yerdəyəm və bir yerdə olacağam, təhsilin inkişafı üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm.
Biz son illər müəllimlərin əmək haqqının yüksəldilməsi barədə bir neçə tədbirlər gördük. İndi siz bilirsiniz
ki, əmək haqqı keçmişdəkindən fərqlidir. Mən bu barədə də düşünürəm və maliyyə nazirinə, Nazirlər
Kabinetinə göstəriş vermişəm ki, bu ilin axırına qədər müəllimlərin maaşlarının artırılması, özü də təsirli
artırılması haqqında təkliflər hazırlasınlar və güman edirəm ki, biz bunu həyata keçirə biləcəyik.
Mən sizinlə bu görüşümdən çox məmnunam. Siz mənə bu gün bir daha ruh verdiniz. Azərbaycanın
müstəqilliyini qorumaq və ölkəmizi inkişaf etdirmək üçün sizə bir daha cansağlığı arzu edirəm, səadət arzu
edirəm və bu şərəfli işinizdə sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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ÖZBƏKİSTANIN MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
31 avqust 1999-cu il
Hörmətli səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Özbəkistanın milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Qardaş özbək
xalqına sülh, firavanlıq və səadət arzulayıram.
Özbəkistanla Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin böyük tarixi var. Burada cənab səfir bu
əlaqələri, bu dostluğu təsdiqləyən çoxlu faktlar gətirdi. Lakin indi ən maraqlısı istər Özbəkistanın, istərsə də
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi yolu ilə getdiyi, azad ölkələr, müstəqil dövlətlər olduğu dövrdür. Buna görə də
Özbəkistanın müstəqilliyinin 8-ci ildönümünün bayram edilməsi özbək xalqı üçün də, Azərbaycan xalqı üçün də
tarixi hadisədir.
Bu 8 ildə Özbəkistan böyük yol keçmiş və böyük uğurlara nail olmuşdur. Məncə, ən başlıcası budur ki,
Mərkəzi Asiyanın iri dövləti, böyük sayda əhalisi, çox böyük iqtisadi potensialı olan Özbəkistan öz dövlət
müstəqilliyini qorumuş və möhkəmlətmişdir.
Müstəqil dövlət olaraq Özbəkistan Mərkəzi Asiyanın, bütün Asiyanın həyatında mühüm rol oynayır,
bütün dünya siyasətində fəal iştirak edir. Özbəkistanın mövqeyi həmişə aydın və dəqiqdir, suverenlik, azadlıq və
müstəqillik prinsipinə əsaslanır. Bir çox digər amillərlə yanaşı, bu da bizi çox yaxınlaşdırır və
münasibətlərimizi, dostluğumuzu möhkəmləndirir.
Son illərdə Özbəkistanla Azərbaycan arasında olduqca yaxşı münasibətlər yaranmışdır. Bu gün, görünür,
onu da qeyd etmək lazımdır ki, istər Özbəkistanın, istərsə də Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində
ölkələrimiz arasında münasibətlər baş tutmadı. Diplomatik münasibətlər də, bir-birimizə nümayəndə heyətləri
göndərilməsi də, çoxsaylı sənədlər imzalanması da ancaq 1995-ci ildən sonra mümkün oldu. Görünür, burada
Özbəkistan tərəfindən deyil, məhz Azərbaycan tərəfindən asılı olmuş səbəblər vardı. Bunu çoxları gözəl bilir.
Bu səbəblər o vaxtkı - Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra hakimiyyətə gəlmiş iqtidarın
yetirtdiyi yanlış siyasətin nəticəsi idi.
Xoşbəxtlikdən, bunu çox tez aradan qaldırmaq mümkün oldu. Axı xalqlarımız arasında dostluğun, bir
daha nəzərə çarpdırıram, dərin tarixi, zəngin ənənələri var və heç kim onlara xələl gətirməyə, onları pozmağa və
ya qırmağa qadir deyildir. Subyektiv xarakterli ayrı-ayrı cəhdlər xalqlarımızın dostluğuna təsir göstərə
bilməmişdir.
O ki qaldı dövlətlərarası münasibətlərə, diplomatik münasibətlərə, onlar prezident İslam Kərimovun
iradəsi ilə və Azərbaycan prezidentinin iradəsi ilə yaranmış və qısa müddətdə çox uğurlu inkişaf tapmışdır.
Həm Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun Azərbaycana, həm də Azərbaycan prezidentinin
Özbəkistana rəsmi səfərləri zamanı, istər Özbəkistan torpağında, istərsə də Azərbaycan torpağında görüşlər
zamanı, beynəlxalq müşavirələrin, görüşlərin gedişində, görüşlər zamanı, beynəlxalq təşkilatların işində iştirak
zamanı da aramızda çoxlu təmaslar olur. Bu təmaslar, xüsusən də Özbəkistan və Azərbaycan prezidentləri
arasında təmaslar müxtəlif səviyyələrdə baş verir. Belə təmaslar dövlətlərarası münasibətlərlə bağlı məsələlərin
həllində, bu münasibətlərin inkişafının təmin olunmasında və hər cür maneələrin aradan qaldırılmasında bizə
fəal kömək edir.
Bütün bunlar qısa müddətdə gözəl nəticə vermişdir. Həqiqətən, Özbəkistan Transqafqaz magistralından
istifadə olunmasına dair TRACEKA proqramının həyata keçirilməsində lap əvvəldən çox fəal iştirak edir. Asiya
regionundan Avropaya göndərilən yüklərin ən çox hissəsi Özbəkistandan və Xəzər dənizindən, Bakıdan keçərək
Avropaya və oradan da Asiyaya bu dəhlizlə daşınır. Görünür, bu, Özbəkistana çox sərfəlidir. Biz şadıq ki,
Özbəkistan belə imkana malikdir və ondan istifadə edir.
TRACEKA proqramının inkişafında və tarixi İpək yolunun bərpasında Özbəkistanın rolunu xüsusi qeyd
etmək istəyirəm. Ötən ilin sentyabrında Bakıda TRACEKA proqramına və tarixi İpək yolunun bərpasına dair
beynəlxalq konfransda Özbəkistan və prezident İslam Kərimov çox böyük töhfə vermiş və bütün sənədləri
imzalamışlar.
Biz MDB, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT və bu yaxınlarda yaradılmış GUÖAM kimi təşkilat
çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edirik. Bu ilin aprelində biz - Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, Özbəkistan və
Azərbaycan prezidentləri - Vaşinqtonda görüşüb, regional təşkilatımızın məsələlərini müzakirə etdik.
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Təşkilatımızın məqsədi iqtisadi, mədəni əməkdaşlıq üçün, ölkələrimizin, xalqlarımızın yaxınlaşması üçün daha
səmərəli tədbirlər həyata keçirməkdir.
Zənnimcə, gələcəkdə dövlətlərimiz arasında həyata keçiriləcək bir çox digər layihələr də var. Hər halda,
böyük fərəh hissi ilə deyə bilərəm ki, müstəqil Özbəkistanla müstəqil Azərbaycan arasında hazırda dostluq,
qardaşlıq münasibətləri mövcuddur. Biz bu münasibətlərin inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi üçün öz
tərəfimizdən bütün tədbirləri görəcəyik.
Özbəkistan Mərkəzi Asiyanın mürəkkəb bölgəsində yerləşir. Orada yaxınlıqda müxtəlif proseslər və çox
ciddi münaqişələr baş verir. Allaha şükür ki, belə çətin vəziyyətdə Özbəkistan dövləti öz ölkəsini hər cür
qəsdlərdən qoruyur, müdafiə edir, müstəqilliyi möhkəmləndirir və öz dövlətinin inkişafı üçün, öz
müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün əlverişli şərait yaradır.
Bu gün, milli bayram günü özbək xalqına sülh və firavanlıq arzulamaq istəyirəm. Müstəqil Özbəkistan
dövlətinə öz müstəqillik prinsiplərini həyata keçirməkdə bu cür mərdlik, mətanət və əzmkarlıq arzulamaq
istəyirəm.
Özbəkistan prezidentinə, dostum İslam Kərimova Özbəkistana rəhbərlik sahəsində də, Asiya regionunda
sülhün və əmin-amanlığın daha da möhkəmlənməsi sahəsində də böyük və çox mühüm fəaliyyətində uğurlar
arzulamaq istəyirəm.
Sizi bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Səadət və firavanlıq arzulayıram.
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ATƏT-in DEMOKRATİK TƏSİSATLAR VƏ İNSAN HÜQUQLARI BÜROSUNUN
DİREKTORU, SƏFİR JERAR ŞTUDMAN İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
1 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Ştudman! Sizi ürəkdən salamlayıram. Sizin Azərbaycana
səfərinizdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Biz ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə
Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk və bu əməkdaşlığın çox faydalı olduğunu nəzərə
çarpdırıram.
Ş t u d m a n: Çox hörmətli cənab prezident! Mənə göstərdiyiniz səmimi münasibətə, qonaqpərvərliyə
görə Sizə təşəkkür edirəm, Sizi tam sağalmağınız münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycana səfərimin
məqsədindən danışaraq məlumat verim ki, ATƏT-in indiki sədri cənab Vollobekin sentyabr ayında Bakıya
səfəri gözlənilir.
Qeyd edim ki, mən Azərbaycan ilə ATƏT arasında imzalanmış memorandumu yüksək qiymətləndirirəm
və ikitərəfli əlaqələrin tənzimlənməsi üçün bir qrup yaradılmasını zəruri hesab edirəm. Azərbaycanda prezident
seçkiləri ərəfəsində biz sizin ölkə ilə sıx əməkdaşlıq etdik, respublikanızda seçkilər haqqında qanunun işlənib
hazırlanması zamanı öz tövsiyələrimizi verdik. Azərbaycanda qarşıdakı bələdiyyə seçkilərində də sizinlə sıx
əlaqələr qurmaq niyyətindəyik.
İlk dəfə keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri münasibətilə Sizi qabaqcadan təbrik edirəm. Bu seçkilər zamanı
ATƏT-in nümayəndəsi ölkənizə gələcək. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan bir dövlətdir və ölkənizdə daim yeni
qanunlar qəbul edilir. Bizim vəzifəmiz öz məsləhətlərimizlə bu qanunların beynəlxalq standartlar səviyyəsinə
çatdırılmasına kömək göstərməkdən ibarətdir.
Sizin və prezident Robert Koçaryanın Cenevrədə keçirdikləriniz təkbətək görüşlər Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində böyük əhəmiyyət daşıyır. Biz vasitəçilərsiz
aparılmış bu danışıqları yüksək qiymətləndiririk. Hazırda bizi çox narahat edən bir problem varsa, o da əsirlər
problemidir.
ATƏT-in bütün təsisatlarına Sizin götərdiyiniz diqqət və qayğıdan çox razı qaldığımızı bildirirəm. Cənab
prezident, Siz Azərbaycanda demokratiyanın daha da inkişaf etdirilməsi sahəsində mühüm işlər görürsünüz. Biz
bunları yüksək qiymətləndiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz ATƏT-lə münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk və bu əməkdaşlığın
gələcək inkişafı və genişləndirilməsi barədə söylədiyiniz fikirlərə görə sizə, ATƏT-in nümayəndəsinə təşəkkür
edirəm.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan 1991-ci ilin sonunda yenidən öz müstəqilliyini əldə etmişdir. Qısa bir müddətdə
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi Dünya Birliyində özünə layiq bir yer tutubdur. Ölkəmizdə demokratik
islahatlar, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi
sahəsində böyük işlər həyata keçirilmişdir. Respublikamızda qanunvericilik bazasının daha da
möhkəmləndirilməsi sahəsində də ciddi addımlar atılmışdır.
Biz bazar münasibətləri prinsipləri, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya əsasında iqtisadiyyatımızı yenidən
qururuq.
Nəzərə çarpdırıram ki, ötən prezident seçkiləri zamanı ATƏT-lə ölkəmiz arasında əməkdaşlıq səmərəli
olmuşdur. Biz bu beynəlxalq təşkilata öz təşəkkürümüzü bildiririk və bu əlaqələrin gələcəkdə daha da
genişləndiriləcəyinə əmin olduğumu söyləyirəm.
Azərbaycan ilə ATƏT arasında imzalanmış memorandum ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
Biz hazırda ATƏT-ə sədrlik edən Norveçin xarici işlər nazirinin ölkəmizə qarşıdakı səfərini gözləyirik.
Doğrudur, biz arzu edirdik ki, o, respublikamıza bir neçə ay bundan əvvəl gəlsin. Çünki bizim onunla
əlaqələrimiz, işimiz təkcə sizin büronun fəaliyyəti çərçivəsində deyildir. ATƏT-lə bizim əməkdaşlığımız daha
çox Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması məqsədi daşıyır. Biz ATƏT-lə bu
sahədə sıx əməkdaşlıq edirik. Bu, bizi ATƏT-in əməkdaşlıq etdiyi başqa ölkələrdən fərqləndirən çox mühüm
amildir. Biz sizinlə əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi üçün Azərbaycan tərəfindən zəruri olan tədbirləri
görürük və bundan sonra da görəcəyik.
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ATƏT-in Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan Minsk qrupu da vardır. Bu
münaqişənin aradan qaldırılması bizim üçün həyati əhəmiyyət daşıyır.
Biz ATƏT-lə sıx bağlıyıq və geniş əməkdaşlıq edirik. ATƏT-ə sədrlik edən Norveçin xarici işlər nazirinin
Bakıya səfərinə böyük ümidlər bəsləyirik. Bir sözlə, Sizin qaldırdığınız bütün məsələlər barəsində biz
əməkdaşlıq edirik və edəcəyik. Sizin tövsiyələrinizin hamısını həyata keçirməyə hazırıq.
Bələdiyyə seçkiləri haqqında bizim atdığımız addımı siz qiymətləndirdiniz. Çox sağ olun. Bu,
Azərbaycanda ilk bələdiyyə seçkiləridir. Burada çətinlik ondan ibarətdir ki, seçkilərin keçirilməsi eyni zamanda
bələdiyyələrin yaranması deməkdir.
Təbiidir, bu sahədə çətinliklər çoxdur. Biz çalışacağıq ki, bu işin öhdəsindən mümkün qədər istənilən
səviyyədə gələk. Sizinlə bu sahədə əməkdaşlıq bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Ümidvaram ki, qarşıdakı aylarda
biz sizinlə daha sıx əməkdaşlıq yardımınızı alacağıq.
ATƏT-in Azərbaycanda nümayəndəliyinin açılması barədə fikri birinci dəfədir eşidirəm. Mən Xarici İşlər
Nazirliyinə mütləq göstəriş verərəm, bununla məşğul olar. Hər halda ATƏT-in sədri Azərbaycana gələnə qədər
bu məsələdə müəyyən aydınlıq meydana çıxacaqdır.
Siz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi məsələsinə toxundunuz. Həqiqətən,
mən son vaxtlar Ermənistanın prezidenti ilə bilavasitə təkbətək görüşlər keçirmişəm. Biz birinci görüşü
Vaşinqtonda keçirdik. Sonrakı iki görüş isə sizin vətəninizdə – Cenevrədə oldu. Birinci dəfə də, ikinci dəfə də
bu görüşlərin məhz Cenevrədə keçirilməsi mənim təşəbbüsümdür. Siz bunu Ermənistan prezidentindən soruşa
bilərsiniz.
Mən hesab etdim ki, sizin ölkənizin bu sahədə yaxşı ənənəsi və təcrübəsi vardır. Orada hər iki dəfə
görüşlərimizin keçirilməsi üçün yaxşı şərait yaradılmışdı. Mən bundan çox məmnunam. Ola bilsin ki, bu
görüşlər gələcəkdə də davam etsin. Lazım olsa, biz bəlkə yenə də Cenevrədə görüşdük.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması çox çətindir. Hər
halda hamı bilməlidir ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün çalışmışıq və indi də çalışırıq. Ancaq
Azərbaycanın milli mənafeləri qorunmalıdır.
Mən bəyan edirəm ki, hər iki tərəfdən müəyyən kompromislərə getməliyik. Ancaq bu kompromislərin nə
olduğunu bilməyən müxalifət qüvvələri mənim təşəbbüslərimin əleyhinə çıxış edir, hətta guya mitinqlər
keçirməyə hazırlaşırlar. Onlar həqiqətdən, bugünkü reallıqdan uzaqdırlar. Onların uzərində heç bir məsuliyyət
yoxdur. Tənqid etmək, böhtan demək, yalan yazmaq, qəzetlər çıxarmaq, hakimiyyətin bütün işlərini pisləmək –
bu, asan işdir. Amma ölkəni, dövləti idarə etmək, xalqın problemlərini həll etmək, onun qayğısına qalmaq –
bunlar Azərbaycan kimi bir ölkədə çox asan bir məsələ deyildir. Reallıq bunu tələb edir ki, biz kompromisə
getməsək heç bir şey əldə etməyəcəyik.
Mən beş il bundan öncə müharibəni saxlamışam. Amma onlar bu müharibənin yaranmasının
səbəbkarlarıdır. Mən beş ildir atəşkəs rejimini qoruyub saxlayıram. Bu, asan məsələ deyildir. Bizim
torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunubdur. İnsanlar 6–7 ildir çadırlarda yaşayırlar. Onlar ümidlərini bizə – dövlətə
bağlayıblar. Onların problemləri ilə biz məşğul oluruq, müxalifət məşğul olmur.
Biz öz siyasətimizi aparırıq və əminəm ki, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq.
Sonra dövlətimizin başçısı əsirlərin dəyişdirilməsi məsələsinə toxunaraq dedi ki, Azərbaycan bu sahədə
müvafiq tədbirlər görür. Təəssüf ki, bunu Ermənistan tərəfi haqqında demək mümkün deyildir.
Prezident Heydər Əliyev ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə ölkəmizin
əlaqələrinin səmərəli olduğunu söylədi və bu əməkdaşlığın gələcəkdə daha da genişlənəcəyinə ümid etdiyini
bildirdi.
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ATƏT-İN MİNSK QRUPUNDA ABŞ-IN YENİ TƏYİN OLUNMUŞ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ
KERİ KAVANO İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
1 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonağı səmimi-qəlbdən salamlayıram. Mən bu gün ATƏT-in
nümayəndələri ilə görüşdüm. Mən indi bir xeyli vaxt ATƏT-in Demokratiya İnstitutu ilə danışıqlar aparırdım.
İndi də ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndəsi ilə görüşürəm. Demək olar ki, bunlar bir-birindən fərqlidir.
Amma hər ikisi ATƏT-lə əlaqədardır.
Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram. Bildiyimə görə, siz Minsk qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları
prezidentinin, Dövlət Departamentinin nümayəndəsi təyin olunmusunuz. Demək, bilavasitə əməkdaşlıq
edəcəyik. Çox məmnunam ki, siz gəlmisiniz. Buyurun, sizi dinləyirəm.
K e r i K a v a n o: Cənab prezident, bizi bu cür salamladığınıza görə çox sağ olun. Çox şadam ki,
yenidən Azərbaycandayam. Mən dörd il əvvəl Azərbaycanda olmuşam. Çox məyusam ki, burada son dəfə
olduğum müddətdən indiyə qədər bu məlum münaqişə hələ də həll edilməyibdir. Lakin Sizi əmin etmək
istəyirəm ki, həm Birləşmiş Ştatlar, həm də bütün beynəlxalq icma bu problemin həll olunması üçün əllərindən
gələni etməyə hazırdırlar. Bu elə mövzudur ki, daim mənim ürəyimdədir. Biz son müddət ərzində müsbət
istiqamətdə gedən dəyişiklikləri, hərəkəti çox diqqətlə izləyirik.
Mən bilirəm ki, məhz bu problemə görə Qafqaz regionunda müəyyən iqtisadi irəliləyişlər dayandırılıbdır.
Biz inanırıq ki, bu problemin həlli üçün müvafiq addımlar atılsa, əməkdaşlıq, iqtisadiyyatın inkişafı, dirçəliş və
ümumi inkişaf üçün burada yaxşı imkanlar açılacaqdır.
Mən bu gün Azərbaycandayam, sabah Türkiyədə olacağam. Ondan sonra isə Ermənistanı ziyarət
edəcəyəm. Mən burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi danışıqlar aparan şəxsi simasında çıxış edirəm.
Gələn həftə mən Minsk qrupundakı həmkarlarım ilə birlikdə Osloda olacağam. Bizim Osloya səfərimizin
məqsədi ondan ibarətdir ki, Norveçin xarici işlər naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri cənab Vollebekin
Bakıya səfərindən əvvəl ona lazımi məlumat verək.
İcazə verin, bizi hörmətli salamladığınıza görə bir daha Sizə minnətdarlığımı bildirim. O ümiddəyik ki, bu
məsələ üzrə tərəqqi əldə etmək uğrunda Sizinlə, hökumətinizlə, ölkənizlə gələcək illərdə işləyəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Sizi bu məsul vəzifəyə təyin olunmağınız münasibətilə təbrik
edirəm. Arzu edirəm ki, siz Minsk qrupunda bu məsələnin həlli üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının
nümayəndəsi kimi əvvəlki nümayəndələrdən daha da fəal olasınız.
Ümumiyyətlə, Minsk qrupu demək olar ki, keçən ilin sonundan çox passivlik göstərir. Təkcə Minsk
qrupu yox, Minsk qrupunun həmsədrləri, o cümlədən Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa. Bu, bizi
narahat edir.
Məlumdur ki, keçən ilin noyabr ayında Minsk qrupu yeni bir təklif irəli sürmüşdü. Məsələnin, yəni
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün «ümumi dövlət» prinsipi, formulu
irəli sürmüşdü. Biz bununla razı olmadıq və razı da ola bilmərik. Çünki biz bunu dəfələrlə bildirmişik və elə
bunu təklif edənlər də etiraf edirlər ki, bu formulu qəbul etmək Dağlıq Qarabağa üstüörtülü müstəqillik statusu
vermək deməkdir. Mən onu neçə dəfə demişəm, - əgər doğrudan da siz hamınız belə fikirdəsinizsə, gəlin
fikrinizi açıq deyin ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik vermək lazımdır. Amma buna başqa bir don geyindirməyin.
Təbiidir ki, Ermənistan isə bu formulu qəbul edibdir və beləliklə, çox qeyri-ədalətli vəziyyət yaranıbdır.
Ermənistan bu formulu qəbul edib və bunu təbliğ edir. Azərbaycan bunu qəbul etmir. Amma Minsk qrupu da
çəkilib kənarda durubdur. Gözləyirdik ki, biz bu təklifi qəbul etməyəndən sonra Minsk qrupu yeni təklif
hazırlayacaq – həm Ermənistan üçün, həm Azərbaycan üçün uğurlu olan bir təklif hazırlayacaqdır. Ancaq
təəssüf ki, bu, belə olmadı.
Burada bizi narahat edən bir cəhət də vardır. Məlumdur ki, 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə
görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün prinsiplər
müəyyən edilmişdir. Bu prinsiplər əsasında Minsk qrupunun həmsədrləri, onların nümayəndələri təklif
hazırladılar ki, məsələni həll etmək üçün paket şəklində qərar qəbul etmək lazımdır. Biz bununla əsasən razı
olduq və 1997-ci ilin avqust ayının 1-də mən Vaşinqtonda, Ağ evdə prezident cənab Bill Klintonla görüşərkən
bu barədə bəyanat verdim ki, biz bu təklifi qəbul edirik. Ancaq Ermənistan bunu qəbul etmədi. Bundan sonra
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Minsk qrupu dərhal yeni təklif hazırlamağa başladı. Bu təbiidir və onu göstərdi ki, Minsk qrupu, onun
həmsədrləri həqiqətən bu məsələnin həll olunmasında sürətlə hərəkət edirlər.
1997-ci ilin sentyabr, ya oktyabr ayında məsələnin mərhələ-mərhələ həll olunması təklifini verdilər.
Azərbaycan bunu qəbul etdi. Ermənistanda da bu təklifə çox böyük maraq və razılıq hissi var idi. Bu, bizi çox
məmnun etdi. 1997-ci ilin oktyabr ayında Strasburqda Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin dövlət başçılarının
toplantısında mən Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşdüm. Bunu müzakirə etdik və hətta birgə
bəyanat verdik ki, bu prinsip əsasında biz məsələnin həll olunması üçün bundan sonra çalışa bilərik.
Ancaq sonra Ermənistanda sizə məlum olan hadisələr baş verdi. 1998-ci ilin birinci yarısında hakimiyyət
dəyişdi. Prezident istefaya getdi, yeni prezident seçildi. Ondan sonra Minsk qrupunun fəaliyyətində böyük bir
fasilə yarandı. Nəhayət, 1998-ci ilin noyabr ayında Minsk qrupu tərəfindən həmin «ümumi dövlət» formulu
təqdim olundu. İki aydan sonra bir ili tamam olacaqdır ki, belə bir təklif verilibdir. Biz bunu qəbul etməmişik.
Ermənistan bunu qəbul edib və təbliğ edir.
Hətta iş o dərəcəyə gəlib çatıb ki, Amerikanın Konqresində, məsələn, Bakı–Ceyhan neft kəməri haqqında
qərarlar qəbul ediləndə konqresmenlər təklif veriblər ki, əgər Azərbaycan «ümumi dövlət» prinsipini qəbul
etməsə, Bakı-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsi qadağan olunsun. Məlumdur ki, bu təklif qəbul olunmayıbdır.
Amma iş onda deyildir. İş bu faktın özlüyündədir. Biz iki dəfə Minsk qrupunun təkliflərini qəbul edəndə,
Ermənistan qəbul etməyəndə heç kəs Ermənistanı suçlamadı, günahlandırmadı, qınamadı, məhkum etmədi ki,
nə üçün o, bu təklifləri qəbul etmir. Amma biz Minsk qrupunun təklifini qəbul etməyəndə bizim əleyhimizə
məqalələr yazılır, bizim əleyhimizə çıxışlar edilir və bizi məcbur edirlər ki, bu formulu qəbul edək. Ona görə də
bizdə belə bir təəssürat yaranır ki, Minsk qrupunda da ədalətsizlik prinsipləri özünü göstərir. Onda biz kimə
inanaq?
Siz bilirsiniz ki, Lissabon zirvə görüşündən sonra, 1997-ci ilin əvvəlində Minsk qrupunun rəhbərliyində
dəyişiklik oldu və Rusiya ilə bərabər Amerika Birləşmiş Ştatları da, Fransa da Minsk qrupunun həmsədrləri
müəyyən edildilər. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu barədə çox böyük ümidlər bəslədik. Bu gün də
bəsləyirik. Ancaq təəssüflər olsun ki, artıq iki il keçibdir, burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsirli hərəkətini
biz görmürük. Ona görə mən bu sözləri sizə deməyi özüm üçün vəzifə bildim. Çünki siz Amerika Birləşmiş
Ştatlarının yeni təyin olunmuş nümayəndəsisiniz. Hesab edirəm ki, biz vaxtımızı boş keçirməməliyik.
Noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in yeni zirvə görüşü olacaqdır. Bəs biz ora nə ilə gedirik? Minsk qrupu
nə deyə bilər? Siz Osloda ATƏT-in indiki sədri, Norveçin xarici işlər naziri ilə görüşməyə gedirsiniz. Nə
deyəcəksiniz? Mən bu barədə də öz narazılığımı bildirmək istəyirəm.
Keçən il ATƏT-də sədrlik edən Polşa idi və ATƏT-in sədri, Polşanın xarici işlər naziri yalnız dekabr
ayında Azərbaycana və ümumiyyətlə, regiona ziyarətə gəldi. İndi Norveç sədrlik edir. Burada da biz ATƏT-in
sədrini, yəni Norveçin xarici işlər nazirini ancaq sentyabr ayında görəcəyik. Bunlar bizi narahat edir, bizim
ictimaiyyəti narahat edir.
Siz qeyd etdiniz ki, dörd il bundan öncə burada olmusunuz və ötən dörd il müddətində heç bir şey
olmadığından məyussunuz. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Ancaq bununla iş qurtarmır. Siz, əlbəttə ki, buna öz
hissiyyatlarınızı bildirirsiniz. Amma biz, bizim ölkəmiz, o yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanlar,
çadırlarda yaşayan, yaxud başqa ağır vəziyyətdə yaşayan insanlar nə qədər belə vəziyyətdə yaşayacaqlar?
Mən son vaxtlar Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşlər keçirmişəm. Bunlar da lazımdır.
Çünki Minsk qrupu fəaliyyətsizlik göstərəndə biz başqa yollar da axtarırıq. Amma bu o demək deyil ki, əgər biz
görüşlər keçirmişiksə, ondan sonra Minsk qrupu əlini yusun, çəkilsin kənara. Biz bütün kanallardan istifadə
etməliyik. Biz bunu özümüz üçün vəzifə hesab edirik. Amma gərək Minsk qrupu da belə düşünsün.
Ona görə də mən rica edirəm, siz Osloda öz həmkarlarınıza, həm də ATƏT-in sədrinə çatdırın ki,
Azərbaycanda ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən böyük narahatçılıq vardır. Mən bunları sizə çatdırmaq
istədim.
K e r i K a v a n o: Cənab prezident,verdiyiniz şərhlərə görə çox sağ olun. Bunlara görə Sizə
minnətdaram. Əlbəttə ki, Sizin dediklərinizin hamısını Norveçdə olarkən çatdıracağam və Minsk qrupundan
olan həmkarlarımla növbəti addımları atmaqdan ötrü, təbii ki, Sizin dediklərinizin hamısı nəzərə alınacaqdır.
Eyni zamanda Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Minsk qrupu ilə əməkdaşlıq etmisiniz və daha sonra
Minsk qrupu bu əməkdaşlığın əsasında öz təkliflərini hazırlaya bilmişdir.
Mən özüm də Lissabon sammitində iştirak edirdim. Elə bilirəm ki, indi Minsk qrupu bir sıra təkliflər
hazırlayır ki, onların hamısı təklif oluna bilsin. Biz həmişə bir növ yolayrıcında qalırıq ki, yeni təkliflər
hazırlamaq lazımdır, yoxsa tərəflərin öz aralarında əldə etdiyi razılaşmalar əsasında işləmək lazımdır. Bu halda
və digər münaqişələrin həllində biz həmişə müşahidəçi olmuşuq ki, münaqişəyə qatılmış tərəflərin özləri qapını
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açmaqdan ötrü ən yaxşı açarı tapırlar. Cənab prezident, lakin Sizinlə tam razıyam ki, bu heç də o demək deyil
ki, Minsk qrupu və yaxud da beynəlxalq icma səhnə arxasında olmalıdır. Əlbəttə, bizim burada müzakirə
etdiyimiz, Sizin üzləşdiyiniz bu münaqişə həll olunmalıdır. Sizinlə tam razıyıq ki, hər hansı bir vasitə varsa,
yəni məsələnin həllinə doğru aparan hər hansı bir vasitə varsa, biz ondan istifadə etməliyik.
Son müddət ərzində Minsk qrupunda bir neçə dəyişiklik olmuşdur. Rusiya tərəfindən danışıqlar aparmaq
üçün yeni şəxs təyin edilmişdir. Mən belə anlayıram ki, bu ölkənin xarici işlər naziri İvanov ilə birlikdə o,
Azərbaycana gələcəkdir. Elə mən özüm də yeni təyin olunmuşam. Mən rusların adından danışa bilmərəm.
Ancaq öz adımdan demək istəyirəm ki, var qüvvəmlə bu işə qatılacağam.
Onu da demək istəyirəm ki, Vaşinqtona dönməzdən əvvəl həmişə Azərbaycana və Ermənistana gəlmək
istəmişdim. Ona görə də mən tam bu fikirdəyəm ki, ATƏT-in bu məsələdə mövqeyini müəyyən etməkdən ötrü
buradakı vəziyyəti tam anlamaq, dərk etmək, başa düşmək lazımdır. Biz çox istəyirik Sizdən öyrənək ki, bu
məsələni irəlilətmək üçün nə etmək olar.
Cənab prezident, yəqin Siz də Vaşinqtona səfərinizdən, orada prezident Klintonla, dövlət katibi xanım
Olbraytla, onun müavini Telbotla görüşünüzdən bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əlindən gələni etməyə
hazırdır ki, münaqişə həll olunsun.
İcazə verin, axırda deyim ki, ümid edirəm, Sizi tez-tez görəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də ümid edirəm ki, biz tez-tez görüşəcəyik. Bir də qeyd edirəm ki, bəli, son
dəfə aprel ayında Vaşinqtonda mənim görüşlərim zamanı prezident cənab Bill Klinton da, dövlət katibi xanım
Olbrayt da həqiqətən bu məsələnin tezliklə həll olunması üçün çalışdıqlarını və çalışacaqlarını bildirdilər. Hətta
prezident Klinton belə bir ifadə də işlətdi ki, mən gərək prezidentlik səlahiyyətimin sonuna qədər bu məsələnin
həll edilməsinə nail olam. Mən buna sevindim. Bunlara inanıram. Ancaq hələ ki, ortada bir şey yoxdur.
Biz hesab edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələnin həll olunmasında daha da təsirli hərəkətlər
edə bilər. Sizə dediyim kimi və siz də bu fikri ifadə etdiniz ki, bütün vasitələrdən istifadə edirik və istifadə
edəcəyik. Ancaq tərəflər özləri məsələni birbaşa həll edə bilsəydilər, vasitəçilər lazım olmazdı və vasitəçilərin
olması da tərəflərin birbaşa danışıqlarının qarşısını almamalıdır və almır. Biz həm o vasitədən, həm bu vasitədən
istifadə etməliyik.
Siz dediniz ki, indi Minsk qrupunda yeni təkliflər hazırlanır. Mən bu məlumatdan məmnunam və
səbirsizliklə gözləyəcəyik. Güman edirəm ki, o təklif əvvəlki təklif kimi olmayacaqdır.
K e r i K a v a n o: Cənab prezident, mən deyə bilmərəm ki, indi o təkliflər hazırlanır, yoxsa yox. Lakin
hər halda, gələcək hazırlamalar üçün regionda son zamanlar gedən bütün inkişaf nəzərə alınır. Elə bilirəm, bir
halda ki, artıq üç təklif masa üzərinə qoyulubdur, təklif olunubdur, bir tərəddüd də vardır ki, yeni təkliflər
hazırlansın, yoxsa yox. Lakin bir şeyi deyə bilərəm ki, bizim tərəfimizdən tam hazırlıq vardır ki, Sizin
məsləhətlərinizi, eləcə də prezident Koçaryanın fikirlərini nəzərə alaq. Bütün bunlar məsələnin ümumi həlli
üçün müsbət cavab hazırlamağa yardımçı olacaqdır.
Eyni zamanda minalardan təmizləmə, qarşılıqlı inam yaratma və bu kimi digər sahələrdə də bizim
hazırlığımızı Sizə bildirirəm. Çox müsbət bir haldır ki, 1994-cü ildən başlayaraq indiyədək atəşkəs rejimi davam
etməkdədir. Biz bu sahədə də yardım etməyə hazırıq ki, atəşkəs rejimi daha da yaxşılaşsın, tərəflər arasında
gərginlik olmasın. Eşidəndə çox şad olduq, müdafiə nazirləri görüşəcək və atəşkəs rejimini daha da
möhkəmləndirmək üçün danışıqlar aparacaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Cenevrədə prezident Koçaryanla son görüşümüzdə biz bəyanatlar verdik ki,
həm Ermənistan, həm də Azərbaycan atəşkəs rejimini qoruyub saxlayacaqdır. Sərhəd bölgəsində vaxtaşırı
meydana gələn ayrı-ayrı hadisələri aradan qaldırmaq üçün müdafiə nazirlərinə göstəriş verdik ki, onlar görüşüb
lazımi tədbirlər görsünlər. Mən Cenevrədən Bakıya dönən kimi müdafiə nazirinə bu göstərişi vermişəm. Onlar
son dəfə Həştərxanda Rusiyanın və bir neçə MDB ölkəsinin keçirdiyi tədbirdə iştirak edən zaman görüşüblər,
danışıblar. Müdafiə naziri mənə məlumat verdi ki, onlar bu yaxınlarda görüşəcəklər.
Minalardan təmizləmə, qarşılıqlı inam yaratma, yaxud iqtisadi əməkdaşlıq – bu məsələlər təbiidir və biz
də bu məsələləri bilirik. Ancaq əsas məsələ həll olunmasa, bu məsələlər haqqında söhbət aparmaq sadəcə,
mücərrəd xarakter daşıyacaqdır. Söhbət apara bilərik, amma əməli iş görmək çox mümkün olmayacaqdır. Ona
görə əsas məsələ həll olunmalıdır, yəni sülh yaranmalıdır, işğal olunmuş torpaqlar azad edilməlidir,
Ermənistanla Azərbaycan arasında razılıq əldə olunmalıdır və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş Azərbaycan
vətəndaşları öz yerlərinə qayıtmalıdır. Əsas şərt budur. Bu olandan sonra minalar da təmizlənəcəkdir, bu
olandan sonra yollar da açılacaqdır, bu olandan sonra iqtisadi əməkdaşlıq da olacaqdır.
Siz söhbətinizin əvvəlində bölgədə iqtisadi əməkdaşlıq haqqında danışdınız. Bizim bölgədə iqtisadi
əməkdaşlıq gedir. Məsələn, Gürcüstanla Azərbaycan arasında, yaxud başqa ölkələrlə bizim əməkdaşlığımız var.
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Sadəcə, Ermənistanla bizim iqtisadi əməkdaşlığımız yoxdur. Ancaq əgər münaqişə qurtarmasa, əməkdaşlıq
etmək olmaz. Bu, mümkün deyildir. Ona görə mən istəyirəm ki, onları siz özünüz üçün tam yəqin edəsiniz. Heç
kəsdə bir illüziya yaranmasın ki, gəlin əməkdaşlıq edək, bir-birimizlə alver edək, yaxud ticarət edək, ondan
sonra hər şey yaxşı olacaqdır. Yox, bu, mümkün deyildir.
K e r i K a v a n o: Cənab prezident, mən bunların hamısını anlayıram. Sadəcə olaraq, Siz deyəndə ki,
bizdən möhkəm fəaliyyət gözləyirsiniz, onu demək istədim ki, biz yalnız böyük sülh məsələsi ətrafında deyil,
bütün digər məsələlərlə də bağlı möhkəm fəaliyyət göstərmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz bunları bilirik. Ancaq əsas məsələni həll etmək lazımdır. Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə bizim iqtisadi əlaqələrimiz çox genişlənibdir və biz böyük gələcəyi olan məsələləri həll
edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının buraya sərmayəsi gəlir, investisiyaları gəlir, şirkətlər burada böyük işlər
görürlər. Bunların hamısını edərək biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına göstərmək istəyirik və həmişə göstərmək
istəyirik ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dostluq, əməkdaşlıq əlaqəsi qururuq və bu əlaqəni daha da genişləndirmək istəyirik. Amma siz təsəvvür edin, münaqişəyə son qoyulsaydı, sülh əldə olunsaydı, bu əməkdaşlıq
daha da geniş ola bilərdi, daha da zəngin ola bilərdi.
K e r i K a v a n o: Cənab prezident, istərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada sərmayələri daha
da artıq olsun, Azərbaycanla ABŞ arasında iqtisadi əlaqələr daha geniş olsun. Əlbəttə ki, bütün bunların olması
üçün münaqişənin həll edilməsi əsas şərtlərdən biridir. Son illər Amerika Birləşmiş Ştatlarının biznes dairələri
nümayəndələrinin, firmaların, şirkətlərin Azərbaycanda fəaliyyəti çox geniş olmuşdur. Biz bir ölkə kimi,
Azərbaycanın inkişaf prosesində yaxından iştirak etmişik və ümid edirəm, gələcək illərdə də Siz görəcəksiniz
ki, biz burada iqtisadi irəliləyişdə çox fəal iştirakçıyıq.
Mən qeyd etdim ki, dörd il əvvəl burada olmuşdum. Dörd ildən sonra Bakının küçələrində, şəhərin
özündə nəzərə çarpacaq böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Sizdən əvvəlki görüşdə ölkənizin xarici işlər nazirinə
bildirdim ki, Azərbaycan həqiqətən varlı bir ölkədir. Azərbaycan insan ehtiyatları və təbii ehtiyatlar baxımından
çox varlı, zəngin bir ölkədir və bütün bunları inkişaf etdirmək lazımdır. Biz də, Amerika Birləşmiş Ştatları
olaraq, bu ehtiyatların inkişafında iştirak edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
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RUSİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İQOR İVANOV VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
2 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli İqor Sergeyeviç, şadam ki, Siz Rusiyanın xarici işlər naziri rolunda
Azərbaycana ilk dəfə gəlirsiniz.
Məncə, bu əlaqələr son vaxtlar bir qədər zəifləyibdir. Yevgeni Maksimoviç Primakovun buraya gəlişi
yadımdadır, bundan sonra müəyyən fasilə oldu. Yaxşı ki, biz bu fasiləni aradan qaldırdıq. Hesab edirəm ki,
bunun bizim üçün böyük əhəmiyyəti var. Zənnimcə, bu, Rusiya–Azərbaycan münasibətləri üçün də böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Biz Sizinlə birlikdə çox məsələləri müzakirə edə bilərik. Bu gün Sizin üçün çox gərgin olsa da, siz
görüşlər keçirdiniz, danışıqlar apardınız, müzakirə etdiniz və yəqin ki, mənə də müəyyən məsələlər saxladınız
ki, biz onları birlikdə müzakirə edək.
Mən sizi salamlayıram.
İ q o r İ v a n o v: Hörmətli cənab prezident! İlk öncə, qəbula görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Mən buraya Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsinin tapşırığı ilə gəlmişəm və onun
məktubunu Sizə təqdim edirəm. Məktubda o, ikitərəfli münasibətlərimizlə, ikitərəfli əlaqələrimizlə bağlı
məsələlər barəsində bəzi prinsipial mülahizələri şərh edir və Sizinlə bölüşür.
Biz çoxdankı və mehriban qonşularıq və bundan sonra da, XXI əsrdə də nəinki mehriban qonşular olaraq
qalmaq, həm də bu münasibətlərin bizim iki xalqın mənafeləri naminə həqiqətən sağlam, tam dəyərli olmasını
istəyirik.
Bu gün biz danışıqlara başladıq. Buraya bundan əvvəl gəlmək lazım olduğu barədə öz ünvanıma
söylənilmiş tənqidi tamamilə qəbul edirəm. Bunun təəssüf ki, nə üçün baş tutmadığının səbəblərini axtarmaq
fikrində deyiləm. Lakin mənə elə gəlir ki, Moskvada biz hamımız, ən əvvəl prezident, hökumət Qafqazda elə
münasibətlər yaratmağın zəruriliyini dərk edirik ki, bu münasibətlər Böyük Qafqazı sülh, sabitlik zonasına
çevirsin və bu zonada xalqlarımız bundan sonra da elə bir şəraitdə yaşasınlar ki, bu şərait ölkələrimizə bütün
sahələrdə əməkdaşlıq etməyə imkan versin. Bundan ötrü imkanlar var.
Bununla yanaşı, biz problemlərə də göz yummuruq. Buna görə də bu gün danışıqlarımızın birinci
hissəsini biz daha çox hazırda münasibətlərimizdə hələ də qalan, həll olunmasını tələb edən problemlərin
müzakirəsinə həsr etdik. Başa düşürük ki, bu problemləri heç kim bizsiz və bizim yerimizə həll etməyəcəkdir.
Odur ki, bu gün Xarici İşlər Nazirliyində də, Azərbaycanın Baş naziri ilə də çox açıq söhbətlərimiz oldu. Biz
mürəkkəb problemlərdən, Dağlıq Qarabağ probleminin nizama salınması ilə, Ermənistanla hərbi, hərbi-texniki
əməkdaşlıqla, Xəzərin statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərdən, bir sıra digər məsələlərdən, o
cümlədən ticarət-iqtisadi məsələlərdən yan keçmədik.
Əlbəttə, bütün bu məsələlər öz həllini tələb edir və onları ancaq maraq göstərilən dialoq vasitəsilə,
qarşılıqlı hörmət əsasında həll etmək mümkündür, biz iki suveren, bərabərhüquqlu, müstəqil dövlət olduğumuza
görə məsələləri, onlar nə dərəcədə mürəkkəb olsa da, məhz bu cür, sivilizasiyalı şəkildə həll etməliyik.
Hökumətlərarası komissiyanın, təəssüflər olsun, təxirə salınmış iclası, zənnimcə, oktyabradək, yaxud
oktyabrda keçiriləcəkdir. Bu iclasda ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın konkret məsələləri müzakirə olunacaqdır.
Əlaqələr bizim nazirliklərin xətti ilə də davam etdiriləcəkdir. Biz hesab edirik ki, başqa idarələrin –
müdafiə nazirliklərinin, hüquq-mühafizə orqanlarımızın xətti ilə də daha fəal əlaqələr gərəkdir, çünki bu gün
Qafqaz zonası narahat, həyəcanlı zonadır. Düşünürəm ki, bu, regionun bütün dövlətlərini eyni dərəcədə narahat
etməlidir, belə ki, bu problemlər əslinə qalsa, bizim hamımızın təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bu, həm separatizm,
həm özünün bütün təzahürləri ilə dini, siyasi ekstremizm, həm də terrorizmdir və sairə. Biz bu problemləri
ancaq birgə səylərimizlə həll edə bilərik. Biz bu cür əməkdaşlığa hazırıq. Düşünürəm ki, bu, regionun bütün
dövlətlərinin mənafelərinə uyğundur. Ona görə də bu gün biz bütün bu problemləri müzakirə etdik və
müzakirəni davam etdirəcəyik.
Biz hesab edirik ki, Kislovodskda başlanmış prosesi prezidentlər tərəfindən qəbul olunmuş və Qafqazda
millətlərarası həmrəyliyə, sülhə, iqtisadi və mədəni əməkdaşlığa yönəldilmiş bəyannamə əsasında canlandırmaq
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vaxtı bəlkə də gəlib çatmışdır. Bizə elə gəlir ki, regionun etibarlı və sabit bünövrəsini yalnız bu yolla qoymaq
olar. Bu, Rusiyanın uzunmüddətli marağıdır, bu gün bütün müzakirələrimiz də məhz buna yönəldilmişdir.
Mən Boris Nikolayeviç Yeltsinin məktubunu Sizə təqdim edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kifayət qədər böyük məktubdur. Yaxşı. Deməli, çoxlu mövzu, çoxlu məsələ var.
İ q o r İ v a n o v: Mövzulardan biri vasitəçilik vəzifəsini yerinə yetirən ölkə kimi Rusiyaya Sizin
verdiyiniz qiymətdir. Biz Sizə Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyətin nizama salınması prosesinin davam
etdirilməsi barədə verdiyiniz təkliflərə görə də minnətdar olardıq. Belə ki, biz iki dövlətin prezidentləri arasında
son fəal əlaqələri çox diqqətlə izləyirik. Biz bu fəal əlaqələri alqışlayır və hesab edirik ki, birbaşa dialoq
problemin həllini tapmağa doğru ən yaxşı yoldur. Bununla yanaşı, biz gələcəkdə nizamasalma prosesində tərəflərin maraq göstərəcəkləri dərəcədə çox yaxından iştirak etməyə hazırıq.
Biz Minsk qrupunun fəaliyyəti barədə Sizin ciddi tənqidi fikirlərinizlə mətbuatdan xəbərdarıq. Bu fikirlər
Amerika nümayəndəsinə söylənilmişdir. Odur ki, Minsk qrupunun işinə görə Siz bizi bəlkə də az tənbeh
edəcəksiniz. Lakin mən belə başa düşürəm ki, biz bu qrupun bərabərdəyərli, bərabərhüquqlu iştirakçısı olaraq
istərdik ki, Siz elə bir sehrli formul tapasınız ki, o, problemi aradan götürməyə imkan versin. Bu, bizə hələlik
müyəssər olmayıbdır. Amma açığını desək, əlbəttə, Rusiya Minsk qrupunun üzvü olaraq bir çox səbəblərə görə
məhz onun üzərinə düşən bütün məsuliyyəti dərk edir. Biz bu vəzifəni gələcəkdə də yerinə yetirməyə hazırıq.
Əlbəttə, məhz prezidentlər arasında həyata keçirilən əlaqələri, aparılan danışıqları nəzərə almaqla bu prosesdə
atılacaq addımlar barəsində Sizin rəyinizi və mülahizələrinizi öyrənmək bizim üçün prinsipcə vacib olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, İqor Sergeyeviç. Boris Nikolayeviç Yeltsinin məktubuna görə təşəkkür
edirəm. Əlbəttə, mən bu məktubla diqqətlə tanış olacağam. Yəqin ki, orada şərh olunmuş məsələlər
söhbətlərimizdə, danışıqlarımızda öz əksini tapa bilər.
İndiki halda Cənubi Qafqaz ölkələri ilə münasibətlərin güclənməsi sahəsində Rusiyanın siyasətində
müəyyən dönüş yaranmasını bir daha alqışlayıram. Mən bunu cəsarətlə deyirəm, çünki son vaxtlar biz Rusiya
tərəfindən passivlik hiss edirdik. Bu, bəlkə onunla da bağlıdır ki, böyük ölkə kimi Rusiya Yer kürəsinin bir çox
regionlarında çoxlu dünya problemləri ilə məşğul olur. Biz bunu başa düşürük. Bununla belə, həmişə və bu gün
Qafqaz, o cümlədən Cənubi Qafqaz, zənnimcə, Rusiya üçün hər cəhətdən mühüm region olmuşdur və olaraq
qalır. Ola bilsin, Cənubi Qafqaz Rusiya üçün Kosovo və ya Yuqoslaviyadan da vacibdir. Bu mənim fikrimdir.
Çünki biz bir-birimizlə bilavasitə həmsərhədik, iki əsr ərzində birlikdə olmuşuq. Bizi çox şey birləşdirmişdir və
birləşdirir. Qafqaz, xüsusən Cənubi Qafqaz dünyanın eyni dərəcədə mühüm strateji regionudur.
Lakin açığını deyəcəyəm, son vaxtlar, keçmiş Sovet İttifaqının respublikaları müstəqillik əldə etdikdən
sonra Rusiyanın siyasətində Cənubi Qafqaza, Cənubi Qafqazın problemlərinin həllinə, Cənubi Qafqazla daha
sıx münasibətlər yaradılmasına lazımi diqqət yoxdur. Mən bütövlükdə Cənubi Qafqazı götürürəm. Hərçənd,
tutalım, Azərbaycanla, Gürcüstanla və Ermənistanla münasibətlərdə bəlkə də müəyyən fərq var. İstəmirəm ki,
hər şey eyni cür görünsün. Bu, belə deyildir. Ancaq hesab edirəm ki, Cənubi Qafqaz Rusiya üçün çox
mühümdür. Buna görə də bu regiona ikinci dərəcəli münasibət bizdə, bir tərəfdən təəccüb hissi, digər tərəfdən
isə, təəssüf hissi doğurur. Halbuki hadisələr getdikcə daha aydın şəkildə göstərir ki, görünür bu cür xətt çox da
düzgün xətt deyildir.
Təkrar edirəm, sizin üç Cənubi Qafqaz ölkəsinə – Azərbaycana, Ermənistan və Gürcüstana səfərinizi
Rusiyanın siyasətində bu ölkələrlə münasibətlərin təkmilləşdirilməsinə, onların səviyyəsinin yüksəldilməsinə
yönəldilmiş addım kimi qiymətləndirirəm. İqor Sergeyeviç, siz bu barədə danışdınız. Mən bunu alqışlayıram.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər həmişə dostluq münasibətləri olmuşdur, indi də
dostcasınadır və dostcasına da qalacaqdır. Düzdür, son 10 və ya 15 ilin tarixində bu münasibətlərə xələl gətirmiş
hadisələr də, bu münasibətlərə indi də mane olan faktlar da var. Buna görə də istərdik ki, bütün bu məsələlərə
kompleks şəkildə baxılsın. Əlbəttə, hamısına birlikdə baxmaq olmaz. Lakin bir məsələni ayrılıqda götürüb
baxmaq lazımdır. Bundan ötrü isə gərək Rusiya siyasəti Azərbaycana daha diqqətli olsun.
1997-ci ilin iyulunda mənim Moskvaya rəsmi səfərim oldu, biz çox mühüm sənədlər imzaladıq, yaxşı
danışıqlar aparıldı, hərçənd biz danışıqların yekunlarına görə heç də hər şeydən razı qalmadıq, bununla belə,
budur, artıq iki il, yaxud daha çox vaxt keçmiş və vəziyyət dəyişmişdir.
Söz yox ki, münasibətlərin inkişaf etməsi üçün hər iki tərəfdən təşəbbüslər, hər bir tərəfdən hərəkət
lazımdır. Biz bunu başa düşürük. Bununla yanaşı, siz yəqin razılaşarsınız ki, Rusiya ilə Azərbaycan öz
miqyaslarına, sanbalına görə, digər bütün göstəricilərinə görə bərabər ölkələr deyildirlər.
Açığını deyəcəyəm, mənə elə gəlir ki, keçmiş Sovet İttifaqının hazırda müstəqil dövlətlər olan ölkələri
barəsində Rusiyanın siyasətində, ola bilsin yanılıram, belə bir anlayış var – bu ölkələr bizimlə olmuşlar, hazırda
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MDB-dədirlər, biz MDB dövlət başçılarının müşavirələrində vaxtaşırı görüşürük, hərçənd son vaxtlar bu
müşavirələr, demək olar, səmərəsiz keçir. Gərək ki, bu da kifayətdir.
Mənə isə elə gəlir ki, bu, əsla kifayət deyildir, çünki keçmiş Sovet İttifaqının digər ölkələri kimi,
Azərbaycan da müstəqillik əldə etmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin tezliklə 8 ili tamam olacaqdır. Bizim bu
məsələləri MDB-də vaxtaşırı müzakirə etməyimiz kifayət deyildir.
Bu, mənim ümumi rəyimdir və belə tənqiddən başladığıma görə üzr istəyirəm. Lakin məhz ona görə
tənqiddən başlayıram ki, demək istəyirəm – İqor Sergeyeviç, biz sizin indicə söylədiyiniz fikirlərlə tamamilə
razıyıq. Əgər bu fikirlər – Boris Nikolayeviç Yeltsinin məktubunda da ifadə edilibsə onda bəri başdan deyə
bilərəm ki, mən onlarla razıyam və biz bütün məsələləri müzakirə etməyə hazırıq, münasibətlərimizi inkişaf
etdirməyə hazırıq.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında çox məsələlər var və onlar özünün hərtərəfli, səmərəli müzakirəsini tələb
edir. Sizin qeyd etdiyiniz kimi; başlıca məsələ Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsidir. Bu məsələnin tarixinə qayıtmayacağam. Mən şəxsən sizinlə, eləcə də Rusiya Federasiyasının bir
çox digər rəhbərləri ilə bu mövzuda danışmışam. Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin dincliklə nizama salınması üçün ATƏT-in 1992-ci ildə yaradılmış Minsk qrupunda Rusiya lap
əvvəldən aparıcı ölkədir. Bəli, aparıcı ölkədir.
Əgər ATƏT-in Minsk qrupunun tarixini götürsək, görərik ki, burada əvvəlcə İtaliya, sonra İsveç sədrlik
etmişdir. Bütün bu müddət ərzində Rusiya üstün rol oynamışdır. Onlar sədrlik etmişlər, amma deməliyəm ki,
elə bir ciddi təsir göstərməmişlər, Rusiya isə üstün rol oynamışdır. Məsələn, sizin tanıdığınız Kazimirov bu işlə
məşğul olurdu, - əlbəttə, özü şəxsən deyil, Rusiya XİN-in, Rusiya rəhbərliyinin direktivi ilə, - Azərbaycana da,
Ermənistana da gəlirdi, Dağlıq Qarabağa gedirdi, müxtəlif variantlar, hətta bizi bu məsələnin həllinə
yaxınlaşdıran variantlar təklif edirdi. Lakin təəssüflər olsun, bu variantlar öz inkişafını tapmadı, ona görə ki,
onlar Azərbaycan üçün kifayət qədər ədalətli deyildi.
Sonra ATƏT-in Budapeşt zirvə görüşündə Rusiya Finlandiya ilə birlikdə həmsədr oldu. Təkrar edirəm,
Rusiya bundan əvvəl də aparıcı rol oynayırdı. 1994-cü ilin dekabrından 1996-cı ilin dekabrınadək, yəni ATƏTin Lissabon zirvə görüşünədək Rusiya Finlandiya ilə birlikdə Minsk qrupunda həmsədrlik etdi. Lakin aydındır
ki, Finlandiya bir ölkə olaraq öz vəzifələrini yerinə yetirirdi, biz həmin zaman kəsiyində ATƏT-in Minsk
qrupunun fəaliyyətində Finlandiyanın rolundan razıyıq. Amma hamıya məlum idi ki, Rusiya üstün rol oynayır.
Biz 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabonda çağırılmış növbəti zirvə görüşünə yaxınlaşdıq.
Deməliyəm ki, həmin vaxtadək bizdə irəliləyiş vardı. Elə Lissabon zirvə görüşündə də bizim çox yaxşı
əməkdaşlığımız oldu. Çox yaxşı. Əvvəla, bu gün ədalət naminə Finlandiyanın rolunu qeyd etməliyəm. Lissabon
zirvə görüşü hazırlanarkən Helsinkidə də, sonra Vyanada da onlar bizi münaqişənin həllinə yaxınlaşdıra biləcək
təkliflərin hazırlanması ilə çox fəal məşğul olurdular.
Lakin başlıcası budur ki, Lissabonda vəziyyət mürəkkəbləşdikdə, yəni Ermənistan tamamilə qeyrikonstruktiv mövqe tutaraq, məsələnin hətta çox da münasib olmayan həllinə – dövlət başçılarının yekun
sənədinin bəndlərindən biri ola biləcək həllinə konsensus vermədikdə də bizim çox fəal təmaslarımız oldu. O
vaxt Rusiyanın xarici işlər naziri Yevgeni Maksimoviç Primakov idi, nümayəndə heyətinə Çernomırdin başçılıq
edirdi. Mənim Çernomırdinlə də, Primakovla da çox fəal əlaqələrim oldu. Xatirimdədir, biz Yevgeni
Maksimoviç Primakovun yanında oturmuşduq, o, Rusiyanın Vyanadakı nümayəndəsi, səfir Uşakovu dəvət etdi,
biz onunla müzakirə etdik, razılığa gəldik.
Sonra, bildiyiniz kimi, bu təkliflər keçmədikdə, Azərbaycan Lissabon zirvə görüşünün bütün qərarına veto
qoymalı oldu və bu, Lissabon zirvə görüşünün məlum bəyanatının meydana gəlməsinə gətirib çıxardı.
Deməliyəm ki, bu bəyanatın hazırlanmasında Rusiya çox fəal iştirak etmişdi, çünki bu da asan bir iş deyildi.
Rusiya bu işdə fəal iştirak etmişdi. Bu bəyanat yayıldıqda, Ermənistandan başqa, qalan bütün ölkələr ona səs
verdikdə orada bir neçə adam – Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa Birliyinin və digər ölkələrin
nümayəndələri çıxış etdilər, ancaq Viktor Stepanoviç Çernomırdin daha fəal çıxış etdi. Bütün bunları sadəcə
olaraq ona görə xatırladıram ki, o illərdə həyatımın hər bir günü, hər bir saatı bütün bunlardan keçmişdir.
Biz ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün yekunlarından tamamilə olmasa da, hər halda, razı qaldıq. Elə
görünürdü ki, ötən üç ildə hər hansı praktiki nəticələrə nail olmaq mümkündür. ATƏT-in bu sənədi
Ermənistanda mənfi qarşılandı. Azərbaycanda cəmiyyət onu dəstəklədi, hərçənd müxalifətimiz bizi buna görə
onda da tənqid etmişdi, indiyədək də tənqid edir. Hesab edir ki, guya bu, Azərbaycan üçün məğlubiyyətdir. Mən
onda deyirdim: aydın deyildir, Lissabon zirvə görüşünün nəticələri ilə, bizim məsələlərimizlə əlaqədar
Ermənistanda əslində az qala matəm keçirilir, Azərbaycanda isə cəmiyyət bunu rəğbətlə qarşılamış, bizi
dəstəkləmişdir, bizim müxalifət isə bizi çox şiddətli tənqid etmişdir və indiyədək tənqid edir. Ancaq bunun heç
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bir əhəmiyyəti yoxdur. Hər halda, hər bir dövlətin işlərinə görə müxalifətdə olanlar və ya olmayanlar deyil,
dövlət, hökumət cavabdehdir.
1996-cı ilin dekabrından sonra biz orada qəbul edilənlərin həyata keçirilməsinə çalışdıq. Deməliyəm ki,
Lissabon zirvə görüşündən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun rəhbərliyi möhkəmləndi. Finlandiya öz
müddətindən istifadə etdi və həmsədrliyini dayandırdı. Minsk qrupunda onun yerini Birləşmiş Ştatlar və Fransa
tutdular. Yəni, dünyanın üç böyük dövləti Minsk qrupunun həmsədri oldu. Zənnimcə, heç bir münaqişədə belə
birlik yoxdur.
Biz çox sevindik ki, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa məsələnin nizama salınmasının əsas
prinsipləri, yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, deməli, işğal altındakı ərazilərin azad
edilməsi, adamların öz yaşayış yerlərinə qayıtması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək
özünüidarə statusu verilməsi və üçüncüsü, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin – həm ermənilərin, həm də
azərbaycanlıların təhlükəsizliyi prinsipləri göstərilmiş sənədi aldılar. Biz hesab edirdik ki, bu, Azərbaycanın
tərkibində Dağlıq Qarabağın statusu barədə, işğal altındakı ərazilərin azad edilməsi barədə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması barədə razılığa gəlmək üçün yaxşı zəmindir. Amma vaxt ötüb getdi.
1997-ci il. Deyə bilmərəm ki, 1997-ci il bəhrəsiz oldu. 1997-ci ilin iyulunda həmsədrlər bizə məsələnin
məcmu halda nizama salınması variantını təklif etdilər. Biz qəbul etdik, hərçənd bu variantla tam razı deyildik.
Lakin hesab edirdik ki, Minsk qrupunun bu təkliflərinə irəliləmək üçün zəmin kimi baxmaq olar. Bir, yaxud iki
aydan sonra Ermənistan bəyan etdi ki, o, həmin məcmu variantı rədd edir. O rədd edir, bundan sonra Minsk
qrupu dərhal, ifadəmə görə üzr istəyirəm, həslədi. Minsk qrupu ikinci variantı – məsələnin mərhələ-mərhələ
nizama salınması variantını təklif etdi. Biz yenə də razılaşdıq, halbuki heç də bütün məqamlarla razı deyildik.
Amma razılaşdıq ki, bu, işimiz üçün yaxşı zəmindir. Xoşbəxtlikdən, bunu Ermənistanda da dəstəklədilər,
hərçənd tamamilə yox. Siz bunu yəqin ki, xatırlayırsınız. Payız bizdə belə bir səpgidə keçdi ki, biz mərhələmərhələ variant haqqında təklif əsasında məsələni yəqin həll edə bilərik.
Həmin dövrdə mən Ermənistanın o vaxtkı prezidenti Levon Ter-Petrosyanla beynəlxalq müşavirələrdə
görüşürdüm, o deyirdi ki, bəli, onlar prinsipcə razıdırlar, lakin variantı işləyib təkmilləşdirməlidirlər. 1997-ci
ilin oktyabrında Strasburqda biz – Ermənistan prezidenti və Azərbaycan prezidenti bu təklifin lehinə birgə
bəyanat verdik. Lakin sonra, bildiyiniz kimi, Ermənistanda vəziyyət dəyişdi. Belə çıxır ki, 1997-ci il tamamilə
hədər getdi.
Bunun kimin üçünsə, o cümlədən, açığını deyəcəyəm, Ermənistan üçün bəlkə də əhəmiyyəti yoxdur. Axı
onların ərazisi zəbt edilməyib, onlarda qaçqınlar yoxdur, belə problemlər yoxdur. Bizim isə ərazimizin 20 faizi
işğal edilib, bir milyonadək qaçqın var və onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Əlbəttə, biz razılaşa bilməzdik
ki, il hədər getsin. Yeni təklif isə yalnız 1998-ci ilin noyabrında meydana gəldi. Bunun obyektiv səbəbləri vardı.
Çünki Ermənistan prezidenti istefa verdi, yeni prezident seçkiləri keçirildi, lakin bütün bunlar 1998-ci ilin
ortalarınadək başa çatdı. Amma Minsk qrupu passiv mövqe tutdu.
1998-ci ilin noyabrında yeni bir variant – «ümumi dövlət» formulu meydana gəldi. Sözün düzü, biz buna
təəccübləndik. İqor Sergeyeviç, mən bunu sizə Moskvada dedim. Biz təəccübləndik, çünki bu variant heç cür
məqbul sayıla bilməz və bunu hər kəs bilir. Heç olmasa, əvvəlcədən məsləhətləşərdilər, qabaqcadan zəmin
hazırlayardılar və sairə. Lakin belə etməyib, birdən-birə təklif irəli sürdülər. Özü də, məlumdur ki, bu təklifin
müəllifi Rusiyadır. Əvvəla, bu təklifin müəllifinin Rusiya olduğunu bilirdik və bunu Rusiya da gizlətmirdi.
İkincisi isə, Amerika və Fransa nümayəndələri dedilər: Bəli, Rusiya təklif etdi, biz də razılaşdıq.
Biz dedik ki, bunu qəbul edə bilmərik. Ona görə ki, «ümumi dövlət» formulunun qəbul edilməsi Dağlıq
Qarabağa üstüörtülü şəkildə müstəqillik statusu verilməsi deməkdir. Bizə isə XX əsrin sonunda özünü
aldatmaqla məşğul olmaq lazım deyildir – bir növ belə çıxır ki, bəli, bu «ümumi dövlətdir», burada
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü saxlanılır, amma Azərbaycanın ərazisində daha bir erməni dövləti mövcuddur və
o, Azərbaycan dövlətinə qətiyyən tabe olmur, onun tərkibinə daxil deyildir.
Biz bundan imtina etdik. Lakin Ermənistan bu təklifi həvəslə qəbul etdi. Bu, 1998-ci ilin noyabrında
olmuşdur. İndi isə tezliklə yenə də noyabr gələcəkdir. Bax, məsələ belədir. Minsk qrupunun işində durğunluq
yaranmışdır.
Bilirsiniz, nə təəccüblüdür? Biz Minsk qrupunun təklifini qəbul etdikdə, Ermənistan isə rədd etdikdə
Minsk qrupu buna dərhal öz münasibətini bildirir və tədbirlər görürdü. Ermənistan razılaşıb, - yeri gəlmişkən,
bu, münaqişənin bütün tarixi ərzində, Minsk qrupunun fəaliyyətinin bütün dövrü ərzində yeganə haldır, Azərbaycan isə razılaşmadıqda hamı deyir: Bəs nə üçün Azərbaycan bunu qəbul etmir? Sual olunur: Bəs nə
üçün bu qüvvələr demirdilər ki, Ermənistan bir təklifi qəbul etmədi, ikincisini, üçüncüsünü qəbul etmədi? Bizi
belə bir vəziyyət qarşısında qoymuşlar – bu təklifi qəbul edin, qəbul etmək istəmirsinizsə, bu sizin öz işinizdir.
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Buna görə də bunların hamısını mən dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minsk qrupundakı yeni
nümayəndəsinə açıqca dedim və sizə də açıqca deyirəm ki, biz Minsk qrupunun fəaliyyətindən razı deyilik.
Minsk qrupu 1992-ci ildən mövcuddur, amma heç bir nəticə yoxdur, belə çıxır ki, biz yerimizdə sayırıq.
Bu tarixdəndir. Bizim bu təklifi nə üçün qəbul edə bilməməyimizi artıq dedim.
İndi də bizim – Ermənistan prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin – bilavasitə görüşlərimiz haqqında.
Bəli, apreldə, biz – prezident Koçaryan və mən Vaşinqtonda olarkən orada görüşdük. Bundan əvvəl biz
Moskvada iki dəfə görüşüb, sizin vasitəçiliyinizlə söhbət etmişdik. Orada da görüşdük, danışdıq.
Şəxsən mən hər bir görüş zamanı məsələnin nizama salınması üçün hansısa imkanlar axtarıram. Təbii ki,
Ermənistan tərəfi də axtarır. Lakin hər halda, yenə də biz bərabər vəziyyətdə deyilik. Ermənistan öz şərtlərini
Minsk qrupuna da, bizə də diktə edir. Biz isə təcavüzə məruz qalan, ərazisi işğal edilən, vətəndaşları ağır
vəziyyətə düşən ölkə olaraq, bununla sanki razılaşmalıyıq. Biz isə razılaşa bilmərik. Buna görə də biz danışdıq
və prezident Koçaryan da, mən də sanki hiss etdik ki, bu məsələnin nizama salınmasını istəyirik. Biz bir neçə
məsələni müzakirə etdik və bir daha görüşmək barədə razılığa gəldik. Bir daha görüşdük.
Deyə bilmərəm ki, bu görüşlər faydasızdır. Yox, deyə bilmərəm. Onları faydalı hesab edirəm və bu
fikirdəyəm ki, lazım gələrsə, belə görüşlər gələcəkdə də keçirilə bilər və keçirilməlidir. Çünki hər halda onlar
bir-birimizin geniş niyyətlərini öyrənməyə, müəyyən etimad hissi yaratmağa böyük imkan verir. Bu görüşlər
faydalıdır. Mən onları çox mühüm hesab edirəm.
Amma biz hansısa mühüm bir qərara gələ bilmədik. Gələ bilmədik. Buna görə də Cenevrədə axırıncı dəfə
razılığa gəldik ki, gərək xarici işlər nazirlərimiz görüşsünlər və məsələləri müzakirə etsinlər.
Əlbəttə, bu görüşlərin nəticəsi də var. Bu nəticə ondan ibarətdir ki, əvvəla, biz bir daha və çox qəti şəkildə
bəyan etdik ki, atəşkəs rejimini saxlayırıq, məsələ dincliklə nizama salınanadək pozulmayacaqdır. Bunun üçün
biz həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın müdafiə nazirlərinə tapşırdıq ki, atəşkəs rejiminin pozulmasına
gətirib çıxara biləcək müxtəlif atışmalara yol verməmək üçün sərhəd xəttində görüşsünlər, məsələləri müzakirə
etsinlər. Mənim tapşırığımla Azərbaycanın müdafiə naziri Ermənistan naziri ilə Həştərxanda görüşdü və onlar
yaxın vaxtlarda sərhəddə görüşmək barədə razılığa gəldilər. Müdafiə nazirimiz bu gün mənə məlumat verdi ki,
o, bir neçə gün əvvəl olmuş hadisə ilə əlaqədar Ermənistanın müdafiə naziri ilə telefonla iki dəfə danışmışdır.
Yəni, biz belə əlaqə yaratdıq və mən bunu iki prezidentin bilavasitə görüşünün nəticəsi sayıram. Təkrar
edirəm, biz xarici işlər nazirlərinə göstəriş verdik ki, görüşsünlər, daha nə kimi işlər görə biləcəyimizi bir daha
müzakirə etsinlər.
Amma bu, əvvəldən də, indi də Minsk qrupunu heç cür əvəz edə bilməz. Minsk qrupu çox böyük
səlahiyyətə, dünyanın iri ölkələrinin üzv olduğu böyük tərkibə malikdir, bu məsələ ilə 1992-ci ildən məşğul
olur. İndi birdən iki prezident iki dəfə görüşür və məlum olur ki, Minsk qrupu ya lazım deyildir, ya varlığına
son qoymuşdur, ya da nəsə gözləyir.
Buna görə də mən dünən açıq dedim, bu gün də açıq deyirəm, Minsk qrupunun fəaliyyətindən, onun
təşəbbüsündən, «ümumi dövlət» formulundan narazı olduğumu bildirirəm, bu isə Rusiyanın təşəbbüsü idi.
Bununla yanaşı, hesab edirəm ki, biz Minsk qrupunun fəaliyyətini gücləndirmək, əlaqələrimizi, danışıqlarımızı
fəallaşdırmaq və məruz qaldığımız bütün çətinliklərə baxmayaraq, çadırlarda yaşayan qaçqınların çox ağır
vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, işi məsələnin dincliklə nizama salınmasına doğru aparmaq imkanına malikik.
Dünyanın heç bir yerində, hətta Afrikada da qaçqınlar çadırlarda yaşamırlar, özü də altı-yeddi il. Bütün bu
çətinliklərə baxmayaraq, biz məsələnin dincliklə nizama salınması mövqeyində dururuq.
Bizim görüşlərimiz – Ermənistan prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin görüşləri zamanı o da, mən
də maraq doğurmuş belə bir bəyanat verdik ki, məsələnin həlli yolunu tapmaq üçün kompromislər gərəkdir.
Mən bunu bu gün də bəyan edirəm. Çünki mühafizəkar mövqelərdə, nə bilim, daha nə kimi mövqelərdə, - onları
heç dilə gətirmək də istəmirəm, - durmaq daha kömək etmir. Amma kompromislər hər iki tərəfdən olmalıdır.
Birtərəfli kompromis ola bilməz. Bununla prezident Koçaryan da razılaşdı. Ona görə də mən bu mövqelərdə
dururam. Biz kompromislərə getməyə hazırıq, hərçənd təkcə bir «kompromislər» sözü Azərbaycanda çox böyük
narazılığa səbəb oldu və sairə.
Mən bu bəyanatdan narazı olan adamların hisslərini başa düşürəm. Ona görə ki, münaqişə 12 ildir davam
edir və indi kompromisə getmək lazımdır, halbuki haqq-ədalət Azərbaycanın tərəfindədir, çünki məhz
Azərbaycan təcavüzə məruz qalmışdır, onun ərazisi işğal edilmişdir. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Dağlıq Qarabağ əslində artıq səkkiz ildir Ermənistana birləşdirilmişdir və onun nəzarəti altındadır. Orada
qanunsuz hökumət, respublika yaradılmışdır və sairə. Ona görə də mənim belə bir bəyanatımdan adamların
narazı olmasına əsas var ki, biz kompromislərə getməliyik. Çünki kimsə demişdir ki, bizdə kompromislərin
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həddi artıq tükənmişdir. Amma hesab edirəm ki, biz kompromislərə getməliyik. Ancaq onlar hər iki tərəfdən
olmalıdır.
Təkrar edirəm, mən bütün imkanlardan istifadə olunmasına tərəfdaram. Lakin hər şeydən əvvəl Minsk
qrupunun fəaliyyətinin gücləndirilməsinin tərəfdarıyam. Əslində isə əsasən həmsədrlər fəaliyyət göstərirlər. Üç
ölkə – Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Fransa fəaliyyət göstərir. Əlbəttə, mən digər imkanlardan da, gələcəkdə
lazım olarsa, Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında bilavasitə əlaqələrdən də istifadə
edilməsinə tərəfdaram.
Münaqişənin nizama salınmasını çətinləşdirən bir məsələ – Rusiyanın Ermənistanla birtərəfli, daha
imtiyazlı əlaqələri məsələsindən də yan keçə bilmərəm. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm və inciməyin, bu
barədə yenə də deyəcəyəm.
Azərbaycan hər halda müstəqil dövlətdir. Əgər Azərbaycan prezidenti MDB-nin iclasında və ya daha
haradasa bəyanat verirsə, bu o deməkdir ki, gərək Rusiya rəhbərliyi biganə qalmasın, heç olmasa diqqətlə
yanaşsın.
Hələ 1993-cü ilin dekabrında, biz MDB-yə yenicə daxil olan vaxtlarda Daşkənddə dövlət başçılarının
görüşündə bəyan etdim ki, aydın deyildir, MDB-nin iki üzvü – Azərbaycanla Ermənistan hərbi münaqişə
vəziyyətində olduğu halda bu birlik necə mövcud ola bilər. Bütün dövlət başçılarına təqdim edilmiş mənim bu
rəsmi, yazılı bəyanatıma qətiyyən münasibət göstərilmədi. Mən bu bəyanatı sonralar bir neçə dəfə təkrar etdim
və hər dəfə də Rusiya rəhbərliyinə müraciət etdim ki, çünki bu, MDB-dir və artıq burada nə Amerika var, nə
Fransa, nə də bir başqası. Məlumdur ki, MDB-də biz özümüzük, aparıcı rolunu da Rusiyaya könüllü surətdə
özümüz vermişik və düzgün etmişik.
Biz MDB-nin iclaslarında hər dəfə görüşərkən, - siz stenoqramı götürüb oxuya bilərsiniz, - mən bu
məsələni qaldırıram. Amma heç bir reaksiya verilmir. Buna o da əlavə olunmuşdur ki, 1997-ci ilin əvvəllərində
Rusiyanın özü, onun Dövlət Duması, prezidentin nəzarət aparatı yoxlamanın nəticələrinə əsasən elan etdilər ki,
son üç ildə Rusiyanın hərbi idarəsi Ermənistana bir milyard dollarlıq silah, döyüş sursatı, hərbi texnika
vermişdir. Bu hay-küy Rusiyanın özündə, bizdə, Azərbaycanda çox böyük narahatlıq və narazılıq doğurmuşdur.
Biz bu işlə məşğul olduq. Xatirimdədir, 1997-ci ilin aprelində MDB-nin iclası keçirildi. Bunadək mən
Boris Nikolayeviçə şəxsən müraciət etmişdim. Mən ona birinci dəfə, habelə apreldə MDB-nin iclasında
müraciət edərkən o, çox düzgün mövqe tutdu və hətta dedi ki, bu faktı onun, prezidentin nəzarət qrupu aşkara
çıxarmışdır. O həmçinin dedi ki, biz bu işi mütləq araşdıracağıq, tədbirlər görəcəyik. Biz bu silahın qaytarılması
məsələsini qaldırdıq. Kimləri cəzalandıracaqlar, kimləri həbs edəcəklər – bunun bizim üçün böyük əhəmiyyəti
yoxdur.
Lakin 1997-ci ilin yayında mən Moskvada rəsmi səfərdə olarkən artıq Rusiya rəhbərliyində əhval-ruhiyyə
dəyişmişdi. Başladılar bizə deməyə ki, bilirsinizmi, 1992-ci ildə Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Sovet
İttifaqının silahları bölüşdürülərkən Azərbaycana Ermənistandan daha çox silah düşmüşdür. Sözün düzü, belə
bəyanat məni təəccübləndirdi. Meydana çıxmış məsələni həll etməkdənsə, bizi başdan edirlər və belə çıxır ki,
siz bu silahları Ermənistanın kəsirini doldurmaqdan ötrü vermisiniz. Belə isə, onda nə üçün bunu qeyri-leqal,
qeyri-qanuni yolla edirdiniz?
Yeri gəlmişkən, sonralar mən bu məsələ ilə əlaqədar araşdırma apardım. 1992-ci ilin mayında Daşkənddə
Azərbaycanı silah sarıdan sadəcə olaraq aldatdılar. Bəli, aldatdılar. Mən keçmişdə Azərbaycana rəhbərlik
etmişəm, burada nə qədər silah, nə qədər sursat anbarı, tank, təyyarə olduğunu bilirəm. Axırda isə belə oldu ki,
orada bütün Cənubi Qafqaz ölkələrinə eyni miqdarda silah verilməsi haqqında qərar qəbul etdilər. Azərbaycan
ərazisinə görə, əhalisinə ğörə Ermənistandan iki dəfədən də böyük olduğu halda, Ermənistana və Azərbaycana
eyni miqdarda silah verilməsi necə ola bilər? Bu, necə ola bilər? Belə də etdilər. Bilirsinizmi nəyə görə? Ona
görə ki, Azərbaycanın arxasında heç kim durmurdu. 1992-ci ilin mayında Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda
mübarizə gedirdi, hakimiyyətsizlik idi. Odur ki, MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Daşkənd
görüşündə Azərbaycandan, - məncə, heç kim yox idi, yoxsa artıq vardı, - ola bilsin, hansısa təsadüfi adamlar, o
cümlədən sabiq müdafiə naziri Qazıyev iştirak etmişdi ki, o da Azərbaycanın mənafelərinə həmişə xəyanət
edirdi və bununla da razılaşırdılar.
Yəni, bu iş üçün indi kimisə ittiham etmək istəmirəm. Bəlkə Azərbaycanın özü də təqsirkardır – o vaxt öz
haqqını müdafiə edə bilmədi. Bununla belə, hər halda, ədalətsizlik olmuşdu. Belə bir ədalətsizlik olduğu
təqdirdə 1997-ci ilin iyulunda bizə bəyan etdilər ki, bilirsinizmi nə var, gəlin, komissiya yaradaq, araşdıraq.
Nəyi araşdıraq? Azərbaycanda nə qədər silah qalıb, Ermənistanda nə qədər. Əlbəttə, bu, məndə çox böyük
gülüşə səbəb oldu. Bu, ciddi deyildir.
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Sonra mən İdarələrarası Komissiya yaradılmasına razılıq verməli oldum. Əgər Rusiya Azərbaycanda nə
qədər və Ermənistanda nə qədər silah qaldığını həqiqətən aydınlaşdırmaq istəyirsə, onda qoy aydınlaşdırsın, bu
nəticələr Azərbaycanın xeyrinə olacaqdır. Lakin başlıca məsələ Ermənistana bir milyard dollarlıq silah
verilməsini araşdırmaqdan ibarətdir.
Sonra bu komissiyanın işini süründürdülər. Biz dərhal hökumət sədrinin birinci müavinini bu
komissiyanın həmsədri təyin etdik. Rusiyadan Serov təyin olundu. Ermənistan həmsədr təyin etməkdən boyun
qaçırdı. Birinci görüşə Ermənistandan hansısa dördüncü dərəcəli adam gəldi və ümumiyyətlə, o, komissiyaya
məhəl qoymadı. Biz çox çalışdıq ki, Rusiya rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış bu komissiya işləsin, amma o
işləmədi ki, işləmədi. İşləsəydi bu bizim xeyrimizə olardı, çünki bu komissiya faktları Azərbaycanın xeyrinə
aşkara çıxarardı, Ermənistana silahların qanunsuz göndərildiyi faktını aşkara çıxarardı. Lakin iki ildən çox
keçib, nəticələr isə yoxdur.
Məsələni çətinləşdirən daha bir məsələ barədə. Bu, ondan ibarətdir ki, Rusiya Ermənistanda hərbi
bazalara malikdir, Ermənistanı yeni növ silahlarla gücləndirir.
Ola bilsin, bizim anlayışımız belədir, Rusiya tərəfinin anlayışı isə başqa cürdür. Amma hesab edirəm ki,
bizim anlayışımız «necə ola bilər» və ya «necə ola bilməz» prinsipinə əsaslanır. Orada isə, məncə, söhbət
subyektivlikdən gedir. Niyə? Ona görə ki, Ermənistanla Azərbaycan hər halda münaqişədədir. Rusiya isə
Ermənistanda hərbi bazaya malikdir. Münaqişə edən tərəflərdən biri – Ermənistan özündə Rusiyanın hərbi
bazasına malik olduğu, silah aldığı, münaqişənin ikinci tərəfinin – Azərbaycanın isə heç nəyi olmadığı halda
münaqişəni necə həll etmək olar? Bununla demək istəmirəm ki, Azərbaycan da öz ərazisində Rusiyanın hərbi
bazasına malik olmalıdır. Bununla demək istəyirəm ki, Ermənistanda hərbi baza Rusiyanın nəyinə gərəkdir?
Mən buna cavab aldım, dedilər ki, bu, Azərbaycana qarşı deyil, NATO-ya qarşıdır və sairə. Bununla razılaşmaq
da olar, razılaşmamaq da.
Başa düşürəm, Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları Azərbaycana qarşı yerləşdirdiyini düşünmək
gülünc olardı. Biz belə düşünmürük. Rusiya elə böyük ölkədir ki, Azərbaycana bir şey etmək istəsə, onu tamam
başqa yolla edər. Amma faktın özü danışıqlar prosesini çətinləşdirir.
Mən bütün bunları açıqca şərh etdim, onu əsas tutdum ki, məsələlərin həlli üçün açıqlıq həmişə yaxşı
zəmindir. Əgər nəyisə, indi deyildiyi kimi, pərdələməyə və ya bu gün diplomatik dillə danışmağa cəhd
göstərilərsə bu, zənnimcə, bir nəticə verməz. Mən açıq danışdım.
Əlbəttə, bizim anlayışımız bir cür, Rusiyanın anlayışı başqa cür ola bilər. Başlıcası, münaqişəni nizama
salmaq lazımdır. Budur, İqor Sergeyeviç, görüşün əvvəlində dediyiniz bu sözlərə qayıdıram ki, Cənubi
Qafqazda sülh və sabitlik təkcə Rusiya üçün deyil, başqa ölkələr üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir.
Lakin bu sülhün olması üçün, Qafqazda və Cənubi Qafqazda sülhün olması üçün bu məsələləri həll etmək
lazımdır. Mənə elə gəlir ki, Rusiya bu məsələlərin həllinin zəruriliyini bir neçə il əvvəl olduğundan indi daha
yaxşı başa düşür. Belə ki, vəziyyət mürəkkəbləşdikcə onu daha yaxşı başa düşürsən.
İndi mən sadəcə olaraq ümid edirəm ki, yeni mərhələ başlayır. Buna görə də bu münaqişənin tarixini və
mülahizələrimizi belə açıq və bəlkə də çox ətraflı şərh etdim.
Yeni mərhələ başlayır. Bu mərhələ elə olmalıdır ki, münaqişə həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın
mənafeləri nəzərə alınaraq nizama salınsın. Hər hansı münaqişə həll edilərkən və ya hər hansı ölkə həm bir,
həm də digər ölkə ilə yaxşı münasibətlər saxlamaq istədikdə, münasibət bərabər olmalıdır. Bilirsinizmi, biz hiss
edirik ki, Rusiyanın Azərbaycana və Ermənistana münasibəti eyni deyildir. Bu, hər şeydən görünür. Münasibət
bərabər deyildir. Bəlkə də Rusiyada kimsə deyəcək ki, buna Azərbaycanın özü təqsirkardır. Ola bilsin ki,
Azərbaycan nədəsə təqsirkardır. Amma hər şeydə yox. Lakin böyük olan kəs, - mən böyük dedikdə onu nəzərdə
tuturam ki, Rusiya böyük ölkədir, geniş imkanlara malikdir, - nizamasalma funksiyasını, yəni Ermənistanla
Azərbaycanı barışdırmağı öz öhdəsinə götürmüşdür, bu barışıq isə bizim üçün də, Ermənistan üçün də, Rusiya
üçün də çox gərəklidir. Bir halda ki, Rusiya barışdırmaq funksiyasını öz öhdəsinə götürmüşdür, deməli, bu
tərəfə də, o tərəfə də eyni münasibət göstərməlidir. Münasibətlərdəki fərq isə həmişə prosesin ləngiməsinə
səbəb olur.
Təkrar edirəm, ümidvaram ki, belə açıq söhbət şəraitində biz bundan sonra məsələlərimizi daha uğurla
həll edə biləcəyik.
İ q o r İ v a n o v: Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, çox sağ olun.
Hər şeydən əvvəl, Sizə məhz açıq söhbətə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Sizin dediklərinizin hamısı
barədə Rusiya prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsinə, Baş nazirə çox ətraflı məlumat verəcəyəm, çünki bütün
bunlar bizim üçün, gələcək işimiz üçün çox faydalıdır.
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Hər şeydən əvvəl açıq deyəcəyəm ki, əlbəttə, biz də MDB-də indiki vəziyyətdən razı deyilik. Bu, MDB
iştirakçılarının işidir. İndi biz islahatlar yolu ilə gedirik, müəyyən iş görülmüşdür və əlbəttə, qarşıda hələ çox
şey müəyyən edilməlidir – əməkdaşlıq sahələri, MDB-nin yenidən təşkilinin formatı və gələcək yolları müəyyən
edilməlidir. Burada işimiz birdir.
Yadınızdadır, Kremldə axırıncı iclaslardan birində Boris Nikolayeviç demişdir: Məh daha böyük qardaş
deyiləm, gəlin, bundan sonra inteqrasiya yolu ilə birlikdə gedək. Axı bu sözlər dövlətlərin suverenliyinə,
müstəqilliyinə hörmət münasibəti bəslənildiyini nəzərə çarpdırmaq üçün xüsusi olaraq deyilmişdi.
Əlbəttə, çox şeyi sıfırdan başlamaq lazım gəlir. Görünür, əsasən psixoloji baxımdan dərk etmək asan
deyildi ki, indi sən suveren, müstəqil dövlətlərlə iş görürsən. Digər bütün ölkələr kimi, Azərbaycan da,
Ermənistan da, Gürcüstan da, başqa dövlətlər də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvləridir və onlarla da bu cür
münasibətlər qurmaq və saxlamaq lazımdır.
Elə görünə bilərdi ki, sadəcə olaraq, hamı birlikdə yaşayırdı, sonra dağıldılar, indi isə gəlin, münasibətləri
sahmanlayaq. Halbuki ikitərəfli münasibətlərdə hər şey heç də belə sadə deyildir. Axı, onlar boş yerdə
qurulmur. Biz ikitərəfli münasibətlərin müqavilə-hüquqi əsasını qoymağa, idarələrin, təşkilatların, müəssisələrin
xətti ilə bu münasibətlər üçün vərdişlər işləyib hazırlamağa başladıq. Əgər bütün bu münasibətlər bizdə,
məsələn, Avropa dövlətləri on illər ərzində təşəkkül tapmışdısa, burada sıfırdan başlamaq lazım gəlmişdir. Özü
də, sanki asan idi. Amma həyat göstərdi ki, bütün bunlar xeyli çətindir. Buna görə də biz nə etmək və hansı
istiqamətdə getmək lazım olduğunun dərk edilməsinə bu gün, zənnimcə, yenicə yaxınlaşmağa başlayırıq.
Əgər bizdə Qafqaza kifayət qədər diqqət olmadığını düşünürsünüzsə, əlbəttə, biz bunu çox ciddi qəbul
edirik. Çünki hansı münaqişələrin bizim üçün daha mühüm olduğunu söyləmək, əlbəttə, çətindir. Bütün
münaqişələr mühümdür. Rusiya təxminən 9 münaqişənin nizama salınmasında sülhyaradıcı ölkə kimi birbaşa,
qalanlarında isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi iştirak edir və s.
Şübhə yoxdur ki, MDB məkanındakı münaqişələr bizim üçün xüsusilə mühümdür və xüsusilə ağrılıacılıdır və onların həlli mənafelərimizə uyğundur. Qafqazda isə bir çox əlavə səbəblərə görə xüsusilə uyğundur.
Görünür, Sizinlə razılaşmalıyam ki, daha böyük diqqət yetirmək lazım idi, münaqişələrin nizama salınması
yollarının axtarışında daha fəal olmaq gərəkdir.
Açıq demək istəyirəm ki, mən üç Cənubi Qafqaz ölkəsinə səfər ərəfəsində prezidentlə söhbət etdim və
nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, biz bütün Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə bərabər, eyni cür inkişaf etmiş yüksək
münasibətlərə malik olmaq istəyirik. Bizdə prioritetlər yoxdur – birinci, ikinci, üçüncü. Biz Azərbaycanla da,
Ermənistanla da, Gürcüstanla da ən yaxşı münasibətlərə malik olmaq istəyirik. Gözəl başa düşürük ki,
sabitlikdən, əsl uzunmüddətli maraqlardan ancaq belə danışmaq olar.
O ki qaldı Minsk qrupunun fəaliyyətinə, müəyyən durğunluğun nə üçün yarandığından zənnimcə, indi
danışmağa lüzum yoxdur. Bəlkə də sənədlərin hazırlanmasında kifayət qədər fəallıq olmamışdır. Siz «ümumi
dövlət» termininə öz münasibətinizi bildirdikdən sonra biz onu geri götürdük. Biz tərəflərdən birinə məqbul
olmayan təklifi ona zorla qəbul etdirə bilmərik. Odur ki, indi Minsk qrupunun terminologiyasında «ümumi
dövlət» termini yoxdur, onu arxivə göndərmək olar.
Sonrakı işimiz taktiki mülahizələrə görə bəlkə də çox fəal olmamışdır. Açığını deyəcəyəm, çünki biz
siqnallar almışdıq ki, indi, prezidentlərin birbaşa dialoqa girdiyi vaxtda, - bu, apreldə olmuşdur, - əlavə fikir
ayrılıqları yaranmasın deyə, Minsk qrupuna özünün hər hansı təklifləri ilə fəal çıxış etmək bəlkə də lazım
deyildir. İndi fəal dialoq gedir və impulslar olacaqdır. Siz bu impulsları öz gələcək işinizdə nəzərə alacaqsınız.
Biz işləmişik, müəyyən əlavə qənaətlərimiz var. Mən tamamilə razıyam ki, onlar birtərəfli ola bilməz.
Əgər sizdə şübhə varsa ki, biz bəlkə də bir tərəfin mənafelərini daha çox nəzərə alırıq və kifayət qədər obyektiv
deyilik, onda bunu eşitmək bizə, əlbəttə, o qədər də xoş deyildir. Biz bunu öz işimizdə nəzərə alacağıq, bunun
praktikada konkret olaraq nədə təzahür etdiyini bir daha araşdıracağıq ki, belə şey olmasın. Sizə açığını
deyəcəyəm, bizdə münaqişəni tərəflərdən birinin xeyrinə həll etmək istəyi qətiyyən yoxdur. Biz gözəl başa
düşürük ki, belə nizamasalma uzunmüddətli olmur.
Buna görə də indi Sizin tapşırığınızı qəbul edərək, - sabah Yerevanda mən bu barədə də danışacağam, biz Rusiyanın da, ümumən Minsk qrupunun da fəaliyyətini, əlbəttə, gücləndirəcəyik. Bir daha deyirəm, bizim
bütöv bir sıra qənaətlərimiz var və onları təkliflər kimi rəsmən irəli sürməzdən əvvəl, xarici işlər nazirlərinin
xətti ilə işgüzar səviyyədə məsləhətləşəcəyik ki, «ümumi dövlət» haqqında sənəd təqdim edərkən yaranmış
vəziyyətə düşməyək. Bu, bəd niyyətlə edilməmişdi. Bu, elə bir formul tapmaq cəhdi idi ki, o, həmin vaxt
görüldüyü kimi, qane edə bilərdi. Bir halda ki, qane etmədi, biz ondan imtina etdik. İndi biz onun üzərində daha
işləmirik və əvvəllər müzakirə olunmuş bütün variantları nəzərə alaraq müəyyən işgüzar qeydlər hazırlayırıq.
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Sizin söylədiyiniz mülahizələri nəzərə alaraq biz bu qeydləri tərəflərlə fəal müzakirə etməyə başlayacağıq.
Əlbəttə, Minsk qrupu çərçivəsində və tərəflərlə.
İndi də, Sizin dediyiniz kimi, Ermənistanla hərbi əməkdaşlıq barəsində. Həmin məsələni mən də
qaldırdım. Bu mövzunun Sizin üçün də, region üçün də nə dərəcədə mühüm mövzu olduğunu biz gözəl başa
düşürük. Üçtərəfli komissiya da üç prezident tərəfindən məhz buna görə yaradılmışdı. Təəssüf ki, bu komissiya
bizim istədiyimiz qədər fəal işləmir. İndi biz növbəti iclası yaxın vaxtlarda keçirməyi nəzərdə tuturuq. Bizdə
hərbi prokurorluğun bu məsələ ilə apardığı təhqiqat başa çatmayıbdır. Əlbəttə, belə mühüm məsələlərdə
aydınlıq olmalıdır. Buna görə də bir daha təkrar edirəm ki, Sizin mülahizələriniz haqqında prezidentə məlumat
verəcəyəm.
Hərbi bazamız məsələsi barədə. Bu baza münaqişənin nə gedişində, nə də ondan sonra meydana
gəlməmişdir. O, əvvəllər olmuş hərbi əməkdaşlığın bir növ davamıdır. Bizə həmişə deyirlər: Qorxu haradandır?
Bilməmişdik – qorxu, demə, cənub cinahındanmış. Axı belə şey yoxdur. Axı NATO bəyan edir ki, Rusiya
düşmən deyildir. Lakin təəssüf ki, Balkan yarımadasındakı bütün son hadisələr də, NATO-nun Vaşinqtonda
qəbul olunmuş konsepsiyası da, bir çox digər hadisələr də, NATO-nun davam etməkdə olan genişlənməsi də,
Kosovo eksperimentini nəinki NATO-nun məsuliyyət zonalarından kənarda, həm də Avropanın hüdudlarından
kənarda yaymağa hazır olmaq barədə NATO-nun iddiaları da, - yeri gəlmişkən, bu, bəzi NATO ölkələrinin
rəhbərləri tərəfindən rəsmən açıqlanmışdır, - bütün bunlar bizi narahat etməyə bilməz. Biz sadəlövh seyrçi ola
bilmərik.
Əlbəttə, mən Sizin belə bir nöqteyi-nəzərinizə tamamilə şərikəm ki, baza heç bir vəchlə Azərbaycana
qarşı yönəldilməmişdir. Baza kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqaviləyə daxil olan dövlətlərin
təhlükəsizliyinin, o cümlədən də hava hücumundan müdafiə sahəsində təhlükəsizliyinin vahid sisteminə
daxildir. Lakin Sizdə belə narahatlıq hər halda varsa, - bu narahatlıq var, - deməli, onu aradan qaldırmaq üçün
hərbçilərimiz arasında daha fəal əlaqələr olmalıdır. Həştərxanda müdafiə nazirlərimiz görüşüb razılığa gəldilər.
Hər halda, bizim müdafiə naziri Sergeyev prezidentdən tapşırıq almışdır ki, bu məsələləri müzakirə etmək, narahatlığı aradan qaldırmaq üçün Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi ilə hərbi xətt üzrə əlaqələri gücləndirsin. Sizin
öz açıq söhbətinizlə yaratdığınız şərait bütün səviyyələrdə olmalıdır.
Deməliyəm ki, həmkarım, Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə biz bütün məsələləri məhz bu cür müzakirə
etdik. Buna görə də yaxşı şəxsi münasibətlərimiz var. Biz ən mürəkkəb məsələləri bu münasibətlər vasitəsilə
müzakirə edir, cavablar tapmağa çalışırıq. Çox vacibdir ki, bu, bütün səviyyələrdə olsun, məhz şərait başqa cür
olsun.
Bir daha demək istəyirəm ki, Sizin bugünkü söhbətiniz bu gün şərh etdiyiniz problemlərin kəskinliyi
baxımından, onları təqdim etdiyiniz forma baxımından bizim üçün çox vacibdir. Bu, qərarlar axtarışında bizim
üçün məhz indikatordur. Biz gözəl başa düşürük ki, bu problemləri həll etmək lazımdır. Özü də onları biz, bu
gün bu prosesdə iştirak edən şəxslər həll etməlidir, onları təxirə salmaq, sonraya keçirmək olmaz. Çünki təcrübə
göstərir ki, münaqişələr nə qədər çox uzanırsa, bir o qədər çətinləşir, yeni problemlər qalaq-qalaq yığılır və
sonra onları həll etmək ağırlaşır. Buna görə də indi biz işi Minsk qrupunun xətti ilə canlandırırıq, Rusiya olaraq
öz işimizi də canlandırırıq. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Qafqaza, Qafqaz ölkələri ilə münasibətlərimizə diqqət
çox ciddi olacaqdır. Bu, prezidentin göstərişidir, bu, Baş nazirin göstərişidir. Odur ki, biz bu istiqamətdə çox
fəal işləyəcəyik.
Heydər Əliyeviç, görüşə görə, başlıcası isə, bir daha deyəcəyəm, öz fikirlərinizi açıq ifadə etdiyinizə görə
çox sağ olun. Zənnimcə, mövcud problemlərin həlli yollarını ancaq bu cür açıq söhbət vasitəsilə tapmaq olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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RUSİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İQOR İVANOVLA
GÖRÜŞDƏN SONRA BƏYANATI
2 sentyabr 1999-cu il
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Bilirsiniz ki, bu gün Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri cənab İvanov İqor Sergeyeviç Azərbaycana
səfərə gəlibdir. Biz çox ətraflı söhbət, danışıqlar aparmışıq.
Əslinə qalsa, bu danışıqlar səhərdən Xarici İşlər Nazirliyində başlanmışdı. Azərbaycanın baş naziri ilə
görüş olmuşdur. Bizim görüşümüz uzun sürdü.
İndi sizin yanınıza gəlmişik. Siz onsuz da bizim danışıqlarımızın əsas hissəsində iştirak edibsiniz, amma
yenə də nəticələr haqqında ümumi məlumat vermək istəyirik.
Söhbətlərin və danışıqların gedişində və sonda belə bir yekdil fikir ifadə olundu ki, Rusiya ilə Azərbaycan
arasında münasibətlər bütün sahələrdə - siyasi, iqtisadi, humanitar, elmi, mədəni, insani sahələrdə inkişaf edib
dərinləşməlidir. Əslinə qalsa, bu, indiyədək edilmişdir. Bununla yanaşı, bəlkə də hər şey mümkün olmamışdır.
Bu da təbiidir, çünki hər şey dərhal hasil olmur.
Bu gün biz bir sıra konkret məsələləri müzakirə etdik, elə məsələlər ki, onların barəsində nəticələr əldə
edə bilərik və bu nəticələr Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha sürətli inkişafını, şübhəsiz,
təmin edəcəkdir.
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında münasibətlər dostluq münasibətləridir və belə də olacaqdır.
Hansısa məsələlər, hansısa ziddiyyətlər, hansısa ayrı-ayrı məqamlar Azərbaycanda mövcud olan və Rusiya ilə
münasibətlərin möhkəmlənməsinə və inkişafına yönəldilmiş strateji xətti heç də poza bilməz.
Bu gün biz Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi problemini çox
ətraflı müzakirə etdik. Siz bizim söhbətimizdə oldunuz, orada deyilmiş sözləri təkrar etməyə lüzum yoxdur.
Başlıcası ondan ibarətdir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə nizama salınması üzrə
Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiya bu gün bəyan etdi ki, o, münaqişənin nizama salınması məsələsi ilə son
vaxtlardakına nisbətən indi daha fəal məşğul olacaqdır. Yəqin ki, biz yaxın vaxtlarda Minsk qrupundan, - təbii
ki, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadan birlikdə, - müəyyən yeni təkliflər ala biləcəyik, yəni
danışıqlar prosesimizi fəallaşdıra biləcəyik. Son vaxtlar olmuş durğunluğun öz səbəbləri və müəyyən dərəcədə
obyektiv səbəbləri var.
İndi Azərbaycanda biz bütün imkanlardan istifadə edərək danışıqlar prosesini fəallaşdırmaq mövqeyində
möhkəm dayanmışıq. Əlbəttə ki, Minsk qrupu, Minsk qrupunun həmsədrləri - Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları və Fransa başlıca vasitə olaraq qalırlar.
Biz regional məsələləri, Şimali Qafqazda, Cənubi Qafqazda, yaxın rayonlarda vəziyyəti də müzakirə
etdik. Bu məsələlərdə bizim aramızda fikir ayrılığı yoxdur, biz bütün bu problemlərə eyni cür yanaşırıq və
həmin münasibət ondan ibarətdir ki, Qafqazda sülhə, sabitliyə nail olmaq lazımdır. Cənubi Qafqazda tam və
etibarlı sülhə nail olmaq lazımdır. Azərbaycanda biz bunu istəyirik. Rusiya da bəyan edir, - zənnimcə, əvvəllər
də bəyan edirdi ki, bu, Rusiya üçün də çox zəruridir.
Mən bunları deyə bilərəm. Sözü hörmətli İqor Sergeyeviçə verirəm.

468

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ İDARƏ HEYƏTİNİN, SİYASİ ŞURASININ,
PARTİYANIN QURULTAYINA HAZIRLIQ ÜZRƏ TƏŞKİLAT KOMİTƏSİNİN ÜZVLƏRİ
VƏ MƏRKƏZİ APARATININ RƏHBƏR İŞÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
4 sentyabr 1999-cu il
Hörmətli YAP-çılar, bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayına hazırlıq sürətlə həyata keçirilir.
Mənə verilən məlumatlara görə, 30 rayon partiya təşkilatında konfranslar keçirilibdir, rayon təşkilatlarının yeni
tərkibi, qurultaya nümayəndələr seçilibdir, ancaq böyük bir hissəsində konfranslar hələ keçirilməyibdir.
Mən hesab etdim ki, biz müəyyən bir mərhələdə bu sahədə aparılan işləri təhlil etməliyik,
müəyyənləşdirməliyik ki, işlər necə gedir, hansı səviyyədədir, səhvlər, qüsurlar varmı, yoxsa yoxdur, müsbət
təcrübə nədən ibarətdir. Ona görə ki, bizim partiyamızın yaşının indi çox olmasına baxmayaraq, partiya ilk
dəfədir ki, qurultay keçirir və bu qurultaya geniş hazırlıq gedir. Bir də ona görə ki, partiyamız yaranandan indiyə
qədər inkişaf edibdir, genişlənibdir, həm sayca çox artıbdır, həm də partiyanın işinin keyfiyyəti yüksəlibdir.
İndi bu partiya Azərbaycanda ən böyük siyasi partiyadır və hesab edirəm ki, ölkəmizdə vətəndaşlar, əhali
arasında özünə layiq yaxşı hörmət qazanıbdır. Biz gərək indi partiyada keyfiyyət işlərinə çox fikir verək. Buna
görə də bu barədə qurultayda daha da irəliyə doğru addımlar atmaq üçün lazımdır ki, biz indi gördüyümüz işləri
təhlil edək. Ona görə də konfransların keçirilməsi müəyyən bir müddətə dayandırıldı. Hesab edirəm ki, artıq
indi konfransların davam etdirilməsinin vaxtı çatıbdır.
Dediyim kimi, görülən işləri qısaca yekunlaşdırmaq lazımdır. Şübhə etmirəm ki, buraya dəvət olunanlar –
partiyanın idarə heyətinin, yaranmış təşkilat komitəsinin üzvləri, partiya aparatının rəhbər işçiləri – siz bu
prosesin içindəsiniz və vəziyyəti bilirsiniz. Ancaq hesab edirəm ki, vəziyyəti hamımız birlikdə daha da dəqiq
bilməliyik və qiymətləndirməliyik. Bunun da məqsədi yalnız və yalnız bundan sonrakı işləri daha da keyfiyyətli
həyata keçirməkdən ibarətdir.
Mən sizi bu gün buraya bu məqsədlə dəvət etmişəm. Hesab edirəm ki, Əli Nağıyev bu sahədə görülən
işlər barədə məlumat verər, ondan sonra ehtiyac duyulsa, kimsə öz fikrini deyə bilər.
YEKUN NİTQİ
Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayına hazırlıq haqqında burada verilən məlumatlar və qurultaya
hazırlıqla əlaqədar keçirilən rayon konfransları haqqında kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumatlar,
bunlar hamısı birlikdə göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası – artıq bir neçə aydan sonra onun yaranmasının 7
ili tamam olacaqdır – bu dövrdə möhkəmlənib, inkişaf edib, genişlənib və Azərbaycanda güclü siyasi partiyaya
çevrilibdir. Bu, bizim hamımızı sevindirməlidir. Çünki biz 1992-ci ildə ağır şəraitdə bu partiyanı yaradarkən
partiya hələ Azərbaycanın bir çox bölgələrini, rayonlarını, yaşayış məntəqələrini əhatə etmirdi. Çox olsaydı,
onlardan ayrı-ayrı nümayəndələr var idi.
İndi Azərbaycanın bütün şəhərlərində, rayonlarında, yaşayış məntəqələrində Yeni Azərbaycan
Partiyasının təşkilatları yaranıbdır. Bunlar da partiyanın özünün fəaliyyəti nəticəsində yaranıbdır,
möhkəmlənibdir, inkişaf edibdir.
Siz bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yarananda biz hakimiyyətdə deyildik. Əksinə, təqib
olunurduq. Ona görə də biz bu partiyanı Naxçıvanda yaratmaq imkanı əldə etdik. Çünki başqa yerdə bizə
partiyanı yaratmağa imkan verməyəcəkdilər.
Xatirimdədir ki, partiya yaranandan sonra – 1993-cü ilin fevral ayında mən böyük qardaşımın vəfatı ilə
əlaqədar Bakıya gəlmişdim. O vaxt mən Nərimanov rayonunda partiyanın fəalları ilə bir-iki gün görüş
keçirirdim. Üçüncü gün isə orada bizim qarşımızı aldılar, hətta bu partiyanın görüşlərinin keçirilməsinə də
imkan vermədilər. Baxmayaraq ki, bizim partiyamız qeydiyyatdan keçmiş leqal bir partiya idi, burada gizli heç
bir şey yox idi, - bu, mətbuatdan da məlum idi.
Bəziləri düşünə bilərdi ki, partiyanın sədri Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyun ayında Bakıya dəvət
olunandan, respublikaya başçılıq edəndən sonra qısa bir zamanda partiyanı həm hər yerdə təşkil etmək, həm
genişləndirmək, həm də onun üzvlərinin sayını artırmaq olardı. Amma keçmişdə də, indi də dəfələrlə demişəm,
bu gün də qeyd etmək istəyirəm ki, mən buna yol vermədim. Çünki bu partiya onu həqiqətən sevənlərin, partiya
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ilə eyni fikirdə, eyni əqidədə olanların, partiyanın proqramını, nizamnaməsini və bütün prinsiplərini qəlbən
qəbul edənlərin partiyası ola bilər. Əgər hansısa bir partiya hakimiyyətdə olan qüvvələr tərəfindən süni surətdə
genişləndirilərsə, yaxud da inkişaf etdirilərsə, həmin partiya möhkəm ola bilməz.
Yenə də deyirəm, ona görə də o vaxtlar mən buna imkan vermədim. Hətta partiyamızın fəallarından bir
qismi bəlkə məndən narazı qaldı ki, partiyanın sədri Azərbaycanın başçısıdır, prezidentidir, amma icra
orqanlarında bizə iş vermirlər, işsizik, ancaq partiyanın işi ilə məşğul oluruq. Mən bunları da eşidirdim.
Birincisi, - mən o vaxt da demişəm, bu gün də deyirəm, - Azərbaycanda bugünkü hakimiyyət bizim
partiyanın fəaliyyəti və mübarizəsi nəticəsində yaranmayıbdır. Azərbaycan Respublikasının rəhbəri, prezidenti
kimi mən partiyanın seçkilərdə qələbəsi nəticəsində Azərbaycanın başçısı seçilməmişəm. Məni xalq dəvət
edibdir. Onda da, şübhəsiz ki, bunda da o vaxt az yaşı olan partiyanın fəalları, nümayəndələri, üzvləri də iştirak
ediblər. Xalq Azərbaycanın ağır dövründə ölkəmizi xilas etmək üçün məni Bakıya dəvət edib və mənə bu
etimadları göstəribdir. Ona görə də lazım idi ki, bizim partiya özü təkamül yolu ilə inkişaf etsin. Mən də məhz
bu məqsədi həyata keçirmək istəyirdim. Mən indi sevinirəm ki, partiya inkişaf edib, genişlənibdir. Ona görə yox
ki, partiyanın sədri respublikanın prezidentidir. Ona görə yox ki, partiya üzvlərinin çoxu icra orqanlarında,
yaxud da parlamentdə fəaliyyət göstərirlər. Ona görə ki, - bunu tam hamısı üçün deyə bilmərəm, - əksər insanlar
partiyaya öz əqidələrinə görə gəliblər.
Mən bu fikirləri söyləyərək, bir tərəfdən partiyanın bugünkü səviyyədə olmasını yüksək qiymətləndirirəm,
ikinci tərəfdən isə Yeni Azərbaycan Partiyasının bundan sonra ideya, əqidə sağlamlığını təmin etmək vəzifəsini
bir daha bütün partiya təşkilatları qarşısında qoyuram.
Bir partiyadan, o cümlədən partiya vasitəsilə deputat seçilmiş üç nəfərin, yaxud başqa vəzifədə olan
adamların Yeni Azərbaycan Partiyasını tərk edib digər partiyaya keçməsini heç də faciə kimi qəbul etmək lazım
deyildir. Şübhəsiz ki, partiyamızı sevməyənlər, müxalifət qüvvələri bundan sensasiya kimi istifadə etdilər.
Məsələn, partiyanın sədri kimi şəxsən mən buna heç qətiyyən əhəmiyyət də vermədim. Sizə də məsləhət
görürəm ki, əhəmiyyət verməyəsiniz.
Həmin adamlardan birini mən tanıyıram. O, partiya təşkil olunanda gəlmişdi. Həmin adam sonra bizim
partiyaya dönük çıxdısa – baxmayaraq ki, o partiyadan çoxlu imtiyazlar əldə etdi – demək, onun kökündə
bizimlə uyğun olmayan satqınlıq, əqidəsizlik, yaxud başqa məsələlər var idi. Amma bəzən də olur ki, doğrudan
da əqidəli, sədaqətli adam sonra kiminsə toruna düşür, nəyə görəsə aldanır. İndi bizim cəmiyyətimizdə belə
şeyləri pulla edirlər. Görünür, həmin adamlar da pula aldanır, yaxud da ki, səhv fikirlər onlara üstün gəlir, ona
görə də gedir. Bundan narahat olmağa dəyməz.
Partiyamız inkişaf etdikcə eyni zamanda təmizlənməlidir. Mən bu gün sizə də, Yeni Azərbaycan
Partiyasının bütün üzvlərinə də üzümü tutub deyirəm ki, bu partiyada əqidə ilə, sədaqətlə kim varsa və
vəzifəsindən, bugünkü maddi və başqa vəziyyətindən asılı olmayaraq bu partiyanı sevib, onu qəbul edibsə onlar
bizim partiyanın həqiqi üzvləridir. Kim konyunktura məqsədi, səbəbi ilə, özünün başqa məqsədlərinə nail olmaq
üçün, yaxud da ki, əqidəsi olmayaraq, ikiüzlülük edərək bu partiyaya gəlibsə və bu partiyada varsa, belələrinin
bizim partiyadan getməsi daha yaxşıdır, nəinki partiyamızda qalması. Əgər bizim partiyadan onlar özləri
getmirsə, bu konfranslar zamanı, qurultaya hazırlıq kampaniyasında yerli təşkilatlar gərək belələrini aşkar
etsinlər və partiyanı bu cür adamlardan xilas etsinlər.
Yenə də deyirəm, bizim partiya ancaq partiyanın hərəkət xəttini, prinsiplərini ürəkdən qəbul etmiş
insanlardan ibarət olmalıdır. Məhz bu baxımdan demək istəyirəm ki, yerlərdə heç kim partiyanın üzvlərinin
sayını süni surətdə artırmağa çalışmasın. Partiyaya kim istəyirsə özü gəlsin.
Bilirsiniz, biz keçmişdə kommunist partiyasının təcrübəsini görmüşük. Həqiqətən, o vaxt çoxları bu
partiyaya öz əqidəsi ilə gəlirdi. Amma bir çoxları da çalışırdı ki, partiyanın üzvü olsun, vəzifə alsın və yaxud
partiyanın üzvü kimi kimsə ona kömək etsin. Bunu da inkar etmək olmaz ki, Sovetlər İttifaqında o vaxt başqa
bir partiya yox idi. Amma kommunist partiyasının böyük tarixi var idi. Ona görə də bu partiyaya daxil olmaq
istəyənlər çox idi. Həmin dövrdə kommunist partiyasının hər bir təşkilatında norma var idi. Bu təşkilata
normadan artıq üzv qəbul etmək olmazdı. Məsələn, bu gün kim istəsə kommunist partiyasını tənqid edə bilər.
Ancaq həqiqət bundan ibarət idi. Məsələn, o vaxt Azərbaycanda əhalinin sayı 7 milyon olduğu halda, respublika
partiya təşkilatının 400 minə yaxın üzvü var idi. Mən demirəm ki, biz kommunist partiyasının yolu ilə gedək.
Yox. Bizim partiyanın öz yolu vardır. Partiyamızda yalnız və yalnız onu sevənlər, həvəskarlar olmalıdır.
Siz yəqin şübhə etmirsiniz ki, partiyanın sədri eyni zamanda ölkənin prezidenti olduğuna görə istəsə, bu
partiyanın üzvlərinin sayını qısa müddətdə beş dəfə artırar. Amma buna ehtiyac yoxdur. Mən buna heç vaxt yol
vermərəm. Hökumət üzvlərindən, icra orqanlarında yüksək vəzifə tutanlardan, yəni prezident kimi mənim
komandamda işləyənlərdən çoxu bizim partiyanın üzvləri deyildir. Mən onların heç birinə demirəm ki, sən niyə
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bizim partiyanın üzvü deyilsən. Mən onları bu və ya başqa vəzifəyə təyin edərkən düşünməmişəm ki, bu, bizim
partiyanın üzvü deyil. Mən şəxsi keyfiyyətlərinə, ixtisasına və başqa xüsusiyyətlərinə görə onları vəzifəyə təyin
etmişəm. Siz bu prinsipi unutmayın.
Birincisi, biz heç vaxt düşünməməliyik ki, bütün vəzifələrdə ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri
olmalıdırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri respublikanın bütün ictimaiyyətini təmsil etmirlər. İkincisi,
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmayan istedadlı, dövlətçiliyimizə, siyasətimizə öz sədaqətli fəaliyyətini
göstərmək istəyən nə qədər insanlar vardır.
Mən 6 ildən çoxdur ki, Azərbaycana başçılıq edirəm. Heç vaxt hesab etməmişəm ki, bütün icra
orqanlarında ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri olmalıdırlar. Əlbəttə, mən arzu edirəm ki, Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvləri arasında o qədər dəyərli kadrlar olsun ki, onlar respublikada, xüsusən icra
orqanlarında daha çox yer tutsunlar. Amma buna da, təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür deyə, süni
yanaşmaq olmaz. İnsanlar bu və ya başqa vəzifəyə siyasi mənsubiyyəti ilə bərabər, eyni zamanda iş
qabiliyyətinə, həmin iş üçün xüsusi keyfiyyətlərinə görə təyin olunmalıdırlar və onlardan buna görə istifadə
edilməlidir.
Xatirinizdədir ki, mən bu prinsipi 1993-cü ildən indiyə qədər saxlamışam. İstər yerli, istərsə də yüksək
icra orqanlarında indi elə adamlar var ki, onlar 1993-cü ildən əvvəl bu vəzifədə çalışır, on ildir işləyirlər. Yaxud
da elələri var ki, 1992-ci ildən bu vəzifəyə təyin olunub və işləyir.
Bilirsiniz ki, mən bu adamlara sadəcə olaraq, imkan verdim ki, onlar özləri-özlərini müəyyən etsinlər.
Kim öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bildisə-qaldı, kim onu edə bilmədisə, o getdi. Amma bunun üçün bir
kampaniya düzəltmək doğru deyil. Necə ki, bizdən əvvəlki iqtidar kimin bacarığı, istedadı var, yoxdur, bu
vəzifəyə layiqdir, layiq deyil, - onların hamısını bir ayın içərisində eşiyə atıb, ancaq layiqsiz adamları gətirib
vəzifəyə qoydu və beləliklə, ölkəni, necə deyərlər, ağır vəziyyətə saldı. Bu, hamıya məlumdur. Bunu ancaq o
adamlar edə bilərdilər ki, onlar respublikaya rəhbərlik etməyin nə olduğunu bilmirdilər. Bunu o adamlar etdilər
ki, onların özləri rəhbər vəzifələrə layiq deyildilər. Bunu o adamlar etdilər ki, onlar tutduqları vəzifənin məsuliyyətini dərk edə bilmirdilər, anlamırdılar. Təsadüfi deyil ki, onlar bir ildən sonra hakimiyyətdə qala bilmədilər.
Onlar bir ilin içərisində xalqın etimadını tamamilə itirdilər. Deyə bilmərəm ki, xalqın hamısı, əksəriyyəti onlara
etimad göstərmişdi; amma müəyyən hissəsi göstərmişdi, inanmışdı. Yenə də deyirəm, bu adamlar xalqın
inamını bir ilin içərisində itirdilər.
Bax, bu cür acı təcrübədən, işlərdən hamı nəticə çıxarmalıdır. Mənim nəticə çıxarmağım üçün burada
qeyri-adi heç nə yoxdur. Mən keçmiş zamanlarda da Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman kimin bacarığı var
idi, kim işi doğrudan da apara bilirdisə, belə insanların hamısını işə cəlb etməyə çalışmışdım. Amma kim işin
öhdəsindən gələ bilmirdisə, şübhəsiz ki, o, rəhbər vəzifədə işləyə bilmədi.
Beləliklə, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, partiyanın üzvlərinin sayını süni surətdə artırmaq lazım
deyildir. Hansısa bir nazir, yaxud da başqa bir icra orqanında işləyən adam düşünməməlidir ki, bəli, «mənim
ətrafımdakıların hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri olmalıdır, əgər bu partiyadan deyildirlərsə, işdən
çıxsınlar». Bu, düzgün deyildir. Bu, insanların hüquqlarına toxunmaq deməkdir.
İnsan gərək sərbəst olsun, insan gərək öz fikri ilə azad olsun. Biz bu azadlıqların, sərbəstliklərin hamısını
Konstitusiyada elan etmişik. Prezident kimi, mən bunları təmin edirəm. Ona görə də insanın hüququnu, şəxsi
fikrini zorla dəyişdirmək olmaz.
Mən bunları deməyi vacib bildim ki, siz öz işinizdə onları nəzərə alasınız və bunlardan istifadə edəsiniz.
Ancaq eyni zamanda, onu da bildirmək istəyirəm ki, mən 6 ildir Azərbaycan Respublikasının prezidentiyəm.
Təəssüflər olsun ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bəzi üzvləri, partiyaya ilk vaxtlardan daxil olmuş insanların
bir qismi işlə, yaxud da özlərinə layiq olan işlə təmin edilməyiblər.
Hesab edirəm ki, icra hakimiyyəti orqanları mənim onlar barəsində demokratik münasibətimdən suiistifadə ediblər. İcra hakimiyyəti orqanlarına təyin etdiyim, bu işi təmin etməli olan adamlar isə bizim partiyanın
üzvlərinə sadəcə, biganəlik göstəriblər. Məsələn, mən dünən də, bu gün də soruşdum ki, bizim partiyanın heç
üzvlərindən demirəm, rəhbərlərindən elələri varmı ki, rayonlarda lazımi işdə deyillər? Belələri vardır. Ancaq
bunlardan elələri də var ki, onlara yüksək vəzifə, yaxşı iş vermək olar. Amma icra hakimiyyəti başçısı bunu
etmir və bizim icra aparatında da bu işə laqeyd yanaşırlar. Mən bunu bu gün tənqid edirəm.
Məsələn, son zamanlar belə bir fikir yarandı ki, bu partiya konfranslarını keçirmək Əli Nağıyevə
tapşırıldığına görə o, rayon təşkilatlarının sədrliyinə yalnız rəhbərlik etdiyi nazirlikdən olan işçiləri seçdirir.
Mən dünən ondan soruşdum ki, belə vəziyyət nəyə görədir? O mənə dedi ki, 30 təşkilatda 10 nəfər, bu gün
dedilər ki, 12 nəfər belə seçilibdir.
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Ə l i N a ğ ı y e v: Cənab prezident, 30 rayon təşkilatında sədrliyə rəhbərlik etdiyim nazirliyin yerli
nümayəndələrindən 6 nəfər seçilibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əli Həsənov, bəs sən dedin ki, 10 nəfər seçilibdir?
Ə l i H ə s ə n o v: Cənab prezident, 6 rayon təşkilatının sədri bilavasitə Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin yerli nümayəndələridir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi seçilənlərin sayı bu qədərdir?
Ə l i H ə s ə n o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu görüblər və mənfi bir meyl kimi qeyd ediblər. Belə mənfi meylə həqiqətən
yol vermək olmaz. Çünki biz partiyanı bir adamın nazirliyinin filialına çevirə bilmərik. Ona görə də Əli
Nağıyev bu məsələdə diqqətli olmalıdır. Şübhəsiz ki, buna yol vermək olmaz. Amma ikinci tərəfdən, onun
dünən mənə verdiyi izahatda da məntiq vardır. O deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yerli təşkilatının sədrinə,
məsələn, filan rayonda uzun müddətdir iş vermirlər. Mən də nazir olandan sonra, yaxud da indi nazir
vəzifəmdən istifadə edərək onları bu nazirlikdə müəyyən işə – rayon sosial müdafiə idarəsinə və yaxud başqa işə
təyin edirəm. Yəni niyə, məsələn, Əli Nağıyev vəzifəsindən istifadə edərək Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvlərini, hətta rayon təşkilatlarının sədrlərini öz nazirliyi sistemində işlə təmin edir, amma başqaları bunu
etmir?
Əgər hamı bunu etsəydi, onda belə fikir yaranmazdı ki, bəli, Əli Nağıyev bu işləri ona görə edir ki,
partiyanı nazirliklə bağlasın və hamısını əlinə keçirsin. Sabah mən Əli Nağıyevi götürüb başqa bir vəzifəyə
keçirsəm, onda nə olacaq? Onlar da Əli Nağıyevin arxasınca başqa bir təşkilata keçməyəcəklər ki! Bu faktdan
nəticə çıxarmaq lazımdır.
Beləliklə, bizim yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə partiya təşkilatları arasında ziddiyyətlər vardır. Ancaq
eyni zamanda, bizim yerli partiya təşkilatları da öz partiya vəzifələrindən, mənsubiyyətlərindən gərək suiistifadə etməsinlər. Bunlar da var və az deyil. İddialı adamlar da var.
Mən, məsələn, bu dəfə niyə tövsiyə etdim ki, rayonlarda, şəhərlərdə icra hakimiyyəti başçıları eyni
zamanda Yeni Azərbaycan Partiyası yerli təşkilatlarının sədrləri olmamalıdırlar? Çünki bu, ümumiyyətlə,
düzgün deyildir. Ola bilər, bizim icra hakimiyyəti orqanları, yerli partiya təşkilatları formalaşarkən bu mümkün
idi. Ancaq indi biz böyük bir mərhələ keçmişik, bu lazım deyildir. Ona görə yox ki, Yeni Azərbaycan Partiyası
və icra hakimiyyəti orqanı bir-birindən ayrıdır. Yox. Yeni Azərbaycan Partiyasının dəyərli nümayəndəsi birinci
növbədə rayon icra hakimiyyəti başçılığına namizəd olmalıdır və həmin vəzifəyə təyin edilməlidir. Ancaq əgər
o keyfiyyətlər – rayon icra hakimiyyəti başçısı, yaxud nazir olmaq keyfiyyətləri onda yoxdursa, onda ona orada
müavin, yaxud başqa vəzifə vermək lazımdır.
Təkcə rayonlarda deyil, nazirliklərdə də belədir. Bunlara çox ciddi fikir vermək lazımdır. Bizim nazirlərin
çoxu Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyildir. Əgər öz yollarını indiyə qədər müəyyən etməyiblərsə, mən
heç də istəmirəm ki, onlar bizim partiyanın üzvü olsunlar. Ancaq bu o demək deyildir ki, o nazirin, rəhbərlik
etdiyi təşkilatda Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, necə deyərlər, dördüncü plandadır. O bilməlidir ki, onu
nazir təyin edən Azərbaycanın prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir.
Mən bu sözlərimlə ziddiyyətləri kəskinləşdirmək yox, aradan götürmək istəyirəm. Yeni Azərbaycan
Partiyasının üzvləri ölçüb-biçməlidirlər ki, hansı işi apara bilərlər, hansını yox. Belələri əsassız iddialarından əl
çəkməlidirlər. Onlar mənim bu sözlərimdən, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsubiyyətlərindən
sui-istifadə etməməlidirlər. Bax, bu hal da, o hal da olmamalıdır.
Mən hesab edirəm ki, bu konfransların keçirildiyi dövrdə bunları mütləq nəzərə almaq lazımdır. Mənim
dediyim bu sözləri gələcəkdə də rəhbər bir göstəriş kimi qəbul edib həyata keçirmək lazımdır.
Buradakı çıxışlarda dedilər ki, bizim Yeni Azərbaycan Partiyasına ilk dəfə gələnlərin bəziləri işsizdir.
Şübhəsiz ki, bu, bizim üçün narahatedici haldır. Ola bilər, onların içərisində elələri var ki, böyük vəzifələr
iddiasındadır, həmin vəzifə verilmədiyinə görə başqasına da getmir. Bu da ola bilər. Mən konkret heç bir şey
bilmirəm. Amma hər halda bizim Yeni Azərbaycan Partiyasından yüksək vəzifə almış və yüksək vəzifədə
oturmuş adamlar gərək onların da qayğısına qalsınlar, onları da düşünsünlər. Onların partiyamıza sədaqəti
şübhə doğurmur. Əgər o dövrdə bizim partiyanın yoluna düşüblərsə, onlar ən sədaqətli insanlardır. Ancaq eyni
zamanda o, ölçüb-biçməlidir ki, hansı vəzifəni apara bilər. Bir var sədaqət, bir də bu və ya başqa işi aparmaq
imkanı və qabiliyyəti vardır. Əlbəttə, bunlara bir yerdə baxılmalıdır.
İndi, rayonlarda partiya konfransları keçirilərkən, rayon təşkilatları sədrlərinin bir qismi icra hakimiyyəti
başçıları olduğuna görə, bəziləri o işi apara bilmədiklərinə görə yenisi seçilməlidir. Dəyişilən hər bir adamın
yerinə seçilən ondan qat-qat keyfiyyətli olmalıdır. Təbii ki, həmin adamları yuxarıdan heç kəs təyin etmir və
partiyada buna yol vermək lazım deyil. Konfranslarda demokratiyaya geniş imkan vermək lazımdır ki, insanlar,
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yəni konfrans nümayəndələri özləri qiymətləndirsinlər, bu konfranslar, seçkilər tam demokratik şəraitdə
keçirilsin. Bu, əsas şərtdir. Ancaq bununla yanaşı olaraq, hər halda biz deyə bilmərik ki, hər bir partiya
təşkilatında tam sağlam, demokratik əhval-ruhiyyə vardır. Qruplaşma, ayrı-ayrı adamların bir-birinə simpatiyası, yaxud antipatiyası vardır. Belə hallar hər yerdə, burada sizin içərinizdə də vardır. Ona görə də demokratiya
mütləq təmin edilməlidir. Partiyada demokratik prinsiplər kök salmalı, əsas prinsiplər kimi olmalıdır. Amma
eyni zamanda, elə etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı adamlar demokratiyadan istifadə edərək öz şəxsi məqsədlərinə
nail olmasınlar. Buna yol vermək olmaz. Ona görə də bu işlərə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır.
Güman edirəm ki, mənim bu sözlərim partiyamızın rayonlardakı bütün üzvlərinə, konfrans
nümayəndələrinə də çatacaqdır, onlar mənim bu sözlərimdən özləri nəticə çıxaracaqlar və bizim yeni seçilən
təşkilatları daha da sağlam, işgüzar, yüksək səviyyəli təşkilatlar edəcəklər.
Bizim partiyada gənclərin daha da çox yer alması barədə burada məsələ qaldırıldı. Partiyamız o qədər də
yaşlı deyil. Bir-iki aydan sonra partiyamızın 7 yaşı tamam olacaqdır. Amma şübhəsiz ki, bu partiya yarananda
onun sıralarına müxtəlif adamlar – yaşlı, orta, gənc nəsillərdən olan adamlar gəliblər. Bizim partiya yüksək
intellektə, biliyə malik bir partiya olmalıdır. Biz bunu nəzərə alaraq istərdik ki, partiyanın təşkilatları, onun əsas
rəhbər orqanları ziyalılardan, alimlərdən, yüksək biliyə, mütəxəssis keyfiyyətinə malik olan adamlardan təşkil
edilsin. Bu, tamamilə düzgün yoldur. Əlbəttə, belə keyfiyyətlər gənclərin çoxunda yoxdur. Gənclərin çoxunda
istedad var. Biz bu istedaddan istifadə etməliyik. Gənclərdə işləmək həvəsi, enerji var, ancaq təcrübə azdır. Bizə
təcrübə də, yüksək elmi bilik də lazımdır. Ancaq gənclərdə belə keyfiyyət yaşlı və orta nəsillərdə olduğu kimi
deyildir.
Ona görə də bu dövr, partiyanın formalaşması dövrü tamamilə təbii keçibdir. Biz bu gün deyə bilərik ki,
Azərbaycanda olan heç bir siyasi partiyada bu qədər yüksək intellektə malik adamlar – alimlər, professorlar,
elmlər doktorları, akademiklər yoxdur. Hansısa bir partiyada orta hesabla iki-üç nəfər alim olanda deyirlər ki,
bəli, bu partiyada bu qədər alim var. Amma bizim partiyanın elə təkcə idarə heyətini, yaxud təşkilat rəhbərlərini
götürün. Onların böyük əksəriyyəti dünyagörmüş, böyük təcrübə toplamış, yüksək biliyə, elmi potensiala,
intellektə malik olan, ziyalı tərbiyəsi almış insanlardır. Bu, bizim partiyanın üstünlüyünü göstərir.
Partiyamızın əvvəldən bax, bu tərkibdə təşkil olunması tamamilə təbii bir hal idi. Bəli, hesab edirəm ki,
bu, bizim partiyanın üstünlüyünü göstərir. Ancaq eyni zamanda heç bir şey yerində durmamalıdır. Partiya
inkişaf edir, cəmiyyət inkişaf edir, nəsillər nəsilləri əvəz edir, yeni nəsil yaşlı nəslin yerinə gəlir. Bu, cəmiyyətin
təbii inkişaf prosesidir. Biz partiyamızda bunu mütləq nəzərə almalıyıq.
Mən hesab edirəm ki, bizim partiyamızda yaşlı nəsil, orta nəsil də heç bir halda işdən
kənarlaşdırılmamalıdır, işdə olmalıdır və onların fəaliyyəti qiymətləndirilməlidir. Ancaq gənclərə də yol vermək
lazımdır. Gənclər və yaşlı nəsil problemi yeni bir problem deyildir. Hər bir cəmiyyətdə, o cümlədən keçmişdə
bizim yaşadığımız cəmiyyətdə bu, ən aktual problemlərdən biri olubdur. Yəni bu, təkcə bizim partiyaya xas olan
bir şey deyildir. Ümumiyyətlə, bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda da bu gün bu problem var. Mən dəfələrlə
demişəm ki, bizim dövlət orqanlarında, hakimiyyət orqanlarında – hökumətdə, icra orqanlarında gəncləri daha
da cəsarətlə irəli çəkmək, gənclərə yol açmaq lazımdır. Gənclər Azərbaycanın gələcəyi olaraq bu gün
təcrübələnməli,
möhkəmlənməli və Azərbaycanı gələcəkdə inkişaf etdirməlidirlər. Bizim partiya bu prinsipi mütləq
həyata keçirməlidir.
Burada dedilər ki, 21 faiz gənclərdir. Bu, şübhəsiz ki, azdır. Bəlkə bu fikir doğrudur ki, ola bilər, yerli
təşkilatlarda rəhbər təşkilatların sayını artırasınız ki, yaşlı nəsildən olan təcrübəli adamlar da rəhbər orqanlarda
olsunlar və öz təcrübəsini gənclərə versinlər. Amma bu artımın hesabına mütləq gənclərin sayını artırmaq
lazımdır. Beləliklə, gənclərin sayı 21 faiz olmasın, ola bilər, bir neçə faiz də artsın. Bunu etmək lazımdır.
Bunları deyərək mən eyni zamanda öz fikrimi deyirəm: partiyanın sədaqətli, namuslu, partiyanın
təşkilində iştirak etmiş və bu gün yaşlı, yaxud da orta nəsildən olan üzvlərinə hörmət-ehtiramımı bildirirəm və
hesab edirəm ki, partiyada bu əhval-ruhiyyəni yaratmaq lazımdır, gəncləri irəli çəkmək lazımdır. Ancaq gərək
onlar özlərindən yaşlı olan insanlara hörmət etsinlər, xidmətlərini qiymətləndirsinlər, təcrübələrindən istifadə
etsinlər. Yəni biz heç vaxt imkan verməməliyik ki, yaşlı nəsil, orta nəsil ilə gənc nəsil arasında ziddiyyət yaransın. Əksinə, gərək varislik prinsipi öz yerini tapsın.
Konfranslarda, şübhəsiz, imkan vermək lazımdır ki, insanlar nöqsanlar və çatışmazlıqlar haqqında daha
çox danışsınlar. Burada iki istiqamət olmalıdır. Birinci, partiyadaxili problemlər haqqında ki, partiyamız daha da
möhkəmlənsin, daha da inkişaf etsin. İkinci də ümumiyyətlə, respublikamızda, rayonda, şəhərdə gedən proseslər
haqqında, vəziyyət, nailiyyətlər haqqında, eyni zamanda qüsurlar, çatışmazlıqlar haqqında.
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Son illər respublikamızda nailiyyətlər çoxdur və bunlar hamısı göz qabağındadır. Bunu hər bir şəhər, hər
bir rayon üçün demək olar. Ancaq bununla bərabər, problemlər də çoxdur. Bu, keçid dövrünün problemləridir.
Nöqsanlar, çatışmazlıqlar, mənfi hallar da çoxdur, qanunu pozanlar, qayda-qanuna riayət etməyənlər, hətta
cinayət yoluna düşənlər, rüşvətxorluq edənlər, vəzifəsindən sui-istifadə edənlər də çoxdur, az deyildir.
Bizə müxalifətdə olan qüvvələr hər şeyi görürlər, amma inkar edirlər, bütün mənfi cəhətləri qabardırlar,
beşqat da artırırlar, bizim əleyhimizə təbliğat aparırlar. Ona görə də bizim partiyanın ideoloji işi, təbliğat işi çox
güclü olmalıdır. Bugünkü iqtidarın gördüyü işləri kütləyə düzgün çatdırmaq, əldə etdiyi nailiyyətləri insanların
bilməsi üçün onlara çatdırmaq, eyni zamanda çatışmazlıqları, naqis cəhətləri, qüsurları obyektiv təhlil etmək
lazımdır.
Ancaq təəssüf ki, biz bəzən başqa cür, əcaib hallarla rastlaşırıq. Burada Zahid Qaralov tamamilə düzgün
dedi ki, hətta bizim içərimizdə olan, bax, burada oturan adamların bəziləri deyirlər ki, «Azərbaycanda hər şey
pisdir, hər şey bərbad haldadır». Bir-biri haqqında, nə təhər deyərlər, əks-material yığmaq, bir-biri haqqında
ayrı-ayrı əsassız şayiələr yaymaq, filan, - bu, partiyanı gücləndirmir. Bu xəstəliyi konfranslar vaxtı və qurultaya
qədər bizim partiyadan tamamilə çıxarmaq lazımdır.
Bilirsiniz, yenə də deyirəm, bizim partiya çox sağlam, güclü partiyadır. Amma içərisində artıq yüksək
vəzifə, deputat statusu almış insanlar var ki, öz şəxsi məqsədlərinə görə onu da pisləyirlər, bunu da pisləyirlər,
bəzən partiyanın adına, iqtidarın adına da nalayiq sözlər deyirlər. Bu yaramaz, qətiyyən yaramaz! Bir də qeyd
edirəm, bizim partiya təşkilatlarında bütün danışıqlar, bütün müzakirələr tənqid, özünütənqid, eyni zamanda
həqiqi nöqsanları tənqid prinsipləri əsasında getməlidir. Amma o nöqsanları şişirtmək, müxalifətlə səs-səsə
vermək, çalışmaq ki, səsi müxalifətin səsindən də gur çıxsın, ona görə ki, bununla özünə diqqəti cəlb etsin,
yaxud da bununla bir şeyə nail olsun – bunlar keçən şey deyildir. Bu adamlara – bizim partiyada hansı
səviyyədə olursa-olsun, lap partiyanın adi üzvüdür, yaxud partiyanın rəhbər orqanlarındandır, rəhbər icra
orqanlarındandır – mən məsləhət görürəm ki, dövlətçiliyimizə, müstəqilliyimizə, gördüyümüz işlərə və
partiyamızın prinsiplərinə zidd olan hərəkətlərindən əl çəksinlər.
Beləliklə, bir də təkrar edirəm, partiya təşkilatlarında sağlam əhval-ruhiyyə, səmimi yoldaşlıq əhvalruhiyyəsi yaratmaq lazımdır. Kim ki, bu partiyaya daxil olubdur, demək, partiyanın digər üzvləri ilə eyni
fikirdə, eyni əqidədə olan, eyni yolla gedən adamdır. Münasibətlər səmimi olmalıdır. Mən bununla onu demək
istəmirəm ki, «Sən mənim səhvimi bağışla, mən sənin səhvini bağışlayım, sən mənim günahımın üstünü açma,
mən sənin günahının üstünü açmayım». Yox! Münasibətlər eyni zamanda prinsipial olmalıdır. Amma prinsipial
münasibət o demək deyildir ki, bizim partiyanın bir üzvü başqa bir üzvü haqqında müxalifət qəzetində yalan
şeylər yazsın. Sənin sözün var, partiyanın üzvüsən, gəl, partiyanın rəhbər orqanına yaz, rəhbər icra orqanına yaz.
Mən deyə bilmərəm ki, bizim hakimiyyətdə olan hər bir vəzifəli şəxsimiz düzgün işləyir, onun səhvi yoxdur.
Yaxud, partiyanın rəhbərliyində olan hər bir şəxs idealdır, - bu da yoxdur. Amma bunun yolu nədən ibarətdir?
Yolu partiyadaxili sağlam əhval-ruhiyyə, sağlam münasibət, sağlam tənqid, sağlam özünütənqiddir. Sağlam,
hansısa məqsədlər üçün yox. O cümlədən iqtidarla, hakimiyyət orqanları ilə əlaqədar sağlam münasibətlər
olmalıdır.
Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəzi təşkilatlarda ayrı-ayrı şəxslərin cürbəcür iddialarına və qanunsuz
hərəkətlərinə biz daha dözə bilmərik. Dözə bilmərik. Mən idarə heyətinə öz göstərişimi verirəm. Əlbəttə, hər
şey ədalətli olmalıdır, ədalətsizliyə yol verilməməlidir. Bu təşkilatlarda belə partiya üzvləri haqqında ciddi
qərarlar qəbul edilməlidir. Qərarlar qəbul olunmalıdır ki, bu da partiyanı təmizləmək üçün lazımdır. Heç kəs
hansısa keçmiş xidmətindən sui-istifadə etməməlidir. Keçmişdə – partiya yaranarkən, partiyanın yaranma
prosesində, bizim o ağır dövrümüzdə partiyaya gələnlər, partiyanın təşkilatçıları, yaxud partiyanın təşkilində
fəal iştirak eləyən adamlar hamısı sağ olsunlar. Mən onlara bir də təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq onların heç
birisi buna görə öz vəzifəsindən, keçmiş xidmətlərindən sui-istifadə etməməlidir. Kim sui-istifadə edirsə,
keçmiş xidmətlərinə baxmayaraq, o adam öz cəzasını almalıdır, onun işlərinə bu günün səviyyəsindən qiymət
verilməlidir.
Düzgür, bizim partiyanın yarandığı dövrdən yeddi il keçir. Bu, o qədər də az vaxt deyildir. Biz o dövrü
heç vaxt unutmamalıyıq, çətin bir dövr olubdur. Amma iş də onda deyil ki, bu gün hər yerdə deyəsən ki, «Mən o
partiyanı belə təşkil etdim, mən orada belə xidmət göstərdim». Bunlar hamısı olub keçdi. Kim nə xidmət
göstəribsə, sağ olsun. Amma bu gün sən nə edirsən, bu gün nə iş görürsən? Bundan danışmaq lazımdır. Bu gün
sənin hərəkətlərin, danışığın, çıxışların partiyanın hörmətini qaldırırsa, partiyanı möhkəmləndirirsə, iqtidarın
hörmətini qaldırırsa, iqtidarı möhkəmləndirirsə, çox gözəl! Amma sən keçmişdəki xidmətlərinə görə bu gün
belə, sabah başqa bir fikir söyləyəsən ki, həm iqtidara, həm də partiyaya zərərdir – biz belə şeylərə dözə
bilmərik. Belə şeylərə dözə bilmərik və heç kəs də keçmiş xidmətlərindən sui-istifadə etməsin.
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Partiyanın üzvləri, xüsusən rəhbər orqanlarda olan üzvlər fəal olmalıdırlar. Partiyanın parlamentdə olan
üzvləri fəal olmalıdırlar. Ancaq təəssüf ki, mən bir qismində bu fəallığı görmürəm. İndi biz demokratiya
şəraitində yaşayırıq. Azərbaycanda demokratik cəmiyyət mövcuddur və formalaşır. Demokratik, hüquqi dövlət
qurulur. Geniş mətbuat azadlığı verilib. Azərbaycanda söz, fikir azadlığı, vicdan azadlığı, bütün insan
azadlıqları təmin olunubdur.
Təbiidir ki, belə bir şəraitdə iqtidara müxalif qüvvələr var. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu müxalif
qüvvələrin əksəriyyəti sağlam müxalifət deyildir. Bunların əksəriyyəti 88,89,90-cı illərdə Ermənistan tərəfindən
Azərbaycana qarşı olan təcavüz, Qarabağın əldən getməsi, yaxud Moskvada sovet hakimiyyətinin Azərbaycana
qarşı ədalətsiz qərarları, tədbirləri nəticəsində meydanlara gələn cəsarətli, vətənini, millətini sevən insanların
içərisindən çıxmış adamlardır. Mən demək istəmirəm ki, o vaxt kimin nə cür xidməti olubdur. Amma indi üzdə
olan müxalifətin fəaliyyətinə baxırsan, bunlar hamısı o vaxtlar təkcə Azərbaycanın milli mənafelərini müdafiə
etmək üçün yox, bu fürsətdən istifadə edib hakimiyyət əldə etmək – əsas bu fikirlə mübarizə aparırdılar. Ona
görə də bunlar artıq on ildir ki, hakimiyyət xəstəliyi ilə yaşayırlar. Bu xəstəlik də keçmir. Bunun müalicəsini
onda görürlər ki, hakimiyyətə gəlsinlər. Hakimiyyətə gəlməyə bir il imkanları oldu, ancaq hakimiyyəti saxlaya
bilmədilər. Bundan sonra belə imkanları yoxdur. Ona görə yox ki, bu, bizim cəmiyyətdə mümkün deyildir.
Cəmiyyətdə hər şey mümkündür. Ona görə yoxdur ki, bunlara etibar etmirlər.
Belə bir qeyri-sağlam müxalifət indi iqtidara qarşı yalanlar, böhtanlar, uydurmalar – nələr yazmır, hansı
şayiələri buraxmır! Buna qarşı nə etmək lazımdır? Bunları qadağan etmək yox. Nə qədər bu cür yalan, böhtan,
şər, şəmatət, uydurma yazırlarsa, onlar o qədər də hörmətdən düşürlər və düşəcəklər.
Ancaq eyni zamanda bizim iqtidar nümayəndələri, partiyamızın üzvləri, xüsusən partiyada yüksək vəzifə
alanlar gərək fəal olsunlar. Amma mən belə görürəm ki, bəziləri deputat olub, vəzifə alıbdır, durub kənarda. Nə
mübarizəyə qoşulub, nə müxalifətə cavab verib, nə onların yalanını, böhtanını ifşa edib, amma bəzən də onların
dəyirmanına su tökür. Belələri də var. Ona görə də hesab edirəm ki, hər bir partiya üzvü Azərbaycanın dövlət
siyasətinin, Azərbaycan prezidentinin siyasətinin həyata keçirilməsində, müdafiə olunmasında, onun kütlə
arasında, vətəndaşlar arasında düzgün təbliğ edilməsində mübariz insan, mübariz əsgər olmalıdır, kənarda
durmamalıdır.
Belə tək-tük adamlar, xüsusən bəzi imtiyazlar, bəzi vəzifələr əldə edəndən sonra bizim partiyada, mənə
elə gəlir ki, o qədər xeyir verməyəcəklər. Bəzən də elə düşünürlər, hesab edirlər ki, onlarınkı elə buraya qədər
imiş ki, bu vəzifəni, imtiyazları alsınlar. Bundan sonra özünü mübarizəyə də salmaq istəmir, kiminləsə də, el
arasında deyildiyi kimi, pis olmaq istəmirlər.
Mən bu fikirləri bir daha sizə çatdıraraq hesab edirəm ki, bu fikirlər konfranslarda öz əksini tapmalıdır.
Birinci növbədə sizin hər birinizdən, burada oturanlardan tələb edirəm ki, hərə öz prinsipial mövqeyini tutsun,
öz prinsipial mövqeyini göstərsin. Azərbaycanın dövlətçiliyi naminə, Azərbaycanda gedən müsbət proseslərin
inkişaf etməsi naminə öz prinsipial mövqeyi ilə sinəsini irəliyə versin, demaqoqluqla, orada-burada şayiə
yaymaqla məşğul olmasın.
Mən müşahidə edirəm ki, bizim partiyanın içərisində müəyyən intriqalar da vardır, bir-birinə qısqanclıq,
paxıllıq da vardır. Bunlar da var, - nəinki partiyanın yerli təşkilatlarında, hətta rəhbər orqanlarında da. Bunları
aradan qaldırmaq lazımdır. Bunlar bizim partiyaya ziyan verir. Gərək hərə özü üçün nəticə çıxarsın. Bunlar
nədən irəli gəlir? Bəzən həddindən çox ambisiya xəstəliyinə düşürlər. Hesab edirlər ki, onlar bundan da artıq
olmalıdırlar. Bəzi adamlar isə fikirləşir ki, niyə başqası belədir, gərək mən belə olam. Mən təəccüb edirəm,
bəzən belə fikirlər gəlir ki, partiyanın içərisində ayrı-ayrı adamlar deyirlər ki, gələcəkdə bu kim olacaq, o kim
olacaqdır. Bundan yuxarıda nə var? Bundan yuxarıda prezident var. Tutulan vəzifələrdən yuxarıda bircə
prezident var. Prezident də öz yerindədir. Hələ uzun müddət də prezident öz yerində olacaqdır.
Bir var ki, müxalifətdə hakimiyyət xəstəliyinə düşən adamlar oturub-durub deyirlər ki, nə bilim,
prezidentliyə vahid namizəd kim olsun, kim kiminlə birləşsin. Bir-biri ilə mübarizə, ədavət aparırlar. Bəzən
qəzetlərə baxanda düşünürsən ki, bunlar hesab edirlər sabah prezident seçkiləri olacaqdır? Prezident seçkiləri
2003-cü ildə olacaqdır. Əgər onlar hazırlaşırlarsa, qoy 2003-cü ilə hazırlaşsınlar. Amma bu prezident olacaq, o
prezident olacaq – bunlar hamısı boş şeylərdir.
Bəli, Heydər Əliyev prezident kimi 2003-cü ilə qədər öz prezidentliyini edəcəkdir. 2003-cü ildə
Azərbaycanın vətəndaşları, seçiciləri hesab etsələr ki, Heydər Əliyev yenə də beş il prezident olacaq, onda
Heydər Əliyev olacaqdır. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Kimsə deyir ki, Heydər Əliyevin yaşı çoxdur. Mən
cərrahiyyə əməliyyatı keçirəndən sonra kimsə deyir ki, bəli, Heydər Əliyevin səhhəti belədir, elədir. Bilirsiniz,
hər bir insan xəstələnə bilər. Ola bilər, hər bir insanda belə ciddi cərrahiyyə əməliyyatı aparılsın. Yəqin hər bir
insanın orqanizmindən asılıdır ki, xəstəliyi, əməliyyatı kim necə keçirir. Gözünüzün qabağındadır ki, əməliy-
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yatdan bir ay sonra mən burada işə başladım. Gözünüzün qabağındadır ki, - mən bunu sizə demirəm, cəmiyyətə
deyirəm, - fəal iş prosesindəyəm və bundan sonra da belə olacaqdır.
Ona görə də indi fikirləşəsən ki, bu qabağa getdi, sabah nə olacaq, o birisi gün nə olacaq – buna hələ çox
var. Olduqca çox var! O vaxta qədər kim bizim partiyamızdan həqiqətən nəinki sədaqət, nəinki vətənpərvərlik,
nəinki Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda xidmətlər göstərmək, eyni zamanda öz səviyyəsi, işgüzarlığı, insani
keyfiyyətləri ilə layiq olsa, şübhəsiz ki, o, Heydər Əliyevin işinin davamçısı kimi prezident seçiləcəkdir.
Şübhəsiz ki, mən Azərbaycan xalqının, millətinin, dövlətçiliyinin yolunda bu qədər zəhmət çəkərək, bu
qədər ağır məsuliyyəti öz üzərimə götürərək arzu edirəm və istəyirəm ki, Azərbaycanın gələcək dövlət
başçılarının da hamısı Heydər Əliyevin işinə sədaqətli, Yeni Azərbaycan Partiyasının işinə sədaqətli adamlar
olsunlar. Ancaq bunun üçün hələ yetişmək lazımdır. Bunun üçün zaman lazımdır. Sadəcə, bunun üçün də hələ
vaxt gəlib çatmayıbdır. Çünki Heydər Əliyev hələ çox işləyə bilər.
Bu mövzuya toxunduğuma görə bir məsələ haqqında da demək istəyirəm. Axır zamanlar, beş-altı aydır
mətbuatda – müxalifət mətbuatında, başqa mətbuatda – mənim oğlum İlham Əliyev haqqında cürbəcür yazılar
verirlər. Bəziləri hesab edirlər ki, o, Heydər Əliyevin işinin davamçısı olmalıdır. Bəziləri sübut etməyə çalışırlar
ki, o, bu işə yaramır, bu, mümkün deyildir. Bəziləri də nəinki Azərbaycanda, dünyanın bəzi ölkələrində də fikir
yaymaq istəyirlər ki, Heydər Əliyev oğlunu öz yerinə hazırlayır, guya ki, burada demokratiya, filan pozulur.
Bunlar hamısı yalan fikirlər, yalan şayiələrdir.
Mən təəccüb edirəm ki, bizim partiyadan olan adamların, yaxud da partiyaya yaxın olan adamların
bəziləri də bu mövzu ətrafında möhtəkirliklə məşğuldurlar, bundan sui-istifadə edirlər, öz məqsədlərinə nail
olmaq istəyirlər. Bəli, kimsə deyir ki, İlham Əliyev və filankəslər islahatçıdır, kimsə mühafizəkardır. İlham
Əliyevin bu işlərdən xəbəri yoxdur. İlham Əliyev öz işləri ilə məşğuldur. Amma onun adını salıblar ortaya.
Müxalifət nə üçün salıbdır – bu aydındır. Çünki müxalifət görür ki, İlham Əliyev həm biliyinə, həm iş
təcrübəsinə, həm ağlına, həm də insani keyfiyyətlərinə görə Azərbaycanın siyasi səhnəsində görkəmli bir
adamdır. Ona görə də bu şayiələrlə əks fikir yaratmaq istəyirlər. Amma yarada bilməyəcəklər.
İlham Əliyev gənc, artıq siyasətlə, dövlət işi ilə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşıdır. Onun çox böyük
təhsili və böyük biliyi var. Eyni zamanda son beş-altı il içərisində də burada, Azərbaycanda çalışıbdır. Əvvəl də
iş təcrübəsi vardı, Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda müəllimlik edibdir, bu, asan iş deyil, tələbələrə dərs
veribdir. Diplomatlar hazırlayan institutda onun cəmi 23 yaşı var idi, elmlər namizədi dissertasiyası müdafiə
etdi. Bundan sonrakı dövrdə, mənə görə institutdan çıxarılanda gedib üç il bizneslə məşğul olub, o təcrübəni də
toplayıbdır, iqtisadiyyatı da bilir. Son illərdə Dövlət Neft Şirkətində birinci vitse-prezident vəzifəsini apararaq
Azərbaycanın neft siyasətinin, Azərbaycan dövlətinin yeni bir siyasətinin həyata keçirilməsinin fəal
iştirakçısıdır, yəni onun həlledici fiqurlarından biridir. Xarici iqtisadi əlaqələrə rəhbərlik edir və beləliklə,
Azərbaycan neftinin dünya nefti ilə birləşməsi və inteqrasiyası prosesləri sahəsində – müqavilələrin
hazırlanması və həyata keçirilməsi sahəsində böyük təcrübə toplamış adamdır.
Bundan əlavə, onun üzərinə başqa vəzifə də düşübdür – Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir.
İctimaiyyət də görür ki, Milli Olimpiya Komitəsi onun prezidentliyi zamanı çox fəaliyyət göstərir, beynəlxalq
əlaqələr genişlənib, Azərbaycanda idmanın, bədən tərbiyəsinin inkişafında, gənclərin idmana qoşulmasında çox
işlər götürülübdür. İlham Əliyev Milli Məclisin deputatıdır. Görürsünüzmü, üzərinə nə qədər vəzifələr düşüb və
oğlum olduğuna görə mən çox sevinirəm ki, bu vəzifələri də uğurla həyata keçirir.
Hər bir belə adamın, şübhəsiz ki, gələcəyi də ola bilər. Ancaq bu, onun özündən asılıdır. Heç kəs bunu
süni surətdə edə bilməz, heç kəs də deyə bilməz ki, o, Heydər Əliyevin yerini tutacaq, ya tutmayacaqdır. Bunu
gələcək göstərəcəkdir.
Gələcəkdə də bunu cəmiyyət, vətəndaşlar deyəcəkdir, ayrı heç kəs deyə bilməz. İndi bu mövzunu, necə
deyərlər, çeynəmək, hərənin bundan özü üçün, nə bilim, xal qazanmaq, mənfəət götürmək istəməsi – bu, düzü,
məni narahat edir. İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. O, artıq bir neçə dəfə öz siyasi çıxışları,
gənclərlə görüşləri ilə Yeni Azərbaycan Partiyasında öz xidmətlərini göstəribdir. Bu gün də göstərir, gələcəkdə
də göstərəcəkdir. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin – Heydər Əliyevin yolu ilə gedir və bu yolla da
gedəcəkdir. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Amma, yenə də deyirəm, bu mövzunu fırlatmaq, yaxud da hansısa
məqsədə nail olmaq – bunlar lazım deyildir. Mən məsləhət görmürəm.
O ki qaldı müxalifətə, bilirsiniz, - müxalifət öz işini nə cür istəyirsə, o cür görür. Mən onlara heç bir şey
deyə bilmərəm. Hər halda onların yazıları, nə təhər deyərlər, fikirləri özləri üçündür. Ola bilər, onlar cəmiyyətin
hansısa bir hissəsinə təsir edirlər. Amma bizim dövlətin işinə və apardığımız işlərə onlar heç bir təsir etmirlər və
edə də bilməzlər.
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Mən arzu edərdim ki, bu məsələdə aydınlıq olsun. Bir sözlə, Azərbaycanın prezidenti Heydər Əliyev,
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Heydər Əliyev uzun müddət bu vəzifələrdə olacaqdır və siz də, xalq da buna
tamam arxayın ola bilərsiniz.
Bir çox məsələlər var ki, bizim Yeni Azərbaycan Partiyası bu barədə, yəni təbliğat işində çox aparıcı yer
tutmalıdır. Bunlardan biri də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə
həll olunması məsələsidir.
Siz bilirsiniz, ictimaiyyət də, hamı da bilir ki, mən 1993-cü ildə Bakıya gəlib dağılmış Azərbaycanın
rəhbərliyinə seçilməyə razılıq verərkən bilirdim ki, qarşımda nə qədər çətin vəzifələr var. Sizin çoxunuz
şahidsiniz ki, buna görə də bu ağır məsuliyyəti öz üzərimə götürmək istəmirdim. Bir çoxunuz şahidsiniz ki, hələ
Yeni Azərbaycan Partiyası yaranmamışdan neçə dəfə Naxçıvana gəldiniz, mənimlə görüşdünüz. Çalışdınız
təbliğ edəsiniz ki, mən Bakıya gəlim, burada siyasi işlərlə məşğul olum. Mən bundan imtina etdim. Məktublar
yazdınız, qəzetdə dərc etdirdiniz. Mən buna sadəcə, öz insani cavabımı verdim.
Mən sizə açıq deyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının da o qədər təşəbbüskarı deyildim.
Sadəcə, mən vəziyyəti gördüm, gördüm ki, bu partiyanın pərəstişkarları, mənim siyasətimə, şəxsiyyətimə
hörmət edən adamlar – bunlar hansısa bir təşkilatda toplaşmaq istəyirlər. Mən də razılıq verdim ki, Yeni
Azərbaycan Partiyası yaransın. O vaxt biz yazmamışdıq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradırıq ki,
hakimiyyəti ələ keçirək. Yox. Götürün, proqrama baxın, - bizim proqramımızda bu yoxdur. Biz sadəcə yazdıq
ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir, Azərbaycanın
dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün çalışacaqdır.
Mən bunları niyə xatırladıram? Çünki o vaxt Azərbaycanda vəziyyət çox ağır idi. Kimsə, məsuliyyətsiz
adam, əlbəttə ki, hakimiyyət yolunda mübarizə aparırdı, anlamırdı bunun məsuliyyəti nədən ibarətdir. Onların
da aqibətini gördünüz.
Amma mən isə bilirdim ki, Azərbaycan keçmişdə nə idi, bu gün nədir, 85-86-cı illərdən sonra
Azərbaycanın başına nə işlər gəlibdir. Hələ Qarabağ məsələsi meydana çıxmamışdan qabaq kommunist
partiyasının rəhbərləri Azərbaycanı dağıtmaq istəyirdilər. Götürün, Qorbaçovun müşaviri, köməkçisi
Çernyayevin bu günlərdə çapdan çıxmış xatirələrini oxuyun. Hələ 88-ci ildə Qorbaçovun Heydər Əliyevin məhv
olması üçün hansı tədbirlər görməsini indi yazır, - o, gündə Qorbaçovun yanında olan adam idi. Bunu da etmək
üçün Azərbaycanı dağıtmaq istəyirdilər. Mən bunu bilirdim.
Sonra, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Dağlıq Qarabağ məsələsi. Təbiidir ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin qabağı vaxtında alına bilərdi. Almadılar, çünki burada, Azərbaycanda da xalqın başında duran
adamlarda qeyrət-namus, bacarıq olmadı. Sovet hökumətinin başçıları da bunu istəmədilər, çünki Azərbaycanı
dağıtmaq istəyirdilər.
Sonra gedən proseslər Azərbaycanda vəziyyəti tamamilə bərbad hala salmışdı. Belə bir vaxtda, 1993-cü
ildə mən buraya gələrkən öz məsuliyyətimi hiss edirdim. Ona görə də gəlmək istəmirdim. Ancaq eşidəndə ki,
mənim doğma vətənim, mənim doğma torpağım dağılır, - uzun müddət bu vətənin, ölkənin inkişafına xidmət
etmiş bir adam kimi mən bilirəm ki, biz burada nələr etmişik və bu dağılır, - şübhəsiz ki, özümü qurban verməli
oldum və gəldim, məsuliyyəti öz üzərimə götürdüm.
Məsuliyyəti öz üzərimə götürəndə bilirdim ki, ən ağır, ən çətin məsələ Dağlıq Qarabağ problemidir,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. 1993-cü ildə ermənilər indi işğal olunmuş torpaqların əksəriyyətini zəbt
etmişdilər. Ondan sonra da, 1993-cü ilin sentyabr ayına qədər işğal olunan torpaqların işğal edilməsi problemi
əvvəlcədən həll olunmuşdu. Çünki Azərbaycanın daxilində o qədər qarmaqarışıqlıq var idi ki! Bir tərəfdən,
bilirsiniz ki, 4 iyun hadisələri ilə əlaqədar Surət Hüseynov, - Azərbaycan torpaqlarının guya müdafiəsi belə bir
yaramaz adama tapşırılmışdlı, - çəkilmişdi Gəncəyə. İqtidar onu məhv etmək üçün cəbhədən başqa bir hissəni
oraya çəkmişdi. Cənubda «Talış-Muğan Respublikası»nı yaradan Ələkram Hümbətov da ordunun böyük bir
hissəsini aparmışdı. Belə bir vəziyyətdə, əlbəttə ki, torpaqlar işğal olunacaqdı, başqa cür ola bilməzdi.
Mən dünən televizora baxırdım. Məsələn, orada danışırdılar, yeddi il bundan öncə Ağdamın ən böyük,
özü də ən mötəbər kəndlərindən biri 1992-ci il sentyabr ayının əvvəlində işğal olunmuşdu. Həmin Gülablı
kəndinin adamları o vaxt deyirdilər ki, bizim kəndin işğal edilməsi Ağdamın işğal olunması deməkdir. Bu,
1992-ci ildə idi. Şübhəsiz ki, Ağdamın bir hissəsi işğal olunmayıb, böyük bir hissəsi, şəhər işğal edilibdir. Bu
artıq o vaxt həll olunmuş məsələ idi.
Ancaq mən məsuliyyəti üzərimə götürərək, ordumuzu, xalqımızı müəyyən qədər toplayaraq, ermənilərə
müəyyən cavab verərək, işğal olunmuş torpaqların bir qismini geri qaytararaq başa düşürdüm ki, müharibəni
aparmaq bundan sonra gərəksizdir. Ona görə sülh yaratdım, atəşi dayandırdım. Bunu kim necə istəyir
qiymətləndirsin – Azərbaycanın beş ildən artıqdır ki, sülh şəraitində, tam sülh olmasa da, atəşkəs şəraitində
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yaşaması, xalqımızın beş il müddətində belə şaraitdə yaşaması ölkəmizdə əldə etdiyimiz nailiyyətlərin əsasını
təşkil edir. Bunları geniş izah etmək lazımdır.
Biz indi sülh danışıqları aparırıq. Bu günlər mən həm Amerika prezidentinin nümayəndəsini, həm də
Rusiyanın xarici işlər nazirini qəbul etmişəm. Əgər siz televiziya ilə baxmısınızsa, yaxud da – qəzetlərdə dərc
olunub-oxumusunuzsa, bilirsiniz ki, onlarla nə qədər kəskin danışmışam, onları nə qədər ciddi tənqid etmişəm,
özü də faktla.
1992-ci ildə Minsk qrupu yaranandan indiyə qədər yeddi il keçibdir. Dünyada, nə təhər deyərlər, elə bir
vasitə yoxdur ki, bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün biz və şəxsən bilavasitə mən özüm bundan
istifadə etməyək. Dünyanın ən böyük ölkələrinin prezidentləri ilə dəfələrlə görüşmüşəm, danışmışam, müzakirə
eləmişəm. Dünən mən Fransanın prezidenti cənab Jak Şirakdan məktub aldım, bu gün qəzetdə dərc olunubdur,
televiziyada verilməlidir.
Məsələn, mən bu məsələləri Fransanın həm keçmiş prezidenti ilə müzakirə edirdim, həm də Jak Şirak
prezident seçiləndən sonra onunla müzakirə edirəm. Cəmisi üç ildir, üç il müddətində bizim aramızda o qədər
səmimi münasibət yaranıb və mən bilirəm ki, o bu işə nə qədər kömək etmək istəyir. Yaxud da ki, Amerikanın
prezidenti Bill Klinton bu işə nə qədər kömək etmək istəyir. Başqaları da həmçinin. Ancaq bu, çox ağır işdir,
çox çətin məsələdir. Mən inanıram ki, biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll edəcəyik. Buna görə də mən
Ermənistan prezidenti ilə birbaşa danışıqlara getdim. Mən həmin danışıqlardan sonra da, bu gün də deyirəm, əgər müəyyən kompromislər olmasa, bu məsələni həll etmək mümkün olmayacaqdır. Hər iki tərəfdən kompromislər olmalıdır.
Müxalifət mətbuatı və sair yenə də yalanlar, şayiələr yazırlar. Çünki nə lazımdır? Hər şey əllərindən
çıxıbdır, indi deyirlər ki, «Gəlin, Qarabağı azad etmək məsələsini qaldıraq». Qarabağı azad edənlər idinizsə,
niyə siz onu əldən verdiniz? Həmin bu adamlar Dağlıq Qarabağın və Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların
işğal olunmasının bilavasitə günahkarıdırlar. İndi deyirlər ki, «Gəlin, Dağlıq Qarabağı belə azad edək, elə azad
edək» və sair.
Bu fikirlərimi çatdırıram ki, birincisi, siz mənim fikirlərimi bilavasitə biləsiniz – baxmayaraq ki, mən
bunu televiziya, mətbuat vasitəsilə dəfələrlə bildirmişəm. İkincisi, ona görə ki, siz burada bu işlərin, necə
deyərlər, təbliğatçısı olasınız, kənarda durmayasınız ki, elə Heydər Əliyev bu işləri aparır, mənim nə işim var.
Mən ətrafımda olan ən yüksək vəzifəli şəxslərlə bu yaxınlarda, Ermənistan prezidenti ilə görüşümdən
sonra söhbət zamanı təəccüb etdim. Onlar, məsələn, vaxtilə əsas götürdüyümüz prinsiplərin mahiyyətini
dərindən bilmirlər. Məsələn, biz Lissabonda böyük nailiyyət əldə etdik, münaqişənin sülh yolu ilə həll
olunmasının prinsipləri ilk dəfə müəyyən olundu. Siz bunları bilirsiniz. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
olunması, işğal edilmiş torpaqların azad olunması, vətəndaşlarımızın öz doğma yerlərinə qayıtması, Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli özünüidarə statusu verilməsi və Dağlıq Qarabağın əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin
olunması.
Biz ilk dəfə idi ki, ATƏT-in 53 üzvünün – təkcə Ermənistan buna müxalif oldu – bu prinsipləri qəbul
etməsinə nail olduq. Ancaq üç ildə biz bu prinsipləri həyata keçirə bilmədik. Həyata keçirə bilməməyimizin
səbəbləri də məlumdur. Çünki Ermənistan bu prinsipləri qəbul etmir. Amma mən bu yaxınlarda soruşanda ki,
siz bu prinsiplərin mahiyyətinə varmısınızmı, bu nədir? Gördüm ki, bunu dərindən bilmirlər.
Yaxud, keçən ilin noyabrında ATƏT-in Minsk qrupu Rusiyanın təşəbbüsü ilə bizə «ümumi dövlət»
formulu veribdir. Biz bundan imtina etmişik. Siz bilirsiniz, Rusiyanın xarici işlər naziri və Amerika Birləşmiş
Ştatları prezidentinin nümayəndəsi ilə bu günlərdəki görüşlərimdə mən bu barədə fikirlərimi dedim ki, biz bunu
qəbul etmirik. Amma Ermənistan bunu qəbul edib. Hətta Amerikanın Konqresi vasitəsilə bizə təsir göstərmək
istəyiblər ki, nə üçün Azərbaycan bunu qəbul etmir.
Amma yenə deyirəm, mənim ətrafımda olan adamlarla bu yaxınlarda olan söhbətimdə gördüm ki,
«ümumi dövlət» prinsipi nədir, biz bunu niyə qəbul etmirik, qəbul etsək nə olacaq – çoxları bunu bilmir. Mən
həmin hadisəni müşahidə edəndən sonra fikirləşdim ki, görəsən, mənim partiyamın üzvləri bu məsələlərlə
dərindən məşğul olurlarmı, bunları bilirlərmi, öz mövqelərini müəyyən ediblərmi, lazımi iş aparırlarmı, yoxsa
yox.
Beləliklə, gərək partiya bütün sahələrdə bizim bugünkü dövlətçiliyin mövqelərini xalqa düzgün çatdıran,
izah, təbliğ edən qüvvə olsun. Bunların içərisində də xüsusən, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll edilməsi yolları və bu barədə Azərbaycan iqtidarının, dövlətinin gördüyü işlər və əldə etdiyi
nəticələr gərək təbliğ olunsun.
Mən bilirəm ki, insanların əksəriyyəti bunu ümumiyyətlə, bilir və bizim gördüyümüz işlərə inanır. Mən
bunu bilirəm, hiss edirəm. Əgər mən bunu hiss etməsəm, bu cür cəsarətli siyasət aparmaram. Ancaq eyni
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zamanda, təkcə o deyildir ki, mən deyirəm, kütlə bunu eşidir, qəbul edir. Bəs bizim təbliğatçılarımız,
partiyamız, dövlət nümayəndələrimiz? Xahiş edirəm, bu məsələləri nəzərə alasınız.
Başqa məsələlər də var, ancaq görürəm ki, vaxt çox gecdir. Hesab edirəm ki, bu gün müzakirə etdiyimiz
mövzular konfranslarda işgüzar, səmərəli müzakirələr aparmaq üçün yaxşı imkanlar yaradır. Əmin olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, siz bunlardan səmərəli istifadə edəcəksiniz.
Konfransların keçirilməsi, müxtəlif işçi qruplarının fəaliyyəti haqqında Əli Nağıyev burada məlumat
verdi. Hesab edirəm ki, bu işlərin hamısı düzgün istiqamətdə gedir. Ancaq hesab edirəm ki, bilavasitə
konfransların aparılması prosesinə rəhbərlik diqqət mərkəzində olmalıdır. Qurultaya hazırlıq işində bir çox
məsələlər vardır. Onların bir hissəsi, demək olar ki, ən vacib hissəsi budur. Rəhbərlik barəsində düşünmək
lazımdır. Deyirsiniz ki, ümumən, təşkilat komitəsi, idarə heyəti, əlavə olaraq partiyanın aparatı da, yəni böyük
bir kollektiv bu işlə məşğuldur. Amma ola bilər, bu kollektivin içərisində xüsusi, az tərkibli işçi qrupu, bu
məsələyə, yəni konfransların keçirilməsinə gündəlik rəhbərlik etmək üçün – konfransları nə vaxt keçirmək,
kimin hara getməsini təmin etmək və hansı rayonda vəziyyət necədir, onu daha da obyektiv qiymətləndirmək
üçün – kollegial bir orqan yaradılsın. Yəqin ki, bu barədə siz də düşünərsiniz, mən də düşünərəm. Sabah, yaxud
birinci gün fikirləşib bunu müəyyən edərik. Mənə belə gəlir ki, bu, işin daha da dinamik getməsini təmin edəcək
və konfransların gedişinə yaxşı nəzarət edəcəkdir.
Dediniz ki, 50, yaxud 51 təşkilatda konfrans qalır. Siz, Əli Nağıyev, təşkilat komitəsinin üzvləri – hamınız
birinci günədək birlikdə fikirləşin və bir qrafik hazırlayın ki, hansı rayonlarda konfranslar nə vaxt keçiriləcəkdir.
Əvvəlcədən müəyyən edin ki, bizim partiyanın rəhbər vəzifəli şəxslərindən kim hansı konfransda iştirak
edəcəkdir. Bunları mənə də məruzə edin ki, mən də bilim. Ola bilər, əgər imkan olsa, vaxt tapıb konfransların
birində, yaxud ikisində mən də iştirak edə bilərəm. Siz bu işləri də görün və birinci gün bu barədə mənə
məlumat verin.
Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, bizim Yeni Azərbaycan Partiyası öz qurultayına yüksək səviyyədə
gələcəkdir. Mən buna inanıram. Yəqin ki, bu konfranslar sentyabrda və oktyabrın ortasınadək keçiriləcəkdir.
Mənə elə gəlir ki, biz qarşıda duran 10 gün içərisində qurultayın gününü təyin etməliyik. Qurultayın keçiriləcəyi
günə əsasən də bu konfransların qrafikini müəyyənləşdirməliyik. Siz bunu da fikirləşin, mən də fikirləşərəm,
müəyyən edərik.
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BMT-nin QAÇQINLAR ÜZRƏ ALİ KOMİSSARI XANIM SADAKO OQATA İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
9 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım Sadako Oqata! Mən Sizə Azərbaycana gəldiyinizə görə çox sağ
olun deyirəm. Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram.
Gənc müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın problemləri çoxdur. Bu problemlərin də bir çoxunun həll
olunması Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqədardır. Məlumdur ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünyanın
bütün dövlətlərinin təşkilatıdır. Ona görə də hər bir dövlətin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqələri və
əməkdaşlığı var. Amma müstəqilliyini son zamanlarda əldə etmiş gənc dövlətlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
ilə əməkdaşlığa ehtiyacı daha da artıqdır. Bunların içərisində isə o ölkələrdə ki münaqişələr, qaçqınlar var, çox
çətin problemlər var, onlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının köməyinə daha da möhtacdırlar.
Siz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqınlar üzrə ali komissarı kimi, Azərbaycanda olan vəziyyəti yəqin
ki, yaxşı bilirsiniz. Güman edirəm ki, siz son iki gün ərzində burada olduğunuz zaman bu məsələlərlə daha da
yaxından tanış olursunuz. Ona görə də mən sizin Azərbaycana gəlməyinizə xüsusi əhəmiyyət verirəm. Sizin
Qafqaza səfəriniz, xüsusən Azərbaycana olan ziyarətiniz bizim üçün çox vacib, çox əhəmiyyətlidir. Buyurun,
sizi dinləyirəm.
S a d a k o O q a t a: Cənab prezident, Azərbaycanı ziyarət etmək bizim üçün həm xoş, həm də
şərəflidir. Bizi qəbul etdiyinizə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdaram. Sizə xüsusilə
minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm ki, altı ay bundan əvvəl mənim burada olan nümayəndələrimi qəbul
etmisiniz. Buna görə onlar Sizə çox minnətdardırlar.
Biz dünən Sizin Baş nazirin müavini tərəfindən müşayiət olunmuşuq və Azərbaycanın bir sıra bölgələrini
ziyarət etmişik. Qaçqınlar yaşayan Biləsuvarda, Horadizdə olmuşuq.
Mənim başçılıq etdiyim ofis BMT-də qaçqınlar və ölkə daxilində didərgin düşmüş şəxslərlə məşğuldur.
Çox təəssüf ki, dünyanın bu hissəsində də həmin insanlara rast gəlmək olur. Əlbəttə, Qafqaz regionunda,
xüsusən Azərbaycanda insanların yerlərindən didərgin düşməsi problemini çox yaxşı dərk edirik. Bu şəxslərin
problemlərinin yüngülləşdirilməsi üçün hökumətin göstərdiyi səylərə görə Sizə minnətdarlığımızı bildirmək
istəyirik.
Məlumdur ki, bütün bu şəxslər münaqişənin qurbanlarıdır və ona görə də Dağlıq Qarabağ probleminin
həll olunması sahəsindəki şəxsi təşəbbüsünüzə görə Sizə minnətdarlığımızı bildirirəm. Bir şeyi dəqiq deyə
bilərəm ki, qaçqınlar və yerlərindən didərgin düşmüş şəxslər həqiqətən evlərinə dönmək istəyirlər. Ona görə də
minnətdar olardım ki, bütün bu məsələləri müzakirə edərkən siyasi problemlərin həllində onların da maraqlarını
nəzərə alasınız. Eyni zamanda, biz onların problemlərinin yüngülləşməsi, həll olunması üçün Sizin hökumətin
üzvləri ilə birlikdə səylər göstəririk.
Dünən mənim söhbət etdiyim insanların hamısı öz evlərinə dönmək istəyir. Bu baxımdan, məsələnin
həllinin mümkün yolları haqqında Sizin fikirlərinizi bilmək istərdik. Biz isə, öz növbəmizdə, Sizə yardım
etməyə hazırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz yəqin ki, burada olduğunuz zaman, respublikanın vəziyyəti ilə tanış olduğunuz
müddətdə bilirsiniz ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ölkəmiz, xalqımız, dövlətimiz
üçün əsas, həlledici bir problemdir. Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddiası ilə etdiyi hərbi təcavüz və bunun
əsasında yaranmış Dağlıq Qarabağ problemi, sonra isə Ermənistan–Azərbaycan hərbi münaqişəsi artıq 12 ildir
Azərbaycanı çox ağır vəziyyətə salıbdır.
Bu dövrdə çox şeylər olub, amma nəticə nədən ibarətdir? Nəticə də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın
suverenliyi, ərazi bütövlüyü pozulub, ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub,
işğal edilmiş ərazilərdən bir milyona qədər insan yerindən-yurdundan didərgin düşübdür. İşğal olunmuş
ərazilərdə 700-dən artıq yaşayış məntəqəsi dağıdılıb, orada olan bütün əmlak dağıdılıb, Azərbaycana həddindən
artıq ziyan dəyibdir.
Azərbaycana Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüz edilib, ancaq Ermənistan Dünya Birliyi, o cümlədən
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təcavüzkar kimi tanınmayıbdır. Həmişə çalışıblar ki, bu problemi
Azərbaycanın daxili problemi kimi qiymətləndirsinlər. Təbiidir, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir.
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Əgər Dağlıq Qarabağ ilə Azərbaycan arasında hərbi münaqişə olsaydı, bu, Azərbaycanın daxili problemidir.
Amma münaqişə birinci gündən Dağlıq Qarabağla yox, Ermənistanla Azərbaycan arasında başlayıbdır.
Münaqişənin əsası Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək haqqında Ermənistanın
qəbul etdiyi qərar və bunun nəticəsində həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar olubdur.
Ona görə də biz hesab edirik ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dünyada olan bütün
münaqişələrdən buna görə fərqlidir. Təəssüf ki, böyük dövlətlər, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən bu
məsələyə ədalətli münasibət göstərilməyib, bu münaqişənin mahiyyəti düzgün müəyyən edilməyibdir. Bütün
bunların nəticəsində də Ermənistan silahlı qüvvələrinin qarşısı heç bir tərəfdən alınmadığına görə və şübhəsiz
ki, Azərbaycan dövlətinin də bir çox günahlarına görə Azərbaycan ərazisinin böyük bir qismi işğal olunubdur.
Əgər Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın daxilində muxtar vilayət olduğu halda, Azərbaycanla münaqişəni
başlayanda ona heç bir dövlət kömək etməsəydi, onun arxasında Ermənistan kimi dövlət durmasaydı, biz
münaqişəni özümüz həll edəcəkdik.
Dağlıq Qarabağda hələ 1988-ci ildə etnik təmizləmə aparılıb və oradakı bütün azərbaycanlılar
çıxarılıbdır. Bunu ermənilər ediblər. Azərbaycan dövlətinin daxilində ermənilər muxtar bir vilayətdə ölkənin
əsas milləti olan azərbaycanlıları oradan çıxarıblar. Bu problemi Azərbaycan özü həll edə, öz hüquqlarını
müdafiə edə bilərdi. Ancaq Ermənistan bu işə qarışmasaydı, Ermənistan bu işə qarışandan sonra, - yəni
təcavüzü Ermənistan başlayıbdır, - əlbəttə, Ermənistan, Dağlıq Qarabağ qüvvələri və Ermənistanın arxasında
duran, ona dəstək verən, kömək edən başqa qüvvələr hamısı birlikdə Azərbaycanın nəinki Dağlıq Qarabağ
vilayətini, həm də onun ətrafındakı yeddi böyük rayonunu işğal edib və orada yaşayan sırf azərbaycanlıları öz
yerlərindən-yurdlarından didərgin salıblar.
Təəssüflər olsun ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu məsələyə biganə qalıbdır. Doğrudur, BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ yox, Laçın, Şuşa, Kəlbəcər və sonra digər rayonları işğal
olunarkən bir neçə qətnamə çıxarıbdır. O qətnamələrdə tələb ediblər ki, işğal olunmuş torpaqlar işğalçı
qüvvələrdən azad edilsin. Amma Ermənistan nəinki buna əməl etməyib, bu qətnamələrə heç məhəl də
qoymayıbdır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yenə buna biganə qalıbdır.
Beləliklə, dediyim kimi, Azərbaycanda bir milyona qədər qaçqın yaranıbdır. Ona görə mən sizə deyirəm
ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi və bunun nəticəsində Azərbaycanda yaranmış qaçqınlar, əlbəttə ki,
bütün başqa yerlərdəkindən fərqlidir. Bu, bizə keçmişdən qalmış mirasdır. Bizim üzərimizə indi məsuliyyət
düşür ki, bu münaqişəni həll edək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edək, işğal olunmuş torpaqlarımızı
azad edək. Siz gördüyünüz həmin o insanları – hansılar ki, yerlərinə qayıtmaq istəyirlər, - öz yerinə-yurduna,
evinə qaytaraq.
Bu barədə Azərbaycanın siyasəti yenə də çox doğru-düzgün siyasətdir. Yəni biz birinci növbədə
məsələnin sülh yolu ilə həll olunması fikrini irəli sürdük. Müharibəni dayandırdıq və beş ildən artıqdır ki,
atəşkəs rejimi şəraitində yaşayırıq. Baxmayaraq ki, 6–7 ildir qaçqınlar sizin gördüyünüz həmin düşərgələrdə,
çadırlarda yaşayırlar.
1994-cü ilin may ayından indiyə qədər məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün danışıqlar aparırıq. Bu
müddətdə çox iş görmüşük, böyük məsafə qət olunubdur. Xüsusən ATƏT-in Minsk qrupu və ona həmsədrlik
edən Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa çox səylər qoyublar. Məsələn, 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon
zirvə görüşündə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması üçün əldə edilmiş sənəd bizi məsələnin
sülh yolu ilə həllinə xeyli yaxınlaşdırdı. Ancaq Ermənistan tərəfi ATƏT-in zirvə görüşündə qəbul olunmuş
sənəddən imtina etdi, o şərtləri qəbul etmədi. Ona görə də bundan sonra vəziyyət yenə gərginləşdi. Keçən ilin
noyabr ayında ATƏT-in Minsk qrupunun işçi qrupu bizə yeni bir variant təqdim edibdir ki, məsələnin həlli üçün
«ümumi dövlət» formulunu qəbul etmək lazımdır. Biz bunu qəbul edə bilmərik. Bunu qəbul etmək Dağlıq
Qarabağa müstəqillik vermək deməkdir. Bunu qəbul etmək Azərbaycanın ərazisində ikinci erməni dövləti
yaratmaq deməkdir. Şübhəsiz ki, biz bu ədalətsizliyə razı ola bilmərik. Vəziyyət bundan ibarətdir.
Siz gördüyünüz insanlar çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Siz bir, ya iki düşərgədə olmusunuz.
Azərbaycanın ərazisində onlarca belə düşərgə var. Hörmətli xanım, bilirəm, siz bu işlərlə çox illərdir məşğul
olursunuz. Təbiidir ki, siz başqa ölkələrdə də qaçqınlar görmüsünüz, onların yaşadığı şəraiti görmüsünüz. Ancaq
Azərbaycan qaçqınları kimi dəhşətli vəziyyətdə yaşayanlar inanmıram ki, dünyanın başqa bir yerində var. Bizim
də, siz gördüyünüz həmin qaçqınların, köçkünlərin də bir məqsədi var: işğal edilmiş torpaqların azad olunması,
onların öz yerlərinə qayıtması.
Mənə söylədilər ki, siz Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş bir hissəsində olmusunuz. Orada
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Dünya Bankının yardımı ilə bəzi bərpa işləri aparılıb, onları da görmüsünüz.
Amma eyni zamanda orada dağıdılmış evləri də görmüsünüz, elədirmi? Siz bunları balaca bir dairədə

481

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

görmüsünüz. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan ərazisinin 20 faizində bütün evlər, xəstəxanalar da, məktəblər də,
kitabxanalar da, mədəniyyət sarayları da – hamısı belə dağıdılıbdır. Amma təəssüflər olsun ki, dünya
ictimaiyyəti, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu cür barbarlığa, vandalizmə lazımi qədər fikir vermir.
Mən niyə belə kəskin deyirəm? Çünki həmişə bizimlə danışanda Ermənistanla Azərbaycanın vəziyyətini eyni
səviyyədə tuturlar. Hesab edirlər ki, münaqişə var, günahkar hər iki tərəfdir, gedin münaqişəni həll edin. Ancaq
hansı tərəf nə zərər çəkibdir – bunu nəzərə alan yoxdur.
Bu sözləri ki, sizə deyirəm, mənim qəlbimdə acı hissiyyatlar var. Sizə deyirəm biləsiniz ki, biz nə kimi
çətin bir dövr yaşayırıq.
Ancaq bunlarla yanaşı, biz ümidimizi itirməmişik, biz nikbinik. Hesab edirik ki, məsələni həll etmək
mümkündür və bunun üçün də çalışırıq. Çalışırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Azərbaycan
müharibənin, döyüşlərin yenidən başlanmasının əleyhinədir, bunun tərəfdarı deyildir. Baxmayaraq ki, buna
əsasımız var, çünki bizim torpaqlarımız işğal olunubdur. Ancaq biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
Güman edirəm ki, əgər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, onun Minsk qrupu, Dünya Birliyindəki başqa
təsirli qüvvələr bu münaqişənin həllinə kömək etsələr, biz bunu həll edə bilərik.
Ancaq bir dəqiqəlik nəzərə alaq ki, biz bu gün bunun həll olunması haqqında hansısa qərar qəbul etdik.
Təsəvvür edirsinizmi, onun həyata keçirilməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır? Bəzi adamlar belə düşünür ki, bu
gün qərar qəbul olunacaq, sabah qaçqınlar öz yerlərinə qayıdacaqlar. Bu, sadəcə, məsələyə səthi münasibətdir.
Bizim qarşımızda duran birinci məsələ problemin sülh yolu ilə həll olunması, işğal olunmuş torpaqların azad
edilməsi, ondan sonra o torpaqlarda yaşayış üçün imkan yaradılması, yəni oraların bərpası, sonra isə insanların
oraya köçüb yaşamasıdır. Yenə də deyirəm, siz Füzulidə olduğunuz zaman bu prosesi gördünüz. O, sadəcə,
Azərbaycan ərazisinin kiçik bir hissəsidir.
Ona görə də, şübhəsiz ki, biz əsas məsələnin həllinə nail olmalıyıq. Bundan sonra – ikinci mərhələdə də
yardıma çox böyük ehtiyacımız olacaqdır. Amma indi, hələ ki, heç bir məsələ həll olunmayıb, demək, o
insanlara yardım etmək lazımdır. Biz indiyə qədər humanitar yardım almışıq. Bunlara görə sizə, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatına təşəkkür edirəm. Ancaq təəssüflər olsun, bəzən səslər gəlir ki, humanitar yardımlar
azaldılsın, yaxud kəsilsin. Bəs bu insanlar necə yaşasınlar?
Mən hesab edirəm ki, bütün bunlara görə siz Azərbaycanı ziyarət edərək, bundan sonra da həm məsələnin
sülh yolu ilə həlli barəsində, həm də bu insanların yaşayışını müəyyən qədər normal səviyyədə saxlamaq üçün
humanitar yardım göstərilməsi işində bizə kömək edəcəksiniz.
S a d a k o O q a t a: Cənab prezident, çox sağ olun ki, bu problemin tarixi haqqında məlumat verdiniz,
məsələnin perspektivləri barədə fikirlərinizi bölüşdünüz. Mən Sizin bütün hisslərinizi tam anlayıram.
Məlum olduğu kimi, biz Azərbaycana yardımı 1992-ci ildən başlamışıq. Elə bu zaman Ermənistana da
yardım göstərməyə başlamışıq. Məlum olduğu kimi, Ermənistanda da qaçqınlar var. Onların sayı təxminən 250
mindir. Onlar Azərbaycandan Ermənistana qaçmış ermənilərdir. Eyni zamanda Azərbaycanda Ermənistandan
qovulmuş 300 minə qədər azərbaycanlı var. Münaqişə davam etdikcə Dağlıq Qarabağdan və onun ətrafından
600 min adam da onlara əlavə olunmuşdur. Gördüyünüz kimi, bunlar çox böyük rəqəmlərdir. Biz əlimizdən
gələni edirik ki, qaçqınlara yardım göstərək və bunun öhdəsindən gələk.
Mən tam anlayıram ki, təklikdə bütün bu problemlərin öhdəsindən gəlməyə qadir deyiləm. Çünki
qaçqınlar problemindən əlavə, burada hərbi, siyasi problemlər də var və ümumiyyətlə bu, kompleks bir
problemdir. Bizim edə biləcəyimiz və indiyədək etdiyimiz bu insanlara müəyyən qədər yardım göstərmək,
onların vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışmaqdır. Lakin bütün bunlar hamısı müvəqqəti addımlardır. Eyni
zamanda biz ümidlə yaşayırıq ki, bütün siyasi və hərbi problemlər münaqişəyə qatılmış ölkələrin liderləri
tərəfindən həll olunacaqdır. Bu baxımdan Sizin tutduğunuz mövqeyə böyük hörmətim var. Baxmayaraq ki,
bütün çətinliklərlə üzləşirsiniz, amma yenə də çalışırsınız ki, məsələni sülh yolu ilə həll edəsiniz.
Əlbəttə, dağıntıların çox böyük olduğunu mən əvvəl də eşitmişdim. Lakin Füzuli rayonuna getdikdən və
oradakı dağıntıları öz gözümlə gördükdən sonra bunların nə dərəcədə nəhəng olduğunu təsəvvür edə bildim.
İndi anlayıram ki, bunların bərpası, reabilitasiyası çox böyük və gərgin zəhmət tələb edəcəkdir. Lakin
deməliyəm ki, əgər siyasi çətinliklər aradan götürülərsə və insanların yenidən öz yerlərinə dönməsi üçün
təhlükəsizlik təminatı verilərsə, biz yenə yardım göstərməyə hazır olduğumuzu bildirəcəyik. Zənnimcə, bizim
elə bir imkanımız olacaq ki, bütün bu problemləri hansı yollarla həll etmək, hansı üsullardan istifadə etmək
üçün bir daha görüşək.
Siyasi baxımdan bütün problemlər həll edildikdən və razılıq əldə olunduqdan sonra Siz təhlükəsizliyi necə
təmin etmək fikrindəsiniz? Bütün bu problemlər həll olunana qədər biz Azərbaycanda qalmaqda və yardım
göstərməkdə davam edəcəyik. Qaçqınlara və ölkə daxilində yerlərindən didərgin düşmüş insanlara bizim
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humanitar yardımımıza gəldikdə isə, böyük səbirsizliklə danışıqların başa çatmasını gözləyirik. İndiyədək biz
Azərbaycanda qaçqınlara və məcburi köçkünlərə yardım göstərməkdən ötrü 41 milyon ABŞ dolları ayırmışıq,
10 milyon dollar da onlara sığınacaq təmin etməkdən ötrü verilmişdir. Başa düşürəm ki, bu, bəlkə də qənaətbəxş
rəqəm deyil, onların bütün problemlərini həll etmir. Lakin hər halda, biz bunu etmişik. Eyni zamanda çalışmışıq
ki, onların özlərini dolandırması üçün iş yerləri ilə təmin edək. Bu sahədə xüsusilə Baş nazirin müavini cənab
Həsənova minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm, - o da bu istiqamətdə çalışır.
Deməliyəm ki, belə vəziyyət həmişəlik davam edə bilməz. Biz yerlərindən didərgin düşmüş insanların
problemlərini tamamilə həll edə bilmərik. Ona görə də bu problemin siyasi cəhətdən həll olunması sahəsində
Sizin göstərdiyiniz səyləri, təşəbbüsünüzü xüsusi qiymətləndirir və bu yolda Sizə hər cür uğur arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin sözlərinizə, tövsiyələrinizə görə və xüsusən Azərbaycandakı qaçqınların,
köçkünlərin həyatını müəyyən qədər yaxşılaşdırmaq üçün göstərdiyiniz yardımlara görə təşəkkür edirəm. Təbii
ki, bu yardımlar çox azdır. Amma nə edək, bundan artıq edə bilmirsiniz. Biz arzu edərdik ki, daha da çox olsun.
Biz bütün bu çətinliklərə dözmüşük və dözəcəyik. Amma bir daha sizə müraciət edirəm ki, Azərbaycana
diqqətinizi daha da artırın. Əgər mümkünsə, yardımınızı daha da artırın. Münaqişənin həll olunması isə, başa
düşürəm, bunun çoxu bizim üzərimizə düşür. Amma hər halda, sizinlə bizim aramızda bundan sonra görüləsi
işlər çoxdur. Hesab edirəm ki, biz bundan sonra daha da səmərəli əməkdaşlıq edəcəyik.
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UKRAYNANIN YALTA ŞƏHƏRİNDƏ «BALTİK-QARA DƏNİZ ƏMƏKDAŞLIĞI:
XXI ƏSR AVROPA İNTEQRASİYASINA DOĞRU AYIRICI XƏTLƏRSİZ» MÖVZUSUNDA
BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
9 sentyabr 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Baltik-Qara dəniz əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının
perspektivləri barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bunun perspektivləri haqqında qısaca demək olmaz. Ancaq əsas onu demək olar ki, biz Qara
dəniz hövzəsi ölkələri ilə artıq bir neçə ildir əməkdaşlıq edirik. İndi də sabah Yaltada Baltik ölkələri ilə Qara
dəniz hövzəsi ölkələri arasındakı əməkdaşlığa həsr olunmuş belə bir konfrans keçiriləcəkdir. Amma onun
məqsədi həm iqtisadi əməkdaşlıqdır, həm də Avropa inteqrasiyasına doğru ayırıcı xətlərsiz irəliləməkdir, yəni
Avropa bir olmalıdır. Avropanın bir olması, yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələrin, o cümlədən Şərqi Avropa
dövlətlərinin Avropa ilə bütün sahələrdə daha da sıx inteqrasiya edilməsi üçün – əlbəttə, birinci növbədə
iqtisadi cəhətdən – bu konfrans çox vacibdir. Ona görə də mən bu beynəlxalq konfransa dəvət almışam və
oraya gedirəm.
S u a l: Cənab prezident, gözləmək olarmı ki, Siz orada Robert Koçaryanla yenə də ikitərəfli
danışıqlar aparacaqsınız?
C a v a b: İstəyirsiniz ki, danışım? Amma bəziləriniz deyirsiniz ki, Heydər Əliyev gizli danışıqlar aparır.
İndi də sən məndən soruşursan ki, danışıqlar aparacağam, yoxsa yox?
Bir çox ölkələrin prezidentləri, o cümlədən Ermənistanın prezidenti də orada olacaqdır. Şübhəsiz ki, belə bir
şəraitdə onunla görüşməmək olmaz.
S u a l: Cənab prezident, Robert Koçaryanla ikitərəfli növbəti görüş keçirilməsi planlaşdırılırmı?
C a v a b: Oğlum, mən bu suala cavab verdim və dedim ki, çox ölkələrin prezidentləri orada olacaqlar. Belə
hallarda adətən, biz bir-birimizlə mümkün qədər görüşürük. Bəzi prezidentlərlə mənim də görüşmək istəyim
vardır, onların da mənimlə görüşmək istəyi vardır. Bu sırada yəqin ki, Robert Koçaryanla da görüşəcəyəm.
Çox sağ olun. Salamat qalın.
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SEVASTOPOLDA QARŞILANMA MƏRASİMİNDƏ* ÇIXIŞI
9 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Ukraynaya, Krıma yenidən gəlməyimə şadam. Mən Ukrayna prezidenti, dostumuz
Leonid Daniloviç Kuçmanın dəvətini böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim.
Sammit özlüyündə çox mühüm, çox maraqlıdır. Mənə çox xoşdur ki, bu sammitin keçirilməsinin
təşəbbüsçüsü Ukrayna, onun prezidenti möhtərəm Leonid Daniloviç Kuçmadır.
Sizin hamınıza cansağlığı, əmin-amanlıq, Ukrayna xalqına firavanlıq, sizə qarşıdakı sınaqlarda uğurlar
arzulamaq istəyirəm.
Sizdə prezident seçkiləri keçiriləcəyini bilirəm və ümidvaram ki, Ukrayna xalqı düzgün qərar qəbul
edəcəkdir. Lakin hər bir dövlətdə artıq təşəkkül tapmış sabitliyin təmin edilməsi üçün varislik hökmən gərəkdir,
onu pozmaq olmaz. O vaxtlar ötüb keçmişdir. Hər bir ölkədə sabitliyi uzun müddətə təmin etmək lazımdır. Bu
halda həm qurmaq, həm yaratmaq, həm də insanların rifahını yaxşılaşdırmaq olar. Əgər hər il, yaxud üç-dörd
ildən bir gah bunu, gah da başqa bir şeyi dəyişsən, bu, heç vaxt fayda gətirməz. Bunu keçmişdə Sovet İttifaqının
tərkibinə daxil olmuş bütün ölkələrdə son bir ildəki hadisələr göstərir.
Sizin sağlığınıza, Leonid Daniloviç Kuçmanın sağlığına, Ukrayna xalqının şərəfinə, sizin gələcək
uğurlarınızın şərəfinə badə qaldırıram.

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Yaltada Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma, Gürcüstan prezidenti Eduard
Şevardnadze, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan, Moldova prezidenti Petru Luçinski, Polşa prezidenti Aleksandr
Kvasnevski, Bolqarıstan prezidenti Pert Smoyanov, Estoniya prezidenti Lennard Meri, Latviya prezidenti Vayra Vike –
Frayberqa, Slovakiya prezidenti Rudolf Şuster və Türkiyənin xarici işlər naziri İsmayıl Cəm ilə təkbətək görüşləri
olmuşdur.
*

485

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

YALTADA "BALTİK-QARA DƏNİZ ƏMƏKDAŞLIĞI: XXI ƏSR AVROPA
İNTEQRASİYASINA DOĞRU AYIRICI XƏTLƏRSİZ" MÖVZUSUNDA
BEYNƏLXALQ KONFRANSDA NİTQİ
10 sentyabr 1999-cu il
Hörmətli cənab sədr,
Hörmətli dövlət və hökumət başçıları,
Xanımlar və cənablar!
Beynəlxalq konfransın iştirakçılarını ürəkdən salamlayıram, Ukraynanın prezidenti möhtərəm Leonid
Daniloviç Kuçmaya, Ukrayna hökumətinə və xalqına mehriban qəbula və qonaqpərvərliyə, işimiz üçün
yaradılmış gözəl şəraitə görə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm.
Yalta sammitinin ideyası - XXI əsrdə ayırıcı xətlər olmayan inteqrasiyalı Avropaya nail olmaq ideyası
bütün iştirakçı ölkələr üçün, o cümlədən də Azərbaycan üçün çox mühüm və aktualdır.
Çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafı regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin edilməsi, xalqlarımızın
dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi, rifahının yüksəldilməsi üçün çox böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Regionumuzda mövcud olan və fəaliyyət göstərən Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUÖAM
kimi təşkilatlar və forumlar Baltik-Qara dəniz məkanındakı Avropa strukturları ilə yaxınlaşmağa meyl edirlər.
Bu proses, şübhəsiz ki, Avropada gələcək təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılmasına, qarşılıqlı faydalı iqtisadi
əməkdaşlığa və inteqrasiyaya yönəldilmiş Ümumavropa prosesində səylərimizin sıx birləşdirilməsinə kömək
edəcəkdir.
Azərbaycanın fəal iştirak etdiyi Böyük İpək yolunun bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin,
Xəzər regionundan Avropaya enerji daşıyıcılarının nəqlini təmin edən transmilli energetika
kommunikasiyalarının yaradılması kimi layihələr bu ideyanın əməli surətdə həyata keçirilməsinə nümunədir.
XX yüzilliyin sonlarında yaranmış reallıqlar şəraitində biz yeni müstəqil dövlətlərdə demokratiyanın və
qanunun aliliyinin bərqərar edilməsinə və inkişafına, insan hüquqlarının, sosial ədalətin təmin edilməsinə, bazar
iqtisadiyyatının inkişafına və XXI əsrin yeni Avropası ilə bu dövlətlərin ahəngdar inteqrasiyasına hər cür kömək
göstərməliyik. Biz bir sıra xalqlara onların sülh və sabitlik şəraitində yaşamaq, inkişaf etmək və əməkdaşlıq
istəklərinə böyük ziyan vuran beynəlxalq və regional münaqişələrə, separatçılığa və terrorizmə qarşı birgə
səylərlə mübarizə aparmalıyıq.
10 ildən artıqdır ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi davam edir. Münaqişə nəticəsində dövlətimizin
ərazisinin 20 faizi işğal edilmişdir, 700-dən çox kənd və şəhər dağıdılmışdır, milyona yaxın vətəndaşımız
qaçqın vəziyyətinə düşmüşdür. Biz beynəlxalq prinsiplər və hüquq normaları əsasında bu münaqişənin sülh yolu
ilə aradan qaldırılması üçün hər cür səylər göstəririk.
Biz istəyirik ki, münaqişə mümkün qədər tez aradan qaldırılsın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
edilsin və bütün qaçqınlar özlərinin daimi yaşayış yerlərinə qayıtsınlar. Biz xoş məram nümayiş etdirərək,
münaqişəyə səbəb olmuş Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində ən yüksək səviyyədə
özünüidarəetmə statusu verməyə hazırıq. Bu məqsədə nail olmaq üçün biz Minsk qrupu, Rusiyanın, ABŞ-ın və
Fransanın simasında onun həmsədrləri ilə birlikdə gərgin işləməyə, 1994-cü ilin mayında əldə edilmiş atəşkəsə
münaqişənin tam və hərtərəfli tənzimlənməsinə və sülhə nail olanadək əməl etməyə hazırıq.
Heç bir şübhə yoxdur ki, Azərbaycan Respublikası, habelə ərazisində belə münaqişələr baş verən başqa
ölkələr münaqişələr tənzimləndikdən və onların dağıdıcı nəticələri aradan qaldırıldıqdan sonra Avropa qitəsində
demokratiyanın inkişafı, iqtisadi tərəqqi və sabitlik işində öz potensialından daha tam istifadə edə biləcəklər.
Hörmətli konfrans iştirakçıları, 1945-ci ildə böyük dövlətlərin Yalta konfransı keçirilmiş və həmin
konfrans Avropanı nüfuz dairələrinə bölmüşdü ki, bu da çoxillik "soyuq müharibə"yə səbəb olmuşdu.
Əlamətdar haldır ki, əlli beş il sonra, məhz burada, Yaltada, Livadiya sarayında biz ayırıcı xətlər olmayan
inteqrasiyalı Avropanın, sülh, sabitlik, əməkdaşlıq və tərəqqi Avropasının quruculuq yollarını müzakirə edirik.
Görüşümüzün bütün iştirakçı ölkələrinə belə nəcib məqsədlər naminə uğurlu iş arzulayıram.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm

486

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

YALTADAN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
11 sentyabr 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Yaltada keçirilən beynəlxalq konfransın işini və Azərbaycan Respublikası
nümayəndə heyətinin orada iştirakını necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Mən güman edirəm ki, Yalta konfransı haqqında sonra televiziyada geniş məlumat verəcəyəm.
Bu, çox böyük əhəmiyyətə malik olan beynəlxalq konfransdır. İki kəlmə ilə demək olar ki, 1945-ci ildə böyük
dövlətlər Avropanı nüfuz dairəsinə bölüblər və ondan sonra da «soyuq müharibə» başlayıbdır. Onun da
nəticələri Avropa üçün, xüsusən Şərqi Avropa üçün çox ağır, çətin və bəzən də faciəli olubdur. İndi isə bizim
Yaltadakı konfransımız demək olar ki, 1945-ci ildəki Yaltanın nəticələrini dəfn etdi.
Yeni Avropanın birləşməsi, Avropa inteqrasiyası və xüsusən, o vaxt Avropa dəyərlərindən ayrı düşmüş
ölkələrin indi Avropa ilə birlikdə olması prosesi şübhəsiz ki, başlanıbdır və çoxdan da başlanıbdır. Ancaq bu
konfransda bu fikir çox gözəl əks olundu və deyə bilərəm ki, konfransın əsas mənası bundan ibarətdir. Baltik,
Şərqi Avropa ölkələri, Qara dəniz hövzəsi ölkələri hamısı birlikdə eyni fikirdə oldular və bəyanat qəbul etdilər,
gələcək üçün böyük yollar açdılar.
S u a l: Cənab prezident, Robert Koçaryanla görüşünüz haqqında hansı məlumatı verə bilərsiniz?
C a v a b: Görüşdük, danışdıq. Yenə də danışdıq ki, məsələni sülh yolu ilə necə həll edək.
S u a l: Cənab prezident, Yaltada ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlərinizdə Siz regional təhlükəsizlik
baxımından Dağıstandakı vəziyyəti müzakirə etdinizmi?
C a v a b: Yox. O məsələ müzakirə olunmurdu. Çünki məsələ ora o qədər də aid deyildir. Həmin məsələni
yəqin ki, başqa yerdə müzakirə etmək lazımdır. Sağ olun.
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ABŞ-ın YENİ MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏRƏ YARDIM ÜZRƏ ƏLAQƏLƏNDİRİCİSİ SƏFİR
UİLYAM TEYLORUN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
13 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, xoş gəlmisiniz. Mən sizinlə yenidən görüşməyimdən mümnunam.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri cənab Eskudero da bir aydan çoxdur ki, istirahətdə idi, o da gəlibdir və
birinci dəfədir görüşürəm. Bu da mənim üçün çox xoşdur. Sizi salamlayıram və güman edirəm ki, sizinlə bu
görüşümüz və danışıqlarımız bizim əvvəl gördüyümüz işlərin davamı olacaqdır. Buyurun, mən sizi dinləyirəm.
U i l y a m T e y l o r: Cənab prezident, hər şeydən əvvəl, çox sağ olun ki, bizi qəbul etmisiniz. İndi
özünüz dediniz ki, bu təşəbbüsü aprel ayında xanım Olbraytla birlikdə Siz başlamısınız. O, çox şaddır ki, Sizdən
məktub almışdır. O, may ayında cənab Sestanoviçdən xahiş etmişdi və indi də məndən xahiş etmişdir ki, Sizinlə
Qafqaz forumu üzrə danışıqları davam etdirək. Ona görə də mən və həmkarlarım bu səfəri həyata keçiririk.
Qafqaz forumunun keçirilməsinə həm Tbilisidə, həm də Yerevanda böyük maraq vardır. Hər iki paytaxtda
çox maraqlandılar ki, bu məsələyə Sizin münasibətiniz necə olacaqdır. Mən Yalta konfransından əvvəl Tbilisidə
olarkən cənab Şevardnadze dedi ki, keçən həftənin sonunda Sizinlə görüşəcəkdir. O, foruma aid məsələləri
Sizinlə müzakirə edəcəyini bildirdi. Yerevanda da prezident Koçaryan Yaltaya getməzdən əvvəl onunla
görüşmüşdüm. O, bu forumda xüsusilə gələcək əməkdaşlıq haqqında Sizin fikirlərinizi öyrənməyə çox maraq
göstərirdi. Biz də öz növbəmizdə qəti inanırıq ki, Qafqaz forumu keçirilərkən üç Qafqaz ölkəsi diqqət
mərkəzində olacaqdır.
Cənab prezident, ona görə də Sizin və həmkarlarınızın, eləcə də Baş nazirinizin, onun həmkarlarının
iştirakı və qəti sözləri çox vacib olacaqdır ki, bu forum nəticə ilə başa çatsın. Sizə məlum olduğu kimi, prezident
Şevardnadze artıq hazır olduğunu bildirmişdir ki, oktyabr ayının 10–11-də bu forumun ilk iclasını Tbilisidə
keçirsin. O, Baş naziri və Qafqazın digər iki ölkəsinin baş nazirlərini, eləcə də dövlət nazirini forumun
keçirilməsinə çağırmışdır. Bizim tərəfimizdən isə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarını cənab Sestanoviçin
səviyyəsində təmsil edəcəyəm. Biz elə fikirləşirik ki, oktyabrda bu forumda iştirakı nəzərdə tutulan adamlar
daha sonrakı görüşlərdə də iştirak edəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı ilə əlaqədar?
V ə f a Q u l u z a d ə: Cənab prezident, Siz Vaşinqtonda olarkən orada keçirilən görüşlərdə iştirak etmiş
dövlətlərin nümayəndələri gələcək görüşlərdə, yəni oktyabr ayında keçiriləcək görüşdə də iştirak edəcəklər.
U i l y a m T e y l o r: Məlum olduğu kimi, orada Qafqaz ölkələrinin prezidentlərindən başqa, eyni
zamanda Almaniya, Fransa və Böyük Britaniyanın nümayəndələri də iştirak edirdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə də iştirak edirdi?
U i l y a m T e y l o r: Bəli, bundan əvvəl Türkiyə, Rusiya, Norveç və Finlandiyanın nümayəndələri də
orada idilər. Sonuncular ATƏT-i və Avropa Şurasını təmsil edirdilər.
Prezident Şevardnadze Sizin fikrinizlə çox maraqlanır ki, birinci görüşə kimləri dəvət etsin. Onunla
görüşdə bizə belə məlum oldu ki, o, oktyabrda foruma kimlərin dəvət olunacağını Sizinlə Yaltada müzakirə
edəcəkdir. Mən hər iki prezidentlə onlar Yaltaya getməzdən əvvəl həmin forumda hansı fəaliyyət növlərinin
müzakirə ediləcəyi barədə söhbətlər aparmışam. Biz təklif etmişik ki, söhbətlər iki səviyyədə aparılsın: birincisi,
geniş mövzular müzakirə olunsun, ikincisi isə dar çərçivədə müzakirələr keçirilsin. Geniş səpkidə aparılacaq
müzakirələrdə enerji, su, gömrük və nəqliyyat məsələləri müzakirə olunacaqdır. Dar çərçivədə aparılacaq
müzakirələrdə rəsmilər iştirak edəcəklər. Bundan əlavə, qəzet redaktorları, jurnalistlər görüşəcək və fikir
mübadiləsi aparacaqlar. Eyni zamanda gündəliyə tələbə mübadiləsi, təhlükəli hallarda, təbii fəlakətlər zamanı
əməkdaşlıq məsələləri də daxildir. Sizə məlum olduğu kimi, üç ölkə arasında tələbə mübadiləsi, eləcə də
parlamentlərarası mübadilə vardır.
Cənab prezident, biz buraya ona görə gəlmişik ki, Sizin fikrinizi öyrənək. Xüsusilə, maraqlanırıq ki,
Yaltada bu haqda, yəni Qafqaz forumu haqqında fikir mübadiləsi aparmısınızmı? Yəni, oktyabrda keçiriləcək
ilk görüşdə iştirakı nəzərdə tutulan nümayəndələri müzakirə etmisinizmi? Bəlkə adını çəkdiyim layihələrə Sizin
də bəzi tövsiyələriniz vardır.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən aprel ayında Vaşinqtonda olarkən dövlət katibi xanım
Olbraytın təşəbbüsü ilə və himayəsi altında üç Qafqaz ölkəsi prezidentlərinin görüşünü çox əhəmiyyətli hesab
edirəm. Onu da əhəmiyyətli hesab edirəm ki, bu görüşdə, siz qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycanla, Gürcüstanla,
Ermənistanla bağlı olan, yəni əlaqələri olan bir neçə ölkənin xarici işlər nazirləri də iştirak edirdilər. Orada biz –
hər ölkənin prezidenti öz fikrini bildirdi. Mən şəxsən hesab edirəm ki, belə bir fikir mübadiləsi bizim gələcəkdə
regional əməkdaşlıq etməyimiz üçün çox vacibdir.
Xanım Olbraytdan aldığımız məktubda sonra belə təklif irəli sürülmüşdü ki, Tbilisidə Gürcüstanın,
Azərbaycanın, Ermənistanın baş nazirləri görüşsünlər və iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinin yollarını, yaxud da
ki, bu sahədə olan imkanları araşdırsınlar. Amma siz indi çox geniş tərkibli bir forum təklif edirsiniz. Mən düzü,
bunun dərin mənasını anlaya bilmirəm.
Mən Yaltada prezident Şevardnadze ilə görüşüb bir neçə məsələni müzakirə etdim. Biz bu məsələni
müzakirə etmədik. O, sadəcə, mənə söylədi ki, belə bir təklif var. Mən də dedim ki, bu barədə düşünmək
lazımdır.
Mənim prezident Koçaryanla da görüşüm oldu. Ancaq bu görüşümüz yalnız və yalnız ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması problemlərinə həsr edilmişdir. Vəziyyət belədir. Ancaq
bunlara baxmayaraq mən sizin indi verdiyiniz təkliflər haqqında münasibətimizi bildirmək istəyirəm.
Hər bir regional əməkdaşlıq çox faydalıdır. Məsələn, hesab edirəm ki, sentyabr ayının 10–11-də Yaltada
keçirilmiş konfrans böyük və hətta deyə bilərəm, tarixi əhəmiyyətə malikdir. Əvvəlcə, bu konfrans
hazırlanarkən belə bir təsəvvür yaranmışdı ki, burada sadəcə, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Baltikyanı Ölkələrin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə birləşir, yəni bunların birləşmə prosesi gedir. Əslində isə
konfrans daha geniş bir məna nümayiş etdirdi. O da ondan ibarət oldu ki, 1945-ci ildə böyük dövlətlərin
başçıları – Stalin, Çörçill, Ruzvelt Yaltada Avropanı nüfuz dairələrinə bölmüşlər və beləliklə, Avropanı
parçalamışlar. Bunun nəticəsində Avropaya mənsub olan bir çox ölkələr, yəni Şərqi Avropa ölkələri, Baltikyanı
ölkələr, Sovetlər İttifaqına mənsub olan bir neçə ölkə, o cümlədən Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan
– bunlar dünyada gedən proseslərdən məhrum olmuşlar. Çünki bundan dərhal sonra – 1946-cı ildə «soyuq
müharibə» başlanmışdır. Almaniya parçalanmış, Avropa parçalanmış, «soyuq müharibə» başlanmış və 50 il bu
ölkələr çox çətin bir dövr yaşamışlar.
Ona görə də bu Yalta konfransını mən şəxsən – orada da öz fikrimi dedim – böyük tarixi əhəmiyyətli
hadisə hesab edirəm. Hesab edirəm ki, biz orada artıq 1945-ci il Yalta konfransını və onun mənfi nəticələrini
tamamilə dəfn etdik və Avropada birləşmə, inteqrasiya prosesi – demək, Avropanın parçalanması, bölünməsi
nəticəsində Avropa dəyərlərindən, ümumdünya dəyərlərindən məhrum olan ölkələrin bu dəyərlərə bağlanması,
bu dəyərlərdən istifadə etməsi prosesi – şübhəsiz ki, başlayıbdır, bundan sonra daha da geniş inkişaf edəcəkdir.
Mən hiss etdim və bu, məni çox sevindirdi ki, bütün bu ölkələrdə indi çox ağır və çətin problemlər
olmasına baxmayaraq, həmin ölkələr – hər ölkənin başçısı bunu bildirirdi – birinci növbədə öz
müstəqilliklərindən ötrü çox sevinirlər və bu müstəqilliyi daim yaşatmaq istəyirlər və çox əməkdaşlıq etmək
istəyirlər. Azərbaycan bu əməkdaşlığa hazırdır və bu prosesdə iştirak edəcəkdir.
Yəni indi belə regional əməkdaşlıq təşkilatları, şübhəsiz ki, çox əhəmiyyətlidir. Amma Qafqazda vəziyyət
çox fərqlidir.
Məsələn, siz bu forumu üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin forumu kimi nəzərdə tutursunuz. Burada üç ölkənin
eyni səviyyədə əməkdaşlıq etməsi çox çətin bir şeydir.
Gürcüstan üçün burada çətin bir problem yoxdur. Çünki Gürcüstanın Azərbaycanla çox gözəl əlaqələri
var və çox geniş əməkdaşlığı vardır. Bunu biz çox yüksək qiymətləndiririk və bu əməkdaşlığı da
genişləndiririk. Siz bilirsiniz ki, bu əməkdaşlığın böyük bir hissəsi də Xəzər dənizində hasil olunan Azərbaycan
neftinin dünya bazarlarına çıxarılması ilə bağlıdır. Biz həm ilkin neftin nəqli üçün Bakı–Supsa neft kəmərini
yaratdıq, həm də böyük neft kəmərinin, Bakı-Ceyhan neft kəmərinin məhz Gürcüstan ərazisindən keçməsi
haqqında qərar qəbul etdik.
Ancaq bizim əməkdaşlığımız təkcə bunlarla məhdudlaşmır. Biz çox sahələrdə əməkdaşlıq edirik.
Gürcüstanla Ermənistan arasında, hesab edirəm ki, çox geniş əməkdaşlıq vardır. Xüsusən bir də ona görə
ki, Ermənistan Gürcüstandan çox asılıdır. Çünki Gürcüstan vasitəsilə Ermənistan dünya bazarına çıxır, dünya
ölkələri ilə ticarət aparır, mal mübadiləsi edir. Amma Azərbaycanın vəziyyəti belə deyil. Azərbaycanla
Ermənistan arasında əməkdaşlıq yoxdur, hərbi münaqişə var və bu münaqişənin nəticəsində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü parçalanmışdır. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxarılmış bir milyon qaçqın var. Bu,
bizim problemimizdir. Biz bu problemi həll etmədən Ermənistanla hansı əməkdaşlıq edə bilərik?
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Mən başa düşürəm, Ermənistan belə təkliflər irəli sürür. Çünki bu, onlar üçün əlverişlidir – göstərsinlər ki,
Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə yoxdur. Amma daha dünya da bilir ki, bu, belə deyildir. Ona görə
də siz dediyiniz forumda bizim bu əməkdaşlığımız nə nəticə verəcəkdir, - bilmirəm.
Mən bu forumun əsasında olan fikri anlayıram. Bunu əvvəllər də, sonra Vaşinqtonda xanım Olbrayt da
çox açıq bildirdi. Bu da ondan ibarətdir ki, Qafqazda sülh, əmin-amanlıq yaratmaq üçün, münaqişələrə son
qoymaq üçün, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoymaq üçün inam yaranmalıdır, hansısa bir vasitə ilə
bu düşmənçilik münasibətləri xırda-xırda əməkdaşlığa çevrilməlidir.
Bu, doğru fikirdir. Çünki Ermənistan ilə Azərbaycan on ildən artıqdır ki, hərbi münaqişədədir. Qan
tökülüb, böyük düşmənçilik əmələ gəlibdir. Ancaq biz qonşu ölkə ilə həmişə düşmənçilik vəziyyətində yaşaya
bilmərik. Biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasında uzunmüddətli, etibarlı, böyük gələcəyə malik olan sülh
istəyirik. Amma bu münaqişəni iqtisadi əməkdaşlıq vasitəsilə həll etmək mümkün deyildir. Sülhə nail olmaq
üçün münaqişə aradan qaldırılmalıdır. Bu münaqişə aradan qaldırılmadan əməkdaşlıq etsək, biz öz-özümüzü
aldatmış olarıq.
Yenə də deyirəm, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ilə ilk görüşümüzdə o mənə dedi ki, Naxçıvan
elektrik enerjisindən çətinlik çəkdiyinə görə biz muxtar respublikaya kömək edərik, yəni elektrik enerjisi
satarıq, siz isə bizə Sumqayıtda istehsal olunan butadiyen sata bilərsiniz. Əlbəttə, belə təklif Ermənistan üçün
əlverişlidir. Ancaq nə qədər ağır vəziyyətdə olsalar da, Naxçıvanın əhalisi Ermənistandan gələn elektrik
enerjisini qəbul etməz.
Naxçıvanda doğrudan da elektrik enerjisinə böyük ehtiyac vardır. Mən 1992-ci ildə orada yaşayırdım. O
vaxt Ermənistan ilə Azərbaycan arasında bütün kommunikasiyalar kəsiləndən sonra Naxçıvan bir neçə ay
elektrik enerjisindən tamamilə məhrum oldu. Ancaq biz Türkiyədən Naxçıvana qısa müddətdə elektrik xətti
çəkdik. Sonra İrandan da belə bir xətt çəkdik. Doğrudan, bunlar Naxçıvanın elektrik enerjisinə olan tələbatını
tam ödəmir. Amma Naxçıvan yaşayır. Yəni indi, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi Ermənistanın işğalı
altında olduğu, qaçqınlarımızın çadırlarda yaşadıqları, onların elektrik enerjisinə böyük ehtiyacı olduğu halda
biz Naxçıvan üçün Ermənistandan elektrik enerjisi alsaq, bu, hansı mənəviyyata uyğun ola bilər?
Şübhəsiz ki, su, ekologiya çox mühüm məsələlərdir. Hesab edirəm, münaqişə də olsa, bu sahədə
əməkdaşlıq edilməlidir. Azərbaycana gələn çayların əksəriyyətinin mənbəyi Türkiyədədir, amma onlar
Ermənistan ərazisindən keçir. Məsələn, biz bilirik ki, Ermənistanda Araza nə qədər çox tullantı atılır və buna
görə də həmin çayın suyu xeyli çirklənir.
Yadımdadır, təxminən 1978–1979-cu illərdə, sovet hakimiyyəti dövründə Ermənistan dağda yerləşən Zod
qızıl mədənini işlətmək üçün gətirib Arazın kənarında böyük bir zavod yaratmışdı və zəhərli suları həmin çaya
axıdırdılar. O vaxt biz bu məsələyə öz etirazımızı bildirdik və belə halın qarşısını aldıq. Çünki həmin dövrdə
Ermənistanla bizim aramızda hələ düşmənçilik yox idi və hər iki respublika vahid bir ölkənin tərkibində idi.
Lakin indi həm Azərbaycan, həm də Ermənistan müstəqil ölkədirlər və eyni zamanda, aramızda münaqişə
vardır.
Yaxud Arpaçay da öz mənbəyini Türkiyədən alır, Ermənistan ərazisindən keçərək Naxçıvana gəlir.
Həmin çay Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin bir hissəsini su ilə təmin etmək üçün böyük əhəmiyyətə
malikdir. Bu çaydan da Ermənistanda müxtəlif yollarla istifadə edirlər və onun suyu son vaxtlar xeyli azalıbdır.
Mən bu iki faktı nəzərə çatdırdım. Amma ətraf mühitin, ekologiyanın qorunması sahəsində bu vəziyyətdə
də əməkdaşlığa böyük ehtiyac var və bunu etmək olar. Çünki bu, konkret bir sahədir. Ancaq mənə izah
etdiyiniz forum artıq böyük siyasi xarakter daşıyır. Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə həll edilməmiş
biz belə bir foruma necə gedə bilərik? Təkcə ona görə yox ki, biz bunu istəmirik, həm də mən bunun real
nəticəsini hiss etmirəm. Mən Azərbaycanın, Gürcüstanın və Ermənistanın baş nazirlərinin Tbilisi görüşünə
etiraz etməmişdim. Yəni bildirmişdim ki, mən dediyim prinsiplərə toxunmadan, hansı sahələrdə əməkdaşlıq
etməyin mümkün olması barədə danışsınlar, sonra isə vəziyyətə baxaq. Ancaq siz bu mərhələni tamamilə ixtisar
edərək böyük bir forum barədə təklif irəli sürürsünüz.
Əgər belə bir forum olarsa, Azərbaycan nümayəndələri gəlib orada deyəcəklər ki, Ermənistan silahlı
qüvvələri ölkəmizə təcavüz edib, torpaqlarımızı işğal edib, qaçqınlarımız ağır vəziyyətdə yaşayırlar,
torpaqlarımız işğaldan azad olunmalıdır. Bizim mövzumuz belə olacaqdır. Biz bunu bütün beynəlxalq
təşkilatlara deyirik, Ermənistan tərəfi də öz fikirlərini bildirir. Ancaq nəticə yoxdur. Düzü, mən anlaya bilmirəm
ki, belə bir forumun keçirilməsi nə qədər məqsədəuyğundur.
U i l y a m T e y l o r: Cənab prezident, həmin forum haqqında öz fikrimizi bildirməyə imkan
yaratdığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm.
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İcazə verin bildirim ki, bu Yalta beynəlxalq konfransına Sizin münasibətiniz, xüsusilə, həmin konfransı
1945-ci ildə keçirilmiş konfransla müqayisəniz çox maraqlı idi. Biz öz aramızda müəyyən fikir mübadiləsi
etmişik və Avropa regionunun qayğıları və onun Qafqaz bölgəsi ilə əlaqələri haqqında da müzakirələr
aparmışıq.
Avropada dəmir filizi və kömür istehsalı ilə məşğul olan təşkilatlar müəyyən razılıq əldə etmişlər və bu
sahədə əməkdaşlığa hazırdırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kiminlə, Qafqaz ölkələri ilə?
U i l y a m T e y l o r: Avropa ölkələri öz aralarında belə razılığa gəlmişlər. Dəmir filizi və kömür
istehsalı ilə məşğul olan təşkilatların əməkdaşlığı ona əsaslanır ki, onlar Fransada və Almaniyadakı dəmir filizi
ehtiyatlarından yenidən istifadə etmək fikrindədirlər. 1950-ci illərdə keçirilmiş iqtisadi konfransların mənası
ondan ibarət idi ki, bir qədər əvvəl iki cəbhədə olan tərəflər bir-biri ilə əməkdaşlığa başlayırdılar. Onlar elə
iqtisadi problemlərlə üzləşmişdilər ki, bu problemlərin öhdəsindən yalnız birlikdə gələ bilərdilər.
Mənə elə gəlir ki, Sizin siyasi cəhətdən narahatlığınız tamamilə ədalətlidir. Ona görə də Sizə bir neçə
sualla müraciət etmək istəyirəm. Münaqişənin siyasi yolla həllinə qədər hansısa məsələdə bizim yardımımız ola
bilərmi? Bəlkə elə bir razılığa gələk ki, biz müəyyən layihələr hazırlayaq, bu layihələrin siyasi mənası olmasın,
lakin həmin layihələri forumun çətiri altında həyata keçirək. Mən bir qədər əvvəl təbii fəlakətlərlə – sel, zəlzələ,
yanğın hadisəsi baş verərsə – bunlarla əlaqədar üç ölkənin əməkdaşlığından bəhs etmişdim.
Mənim fikrimcə, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan alimləri belə təbii fəlakətlərlə əlaqədar bir araya
gəlib ümumi problemlər üzərində işləyə bilərlər. Bilirəm ki, üç ölkə hava nəqliyyatı sahəsində əməkdaşlıq
edərsə, bu, həm maliyyə cəhətdən, həm də ümumiyyətlə, çox maraqlı və əhəmiyyətli ola bilər. Fikrimcə, eyni
zamanda, tələbələr, qəzet redaktorları, hüquqşünaslar arasında da fikir mübadiləsi çox faydalı olar. Digər
layihələr də var. Onları aşağı həcmdə olan layihələr də adlandırmaq mümkündür.
Siz özünüz də bildirdiniz ki, su və ekologiya məsələləri münaqişədə sülh əldə edilməmişdən əvvəl də
müzakirə oluna bilər. Mənə elə gəlir ki, geniş aspektli konkret bir layihənin müzakirəsi də fayda verə bilər.
Açığını desəm, biz enerji, su, nəqliyyat sahəsində layihələri Sizə bilərəkdən təklif edirdik. Bilirdik ki, Siz
bunların hamısı ilə razılaşmayacaqsınız. Amma ümid edirik ki, münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə qədər
bu layihələrdən heç olmasa birini işləmək mümkün olacaqdır.
Əgər Siz buyursanız ki, məsələn, ekologiya və su layihələri ilə əlaqədar işdə irəli gedin, biz bunların
üzərində işləyərək və həmin işə donorları da cəlb edərik. Siz etiraz etməsəniz, biz təbii fəlakət üzrə alimlərin bir
yerə yığışması, tələbələrin fikir mübadiləsi aparması məsələləri ilə əlaqədar razılıq əldə edə bilərik. Mənim
fikrimcə, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq barədə layihə də çox əhəmiyyətli olardı. Ancaq bu layihənin həyata
keçirilməsi münaqişə həll edilənə qədər gözləyə bilər.
Siz özünüz də dediniz ki, Azərbaycan ilə Gürcüstan və Gürcüstan ilə Ermənistan arasında da ayrıayrılıqda bir sıra layihələri həyata keçirmək mümkündür. Biz bu gün Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin
sədri ilə görüşmüşük. O da Azərbaycan ilə Gürcüstan və Gürcüstanla Ermənistan arasında gömrük sahəsində
ayrılıqda əməkdaşlıq etməyin vacibliyini bildirdi.
Azərbaycana səfərə gəlməyimizin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, - biz öz məsuliyyətimizi tam dərk
edirik – hansı layihələrin həyata keçirilməsinin mümkünlüyünü öyrənmək istəyirik. Bu layihələri Sizə təklif
edərkən əvvəlcədən bilirdik ki, bütün bu layihələr işləməyəcəkdir, onların bir çoxunu sonralar həyata keçirmək
mümkündür. Amma biz bilərəkdən Qafqazın hər üç ölkəsinin prezidentlərinə müraciət etdik ki, həmin
layihələrdən hansının həyata keçirilməsinin mümkün olduğunu öyrənək.
Digər bir fikir ondan ibarətdir ki, nəqliyyat nazirləri, gömrük komitələrinin sədrləri Oktyabr forumundan
sonra bir yerə yığışsınlar, Azərbaycan–Gürcüstan, Gürcüstan–Ermənistan əməkdaşlığını müzakirə etsinlər.
Cənab prezident, istəyirik ki, Sizdən öyrənək, bu gün və gələcəkdə nə etmək olar? Siz etiraz etmirsinizsə,
biz bu, ekologiya sahəsində layihələrin həyata keçirilməsi, alimlər, deputatlar arasında fikir mübadiləsi
aparılması, tələbə mübadiləsi edilməsi məsələləri üzərində işləməyə hazırıq.
Cənab prezident, biz Sizin bütün narahatlığınızı anlayırıq. Mənə elə gəlir ki, Siz, Eduard Şevardnadze,
Robert Koçaryan forumun gündəliyi haqqında razılığa gələcəksiniz. Ümid edirəm ki, Tbilisi görüşündən sonra
Bakıda və Yerevanda da bu cür görüşlər keçiriləcək və bunlar başlanmış dialoqun davamı olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən bu barədə fikirlərimi dedim. Sizin bu izahatınızdan sonra bir daha
təkrar edim ki, mən bu barədə fikirlərimi bildirmişəm. Belə bir forumun keçirilməsi üçün prinsip etibarilə əsas
lazımdır. Həmin əsas da Cənubi Qafqazda olan reallıqdan ibarətdir.
Siz Fransa və Almaniya dəmir filizi və kömür yataqlarının birgə işlənilməsi haqqında danışırsınız. Bu
analogiya bizim üçün qətiyyən uyğun deyildir. Siz bunu niyə deyirsiniz – mən başa düşə bilmirəm. Əgər bizim
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münasibətlərimiz Fransa və Almaniyanın əlaqələri səviyyəsində olsaydı, başqa məsələ. Siz 1950-ci illəri misal
gətirirsiniz. Mən sizə dedim, birinci, Avropa parçalandı və Almaniya ilə Fransa arasında sülh yarandı. Onlar
sülh yaranandan sonra bu işləri etdilər. İndi onlar bundan da çox iş görürlər. Bizdə də sülh yaranandan sonra bu
sahədə onlardan daha sürətlə işləyərik. Amma sülh yaranmamış bunu necə etmək olar?
Bilirsiniz, mən açıq danışmaq istəyirəm. Əgər formal bir forum keçirmək məqsədi varsa, bunun
əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bugünkü reallıq buna imkan vermir. Mən çadırda yaşayan qaçqınlara izah edə
bilmərəm ki, onların torpaqları nə üçün işğal olunubdur. Onlar çadırlarda yaşayır, mən gedib hansı iqtisadi
əməkdaşlıqla məşğul ola bilərəm?
Bir neçə gün bundan öncə mən ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın xüsusi nümayəndəsi Keri Kavano ilə
görüşdüm. Güman edirəm, bizim söhbətimizin məzmunu sizə məlumdur. Ancaq mən bu barədə bir neçə kəlmə
yenə də demək istəyirəm.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına bel bağlamışıq. Lissabon sammitindən sonra, 1997-ci ilin əvvəlində biz
çox istədik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Minsk qrupunda həmsədrlik etsin. Amerika bu missiyanı öz üzərinə
götürdü. Amma o vaxtdan 3 il keçib, biz noyabr ayında ATƏT-in növbəti sammitinə gedəcəyik. Amerika
Birləşmiş Ştatları bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün nə edibdir? Etdiyi o olmuşdur ki, keçən ilin
noyabr ayında Rusiyanın layihəsinə səs verib, gəlib bizə dedilər «ümumi dövlət» formulunu qəbul edin,
beləliklə də Dağlıq Qarabağa müstəqillik verin. Biz bunu qəbul edə bilmərik. Hətta indi də Amerika
Konqresində deyirlər ki, gəlin Azərbaycana daha da məhdudiyyət qoyaq, - nə üçün o, «ümumi dövlət»
formulunu qəbul etmir? Ermənistan da bunu əlində bayraq edərək hər yerdə deyir ki, «Minsk qrupu çox yaxşı
təklif veribdir, Azərbaycan onu qəbul etmir, ona görə də sülh yarana bilmir». Bizə bu məsələnin həll olunması
lazımdır. Bu məsələ həll ediləndən sonra başqa məsələlərin həlli çətin bir problem olmayacaqdır. Mən sizə
dedim, indi, bu məsələ həll olunmamış, biz gedib oturub əməkdaşlıqdan danışaq, - bu, real deyildir, biz bunu
edə bilmərik.
Siz ekologiya, su sahəsində bir-iki layihədən danışdınız. Mən də bununla razıyam. Ancaq bundan ötrü
forum keçirmək lazım deyildir. Yenə də deyirəm, xanım Olbrayt təklif etmişdi, qoy baş nazirlər Tbilisidə
görüşsünlər, bu sahədə hansı işlər görmək mümkündürsə, ilkin mülahizələr aparsınlar. Ondan sonra görək hansı
layihəni həyata keçirmək olar. Həmin layihəni həyata keçirmək üçün bəlkə də bir forum lazımdır.
İndi siz deyirsiniz ki, təbii fəlakət, yaxud zəlzələ olanda bir-birinizə necə kömək edəcəksiniz? Siz tarixi
xatırlayın. 1989-cu ildə Ermənistanda, Spitakda zəlzələ oldu. Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişə
başlanmasına baxmayaraq, Azərbaycan öz köməyini göstərmək üçün oraya bir təyyarədə yüzə qədər insan
göndərdi. Ancaq bizim təyyarəni orada qəbul etmədilər. Həmin təyyarə orada qəzaya uğradı, bizim insanlar
tələf oldular. Bu, hələ o vaxt idi ki, bizim aramızda belə bir düşmənçilik yox idi. Nə torpaqlar işğal olunmuşdu,
nə də qaçqınlar var idi, - heç bir şey yox idi. Amma görürsünüz, onlar necə münasibət göstərdilər. İndi biz bu
gün necə gedib danışa bilərik ki, zəlzələ olanda gəlin bir-birimizə kömək edək?
Zəlzələ olanda onsuz da dövlətlər bir-birinə kömək edirlər. Məsələn, Türkiyədə böyük zəlzələ baş verdi.
Prezident Süleyman Dəmirəl mənə danışırdı ki, oraya 60 ölkədən xilasedicilər gəlmişdilər. İmkanlarımızın
məhdud olmasına baxmayaraq, biz orada həkimlər, xilasedicilər və xüsusən, İzmit neftayırma zavodundakı
yanğının söndürülməsi üçün yanğınsöndürənlər də göndərdik. Onlar orada böyük bir fəaliyyət göstərdilər.
Türkiyə ilə bizim bu barədə heç bir müqaviləmiz, danışığımız və layihəmiz yox idi.
Belə hərəkətlər dünyada təbii haldır. İndi bu hadisəni əsas götürərək başlayaq ki, Ermənistanla bu sahədə
əməkdaşlıq etmək istəyirik, gəlin forumda bu barədə danışaq, - mən bunu başa düşə bilmirəm.
Yenə də deyirəm, biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə iqtisadi sahədə çox geniş əməkdaşlıq edirik. Biz beş
il bundan əvvəl «Əsrin müqaviləsi» adlı neft müqaviləsi imzalamışıq. Ondan sonra 19 müqavilə imzalanıbdır.
Onların əksəriyyətində Amerikanın neft şirkətləri iştirak edirlər. Biz bir çox başqa sahələrdə də əməkdaşlıq
edirik.
Amerika Bakı-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişində maraqlıdır, biz də bunda maraqlıyıq. Yaxud Transxəzər
layihəsini – Türkmənistan qazının Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycana gəlib Türkiyəyə keçməsi layihəsini
dəstəkləyirik. Bunlar regional əməkdaşlıq üçün çox böyük layihələrdir. Transxəzər layihəsi – bu xətt
Türkmənistandan, Azərbaycandan, Gürcüstandan, Türkiyədən keçir. Yaxud, Bakı-Ceyhan kəməri
Azərbaycandan, Gürcüstandan, Türkiyədən keçir və burada Amerikanın və Avropanın bir çox şirkətləri iştirak
edəcəklər. Yəni biz harada mümkündür, real əməkdaşlıq edirik və bundan sonra da edəcəyik. Amma biz
özümüz-özümüzü aldadaraq, niyə gedib real olmayan işlərlə məşğul olmalıyıq?
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Mən yenə də gözləyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu
ilə həll olunması üçün təsirli addımlar atsın. Ancaq siz bizə elə layihələr deyirsiniz ki, bunun heç bir əhəmiyyəti
yoxdur.
Nəhayət, mən konkret olaraq deyirəm: baş nazirlər Tbilisidə görüşə bilərlər, hansı layihələr mümkündür –
o barədə müəyyən müzakirə apara bilərlər. Amma qısa bir müddət, cəmisi bir ay qalıbdır. Mən bir ay bundan
sonra böyük bir forum keçirilməsini təsəvvür edə bilmirəm. Sağ olun.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ SƏDRİ
LORD RASSEL-CONSTONLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
17 sentyabr 1999-cu il
Hörmətli cənab lord, hörmətli cənab sədr! Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram, bizim ölkəyə xoş
gəlmisiniz. Mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri seçilməyiniz münasibətilə sizə təbrik məktubu
göndərmişdim. İndi isə şəxsən görüşərək sizi bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm və bu böyük işinizdə sizə
gələcək uğurlar arzulayıram.
Bir müstəqil dövlət kimi Azərbaycan Avropa Şurası ilə hərtərəfli əməkdaşlıq edir. Biz bu əməkdaşlığı
qiymətləndiririk. Hesab edirəm ki, biz ötən dövrdə bu sahədə xeyli işlər görmüşük. Şübhəsiz ki, Azərbaycan
Avropa ölkəsi olduğu üçün və xüsusən Avropanın tam kənar bir hissəsində, Avropanın Asiya ilə birləşdiyi
yerdə yerləşən bir ölkə kimi Avropanın bütün strukturlarında iştirak etmək istəyir. Biz məmnunuq ki,
Azərbaycana Avropa Şurasında qonaq statusu verilibdir. Ümid edirik ki, indiyədək görülən işlər, bizim
əməkdaşlığımız, Azərbaycanın Avropa Şurasına tam üzv olmasına gətirib çıxaracaqdır. Yəni bununla onu
demək istəyirəm ki, biz Avropa Şurası ilə bundan sonra daha da geniş əməkdaşlıq edəcəyik.
Məmnunam ki, siz artıq bizim ölkəmizdə bəzi sahələrlə tanış olmusunuz. Xüsusi təşəkkür edirəm ki, siz
zəhmət çəkib, qaçqınlar yaşayan çadır şəhərciklərində olmusunuz, bizim həyatımızın, bugünkü reallığımızın bu
ağır hissəsini öz gözlərinizlə görmüsünüz. Ona görə də yəqin sizin Azərbaycan haqqında müəyyən
təəssüratlarınız vardır. Güman edirəm ki, bundan sonra bizim əməkdaşlığımız bu təəssüratları daha da
genişləndirəcəkdir. Buyurun.
Bizim ölkəmizin, gənc, müstəqil dövlətimizin problemləri çoxdur. Qısaca desək, məndən əvvəl Sizinlə
söhbət aparan rəsmi şəxslər yəqin Sizə bildiriblər ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesi gedir. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri qəbul olunubdur, bu sahədə xeyli işlər
görülüb və gələcəkdə də görüləcəkdir.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsasən böyük özəlləşdirmə proqramı, torpaq islahatı həyata
keçirilir. Keçmişdə, sovet hakimiyyəti dövründə dövlətin əlində olan torpaqların hamısı indi bu islahatın
əsasında kəndlilərə, vətəndaşlara qaytarılır.
Mən Sizə əvvəlcə də dedim ki, Azərbaycan Avropanın şərqində, Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu yerdə
yerləşən bir ölkədir. Elə buna və bir neçə başqa səbəblərə görə də Azərbaycan özündə həm Avropanın, həm də
Şərq aləminin dəyərlərini toplayıbdır. Bu, bizim ölkəmizin tarixi keçmişinə aid olan xüsusiyyətidir. Ancaq belə
bir tarixi keçmişi olan ölkə, xalq indi demokratik və dünyəvi dövlət qurur. Mən Azərbaycanda dünyəvi dövlət
qurulduğunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Xüsusən indi Azərbaycanın ətrafında - Şimali Qafqazda, Orta
Asiyada, cənubdakı və şimaldakı qonşu ölkələrdə gedən ağır proseslərə baxaraq, mən bir daha bəyan edirəm ki,
Azərbaycan tutduğu bu yolla həmişə gedəcəkdir. Dünyəvi dövlət prinsiplərini inkişaf etdirmək üçün
Azərbaycanda bütün əsaslar yaranıbdır və xalqımız bu ənənələri çoxdan mənimsəyibdir.
Azərbaycan xalqı hələ XIX əsrdən indiyə qədər Avropa dəyərlərindən bəhrələnərək böyük inkişaf yolu
keçibdir, ona görə də böyük elmə, mədəniyyətə, təhsilə malikdir. Ancaq şübhəsiz ki, Azərbaycanın həm
daxilində, həm də xaricdə ölkəmizdə gedən bu proseslərə təsir edən qüvvələr, amillər vardır. Bunların heç birinə
baxmayaraq biz öz tutduğumuz yolla gedirik. Biz demokratiya, insan, söz azadlığı, siyasi plüralizm və mətbuat
azadlığı prinsiplərini - bütün bu prinsipləri həyata keçirmişik və bundan sonra da həyata keçirəcəyik.
Ölkəmiz üçün çox əhəmiyyət daşıyan odur ki, biz Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik.
Mən bunu ona görə xüsusi qeyd edirəm ki, 5-6 il bundan əvvəl bir tərəfdən Ermənistanla müharibə apararaq,
ikinci tərəfdən daxilində ictimai-siyasi sabitlik olmadığından Azərbaycan çox böyük çətinliklər içərisində idi.
Siz 1999-cu ilin sonunda Azərbaycana gəlmisiniz. Əgər siz 1993-cü, hətta 1994-cü ildə buraya gəlmiş
olsaydınız Bakının küçələrində rahat gəzə bilməzdiniz. Biz ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək üçün çox ağır,
çətin yol keçdik, ancaq buna nail olduq.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı Sovet İttifaqı dağılandan sonra yaranmış iqtisadi tənəzzülə bir neçə il bundan
əvvəl son qoydu. 1995-ci ildən biz artıq ölkənin iqtisadiyyatında inkişafı təmin etdik. Biz inflyasiyanın qarşısını
almışıq, milli valyutamızın dəyərini möhkəmləndirmişik və insanların yaşayışını müəyyən qədər
yaxşılaşdırmışıq. Bu sahədə böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, biz ölkəmizin qapılarını bütün dünyaya
açaraq xarici investisiyanın Azərbaycana cəlb olunması sahəsində nailiyyətlər əldə etdik.
Biz iki gündən sonra Azərbaycanda tarixi bir hadisəni, dünyanın böyük neft şirkətləri ilə Azərbaycanın
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imzaladığı ilk müqavilənin - "Əsrin müqaviləsi"nin 5-ci ildönümünü qeyd edəcəyik. Biz 5 il bundan əvvəl
böyük iradə nümayiş etdirib, böyük riskə gedib belə bir müqaviləni imzaladıq. Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki,
bu 5 il müddətində biz böyük nailiyyətlər əldə etdik.
Sizin ölkənin, yəni Böyük Britaniyanın fəxri olan "Britiş Petroleum" şirkəti Azərbaycanda həm birinci
müqavilədə, həm də sonrakı müqavilələrdə çox görkəmli yer tutur. Ancaq o, tək deyil, - ondan əlavə "Remko",
"Monument oyl" və başqa şirkətlər də vardır. Sizin indi yaşadığınız Strasburqun, yəni Fransanın da iki böyük
neft şirkəti - "Elf Akiten" və "Total" şirkətləri artıq bizimlə çox geniş əməkdaşlıq edirlər. Ötən dövr ərzində biz
19 müqavilə imzalamışıq və bu müqavilələr 14 ölkəni təmsil edən 32 neft şirkəti ilə imzalanıbdır.
Mən bu məsələni ona görə xüsusi qeyd edirəm ki, biz bu 5 illik yubiley ərəfəsindəyik. Bir də ona görə ki,
bu, sadəcə onu göstərir ki, bizim ölkəmiz açıqdır və biz xarici investisiyanı cəlb edə bilirik. Biz bundan sonra da
xarici investisiyanı cəlb edib ölkəmizin iqtisadi inkişafını təmin edə biləcəyik.
Bu dediklərim həm bizim problemlərimizdir, həm də gördüyümüz işlərdir. Ancaq bizim ölkənin ən böyük
problemi, dərdi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bu münaqişə haqqında sizin yetərli
məlumatınız vardır.
Bu münaqişə 1988-ci ildən başlayıbdır və indiyə qədər davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələri müəyyən
səbəblərə görə Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edib və indiyə qədər işğal altında saxlayırlar. İşğal
olunmuş torpaqlardan Azərbaycan vətəndaşları zorla çıxarılıb və çadırlarda yaşayır. Mən bir daha sizə təşəkkür
edirəm ki, siz zəhmət çəkib vertolyotla gedib onları gördünüz.
Biz Azərbaycanda heç vaxt müharibə tərəfdarı olmamışıq. Münaqişəni də Azərbaycan başlamayıbdır.
Ermənistan Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağa iddia edərək münaqişəyə başlayıbdır. Bu isə böyük
müharibəyə gətirib çıxarıb, qan tökülübdür, insanlar tələf olubdur. İşğal olunmuş torpaqlarda 700-dən artıq
kənd, şəhər, qəsəbə, yaşayış məntəqələri viran edilibdir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, biz həmişə
məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinin tərəfdarı olmuşuq. Məhz buna görə də 1994-cü ilin may ayında biz
Ermənistanla atəşin dayandırılması haqqında saziş imzalamışıq və bu sazişə indiyə qədər riayət edirik. Beş ildən
artıqdır ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan atəşkəs rejimi şəraitində yaşayır. Amma məsələ bu vəziyyətdə
qala bilməz. Bizim üçün bu, çox ağırdır. Çünki, artıq qeyd etdim, bizim torpaqlarımız işğal altındadır, insanlar
çadırlarda yaşayırlar. Ermənistan üçün bəlkə bizim kimi ağır deyildir. Amma onlar üçün də bu, böyük
problemdir. Ona görə də, şübhəsiz ki, dil tapmaq lazımdır. Düzgün qərar qəbul edilməlidir, ədalətli sülh əldə
etməliyik.
Bilirsiniz ki, bu məsələ ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Minsk qrupunun həmsədrləri - Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa bu işlərə rəhbərlik edirlər. Ötən illər biz onlarla çox geniş əməkdaşlıq
etmişik. İki dəfə - 1994-cü ilin dekabrında Budapeştdə və Lissabonda ATƏT-in zirvə görüşlərində ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi müzakirə edilib və bu barədə müvafiq qərarlar qəbul olunubdur. Ondan öncə, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın torpaqları işğal olunan zaman işğal edilmiş
torpaqlardan Ermənistan silahlı qüvvələrinin qeyd-şərtsiz çıxması haqqında qətnamələr qəbul edibdir. O
qətnamələr Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilməyibdir, Budapeştdə, Lissabonda qəbul olunmuş prinsiplər isə
yenə də Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə həyata keçirilməyibdir.
Siz bilirsiniz, Lissabon zirvə görüşündən sonra ATƏT-in Minsk qrupu iki təklif irəli sürdü. Biz onların
ikisinə də müsbət münasibət göstərdik. Ancaq onlar həyata keçirilmədi. Çünki Ermənistan o təklifləri qəbul
etmədi. Keçən ilin sonunda yeni bir təklif irəli sürüldü. Bu təklifi də biz qəbul etmədik. Əvvəlki iki təklif
Azərbaycanın tələblərini o qədər də təmin etmirdi, ancaq müəyyən qədər ədalətli hesab oluna bilərdi. Onların
əsasını təşkil edən prinsiplər ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli
özünüidarəetmə statusu verilsin, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqları
azad edilsin və yerlərindən zorla çıxarılmış insanlar öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtsınlar, Dağlıq Qarabağın
əhalisinin hamısının - həm azərbaycanlıların, həm də ermənilərin təhlükəsizliyi təmin edilsin. Ermənistan bunu
qəbul etmədi.
Son təklif isə ondan ibarətdir ki, "Ümumi dövlət" formulu irəli sürülür. Yəni formal olaraq Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü saxlanılır və Azərbaycanın ərazisində Dağlıq Qarabağ kimi yeni bir dövlət yaranır. Azərbaycan
dövlətinin isə özünün tərkibində olan və bu bölgəsində yaranan dövlətə heç bir hüququ olmur.
Məlumdur ki, Ermənistan tərəfi münaqişə başlanandan qarşısına məqsəd qoyub: ya Dağlıq Qarabağı
Ermənistana tamamilə qatmaq, yaxud da ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu əldə etmək. Son təklif, yəni
"Ümumi dövlət" formulu Ermənistanın bu iddiasını şübhəsiz ki, təmin edir. Biz isə, görünür ki, özümüzözümüzü aldatmalı olacağıq. Düşünəcəyik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmayıbdır, Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın tərkibindədir, yəni ərazisindədir, amma Dağlıq Qarabağ tam müstəqildir. Təbiidir ki, biz bunu
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qəbul edə bilməzdik və bu gün də deyirəm ki, biz bunu qəbul edə bilmərik.
Son 15 gündə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Dağlıq Qarabağ problemi üzrə xüsusi səfiri və
Rusiyanın xarici işlər naziri bizim bölgəmizi - həm Ermənistanı, həm də Azərbaycanı ziyarət etmişlər. Mən
onların ikisi ilə də çox ətraflı danışıqlar aparmışam və açıq-aydın bildirmişəm ki, həm Amerika Birləşmiş
Ştatları, həm Rusiya, həm də Fransa Lissabon zirvə görüşündə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri kimi
üzərlərinə düşən vəzifəni indiyə qədər yerinə yetirməyiblər. Biz hesab edirik ki, Minsk qrupu və onun
həmsədrləri Azərbaycan üçün münasib olan yeni təklif təqdim etməlidirlər. Belə olmasa məsələ həll edilə
bilməyəcəkdir.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan təcavüzə məruz qalmış bir ölkədir. Azərbaycanın bir milyondan artıq qaçqını
yeddi ildir ki, çadırlarda yaşayırlar. Bizim millətimiz dözümlüdür, ancaq hər dözümün də bir həddi vardır.
Mən bunları sizə bildirərək bir daha bəyan edirəm ki, biz məsələnin yalnız və yalnız sülh yolu ilə həll
olunmasının tərəfdarıyıq. Bunun üçün bundan sonra da çalışacağıq, atəşkəs rejimini qoruyub saxlayacağıq. Bu
məqsədlə son dəfə Yaltada Ermənistan prezidenti Koçaryanla mənim görüşümün nəticəsində biz müdafiə
nazirlərinə göstəriş verdik ki, onlar görüşsünlər və lazımi tədbirlər görsünlər. Bir neçə gün bundan öncə
sərhəddə Ermənistanın müdafiə naziri ilə Azərbaycanın müdafiə naziri görüşüblər, danışıqlar aparıblar və
atəşkəs rejiminin daha da möhkəmlənməsi üçün tədbirlər həyata keçirəcəklər.
Biz sülh əldə etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışırıq. O cümlədən son zamanlarda
Azərbaycan prezidenti və Ermənistan prezidentinin görüşləri də, hesab edirəm, çox əhəmiyyətlidir. Ancaq
məsələni həll etmək üçün Minsk qrupu, ATƏT daha ciddi çalışmalıdır.
Siz buyurdunuz ki, təşkilatınız münaqişələrin həll edilməsi ilə məşğul olmur. Biz bunu bilirik. Ancaq eyni
zamanda siz bu işə çox böyük maraq göstərirsiniz. Bu, bizi sevindirir. Güman edirik ki, böyük maraq göstərərək
və Avropa Şurası kimi, Avropanın bütün bölgələrində sülhün, əmin-amanlığın təmin olunmasına nail olmaq
üçün siz də öz səylərinizi imkan dairəsində qoyacaqsınız.
Siz buyurdunuz ki, Gürcüstanın Avropa Şurasına qəbul olunmasından guya biz narahatıq. Bu, belə deyil.
Biz sevinirik. Mən prezident Şevardnadzeni bu münasibətlə təbrik etdim. Gürcüstanla Azərbaycan arasında çox
gözəl dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri vardır. Bizim xalqlarımız əsrlər boyu dostluq ediblər. İndi müstəqil dövlətlər
kimi, Cənubi Qafqazda olan müstəqil dövlətlər kimi, Gürcüstanla Azərbaycanın əlaqələri, hesab edirəm ki,
nümunə ola bilər. Xüsusən son vaxtlar Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunması üçün, yəni sizə
söylədiyim müqavilənin həyata keçirilməsi üçün Bakıdan Gürcüstan ərazisi ilə Qara dənizdəki Supsa limanına
neft kəmərinin çəkilməsi və Azərbaycandan Türkiyəyə nəzərdə tutulan Bakı-Ceyhan neft kəmərinin
Gürcüstandan çəkilməsi - bunlar hamısı bizim Gürcüstanla nə qədər sıx əməkdaşlıq etdiyimizi göstərir. Biz arzu
edirik ki, təkcə Gürcüstanla Azərbaycan arasında yox, bütün Cənubi Qafqaz ölkələri arasında sülh olsun,
mehribanlıq olsun, əməkdaşlıq olsun.
Sizin Avropa Şurasının parlamentlər vasitəsilə Cənubi Qafqaz ölkələrində, onların arasında bir-birinə
münasibət, inam yaranması üçün apardığınız tədbirlər də, şübhəsiz ki, əhəmiyyətlidir. Biz bu tədbirlərin - mart
ayında üç ölkənin, yəni Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan parlamentləri sədrlərinin Fransada sizin
rəhbərliyiniz altında keçirilən görüşünün, sonra Tbilisidəki görüşünün məhz Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məqsədi daşıdığını əsas götürürük.
Bizim başqa problemlərimiz də çoxdur. Onların hamısını danışsam gərək biz bir neçə saat söhbət edək.
Ancaq mən əsas problem haqqında sizə dedim və sizi əmin edirəm ki, əgər bu əsas problem həll olunsa, sülh
yaransa qalan problemlərin hamısı - həm daxili, həm xarici problemlər daha asanlıqla həll oluna bilər. Ona görə
mən sizə müraciət edirəm ki, siz və ümumiyyətlə, Avropa Şurası Cənubi Qafqazda tam sülhün, əmin-amanlığın,
ədalətli sülhün yaranmasına bundan sonra da çalışasınız və bizə kömək edəsiniz.
Bəlkə siz mənim bu sözlərimi dinləməkdən yoruldunuz. Ancaq mən sizin sualınıza cavab olaraq bunları
deyirəm.
Şimali Qafqazda və konkret olaraq indi Dağıstanın ərazisində gedən proseslər, yəni terror aktları,
Dağıstanın ərazisinə soxulmuş quldurlar bizi çox narahat edir.
Bizim Rusiya ilə sərhədimiz Dağıstandan keçir. Dağıstan isə Rusiyanın tərkibində bir respublikadır, yəni
Rusiya Federasiyasının bir subyektidir. Biz həmişə hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinin
tərəfdarı olmuşuq və bu gün Rusiyanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasının tərəfdarı kimi çıxış edirik. Ona
görə də biz hesab edirik ki, Dağıstan Rusiyanın ayrılmaz hissəsidir və ayrılmaz hissəsi olmalıdır. Rusiyanın
hakimiyyəti Dağıstanda bundan sonra da davam etməlidir.
Belə döyüşlər, terror aktları, bu cür çox qorxulu partlayışlar və sairə hər bir ölkə üçün təhlükəlidir. Biz
məsafəcə Dağıstana çox yaxın olduğumuza görə bundan çox narahatıq.
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Bir də bilməlisiniz ki, Dağıstanda təxminən 120-130 min azərbaycanlı yaşayır. Dağıstanla Azərbaycan
arasında belə bir vəziyyət var ki, Dağıstanda olan ləzgilərdən Azərbaycanda da yaşayanlar çoxdur.
Azərbaycanda avarlar da çoxdur və Dağıstanın başqa etnik qruplarından da Azərbaycanda var. Ona görə də
bunlar hamısı tarixən həmişə bizi bir-birimizə bağlayıbdır.
Dağıstan bizim üçün dost ölkədir. Şübhəsiz ki, Rusiyanın ayrılmaz bir hissəsi olaraq. Biz arzu edirik ki,
tezliklə Rusiya federal qüvvələri və Dağıstanın öz qüvvələri Dağıstanda gedən bu proseslərə son qoysunlar,
orada sabitliyi, əmin-amanlığı təmin etsinlər.
Mətbuatda verilən məlumatlardan demək istəyirəm ki, orada guya islam ekstremistləri, guya mürtəce
siyasət həyata keçirmək istəyənlər, başqaları - onlar şübhəsiz ki, Dağıstana heç vaxt xeyir gətirə bilməzlər.
Dağıstan xalqlarının hamısı islam dininə itaət edirlər. Amma islam dini heç vaxt nə terrorizmin, nə də
ekstremizmin tərəfdarı olmayıbdır. Hesab edirəm ki, o terroristlər sadəcə, insanların hissiyyatlarından istifadə
edirlər.
Rusiyadakı partlayışlar, şübhəsiz ki, çox qeyri-adi bir haldır. Rusiyanın, yaxud keçmiş Sovet İttifaqının
tarixinə nəzər salsanız mən belə şeylər xatırlaya bilmirəm. Mən bunu xatırlaya bilmirəm. Çünki hər halda o
dövrün böyük bir hissəsi mənim gözümün qarşısında olubdur. Bir də biz kitabları da oxuyuruq, tarixi oxuyuruq.
20-ci illərdən bu tərəfə mən Rusiyanın ərazisində belə partlayışlar olduğunu görməmişdim, eşitməmişdim.
Bizim arzumuz odur ki, Rusiyanın hökuməti, Rusiyanın hakimiyyəti tezliklə bu hadisələrə son qoysun, onların
qarşısını alsın. Cinayətkarlar yaxalansın, cəzalansın və ümumiyyətlə, Rusiyada ictimai-siyasi sabitlik təmin
olunsun.
Rusiya bizim üçün dost ölkədir. Rusiya ilə bizim geniş əlaqələrimiz vardır və istəyirik ki, Rusiyada, o
cümlədən, Rusiyanın böyük bir hissəsi olan Şimali Qafqazda sülh olsun, əmin-amanlıq olsun, sabitlik olsun.
Görürəm, daha sualınız yoxdur. Sağ olun.
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ATƏT-in HAZIRKI SƏDRİ, NORVEÇİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ KNUT VOLLEBEK İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
18 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir, hörmətli cənab sədr!
Mən sizi və sizinlə bərabər Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyətinizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və
deyirəm ki, Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Biz sizi qəbul edərkən bir neçə hisslər keçiririk. Birincisi, biz ATƏT ilə artıq çox illərdir ki, əməkdaşlıq
edirik və ATƏT-in nümayəndələri, xüsusən bu beynəlxalq təşkilatın sədri ilə görüşməyimiz həmişə bizim üçün
əlamətdar hadisə olubdur.
Məlumdur ki, Azərbaycan üçün ən ağır, böyük, çətin problem olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi ATƏT-in və ATƏT tərəfindən yaradılmış Minsk qrupunun
üzərinə qoyulmuşdur. Ona görə də biz ATƏT-in indi fəaliyyətdə olan sədri kimi sizi bölgədə və xüsusən
Azərbaycanda səbirsizliklə gözləyirdik. Təşəkkür edirəm ki, gəlmisiniz.
Siz eyni zamanda Norveçin xarici işlər nazirisiniz. Bilirəm ki, nümayəndə heyətinizdə Norveç ölkəsinin iş
adamları və başqa rəsmi nümayəndələri də vardır. Norveç ilə Azərbaycan arasında çox geniş əməkdaşlıq
mövcuddur. Biz sentyabrın 20-də 5 il bundan əvvəl imzalanmış böyük neft müqaviləsinin – «Əsrin
müqaviləsi»nin 5 illiyini qeyd edəcəyəyik. Bu müqavilənin əsasını qoyanlardan biri də Norveçin «Statoyl»
şirkətidir. Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, müqavilənin həyata keçirilməsində Norveçin başqa şirkətləri də çox
fəal iştirak ediblər. Buna görə biz sizi Norveçin xarici işlər naziri kimi də qəbul edirik və hesab edirəm ki, bu
sahədə də bizim danışılası sözlərimiz vardır.
Beləliklə, indi biz çox geniş danışıqlar apara bilərik. Hansı məsələlərin müzakirəsinə başlamaq imkanını
mən sizə verirəm. Buyurun.
K n u t V o l l e b e k: Cənab prezident, çox sağ olun ki, məni və məni müşayiət edən böyük nümayəndə
heyətini belə nəvazişlə qarşılayırsınız.
Mən çox şadam ki, bu, ATƏT sədrinin bu bölgəyə birinci səfəridir. Üzr istəyirəm ki, bu səfəri bir qədər
əvvəl həyata keçirməyə imkanım olmadı, buna vaxt imkan vermədi. İndi isə imkan olduğuna görə buradayam.
Lakin bir halda ki, Siz məni həm də Norveçin xarici işlər naziri kimi qarşılayırsınız, ölkələrimizin
ikitərəfli münasibətləri haqqında da bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Hər şeydən əvvəl, Norveç kralının Sizə
böyük salamları vardır. O, Sizin Norveçə 1996-cı ildəki rəsmi səfərinizi yaxşı xatırlayır. Ümumiyyətlə,
Norveçin son illər əlaqələrini bu cür inkişaf etdirdiyi ölkələrin sayı azdır.
Cənab prezident, Siz doğru dediniz ki, bu əməkdaşlığın əsasını Norveçin dövlət neft şirkəti olan «Statoyl»
qoymuşdur. Bu əməkdaşlığı Norveçin digər şirkətləri davam etdirmişlər. Lakin xoşbəxtlikdən, neft sahəsində
başlanmış bu əməkdaşlıq digər sahələri də əhatə edir.
Cənab prezident, yəqin Siz Norveçin Baş nazirinin məktubunu almısınız. O, «Əsrin müqaviləsi»nin 5-ci
ildönümü münasibətilə sentyabrın 20-də keçirəcəyiniz təntənəli mərasimlə əlaqədar Sizə məktub göndərmişdir.
Bu gün mən qaçqınların məskunlaşdığı düşərgədə oldum. Gördüm ki, Norveçin Qaçqınlar şurası orada
çox fəal işləyir və sizin ölkənin rəsmi şəxsləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bu da Norveçin qeyri-dövlət təşkilatları
ilə sizin ölkənin rəsmi dairələri arasındakı yaxşı münasibətlərin nümunəsidir.
Cənab prezident, mən Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə də görüşmüşəm. Biz onunla birlikdə nahar da
etmişik. Biz günorta vaxtı kukla teatrına da getdik, bir tamaşaya da baxdıq. Orada Azərbaycan və Norveç
müsiqisinə qulaq asdıq. Qaçqın uşaqları xorla mahnılar oxuyurdular. Bu, teatrlaşdırılmış çox möhtəşəm bir
tamaşa idi. Tamaşanın ortasında «Vikinq» gəmisi səhnəyə çıxarıldı. Gəminin üzərində həm Norveç, həm də
Azərbaycan bayraqları var idi.
Mənə elə gəlir ki, biz yaranmış bu cür ikitərəfli münasibətləri gələcəkdə də davam etdirməliyik.
Azərbaycanın Baş naziri bizim dəvətimizi qəbul etmişdir. Elə bilirəm ki, o, lap yaxın vaxtlarda Norveçə səfər
edəcəkdir. Biz sizin ölkənin xarici işlər nazirini gələn il Norveçdə gözləyəcəyik.
Məlumdur ki, mən buraya ilk növbədə ATƏT-in hazırkı sədri kimi gəlmişəm. Əlbəttə ki, bir sədr kimi
məni Qafqazda olan vəziyyət çox narahat edir. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında hazırda müharibə
getməməsinə baxmayaraq, müharibənin qalıqları kimi hər iki tərəfdən qaçqınlar vardır. Bu, eyni zamanda
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qaçqınların çətin şəraitdə yaşaması və münaqişənin törətdiyi problemlər bizi narahat edir. Müharibədən sonra
yaranmış vəziyyət adi adamların da həyatını çətinləşdirmişdir. Ona görə də elə bilirəm ki, ümumiyyətlə, bu bölgədə sülh prosesinə təhlükə vardır.
Cənab prezident, Sizinlə Vaşinqtondakı görüşümüzü çox böyük məmnuniyyətlə xatırlayıram. Həmin
görüş çox gözəl şəraitdə keçdi. Bu görüşdə xarici işlər nazirləri ilə yanaşı, Gürcüstanın və Ermənistanın
prezidentləri də iştirak edirdilər. Həmin görüşdə ümumiyyətlə, münaqişənin həlli istiqamətində irəliyə getmək
arzusu ifadə olunmuşdu. Məhz bu görüşdən sonra hadisələr müsbət istiqamətdə inkişaf etmişdir. Siz
ermənistanlı həmkarınızla görüşmüsünüz. Sizin xarici işlər naziri də Ermənistanın xarici işlər naziri ilə
görüşmüşdür.
Mən iki həftə bundan əvvəl Osloda Minsk qrupunun üç həmsədri ilə görüşmüşəm. Biz həmin görüşdə bir
sıra məsələləri müzakirə etmişik. Həmsədrlər mənə məlumat verdilər ki, Siz belə bir arzu ifadə etmisiniz ki,
Minsk qrupu və ümumiyyətlə, ATƏT öz işini daha da fəallaşdırsın, münaqişənin həllində daha fəal iştirak etsin.
Əlbəttə ki, biz üzərimizə düşən vəzifəni tam anlayırıq. Lakin eyni zamanda, hesab edirik ki, münaqişənin sülh
yolu ilə həllində ikitərəfli danışıqlar, görüşlər də çox vacibdir. Həm mən, həm də üç həmsədr Sizin qərara
gəldiyiniz bu məsələyə öz dəstəyimizi verməyə hazırıq.
Sentyabrın 29-da Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Nyu-Yorkda görüş keçirəcəklər. Biz
Sizin ölkənin xarici işlər naziri ilə razılaşmışıq ki, bu görüşdən sonra dərhal telefon əlaqəsi saxlayaq və görüşün
gedişi, əldə olunan razılıq haqqında fikir mübadiləsi aparaq, görək ATƏT öz tərəfindən hansı yardımı edə bilər.
Cənab prezident, mən Ermənistandakı görüşlərdən çox məmnun qayıtmışam. Yerevanda ümumiyyətlə,
bu ikitərəfli görüşlərə çox müsbət yanaşırlar. Onlar razıdırlar ki, kompromislər olmasa bu münaqişə həll edilə
bilməz. Elə bunun nümunəsidir ki, mən dünən buraya gələndə özümlə üç əsir gətirmişəm. Onların şərtsiz və
birtərəfli qaydada azad olunması göstərir ki, Ermənistan tərəfi ATƏT-in sammiti başlayana qədər bütün əsirləri
azad etməyə hazırdır.
Cənab prezident, mən elə bilirəm ki, söhbəti davam etdirmək üçün sözü Sizə verməliyəm. Lakin bir
məsələni də qaldırmaq istəyirəm. Bu da Bakıda ATƏT-in ofisinin açılması məsələsidir. Biz sizin xarici işlər
naziri ilə bu məsələni müzakirə etmişik. Azərbaycan ATƏT-in çox fəal üzvlərindən biridir. Biz Azərbaycanın
ATƏT-də fəal iştirakına çox böyük hörmətlə yanaşırıq. Elə bilirik ki, ATƏT-in Bakıda ofisinin açılması
ümumiyyətlə, bizim əlaqələrimizin daha da inkişaf etməsinə və ATƏT-in planlaşdırdığı layihələrin burada həyata keçirilməsinə yardım etmiş olar.
Bizim səfir ATƏT-in adından Azərbaycanda çox fəal işləyir. Bu sahədə artıq memorandum
imzalanmışdır. Bizim işimiz bununla məhdudlaşmır. Elə bilirik ki, işimizin daha geniş vüsət alması üçün Bakıda
ATƏT-in ofisinin açılması çox lazımlı olardı. Cənab prezident, sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birincisi, Norveç kralının mənə göndərdiyi salama görə təşəkkürümü bildirirəm
və xahiş edirəm ki, mənim də salamlarımı, ən xoş arzularımı əlahəzrət krala çatdırasınız.
Mən 1996-cı ildə sizin ölkənizə rəsmi səfərimi daim çox böyük məmnuniyyətlə xatırlayıram. Gözəl bir
səfər idi. Mən hesab edirəm ki, bizim o vaxt keçirdiyimiz görüşlər, apardığımız danışıqlar, imzaladığımız
sənədlər nəticədə Azərbaycan ilə Norveç arasındakı əlaqələrin hüquqi-normativ bazasını yaratdı, onların daha
da inkişaf etməsi üçün çox yaxşı imkanlar açdı.
Norveçdə mənə göstərilən çox gözəl münasibətə, qonaqpərvərliyə, səmimiyyətə görə bir daha təşəkkür
edirəm. Xatırlayıram ki, Oslada bizim çox gözəl görüşlərimiz və gəzintilərimiz oldu. Mənim və Azərbaycanın
köhnə dostumuz Tur Heyerdalın muzeyinə məmnuniyyətlə getdik və onunla görüşdük, səyahətləri haqqında
daha da geniş məlumatlar aldıq.
Tur Heyerdal bir neçə dəfə Azərbaycana gəlibdir və bizimlə yaxın dostdur. Biz onu çox sevirik. Xahiş
edirəm ki, mənim salamlarımı və ən xoş arzularımı cənab Tur Heyerdala çatdırasınız. Onun ideyalarından biri
də ondan ibarətdir ki, norveçlilərin kökü Azərbaycandadır, onlar vaxtilə burada yaşayıblar, onlar sonra indi
yaşadıqları məkana gediblər. Cənab Tur Heyerdal çox ağıllı və çox dərin bilikli bir alim olduğuna görə onun bu
fikirlərinə, şübhəsiz ki, diqqətlə yanaşmaq lazımdır.
Mən Norveçdə neft sənayesinin qısa müddətdə güclü inkişafını müşahidə etdim. Azərbaycan qədim neft
diyarıdır. Burada on illərlə, yüz illərlə neft hasil edilir. Ancaq Norveçdə cəmi 25-35 il içərisində dənizdə neft
hasil etmək məsələsi çox gözəl həll olunubdur. Stavanger şəhərində, sonra isə dənizdəki platformada mən
bunları yaxından müşahidə etmişəm. Bunlar hamısı məndə çox gözəl təəssüratlar yaradıbdır. Ona görə də mən
onları məmnuniyyətlə xatırlayıram. Bir daha bəyan edirəm ki, Norveçlə bizim iqtisadi sahədə və digər sahələrdə
əməkdaşlığımız bundan sonra da sürətlə inkişaf edə bilər. Biz bunun tərəfdarıyıq.

499

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Şübhəsiz ki, ATƏT ilə Azərbaycanın əlaqəsi də çoxşaxəlidir. Amma bizim ATƏT-dən son illər, xüsusən
1992-ci ildən indiyə qədər ən çox gözlədiyimiz məsələ Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll olunmasına yardım göstərilməsidir. ATƏT-in Minsk qrupu ilə biz daim əməkdaşlıq edirik.
ATƏT-in 1994-cü ilin dekabr ayında Budapeşt və 1996-cı ilin dekabr ayında Lissabon zirvə görüşlərində
biz müəyyən qədər irəliləyə bildik. Mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Lissabon zirvə görüşündən sonra
1997-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu çox fəal oldu. ATƏT-in Minsk qrupuna o vaxtdan rəhbərlik həm
Rusiyanın, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm də Fransanın üzərinə düşür. 1997-ci ilin iyun və sentyabr
aylarında ATƏT-in Minsk qrupu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün təkliflər irəli sürdü. Biz iyun
ayında irəli sürülən təklifləri əsasən qəbul etdik. Amma Ermənistan onu qəbul etmədi. Sonra, sentyabr ayında da
irəli sürülən təklifi biz qəbul etdik, Ermənistan qəbul etmədi.
Demək olar ki, biz o vaxt – 1997-ci ilin sonunda münaqişənin ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul
olunmuş prinsiplər əsasında sülh yolu ilə həll edilməsinə çox yaxınlaşmışdıq. Amma Ermənistanın qeyrikonstruktiv mövqeyinə görə bu proses dayandı. Bilirsiniz ki, ondan sonra Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi
oldu, Levon Ter-Petrosyan istefa verdi, yeni prezident seçkiləri keçirildi. Beləliklə, demək olar ki, 1998-ci il
ATƏT-in, yəni Minsk qrupunun bu sahədəki fəaliyyətində tamamilə boşluq kimi qiymətləndirilə bilər.
Sonra isə 1998-ci ilin noyabr ayında ATƏT-in Minsk qrupu qəflətən, gözlənilmədən yeni bir təklif irəli
sürdü və bu, bütün danışıqlar prosesini tamamilə gərginləşdirdi. Yəni bizə təklif etdilər ki, Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək üçün biz Azərbaycanda «ümumi dövlət» prinsipini qəbul
etməliyik ki, Azərbaycanın ərazisində Dağlıq Qarabağ kimi bir dövlət yaransın, beləliklə də guya Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü saxlanılacaqdır.
Biz bu təklifi qəbul edə bilməzdik. Təbii ki, ondan imtina etdik. Ancaq təəssüf ki, bundan sonra Minsk
qrupu demək olar ki, öz fəaliyyətini dayandırdı. Bizdə belə bir təəssürat yarandı ki, məsələn, 1997-ci ildə
Minsk qrupu bir təklif verdi, Azərbaycan bununla razılaşdı, Ermənistan razılaşmadı. Ermənistan
razılaşmadığına görə ondan sonra ikinci təklif verdi, Azərbaycan razılaşdı, Ermənistan razılaşmadı. Minsk
qrupu üçüncü dəfə elə təklif verdi ki, onunla Azərbaycan razılaşa bilməzdi. Digər tərəfdən, həmin təklifi
təxminən bir il fasilədən sonra verdi. Belə çıxdı ki, Azərbaycan bu təkliflə razılaşmadığına görə Minsk qrupu öz
fəaliyyətini dayandırdı.
Belə nəticə çıxarmaq olar ki, Minsk qrupu bu məsələyə birtərəfli baxır, Azərbaycana qeyri-obyektiv
münasibət göstərir. O, bizim razılaşdığımız təklifi Ermənistan qəbul etməyəndə bunu normal hesab edir, amma
bizim razı olmadığımız təklifi Ermənistan qəbul edəndə bunu bizim üçün qeyri-normal hesab edir. Bizim
razılaşmadığımız təklifi Ermənistan qəbul edəndə isə bunu normal hesab edir.
İndi bir ildir bizi qınayırlar ki, nə üçün biz bu «ümumi dövlət» formulunu qəbul etmirik və Minsk qrupu
yeni bir təklif vermir. Amma Ermənistan Minsk qrupunun verdiyi təkliflərdən imtina edəndə Ermənistana heç
bir söz demirdilər, sadəcə, hesab edirdilər ki, yeni təklif vermək lazımdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki,
Minsk qrupunun fəaliyyəti 1997-ci ildən sonra çox zəifdir. 1998-ci ilin noyabr ayında «ümumi dövlət»
formulunu bizə təklif edəndən və biz ondan imtina edəndən sonra isə Minsk qrupu Azərbaycana qarşı qeyriobyektiv mövqe tutur. Bunlar isə bizi narahat edir.
Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi üzrə xüsusi səfiri
sentyabrın əvvəlində Azərbaycana gəlmişdi. Ondan iki gün sonra isə Rusiyanın xarici işlər naziri Azərbaycana
gəlmişdi. Mən həm Amerikanın nümayəndəsi, həm də Rusiyanın nümayəndəsi ilə bu barədə çox açıq, aşkar və
prinsipial danışıqlar apardım. Bu, elə onların sizinlə Oslodakı görüşü ərəfəsində olmuşdu. Mən onlara dedim ki,
siz Osloda ATƏT-in sədrinə çatdırın, biz bu «ümumi dövlət» təklifini qəbul edə bilmərik. Biz Minsk qrupundan
gözləyirik ki, onlar hər iki tərəf üçün yeni, münasib təklif versinlər.
Minsk qrupu 1999-cu ildə öz zəif fəaliyyətini, yaxud fəaliyyətsizliyini müəyyən qədər bununla izah etmək
istəyir ki, Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında birbaşa danışıqlar prosesi başlanıbdır. Ona
görə də onlar gözləyirlər ki, bu danışıqlar prosesi nə verəcək. Ondan sonra isə biz nə razılığa gəlsək onlar
onunla razı olacaqlar, yaxud da onu müzakirə edəcəklər.
Aprel ayında biz sizinlə birlikdə Vaşinqtonda olarkən bir neçə başqa ölkənin iştirakı ilə, Amerika
Birləşmiş Ştatları Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi altında Cənubi Qafqaz ölkələri – Gürcüstan, Ermənistan,
Azərbaycan prezidenlərinin görüşü keçirildi. Sizin kimi mən də o görüşü əhəmiyyətli hesab edirəm.
Həmin o günlər Vaşinqtonda Ermənistan prezidenti Koçaryanla Azərbaycan prezidenti arasında təkbətək
görüş də oldu. O görüş də əhəmiyyətli oldu və biz onu davam etdirdik. Ondan sonra iki dəfə Cenevrədə
görüşmüşük, bir dəfə də Yaltada. Mənim fikrim belədir ki, bu görüşlər məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına
yardım edir. Biz bir-birimizi daha da yaxşı anlaya və problemlərimizi bir-birimizə daha da yaxşı izah edə bilirik.
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Ancaq razılığa gəlmək məsələsi çox çətindir. Ona görə yox ki, biz bunu istəmirik. Mən hiss edirəm ki,
Ermənistan tərəfi də bunu istəyir. Amma Ermənistan tərəfi bunu Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu, yaxud da
ona yaxın bir status verilməsi yolu ilə istəyir. Ona görə də biz bu görüşlər nəticəsində irəliyə gedə bilmirik.
Bəli, biz – həm Ermənistan prezidenti, həm də mən bəyan etmişik ki, məsələnin həlli üçün mütləq
kompromislərə getmək lazımdır. Baxmayaraq ki, Cenevrədə Ermənistan prezidenti ilə görüşəndən sonra
kompromislərə getmək haqqında mənim bəyanatlarım Azərbaycanın müxalifəti tərəfindən çox kəskin tənqid
edilir və buna etirazlar olur, - mən bir daha sizə deyirəm ki, biz mütləq kompromislərə getməliyik. Kompromislərə getməsək məsələni həll edə bilmərik.
Kompromislərin də müəyyən bir hüdudu var. Bu elə olmalıdır ki, ölkəmizin mənafeləri, bizim
mənafelərimiz, nə təhər deyərlər, tapdalanmasın. Hesab edirəm ki, bizim bu görüşlərimiz gələcəkdə də davam
edə bilər və məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına kömək edər.
Amma eyni zamanda bu, ATƏT-in Minsk qrupunun tamamilə geri çəkilməsi demək deyildir. Biz- iki
prezident bu görüşlərə, sadəcə, ona görə getmişik ki, bu vasitədən də və bütün başqa vasitələrdən də istifadə
edək. Amma təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupunda bizim bu görüşlərimizə görə artıq gözləmə vəziyyəti
yaranıbdır – guya bu görüşlər hansısa nəticəni verəcəkdir, ondan sonra siz, sadəcə, bunu əsaslandıracaqsınız.
Biz bununla razı deyilik. Mən sizə də deyirəm – Minsk qrupu yeni, hər iki tərəf üçün münasib olan təklif
verməlidir. Mən bunu çox narahatçılıqla deyirəm. Məsələ o qədər uzanıbdır ki, noyabr ayının 17-si, ya 18-də
İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşü olacaqdır. Bizi çox narahat edir ki, İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə hansı
qərar qəbul olunacaqdır.
Hesab edirəm, bu, sizi, ATƏT-in sədrini də narahat etməlidir. Çünki dünyada olan münaqişələrin
içərisində bu, ən uzunmüddətli münaqişədir. Bu münaqişə elə bir şərait yaradıbdır ki, Azərbaycan torpaqlarının
20 faizi işğal olunub, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub, bir milyondan artıq azərbaycanlı öz yerindənyurdundan zorla çıxarılıb və çadırlarda yaşayır. Siz qeyd etdiniz ki, onları gördünüz. Amma təəssüf edirəm ki,
onları Bakıda görmüsünüz. Əgər çadırlarda görsəydiniz, bu, siz daha da çox təsir bağışlayardı. Yeddi ildən artıq
çadırlarda yaşamaq çox çətindir. Buna ancaq azərbaycanlıların dözümlülüyü davam gətirə bilər.
Siz deyirsiniz ki, Ermənistanda da qaçqınlar var. Bunları bərabərləşdirmək tamamilə düz deyildir. Çünki
Ermənistandakı qaçqınlar Azərbaycanın müxtəlif yerlərində yaşamış və bu münaqişə nəticəsində buradan
getmiş ermənilərin az bir hissəsidir. Bizdə elə qaçqınlar – Ermənistanda yaşamış azərbaycanlılar var ki, onlar
1988-ci ildə zorla oradan çıxarılıblar. Onlar çadırda yaşamırlar, müəyyən yerlərdə yerləşdirmişik. Amma işğal
edilmiş 20 faiz torpaqlardan zorla çıxarılmış insanlar çadırda yaşayırlar. Ona görə də bunu bərabərləşdirmək ki,
Ermənistanda da, Azərbaycanda da qaçqınlar var, - bu, çox böyük səhv olardı.
Ümumiyyətlə, mən çox təəssüf edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT-in özü də çox vaxt
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində vəziyyəti bərabərləşdirirlər. Amma həqiqət belə deyildir. Birincisi,
münaqişəni Ermənistan başlayıb, çünki Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağa iddia edib, onu ələ keçirmək
istəyibdir. Demək, münaqişənin səbəbkarı Ermənistandır. İkincisi, Dağlıq Qarabağ Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunandan, oradan bütün azərbaycanlılar zorla çıxarılandan sonra həmin qüvvələr Dağlıq
Qarabağın ətrafında sırf azərbaycanlılar yaşayan yeddi inzibati rayonu da işğal etdilər və orada olan insanları
yerlərindən-yurdlarından çıxartdılar.
İşğal olunmuş torpaqlarımızda 700-dən artıq yaşayış məntəqəsi – şəhər, kənd, qəsəbə dağıdılıb, viran
edilibdir. Xəstəxanalar, yaşayış evləri, məktəblər, kitabxanalar, mədəniyyət sarayları, elektrik stansiyaları,
körpülər və sair – insanların yaşayışı və əmək fəaliyyəti üçün illər boyu, bəlkə də əsrlər boyu yaranmış hər şey
dağıdılıbdır. Bu halların heç birisi Ermənistanda yoxdur. Biz Ermənistan torpağının bir metrini də işğal
etməmişik. İndi onlar Dağlıq Qarabağı faktiki olaraq ələ keçiriblər, hətta orada da belə dağıntı yoxdur.
Mən bir çox başqa faktlar da gətirə bilərəm. Amma bu dediklərim də əsas verir ki, sizə bildirim:
Ermənistanla Azərbaycanı bərabər vəziyyətdə qiymətləndirmək olmaz. Bir də təəssüf edirəm ki, beynəlxalq
təşkilatlarda, o cümlədən ATƏT-də belə fikir hökm sürür.
Prezident Koçaryanla danışıqlarımdan başa düşdüm ki, onlar həqiqətən məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasını istəyirlər. Amma çox ağır şərtlər qoyurlar. Siz onların xoş məramının nümayişi kimi onların sizə
verdikləri üç əsirin Azərbaycana gətirilməsini dediniz. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim üç vətəndaşımızı,
əsirlikdə olan vətəndaşlarımızı Azərbaycana gətirmisiniz. Amma burada da işə obyektiv yanaşmaq lazımdır.
Bizim təklifimiz, ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların təklifi əsirlərin hamısının hamısına dəyişdirilməsidir.
Ancaq Ermənistan buna riayət etmir. Biz keçmişdə əsir düşmüş və konkret siyahıları, adları olan əsirləri
demirik, hansılar ki, 800-dən artıqdır. Sonra bəzi ölkələrin yüksək vəzifəli şəxsləri dedilər ki, onların heç birisi
sağ deyil, hamısını öldürüblər. Amma beynəlxalq təşkilatların əlində olan məlumata görə, indi Ermənistanda 15
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azərbaycanlı əsir var. Bizdə isə 4 nəfərdir, mən bunu sizə açıq deyirəm və bu gün hamını hamıya dəyişməyə
hazırıq. Nə üçün onlar üçünü veriblər? Əgər doğrudan da, nə təhər deyərlər, belə bir addım atmaq istəyiblərsə,
beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in prinsiplərinə riayət edəydilər, 15-ni də verəydilər, biz isə 4-nü də verəydik.
Burada da bu məsələyə obyektiv qiymət vermək lazımdır.
Mən bu barədə çox danışa bilərəm. Çünki ürəyimiz yanıqlıdır, siz bilin. Əgər ölkəmizdə bir milyon
Azərbaycan vətəndaşı çadırda yaşayırsa, bizim heç birimiz rahat yaşaya bilmərik. Amma bundan xilas olmaq
üçün də torpaqlarımızın bir hissəsini Ermənistana bağışlaya bilmərik. Ona görə, yenə də deyirəm, məsələnin
həll edilməsində gərək ədalət olsun.
Bunları sizə deyərək, eyni zamanda nikbin əhval-ruhiyyədə olduğumu bildirmək istəyirəm. Mənim
nikbinliyim də ondan irəli gəlir ki, biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Ermənistan da belə bəyan edir.
Beş ildən artıqdır ki, atəşkəs rejimini saxlayırıq. Mən bəyan edirəm ki, biz Azərbaycan tərəfindən yenidən
müharibənin başlanmasına yol vermərik. Baxmayaraq ki, daxilimizdəki bəzi qüvvələr bu mövqeyimizə görə bizi
günahlandırırlar. Ancaq mən deyirəm – beş il bundan öncə sülhün yaranmasını çox böyük hadisə hesab edirəm
və məsələ sülh yolu ilə həll olunana qədər atəşkəs rejimini saxlayacağıq. Ermənistan prezidenti ilə mənim
danışığım əsasında üç gün bundan öncə Azərbaycan və Ermənistanın müdafiə nazirləri sərhəd bölgəsində
görüşüb danışıqlar apardılar, atəşkəs rejimini möhkəmləndirmək üçün bir neçə məsələ haqqında razılığa
gəldilər.
Mən bir də ona görə nikbinəm ki, ATƏT kimi nüfuzlu təşkilat və onun tərkibində olan Minsk qrupu,
Minsk qrupuna rəhbərlik edən böyük dövlətlər – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa məsələnin belə
vəziyyətdə qalmasına bundan sonra dözməməlidirlər. Ona görə də biz hesab edirik ki, qarşıdan gələn vaxtda,
yəni sentyabr ayı qurtarana qədər, oktyabr ayında, ATƏT-in zirvə görüşünə qədər müəyyən yeni təklif meydana
çıxarmaq, ATƏT-in zirvə görüşündə müəyyən bir təsirli qərar qəbul etmək lazımdır. Biz bunu arzulayırıq və bu
arzularla da mən sizə müraciət edirəm.
Siz ATƏT-lə Azərbaycanın əməkdaşlığında səfir Ştudmanın bizimlə əməkdaşlığı haqqında da dediniz. Bu
əməkdaşlıq həqiqətən çox səmərəlidir, biz bunu qiymətləndiririk. Burada ATƏT-in ofisinin açılması məsələsinə
gəldikdə isə, bizim xarici işlər naziri bunu bir məsələyə görə sizə izah edibdir. Bu, xırda bir şeydir, o da yenə
Dağlıq Qarabağla bağlıdır, başqa şeylə yox. Ancaq Azərbaycanın prezidenti kimi, mən sizə bəyan edirəm ki,
ATƏT-in ofisinin Azərbaycanda açılmasına hazıram.
Güman edirəm ki, dediklərim bizim vəziyyətimizi sizə daha da anlada biləcəkdir.
K n u t V o l l e b e k: Cənab prezident, çox sağ olun. Siz mənə çox dərin məlumat verdiniz. Hər şeydən
əvvəl, mən Sizin danışığınızın ahəngini çox bəyəndim, çünki Siz nikbin ahəngdə danışdınız. Bu, Yerevanda
aldığımız məlumatı, eşitdiyimiz xəbəri bir daha təsdiq edir. Ümumiyyətlə, elə bilirəm ki, bundan sonra ATƏTin qarşısında işlənməli çoxlu məsələ var.
Cənab prezident, Siz həm indi qarşınızda olan problemləri, həm də gələcəkdə rastlaşa biləcəyiniz
problemləri, maneələri çox realistcəsinə vurğuladınız. Lakin ən əsası ondan ibarətdir ki, biz bu problemləri
aradan qaldırmağa hazır olduğumuzu ifadə etdik. Cənab prezident, mən birtərəfli mövqedə olmağımız barədə
təəssüratın olmasına təəssüf edirəm. Biz çalışırıq ki, heç bir tərəfin mövqeyini saxlamayaq və bu rolumuzu
davam etdirək.
Mən bir qədər əvvəl danışarkən bu barədə dedim və bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, xarici işlər
nazirlərinin 29 sentyabr görüşündən, Nyu-York görüşündən sonra hər iki nazirlə söhbət etməyi planlaşdırıram.
Sonra isə Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşməyi planlaşdırıram ki, məsələyə necə kömək göstərə
biləcəyimizi müzakirə edək. Elə bilirəm ki, işə bu cür yanaşmağımız bizə belə dinamizmlə də İstanbul zirvə
görüşünə yaxınlaşmağa imkan verəcəkdir.
Cənab prezident, zənnimcə, hadisələrin bu cür gedişi eyni zamanda regionda iqtisadi inkişafa da müsbət
təsir göstərir. Elə bilirəm ki, bu baxımdan Qafqaz Əməkdaşlıq Forumu çox yaxşı vasitədir və regionda iqtisadi
əməkdaşlığa və dirçəlişə yardım etmiş olar.
Hərbi əsirlər haqqında düşüncələrinizi dinlədim. Məndə belə bir təəssürat var ki, İstanbul zirvə görüşünə
qədər Ermənistan hökuməti bütün hərbi əsirləri azad edəcəkdir. Elə bilirəm ki, hər iki tərəfin arzusu belə
olacaqdır.
ATƏT-in ofisi haqqında konstruktiv mövqeyinizə görə də Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Əlbəttə, təbii problemləri yaxşı dərk edirəm. Deməliyəm ki, Ermənistan hökuməti də ofisin açılması ilə əlaqədar
müəyyən problemlər irəli sürdü. Lakin biz bunları aradan götürə və Yerevanda həmin ofisi aça bildik.
Zənnimcə, sizin Xarici İşlər Nazirliyi ilə işləyərək texniki problemləri aradan götürəcək və tezliklə Bakıda ofisi
açacağıq.
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Cənab prezident, sözümün sonunda bütün nümayəndə heyəti adından Sizə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Deməliyəm ki, mən regionu qeyri-realist fikirlərlə tərk etmirəm. Mən kifayət qədər nikbinəm və elə
bilirəm ki, birgə işimizin nəticəsində biz münaqişədən əziyyət çəkənlərə yardım etmiş olacaq və onların
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün birgə çalışacağıq. Cənab prezident, Sizi əmin etmək istəyirəm ki, ATƏT
məsələ ilə yaxında məşğul olacaq və yardım göstərmək üçün əlindən gələni edəcəkdir. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir neçə məsələ haqqında fikrimi demək istəyirəm. Birincisi, siz Qafqaz
forumunun adını çəkdiniz. Bir həftə öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi nümayəndəsi bu barədə öz
təkliflərini bizə təqdim etdi. İstəyirəm siz biləsiniz ki, bu, bizim üçün məqbul deyildir. Biz indi, Ermənistanla
hərbi münaqişədə olduğumuz halda, təklif edilən şəkildə Qafqaz forumunun keçirilməsinə razılıq verə bilmərik.
Mən Amerikanın nümayəndəsini qəbul edəndən sonra dərhal bu barədə Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeyə telefon etdim, öz fikrimi bildirdim. O da mənim fikrimlə razılaşdı. Ona görə istəyirəm ki, siz bu barədə
bizim fikrimizi doğru-düzgün biləsiniz.
İkinci məsələ hərbi əsirlər məsələsidir. Siz deyirsiniz ki, ermənilər İstanbul sammitinə qədər bütün hərbi
əsirləri verəcəklər. Mən isə sizə dedim, bir də təkrar edirəm: Azərbaycanda Ermənistandan 4 hərbi əsir var. İndi
mən milli təhlükəsizlik nazirinə əmr verirəm, beş gün içərisində bu əsirləri Ermənistana versin. Azərbaycanda
əsirlər olmayacaqdır. Siz isə çalışın ki, oradakı əsirlərin hamısı tezliklə Azərbaycana gəlsin.
Üçüncü məsələ ofisin açılması məsələsidir. Mən xarici işlər nazirinə əmr verirəm ki, mane olan
problemləri aradan götürsün və siz Bakını tərk edənə qədər Azərbaycanda ATƏT-in ofisinin açılması barədə
qərar qəbul olunsun.
K n u t V o l l e b e k: Əsirlərin buraxılmasına o qədər də əmin deyiləm, amma ümid edirəm ki,
buraxacaqlar. Çox sağ olun, cənab prezident, əsirlərin buraxılması Sizin tərəfinizdən çox böyük jestdir. Mən bu
barədə Ermənistanın xarici işlər nazirinə deyəcəyəm və ondan xahiş edəcəyəm ki, onlar da bu cür etsinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: İstəyirsiniz, bir nümayəndənizi verin, əsirləri verək, aparsın oraya. Görək oradan o
biriləri gətirə bilərlərmi.
K n u t V o l l e b e k: Cənab prezident, mən təklif edərdim ki, bu işi əsirlərin dəyişdirilməsi üzrə təşkilat
vasitəsilə edək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma siz üçünü buraya gətirdiniz. Əgər əvvəl buraya gəlsəydiniz, biz dördünü
sizə verəcəkdik, burada əsirlər qalmayacaqdı. Bu, daha yaxşı olacaqdı.
K n u t V o l l e b e k: Kasprşik burada qalacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əsirləri Kasprşikə verəcəyik? Əgər tapşırırsınızsa, Kasprşikə verək.
K n u t V o l l e b e k: Sağ olun, Kasprşik burada qalacaqdır.
Cənab prezident, mən bilmirəm ki, nikbin olmağımın səviyyəsini necə göstərim, lakin son bir neçə
dəqiqədə bu, birdən-birə qat-qat artdı. Çox sağ olun, cənab prezident, bu, Sizin tərəfinizdən çox böyük jestdir və
əlbəttə ki, Ermənistanda da yaxşı qarşılanacaqdır. Hər şeydən əvvəl, bu, ATƏT-də də gözəl qarşılanacaqdır və
ilk növbədə Sizin ATƏT-ə münasibətinizin, onunla əməkdaşlığınızın rəmzidir. Biz istəyirik ki, əməkdaşlığımız
bu cür davam etsin. Bu, eyni zamanda Sizin həm də konkret problemi – Dağlıq Qarabağ problemini aradan
qaldırmaq əzmində olduğunuzu nümayiş etdirir.
Cənab prezident, sizin xarici işlər naziri məni buraya, Azərbaycana gəlməyə dəvət edibdir. Mən
həqiqətən, Azərbaycana gəlməyə hazıram. Bunu çox ləngitmərəm və əgər Dağlıq Qarabağ probleminin həllində
müəyyən tərəqqi əldə olunarsa, böyük məmnuniyyətlə gələrəm və ATƏT tərəfindən öz yardımımızı
əsirgəmərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun, gəlin, mən çox məmnun olaram. Mən də sizi dəvət edirəm. Başqa bir
xahişiniz var? Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ATƏT-in HAZIRKI SƏDRİ, NORVEÇİN XARİCİ İŞLƏR
NAZİRİ KNUT VOLLEBEK İLƏ GÖRÜŞ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA BİRGƏ MƏTBUAT
KONFRANSINDA BƏYANATI
Prezident sarayı
18 sentyabr 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Biz saat 5-dən indiyə qədər sizinlə bir yerdəyik. Yəni siz ATƏT-in sədri, Novveçin xarici işlər naziri və
onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə apardığımız danışıqların müşahidəçisi olmusunuz. Ona görə də hər
şeyi bilirsiniz və sizin də, bizim də vaxtımızı alıb təkrara yol vermək lazım deyildir. Mən sadəcə, bu danışıqların
yekunu olaraq, onu demək istəyirəm ki, bu görüş Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki ATƏT-lə və
xüsusən ATƏT-in Minsk qrupu ilə biz Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması
üçün illərlə əməkdaşlıq edirik. Qarşıda, noyabrın 17–18-də İstanbulda ATƏT-in yeni zirvə görüşü olacaqdır.
Ona görə də hesab edirəm ki, danışıqlarımız və bəzi razılıqlarımız bizim ATƏT-in sammitinə gedib orada
müəyyən nailiyyət əldə etməyimizə kömək göstərəcəkdir.
Biz başqa məsələləri də müzakirə etdik. Mən Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasında ATƏT-in Minsk qrupunun rolunu və onun indiyə qədər, bəzi hallarda zəifliyini bildirdim. ATƏTin sədrindən xahiş etdim ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti gücləndirilsin. Biz yeni təklif gözləyirik.
Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidenti ilə apardığı danışıqlar, şübhəsiz ki, lazımlıdır,
səmərəlidir. Amma onlar Minsk qrupunun işini dayandırmamalıdır. İşlər bir çox istiqamətdə getməlidir.
Mən hesab edirəm ki, bizim danışıqlarımızın ümumi nəticələrindən biri də o oldu ki, hörmətli sədr,
hörmətli nazir Ermənistandan Azərbaycana gələrkən Ermənistan tərəfi onlarda olan 15 hərbi əsirdən 3-ün ona
verib və o da onları Azərbaycana gətiribdir. Mən buna görə təşəkkür etdim. Ancaq biz bu sahədə daha da
səxavət göstəririk. Ona görə də mən milli təhlükəsizlik nazirinə əmr verdim ki, Azərbaycanda olan cəmi 4
Ermənistan hərbi əsirini 5 gün içərisində Ermənistana versinlər.
Nəhayət, ATƏT-in burada ofisinin açılması məsələsi ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyi ilə aparılan
danışıqlarda həqiqətən bəzi problemlər var idi. Ona görə də bu məsələ indiyə qədər həll olunmamışdı. Mən
xarici işlər nazirinə bu barədə qəti göstəriş verdim ki, o, bu məsələni həll etsin və nümayəndə heyəti bu gün
Azərbaycanı tərk edənə qədər onlar hansısa bir sənəd imzalasınlar. Şübhəsiz ki, bu proses gələcəkdə ATƏT-də
gedəcəkdir. Ancaq biz öz tərəfimizdən qərarı qəbul etdik.
ATƏT-in sədrinə Azərbaycana ziyarətinə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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RESPUBLIKA SARAYINDA "ƏSRIN MÜQAVILƏSI"NIN BEŞINCI ILDÖNÜMÜNƏ HƏSR
EDILMIŞ TƏNTƏNƏLI MƏRASIMDƏ ÇIXIŞI
20 sentyabr 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Sizi, bütün Azərbaycan xalqını, vətəndaşlarını bu bayram "Əsrin müqaviləsi"nin beşinci ildönümü
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
"Əsrin müqaviləsi" və onun icrasının beş illik tarixi, əldə olunmuş gözəl nailiyyətlər müstəqil
Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin bəhrəsidir, Azərbaycan dövlətinin
düşünülmüş xarici və daxili siyasətinin nəticəsidir, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar
olması, ölkəmizin dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyası və Azərbaycan dövlətinin respublikamıza xarici
sərmayələrin cəlb edilməsi sahəsində apardığı ardıcıl siyasətin nəticəsidir. Bu, bizim hamımızın birlikdə beş il
bundan öncə müqaviləni imzaladıqdan sonra gördüyümüz müştərək işin nəticəsidir.
Mən bu gün bu münasibətlə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini və orada çalışan bütün
əməkdaşları, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini, bütün neftçiləri, bu müqavilənin icrası ilə əlaqədar fəaliyyət
göstərmiş, zəhmət çəkmiş bütün təşkilatları, müəssisələri, bütün şəxsləri ürəkdən təbrik edirəm və onların
hamısına təşəkkür edirəm.
Bu gün bizim bu möhtəşəm bayrama zəhmət çəkib gəlmiş dövlət nümayəndə heyətlərinə burada
söylədikləri xoş sözlərə görə və "Əsrin müqaviləsi"nə, onun icrasına verdikləri yüksək qiymətlərə görə səmimi
qəlbdən təşəkkür edirəm.
Bizim bu bayramımıza təbrik məktubları gəlmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti cənab Bill
Klintondan, Böyük Britaniyanın Baş naziri cənab Toni Bleyerdən, Türkiyənin Prezidenti cənab Süleyman
Dəmirəldən, Yaponiyanın Baş naziri cənab Obuçidən, Norveçin Baş naziri cənab Bondevikdən, Belçikanın Baş
naziri cənab Verxofstadtdan, bizim qonşu dövlətlərin prezidentlərindən - Gürcüstan Prezidenti cənab
Şevardnadzedən, Ukrayna Prezidenti cənab Kuçmadan, Özbəkistan Prezidenti cənab Kərimovdan, Qazaxıstan
Prezidenti cənab Nazarbayevdən, Səudiyyə Ərəbistanının kralından və bir çox başqa siyasi xadimlərdən, dövlət
xadimlərindən təbriklər gəlmiş, bu təbriklər burada səslənmişdir.
Bu təbriklərdə Azərbaycan dövlətinə böyük hörmət və ehtiram hissi əks olunubdur. Bu təbriklərdə
Azərbaycan ilə dünyanın bir çox dövlətlərinin dünyanın böyük neft şirkətləri ilə gördükləri iş yüksək
qiymətləndirilibdir. Bu təbriklərdə bizə xoş arzular bildirilib və gələcək işlərimiz üçün bizə uğurlar dilənibdir.
Mən bütün bunlara görə təşəkkür edirəm.
Azərbaycan qədim neft diyarıdır. Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasilatının 150 illik tarixi vardır. Bu
tarix şərti olaraq üç mərhələyə bölünə bilər: birinci - neft hasilatı başlanandan 1918-1920-ci illərə qədər, ikinci ondan sonra Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edənə qədər, üçüncü Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
dövrü.
Bütün bu 150 il müddətində Azərbaycanda neft sənayesi daim inkişaf edibdir və təkcə Azərbaycan üçün
yox, bütün dünya xalqları üçün öz xidmətlərini göstəribdir. 1918-1920-ci illərdən sonra Azərbaycanda neft
sənayesi güclü inkişaf edibdir, neft sənayesinin böyük elmi-texniki, kadr potensialı yaranıbdır. Azərbaycan
keçmiş Sovetlər İttifaqının ərazisində yeni neft yataqlarının aşkar olunması və işlənilməsində öz xidmətlərini
göstərmişdir. İkinci Dünya müharibəsi zamanı Azərbaycanda hasil olunan neft bu müharibədə alman faşizminə
qələbə çalmaqda xüsusi rol oynamışdır.
Azərbaycan neft akademiyasına çevrilmişdir. Keçmiş Sovetlər İttifaqının ərazisində, Rusiyada "İkinci
Bakı", "Üçüncü Bakı", "Dördüncü Bakı" və sair bölgələrdə Azərbaycan neftçiləri də çalışmış və bu gün də
çalışmaqdadırlar.
Azərbaycan xalqının, Azərbaycan neftçilərinin və alimlərinin ən böyük xidməti ondan ibarətdir ki, 50 il
bundan əvvəl Xəzər dənizində zəngin neft və qaz yataqlarının olduğunu aşkar ediblər və 50 il bundan əvvəl neft
daşlarında ilk dəfə neftin sənaye üsulu ilə hasil edilməsinə başlanıbdır. Bu, dünyada ilk hadisə idi.
Böyük Britaniyadan burada çıxış edən qonağımız qeyd etdi ki, onlar 30 ildir ki, Şimal dənizində neft hasil
edirlər. Bəli, amma Azərbaycan 50 il bundan əvvəl Xəzər dənizində neft hasilatına başlayıbdır. Ondan sonra
bizim təcrübəmiz dünyaya yayılmış və indi dünyada müasir texnikaya, texnologiyaya malik olan, dənizin
dərinliklərindən neft çıxara bilən böyük neft mədənləri yaranmışdır. Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının
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olması, onların kəşfi və indi dünyaya təqdim edilməsi Azərbaycan xalqının, alimlərinin, neftçilərinin böyük
xidmətidir.
Biz məhz beş il bundan öncə bunların əsasında "Əsrin müqaviləsi"ni imzalaya bildik. Məlumdur ki,
"Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqları 1970-ci illərdə kəşf edilmişdir və orada hasilat başlanmışdır. Sonra
Xəzər dənizində digər yataqlar kəşf edilmişdir, onların qaz və neft potensialı müəyyən olunmuşdur. Azərbaycan
neftçiləri, geoloqları, alimləri təkcə Xəzərin Azərbaycan sektorunda yox, dənizin bütün akvatoriyasında neft və
qaz yataqları aşkar etmişlər. Bunlar hamısı neft sahəsində bizdən əvvəl fəaliyyət göstərən neftçilərin, alimlərin,
geoloqların böyük xidmətləridir. Biz bu gün bunu minnətdarlıq hissi ilə yad etməliyik və keçmiş nəsillərə bütün
bu xidmətlərinə görə daim minnətdarlığımızı bildirməliyik.
Azərbaycan beş il bundan əvvəl "Əsrin müqaviləsi"ni imzalayandan sonra başqa Xəzəryanı ölkələr də
Xəzər dənizindəki öz sektorlarında, sahələrində neft və qaz yataqlarının işlənilməsinə başlayıblar. Beləliklə,
Azərbaycan Xəzər dənizinin zəngin neft və qaz yataqlarını aşkar edib, Azərbaycan Xəzər dənizində neft və qaz
hasilatının təmin olunmasında böyük rol oynayıbdır. Azərbaycan indi, XX əsrin sonunda, XXI əsrə gedərək
Xəzər dənizinin bütün enerji sərvətlərindən, ehtiyatlarından təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün dünya üçün, o
cümlədən bütün Xəzəryanı dövlətlər üçün istifadə edilməsinin əsasını qoyubdur. Biz bu gün bununla fəxr edirik.
Bütün bunlara görə "Əsrin müqaviləsi" və bizim gördüyümüz işlər böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir.
Bütün bunlara görə "Əsrin müqaviləsi" beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlara görə də beş il bundan
əvvəl imzalanmış müqavilə məhz "Əsrin müqaviləsi" adlandırılıbdır.
Bu gün burada İlham Əliyevin məruzəsində, başqa çıxışlarda beş il müddətində görülən işlər haqqında
ətraflı məlumat verildi. Artıq biz neft müqaviləsinin bəhrələrini gördük. Azərbaycan gəlirlər əldə edibdir. Artıq
biz neft hasil edirik, neft ixrac edirik və neftin ixracı üçün iki neft kəməri yaratmışıq, əsas neft kəmərini də
yaratmağa çalışırıq. Mən bu gün bəyan edirəm ki, Azərbaycan neftinin, Xəzər neftinin dünya bazarlarına
çıxarılması üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyan Bakı-Ceyhan neft kəməri tikilməlidir, istifadəyə verilməlidir.
Biz gələn illərdə, onilliklərdə "Əsrin müqaviləsi"nin və imzalanmış başqa müqavilələrin Azərbaycana nə
qədər mənfəət verəcəyini və bu barədə konkret rəqəmlər gətirildi. "Əsrin müqaviləsi" imzalanarkən bəziləri bizə
inanmırdı, ehtiyat edirdi, bəziləri təxribat edirdi. Hər halda onun imzalanma, həyata keçirilmə prosesi də
Azərbaycan üçün çox çətin olubdur, çox ağır olubdur. Ancaq biz bütün sınaqlardan çıxdıq, bütün çətinlikləri
aradan qaldırdıq, bizə göstərilən bütün müqavimətlərə sinə gərdik və verdiyimiz sözə əməl etdik, 1997-ci ildə
ilkin nefti hasil etdik.
Məhz böyük dövlətlərin, böyük ölkələrin, onların neft şirkətlərinin müstəqil Azərbaycan dövlətinə
göstərdiyi etimadın nəticəsində "Əsrin müqaviləsi" imzalanmışdır. Ondan sonra isə tərəfdaşlarımızla,
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan şirkətlərlə və başqa xarici şirkətlərlə bizim gördüyümüz işlər
dünyaya bir daha sübut etdi ki, birincisi, Xəzər dənizi, onun Azərbaycan sektoru zəngin neft və qaz yataqlarına
malikdir, ikincisi, Azərbaycan dövləti ilə uzunmüddətli, etibarlı iş görmək olar.
Bunların əsasını Azərbaycanda aparılan demokratik quruculuq prosesləri təşkil edir. Bunların əsasını
Azərbaycanın bütün dünyaya açıq olması prinsipini təşkil edir. Bunların əsasını 1993-cü ildən sonra
Azərbaycanda ardıcıl olaraq daxili ictimai-siyasi vəziyyətin normallaşdırılması və sabitləşdirilməsi təşkil edir.
Məhz belə bir sabitlik şəraitində, Azərbaycanın bugünkü sabit, sərbəst yaşaması şəraitində dünya neft şirkətləri,
böyük ölkələr, dövlətlər Azərbaycana etimad, etibar göstərib bizimlə əməkdaşlıq ediblər. Məhz buna görə də
ötən üç ildə əlavə 18 müqavilə də imzalanıbdır. İndi dünyanın böyük neft şirkətləri ilə, 14 dövlətə, ölkəyə
məxsus olan şirkətlərlə bizim 19 müqaviləmiz vardır. Sizə cəsarətlə deyə bilərəm ki, bunların hər biri "Əsrin
müqaviləsi" kimi ardıcıl surətdə yerinə yetiriləcəkdir.
Bizim gördüyümüz işlər və gələcəkdə görəcəyimiz işlər həm Azərbaycanın bu günü üçündür, həm də
Azərbaycanın gələcəyi üçündür. Biz öz ölkəmizi əbədi müstəqil, azad dövlət etmək istəyirik. Biz buna nail
olmuşuq. Ancaq hələ müstəqilliyimizi, iqtisadi, siyasi müstəqilliyimizi təmin etmək üçün çox işlər görmək
lazımdır.
Biz ölkəmizi iqtisadi cəhətdən inkişaf edən ölkə etmək istəyirik. Biz ölkəmizin vətəndaşlarına firavan
həyat yaratmaq istəyirik. Biz müstəqil dövlət kimi daim yaşamaq istəyirik. Bütün bu işlər - təkcə neft sahəsində
deyil, Azərbaycanın iqtisadiyyatının, həyatının bütün başqa sahələrində də gördüyümüz işlər məhz bu məqsədi
daşıyır. Bilirsiniz ki, iqtisadiyyatın başqa sahələrində də dəyərli nailiyyətlər əldə etmişik. Biz 1995-ci ildən
əvvəlki illərdə baş vermiş iqtisadi tənəzzülün qarşısını aldıq. Azərbaycanın iqtisadiyyatı 1996-cı ildən inkişaf
dövrü keçirir və ümumi daxili məhsul, sənaye, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı ilbəil inkişaf edir, artır.
1994-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya 1600 faiz təşkil edirdi. Biz 1997-ci ildə bunun qarşısını aldıq. İndi
inflyasiya yoxdur, milli valyutamız manatın dəyəri artmışdır. Bunlar hamısı bizim vətəndaşlarımızın
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güzəranının yaxşılaşmasına kömək edibdir. Son 3-4 ildə vətəndaşlarımızın orta əmək haqqı 3 dəfə artıbdır.
Bunlar hamısı azdır. Biz bununla qane ola bilmərik. Biz əldə olunan nailiyyətləri bu gün sadəcə, bir daha yada
salmaq istəyirik.
Bu gün burada "Əsrin müqaviləsi"nin beş illiyini qeyd edərkən Azərbaycanın hər bir guşəsində bizi
dinləyirlər. Düşünürəm ki, çadır şəhərciklərində yaşayan əziz soydaşlarımız, yerindən, yurdundan didərgin
düşmüş, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi nəticəsində qaçqın düşmüş
soydaşlarımız da çadırlarda bizi dinləyirlər. Onlar bizə inanırlar, dözürlər, indi bizi dinləyərək düşünürlər ki,
bunlar hamısı yaxşıdır, bəs biz nə vaxt öz yerimizə, torpaqlarımıza qayıdacağıq? Mən bu gün bəyan edirəm ki,
bizim gördüyümüz bütün bu işlər Azərbaycanı bir dövlət kimi möhkəmləndirmək, gücləndirmək, Azərbaycanın
iqtisadi potensialını artırmaq üçündür. Şübhəsiz ki, bunlar bütün başqa məsələlərin də həll olunmasına kömək
edəcəkdir.
Mən bəyan edirəm ki, biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail
olacağıq, yerindən - yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına, evlərinə qayıdacaq,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunacaqdır.
Beləliklə, Azərbaycan dövlətinin neft strategiyası artıq öz müsbət nəticələrini verib, dünyada tanınıb və
XXI əsrdə Azərbaycanın müstəqil, azad inkişaf etməsinin əsasını təşkil edən amillərdən biridir. Mən qeyd etdim
ki, bizim gördüyümüz işlər gələcəyə yönəlibdir. Biz bu işlərin gözəl nəticələrini ilbəil əldə edəcəyik və xalqımız
bunu hiss edəcəkdir. Ancaq bizim bugünkü nəsillərin borcu, o cümlədən Azərbaycan Prezidenti kimi mənim
borcum ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda dövlət quruculuğu o qədər möhkəmlənsin, Azərbaycan dövləti o qədər
qüdrətlənsin ki, ölkəmiz daim müstəqil ola bilsin. Bizim borcumuz ondan ibarətdir ki, gələcək nəsillərin azad,
sərbəst, firavan həyat yaratmasının əsasını qoyaq. Biz bunları edirik və "Əsrin müqaviləsi"ndən, digər
müqavilələrdən əldə olunan böyük gəlirlər, sərvətlər Azərbaycan xalqının gələcək nəsillərinin firavan yaşaması
üçün əsas yaradır. Bu, bizim onların qarşısında olan borcumuzun yerinə yetirilməsidir.
Azərbaycan sülhsevər dövlətdir. Azərbaycan həm ölkədə, həm bölgədə, həm də dünyada sülh istəyir. Ona
görə də biz Qafqazda, dünyada sülh istəyirik. Əminəm ki, biz sülhə, əmin-amanlığa nail olacağıq. Hamımızın
arzusu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bundan sonra da sülh, əmin-amanlıq, rahatlıq şəraitində yaşasın.
Mən Azərbaycan dövlətinə, xalqına, millətinə gələcək uğurlar arzulayıram. Tam əminəm ki, bizim bu gün
gördüyümüz işlər Azərbaycanı günü-gündən irəliyə aparacaq, Azərbaycanın bayrağını yüksəldəcək,
yüksəldəcək, yüksəldəcək!
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"ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ"NİN BEŞİNCİ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
20 sentyabr 1999-cu il
Gülüstan sarayı
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mən sizin hamınızı bu möhtəşəm "Gülüstan" sarayında bir daha salamlayıram və sizə bu bayram günündə
xoş əhval-ruhiyyə arzulayıram.
Bu gün "Əsrin müqaviləsi"nin beşinci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə bu müqavilənin
siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi əhəmiyyəti haqqında ətraflı danışıldı. Ancaq bu gün bizi daha da çox sevindirən
müqavilənin özü deyil, beş il müddətində onun uğurla icra olunması və verdiyi müsbət nəticələr, bizim müştərək
işimizin böyük nailiyyətləridir.
Bu gün mən öz çıxışımda bildirdim ki, Azərbaycan neft sənayesinin 150 illik tarixi var və deyə bilərəm ki,
ölkəmiz öz müstəqilliyini əldə edənə qədər Azərbaycan xalqı heç vaxt bu sərvətlərin sahibi olmamışdır.
Azərbaycan, Bakı öz nefti ilə dünyanın şirkətlərini, iş adamlarını XIX əsrin ikinci yarısından, XX əsrin
əvvəllərindən cəlb etmiş və bir çox xarici şirkətlər burada uğurlu fəaliyyət göstərmiş, neft hasilatını təmin
etmişlər. Bu prosesə Azərbaycanın yeni sahibkarları da, iş adamları da qoşulmuş və onlar xarici neft şirkətləri
ilə bərabər neftin hasil olunmasını və dünya bazarına çıxarılmasını təmin etmişlər. Təbiidir ki, bunların hamısı
Azərbaycana, ancaq deyə bilərəm ki, Bakı şəhərinə çox fayda vermişdir və Bakının inkişafı üçün xidmətlər
göstərmişdir. Bu gün biz Nobel qardaşlarını, Azərbaycanın böyük sahibkarlarından və xeyriyyəçilərindən biri
olan Hacı Zeynalabdin Tağıyevi və o illərdə Azərbaycanın təbii sərvətlərindən istifadə edib mənfəət götürən,
eyni zamanda Bakı şəhərini inkişaf etdirən insanları xatırlaya bilərik.
Bakı şəhəri XIX əsrin sonlarında - XX əsrin əvvəllərində çox güclü inkişaf etmişdir. Burada o dövrün
tələblərinə uyğun olan sənaye müəssisələri, yaşayış evləri, ofislər üçün müxtəlif binalar, ticarət mərkəzləri
yaradılmış və bunların hamısı Bakını bir növ Avropa üslubunda olan gözəl bir şəhərə çevirmişdir. O vaxtlar
yaradılan binaların bir çoxu həqiqətən gözəl memarlıq abidələridir.
Biz o dövrdə Azərbaycan neftinin çıxarılması ilə məşğul olub ölkəmizdə iş görmüş xarici şirkətləri də və
öz sahibkarlarımızı da bu gün minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırıq.
Sonra isə, bilirsiniz ki, 1918-ci ildə ilk Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bir müstəqil dövlət kimi öz
sərvətlərindən xalqı üçün istifadə etməyə çalışmış, amma o, az yaşamış, buna nail ola bilməmişdir. 1920-ci ildən
isə Azərbaycan Sovetlər İttifaqının, Sovet hakimiyyətinin tərkibində olmuşdur. Bu gün cəsarətlə demək lazımdır
ki, 1920-ci ildən keçən 70 il ərzində Azərbaycanda neft sənayesi çox güclü inkişaf etmişdir və bunun da səbəbi
ondan ibarətdir ki, o vaxt sovet hakimiyyətinə, sovet dövlətinə neft lazım idi. Sovet İttifaqını sənayeləşdirmək,
onun iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün neft çox lazım idi. Əgər nəzərə alsaq ki, o illərdə Sovetlər İttifaqının
ərazisində hasil edilən neftin 80, bəlkə də 90 faizi Bakıda əldə olunurdu, onda anlamaq olar ki, sovet
hakimiyyəti üçün, SSRİ dövləti üçün Bakının nefti nə qədər lazım idi.
Azərbaycan xalqı, ölkəmizin neftçiləri və alimləri neft sənayesinin inkişaf etməsi üçün böyük xidmətlər
göstərmiş və nailiyyətlər əldə etmişlər. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, İkinci Dünya müharibəsində
alman faşizmi üzərində qələbə çalınmasında Azərbaycan neftinin misilsiz rolu olmuşdur. Azərbaycan Sovetlər
İttifaqının başqa bölgələrində neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün də böyük xidmətlər göstərmişdir. Biz
iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan neftçiləri, alimləri Rusiyada "İkinci Bakı", "Üçüncü Bakı",
"Dördüncü Bakı" kimi neft mədənlərinin və yataqlarının açılmasında iştirak ediblər və onların çoxu o vaxtdan
indiyə qədər o divarlarda Sibirdə, Tümendə yaşayan və bu gün də neft hasilatı ilə məşğuldurlar.
Azərbaycan Xəzər dənizində neft yataqlarının aşkar olunmasında, bu yataqların sənaye üsulu ilə istismar
edilməsində dünyada birinci yerdə olmuşdur. Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasil olunmasına
başlanandan bu günə qədər yerin təkindən, dənizin dərinliklərindən 1 milyard 500 milyon tona qədər neft hasil
edilmişdir. Bunun təxminən 450-500 milyon tonu Xəzər dənizinin dərin sularından çıxarılmışdır. Amma bütün
bu zamanlarda Azərbaycan xalqı özünün zəngin təbii sərvətlərinin sahibi olmamış, Azərbaycanın öz müstəqil
dövləti olmamış və ölkəmizdə hasil edilən neft, şübhəsiz ki, Sovetlər İttifaqının bütün tələbatlarını təmin etmək
üçün istifadə edilmişdir.
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Keçmişdə mən uzun illər Azərbaycanda işləmişəm və 1969-cu ildən Azərbaycanın başçısı olmuşam. Mən
bunları yaxşı bilirəm və yaxşı xatırlayıram. Bizdən tələb olunurdu ki, neft-qaz hasilatını artıraq. Biz bunu
edirdik. Ancaq bundan əldə olunan gəlirlərin hamısı Sovet İttifaqının vahid büdcəsinə gedirdi. Yəni o illərdə
neft sənayesinin Azərbaycana nə qədər mənfəət verməsinə baxmayaraq, ölkəmiz əldə olunan neftin faydasının
çox hissəsini görməyibdir. Tarixin səhifələrini sizə xatırladaraq, onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan yalnız
dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra öz aqibətinin, öz sərvətlərinin sahibi olmuş və ölkəmizin ən zəngin
sərvəti olan qaz və neft ehtiyatlarından müstəqil, sərbəst istifadə etmək imkanı əldə etmişdir.
Biz keçmişə minnətdarlıq edirik. Ancaq xoşbəxtik ki, nəhayət, XX əsrin sonunda Azərbaycan öz milli
azadlığını, dövlət müstəqilliyini əldə edib və öz təbii sərvətlərindən nə cür, hansı yolla istifadə olunmasını özü
müəyyən edir.
"Əsrin müqaviləsi" məhz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasından irəli gəlmiş bir tarixi
hadisədir. Biz yalnız müstəqil dövlət olandan sonra dünyanın müxtəlif ölkələri, neft şirkətləri ilə sərbəst, heç
kəsdən asılı olmayaraq danışıqlar aparmaq imkanı əldə etmişik və bu sahədə gördüyümüz işlərin ən görkəmlisi,
ən böyüyü, ən mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edəni "Əsrin müqaviləsi"nin hazırlanıb imzalanması idi. Bu gün
təntənəli mərasimdə artıq deyildi ki, bu müqavilənin hazırlanması ilə biz nə cür ağır şəraitdə məşğul olmuşuq,
daxili və xarici qüvvələrin yaratdığı nə qədər çətinliklərlə rastlaşmışıq. Ancaq biz iradə və əzm göstərmişik, risk
etmişik və "Əsrin müqaviləsi"ni nizamlamağa nail olmuşuq.
"Əsrin müqaviləsi" bu möhtəşəm "Gülüstan" sarayında imzalanıbdır. O gün bizim üçün böyük sevinc,
bayram günü idi. Eyni zamanda biz yaxşı bilirdik ki, üzərimizə böyük məsuliyyət götürmüşük və qarşımızda
çox böyük sınaqlar vardır. Bu gün iftixar hissi ilə deyirəm ki, bu beş illik yolun bütün sınaqlarından şərəflə
keçmişik, bütün çətinliklərin qarşısını almışıq, hər cür təzyiqlərə cavab vermişik və "Əsrin müqaviləsi"nin qısa
bir zamanda həyata keçirilməsinə nail olmuşuq. Təbiidir ki, bu nailiyyətlərimiz böyük neft şirkətləri ilə bizim
müştərək işimizin nəticəsidir.
Bu gün tam cəsarətlə demək olar ki, müqavilənin imzalanmasından sonra yaranmış Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkəti, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan dövlətinin və hökumətinin rəhbərliyi altında, daim onun
dəstəyini alaraq çox böyük işlər görmüşlər və bizi bu nəticəyə gətirmişlər.
"Əsrin müqaviləsi"nin beş illiyini qeyd edərək deyirik ki, biz böyük sınaqlardan çıxmışıq.
Tərəfdaşlarımızın və böyük neft şirkətlərinin mənsub olduqları ölkələrin, dövlətlərin etimadını doğrultmuşuq.
Azad, müstəqil dövlət kimi dünyaya nümayiş etdirmişik ki, Azərbaycan xalqı, ölkəmizin neftçiləri, alimləri
daha böyük nailiyyətlər əldə etməyə qadirdirlər. Təbiidir ki, bunların hamısı bizdə, şəxsən məndə böyük iftixar
hissi doğurur.
Bu gün "Əsrin müqaviləsi"nin beş illiyini qeyd edərkən, bu müqavilənin imzalanmasında xidmətlər
göstərmiş və bizə dəstəklər vermiş dövlətlərin, təşkilatların, şirkətlərin hamısını minnətdarlıqla xatırlayırıq. Biz
bu gün Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat şirkətinə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə və bunların ətrafında
müqavilənin icrası ilə məşğul olan mütəxəssislərə, alimlərə, mühəndislərə, texniklərə, fəhlələrə, bu sahədə
çalışanların hamısına təşəkkürümüzü bildiririk.
Müqavilənin imzalanması və həyata keçirilməsində, qeyd etdiyim kimi, biz bir çox maneələrlə,
çətinliklərlə rastlaşırıq. Ancaq müqaviləni imzalamış şirkətlər, onların mənsub olduqları dövlətlər və biz inamla
irəliləyirdik. Ona görə də mən müqaviləni imzalamış şirkətlərin mənsub olduqları dövlətlərə, onların
hökumətlərinə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Müqavilənin hazırlanması və xüsusən həyata keçirilməsi dövründə, o cümlədən Bakı-Supsa neft
kəmərinin yaranması üçün qərarların qəbul olunması zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin, xüsusən
Prezident cənab Bill Klintonun rolunu mən bu gün xüsusi qeyd edirəm.
İndi, müqavilənin gözəl nəticələrini bayram edərkən ötən illərdə "Əsrin müqaviləsi"ndən sonra 18
müqavilənin imzalandığını dünyaya nümayiş etdirərək sübut etdik ki, Azərbaycan müasir səviyyədə, bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında, xarici sərmayədən istifadə etməklə çox işlər görə bilər və bundan sonra da
görəcəkdir.
Bu gün Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti cənab Vudvord öz çıxışında müqavilənin
həyata keçirilməsi üçün altı il müddətində Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması və burada
bizim gördüyümüz işlər haqqında dedi və bu işləri yüksək qiymətləndirdi. Dövlət və hökumət başçılarından,
şirkətlərdən, ayrı-ayrı təşkilatlardan və bir çox neft şirkətlərindən aldığımız təbrik məktublarında da məhz
Azərbaycanda xarici sərmayədən istifadə olunması üçün yaxşı şərait yaradılması xüsusi qeyd edilir. Bəli, əgər
biz ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməsəydik, Azərbaycanı dağıdan, parçalayan qüvvələri aradan
çıxarmasaydıq, onları ləğv etməsəydik, respublikamızda vətəndaşların rahat yaşaması üçün lazımi şərait
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yaratmasaydıq, xarici şirkətlər buraya gəlməzdilər, gəlsəydilər də qısa müddətdə buradan dönüb gedəcəkdilər.
Biz sübut etdik ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Biz sübut etdik ki, Azərbaycana xarici sərmayənin
gəlməsi və istifadə olunması üçün burada bütün imkanlar yaradılıbdır. Biz sübut etdik ki, Azərbaycana gələn hər
bir iş adamı, şirkət, vətəndaş burada azad, sərbəst, rahat işləyə və yaşaya bilər. Ümidvaram ki, "Əsrin
müqaviləsi"ndən sonra imzaladığımız müqavilələr daha da gözəl nəticələr verəcəkdir. "Şahdəniz" yatağında
aşkar olunan qaz ehtiyatları və əldə etdiyimiz gözəl nəticələr bunu aydın göstərir. Məlumdur ki, "Şahdəniz"
yatağı ilə bağlı hazırlanmış müqaviləni də daxilimizdəki qüvvələr bu sənədin imzalanmasına bir həftə qalmış
pozmaq istədilər. Ancaq biz bu müqaviləni imzaladıq və həmin müqaviləyə inanmayan, yaxud qəsdən bunun
əleyhinə çıxan adamlara sübut etdik ki, Azərbaycan xalqının milli mənafeləri üçün çalışırıq və ona görə də bu
cür nailiyyətləri əldə etməyə qadirik.
Xəzərin Azərbaycan sektorunda hələ çoxlu neft və qaz yataqları var. Şübhə etmirəm ki, gələcək illərdə
yeni- yeni müqavilələr imzalanacaqdır. Biz artıq bu barədə çoxlu təkliflər almışıq.
Mən bəyan edirəm və hamını əmin edirəm ki, Azərbaycanın milli mənafelərinə cavab verən yeni-yeni
müqavilələrin imzalanması və onların həyata keçirilməsi üçün bundan sonra daha da böyük imkanlar, daha da
yaxşı şərait yaranacaqdır. Biz böyük işin başlanğıcındayıq. Bu gün gördüyümüz bütün işlər, "Əsrin müqaviləsi"
ilə qoyduğumuz təməl XXI əsrdə Azərbaycan xalqının inkişafı, firavan həyatı, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
suverenliyinin daha da möhkəmlənməsi üçün gözəl imkanlar yaradır və inanıram ki, XXI əsr müstəqil
Azərbaycan dövləti üçün ən xoşbəxt dövr olacaqdır.
Bu beş il müddətində bizimlə əməkdaşlıq edənlərin hamısına bir daha təşəkkür edirəm.
Bu bayram gününü bizimlə qeyd etmək üçün Azərbaycana gəlmiş dövlət nümayəndə heyətlərinə təşəkkür
edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Hamınıza gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
"Əsrin müqaviləsi"nin şərəfinə!
"Əsrin müqaviləsi"nin gələcək nailiyyətləri şərəfinə!
Gələcəkdə daha da səmərəli müştərək iş şərəfinə!
Azərbaycan neftçilərinin şərəfinə!
Azərbaycan neftçiləri ilə ölkəmizdə çiyin-çiyinə işləyən xarici mütəxəssislərin şərəfinə!
Sizin şərəfinizə hörmətli qonaqlar, bu badəni qaldırıram! Sağ olun!
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RUSİYANIN YANACAQ VƏ ENERGETİKA NAZİRİ VİKTOR KALYUJNI İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
21 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir, hörmətli Viktor İvanoviç, hörmətli səfir, hörmətli Vahid
Yusifoviç, mən sizi bir daha salamlayıram. Azərbaycana gəlməyinizdən və «Əsrin müqaviləsi»nin
imzalanmasının beşinci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimlərlə yaxından iştirak etməyinizdən
məmnunluq duyduğumu bildirirəm.
Əslinə qalsa, bu, təbii haldır, çünki «Əsrin müqaviləsi»ni biz birlikdə imzalamışıq. Yəni Rusiyanın
«LUKoyl» şirkəti müqavilənin hazırlanmasında və imzalanmasında çox mühüm yer tutur, müqavilədə böyük
paya malikdir.
Üstəlik, xatırlamaq istəyirəm ki, hələ 1993-cü ilin oktyabrında biz danışıqlar apardıq və Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı təbii neft-qaz ehtiyatlarından birgə istifadə edilməsi haqqında Rusiya Federasiyasının
hökuməti ilə Azərbaycan arasında saziş imzaladıq. Bu sənəd mövcuddur. Belə ki, bu, həmin məsələ ilə əlaqədar
imzaladığımız ilk sənəd idi, ondan sonra «Əsrin müqaviləsi»nin hazırlanmasına doğru irəlilədik.
Bununla belə, mən minnətdaram ki, siz buraya gəlmisiniz. Viktor İvanoviç, səmimi sözlərinizə görə,
təbriklərinizə görə, arzularınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Zənnimcə, bu, bir daha və bir daha onu göstərir ki,
biz yaxşı əməkdaşlıq edirik və bütün sahələrdə, xüsusən neft sənayesi sahəsində yaxşı əməkdaşlıq edəcəyik.
Mən dünən öz çıxışımda dedim ki, bütün bunların kökləri uzaq keçmişə gedib çıxır. Azərbaycanda neft
sənayesini biz ötən əsrin axırları – bu əsrin əvvəllərində, xüsusən 1920-ci ildən başlayaraq birlikdə təşkil
etmişik. Azərbaycan nefti bütün Sovetlər İttifaqına xidmət edirdi. Azərbaycan neftçiləri Sovetlər İttifaqının
başqa regionlarında, əsasən Rusiyada yeni-yeni yataqların kəşfində çox böyük rol oynamışlar. «İkinci Bakı»,
«Üçüncü Bakı», «Dördüncü Bakı» və nəhayət, Tümen, Sibir – bizə məlum olduğu kimi, indi Rusiyanın özünə
neft və qaz əsasən oradan gəlir. Bu yataqların kəşfində, işlənilməsində Azərbaycan neftçiləri, alimləri,
geoloqları böyük rol oynamışlar. Yeri gəlmişkən, biz məmnunluqla qeyd edirik ki, o vaxtdan bəri onlar Tümen
vilayətinin, Sibirin daimi sakinləri olmuşlar. Rusiya Federasiyasının vətəndaşları kimi orada yaşayır, çalışır və
Rusiya üçün – vətəndaşları olduqları ölkə üçün neft hasilatının sürətini artırmaqla məşğuldurlar.
Ona görə bütün bunlar əməkdaşlığımızı şərtləndirir, bütün bunlar məhz onu şərtləndirir ki, biz «Əsrin
müqaviləsi»ni də birlikdə imzaladıq və onun beşinci ildönümünü dünən sizinlə birlikdə layiqincə qeyd etdik.
Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
V i k t o r K a l y u j n ı: Heydər Əliyeviç, Bakıda bir daha olmaq imkanı verən dəvətinizə görə
minnətdarlığımı bildirmək istərdim.
Sözün düzü, mən ona şadam ki, siz yenə vəzifə başındasınız. Biz buraya gələndə maraqlanıb soruşduq –
deyin görək, Heydər Əliyeviç necədir? Bizə cavab verdilər ki, elə həmin əvvəlki rejimdə işləyir. Belə
düşünürəm ki, bu, sabitlik əlamətidir, bunların hamısı çox yaxşıdır. Odur ki, söhbətimizin lap əvvəlində sizə
cansağlığı arzulamaq istərdim. Zənnimcə, bu gün Azərbaycanda sizin təsirinizlə, Azərbaycanın neft hasilatında
iştirakınızla görülən bütün işlər, təbii olaraq, bizim üçün vacibdir, çünki Azərbaycan bizim əsas
tərəfdaşlarımızdan biri olub, biridir və biri olaraq qalacaqdır. Hər şey buradan başlamışdır, bu gün burada da
davam edir. Biz istərdik ki, qarşılıqlı münasibətlərimiz davam etsin.
Azərbaycanda olmaq mənim üçün ikiqat xoşdur. Bu, onunla bağlıdır ki, mənim əsil-nəsəbim də
Azərbaycanla bağlıdır. Mənim babam da, nənəm də burada dəfn edilmişlər, valideynlərim burada yaşamışlar,
bacım 1938-ci ildə burada doğulmuşdur. Yəni bütün bunlar burada baş vermişdir, biz Stepan Razin qəsəbəsində,
Neftçalada yaşamışıq. Müharibə başlandıqdan, İkinci Bakı kəşf edildikdən sonra atam bir neftçi kimi oraya
getdi və mən Uralda doğuldum. Amma tarixi köklər həmişə çəkir. Burada olmaq xoşdur. İnsanın xisləti elədir
ki, o, bu məsələyə həmişə xüsusi hisslərlə və həyəcanla yanaşır. Buna görə də respublikanıza mənim münasibətim sırf tarixi münasibətdir və qohumluq münasibətidir. Buraya gəlib-getmək mənə həmişə xoşdur.
Təbii ki, qarşılıqlı münasibətlərimizin davam etdiyini nəzərə alaraq, istərdim ki, bu münasibətlər
möhkəmlənsin. Çox heyf ki, bu gün Azərbaycanda Rusiyanı yalnız «LUKoyl» şirkəti fəal təmsil edir. Biz
istərdik ki, sizin tərəfinizdən və Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən olan çox böyük dəstək davam etsin. Buna görə
bir daha minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Düşünürəm ki, şirkət öz biznesini bundan sonra da layiqincə
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genişləndirəcəkdir, belə ki, bu gün onu artıq dayandırmaq mümkün deyildir. Mən istərdim ki, bu biznes sadəcə,
daha da artsın.
Bununla birlikdə, gələcək inkişaf barəsində və ən əvvəl bizim şimal marşrutunun, - bu marşrut haqqında
çox danışılmışdır, - möhkəmləndirilməsi barədə mövqelərimizi bir peşəkar kimi necə təsəvvür etdiyimizə dair
bir sıra mülahizələri bildirmək istərdim. Təəssüf ki, hansısa bir mərhələdə bir sıra mənfi məqamlar baş verdi.
Çeçenistan bölgəsində siyasi işlərlə bağlı olan bu məqamlar sabit münasibətlərimizə əngəl törətdi.
Demək istərdim ki, belə bir vəziyyətin düzəldilməsi üçün əsaslı qərar qəbul edilmişdir. Kənardan keçən
boru kəməri çəkilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdur. Zənnimcə, biz bu işi 6-8 ay ərzində görəcəyik. Bu isə
bizim hökumətlərarası sazişlər çərçivəsində əvvəlki razılaşmalara uyğun olaraq şimal marşrutu ilə ildə 12
milyon ton nefti sabit rejimdə buraxmağa imkan verəcəkdir.
İndi biz Novorossiysk terminalının gücünü 42 milyon tondan 52 milyon tonadək, yəni 10 milyon ton
artırırıq, Baltik boru kəməri sistemi yaradırıq. Yəni bu, sabit işləməyə imkan verir. Bu, bizim vəzifəmizdir və
hökumətin adından sizi rəsmən əmin edirəm ki, biz şimal marşrutunu bərpa edəcəyik. Cari işlərə gəldikdə,
1999-cu il və sonrakı il üçün 2 milyon ton həcmində olan razılaşma çərçivəsində işləri yubatmırıq və davam
etdiririk. Düşünürəm ki, bir daha belə fasilələr olmayacaqdır. Bizim vəzifəmiz işin sürətini artırmaqdır.
Onu da demək istərdim ki, Azərbaycanda hasilatın artdığını nəzərə alaraq, burada çıxarılan nefti sizin
zavodlarda emal etmək yolu ilə, - zənnimizcə, bu, tamamilə realdır, - neft məhsulları bazarının sərhədini
Stavropola, Şimali Qafqaza qədər genişləndirə bilərdik. Çünki bu gün bizim həmin rayonda yanacaq çatışmır.
Biz ümumi razılaşmalar, hökumətlərarası komissiya çərçivəsində Dövlət Neft Şipkəti üçün biznes sahəsinin
genişləndirilməsinə imkan verməyə hazırıq. Mənə elə gəlir ki, bu komissiya hansısa bir mərhələdə öz işini
dayandırmışdır, lakin zənnimcə, biz onu bərpa edəcəyik. Bu, bizim üçün maraqlıdır, neft məhsullarının Rusiya
ərazisinə ixracı baxımından Azərbaycan üçün əlavə gəlir deməkdir. Mən istərdim ki, bu maraq Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin biznesinə çevrilsin.
O ki qaldı şimal marşrutu və Xəzərdə biznesin genişləndirilməsi ilə bağlı əsas mövzuya, indi biz əlavə
neft şirkətləri cəlb etmək məsələsini nəzərdən keçiririk: elə şirkətləri ki, onlara görə xəcalət çəkməyək,
baxmayaraq ki, bir sıra şirkətlər buraya sərmayə qoymaq perspektivlərini doğrultmadı və Xəzər məsələsi ilə fəal
məşğul olmağı davam etdirmədilər. Biz bu məsələni Dövlət Neft Şirkəti ilə müzakirə etdik və düşünürəm ki, bu
işlə iştirak edə biləcək daha bir sıra şirkətləri nəzərdən keçirmək üçün həmin məsələyə qayıdacağıq.
Bizim ümumi bir məsələmiz var - bu, Xəzərlə bağlı olan problemdir. Bu gün biz onu Baş nazirlə
müzakirə etdik. Düşünürəm ki, burada bu problemin həllini irəlilətmək üçün ümumi razılaşmaların variantları
var. Məncə, burada işimizi sadəcə olaraq gücləndirmək lazımdır. Ümumi razılaşmaların, məsələn, Qazaxıstanla
razılaşmanın ilkin şərtləri var. Biz Azərbaycanla danışıqlar aparırıq. Düşünürəm ki, danışıqları sadəcə olaraq
davam etdirmək və bu problemi birdəfəlik və həmişəlik həll etmək lazımdır. Başlıcası, bu işi gücləndirməkdir.
Dediklərimin hamısı iqtisadi qarşılıqlı münasibətlərimiz baxımından hazırda Yanacaq və Energetika
Nazirliyi, hökumət çərçivəsində həll edilməkdə olan məqsəd və vəzifələrə aiddir. Bununla yanaşı, demək
istərdim ki, indi Şimali Qafqazda yaranmış vəziyyət bizdə xüsusi təşviş doğurur. Moskvada, Volqodonskda baş
vermiş hadisələrə bəşəriyyət, əlbəttə, biganə qala bilməz. Biz bu işə öz münasibətimizi bildirməliyik. Sizi
xüsusən Şimali Qafqazda ən nüfuzlu adamlardan biri kimi tanıdığıma görə, Heydər Əliyeviç Əliyevin sözünün
nə demək olduğunu bildiyimə görə, yekdil rəy çərçivəsində və ən fəal şəkildə inkişaf etməyə başlayan terrorçu
qüvvələrin dəf edilməsi çərçivəsində bu gün çox zəruri olan ümumi mövqe, ümumi dəstək barəsində sizin
mövqeyiniz bizim üçün çox vacibdir.
Öz mövqeyinizi mənə iki kəlmə ilə bildirdiyiniz dünənki söhbətdən sonra səfirdən tələb etdim ki, o,
Azərbaycan tərəfinin indiyədək ifadə etdiyi bütün fikirləri mənə göstərsin. Deməliyəm ki, mən bu fikirləri
diqqətlə oxudum. Sizin mövqeyinizə bələd olduğuma görə istərdim ki, yaxşı mənada, daha açıq, sərt fikirlər
qəzet oxuyub-oxumamasından asılı olmayaraq hər bir insanın qəlbinə yol tapsın, bu məsələdə Heydər
Əliyeviçin mövqeyi sərt olsun, çünki sizin rəyinizin və nüfuzunuzun nə demək olduğunu bilirəm. Rusiyada biz
hamımız istərik ki, Şimali Qafqazda bu bəla genişlənməsin, əksinə, məhdudlaşdırılsın və qurtarsın.
Bəli, hazırda müəyyən məqamlar var və biz bu gün baş nazirin yanında bu mövzuda danışdıq. Ancaq mən
demək istərdim ki, bəla gələndə, - terrorizm isə yəqin ki, ümumi bəladır, - birləşmək və bu vəziyyəti aradan
qaldırmaq lazımdır. Çeçenistan tərəfinin buradakı nümayəndəliyindəkilərin bu gün oxuduğum fikirlərini əlbəttə
ki, normal hesab etmək çətindir. Bu, Çeçenistan tərəfinə başucalığı gətirmir. Lakin əlbəttə ki, sırf ekstremist,
anlaşılmaz və rəxnə salan və ya buna yönəldilən fikirlər heç bir halda bizim qarşılıqlı münasibətlərimizə nüfuz
etməməlidir.

512

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Biz həmişə normal şəraitdə yaşamışıq, bir-birimizi başa düşmüşük. İndi Dağıstanda hansısa milli azadlıq
mühariəsinin aparılması barədə fikiləri oxuyarkən heç bir anlaşma ola bilməz. Belə bir müşahidə Dağıstanda,
sadəcə, mümkün deyildir. Lakin təəssüf ki, mən oxudum və söyləyə bilərəm ki, müşavir deyəndə ki,
Dağıstanda azadlıq müharibəsi gedir və hətta Yermolovu xatırlamışlar, zənnimcə, bu, sadəcə, qeyri-ciddidir.
Sizin aparat tərəfindən təkzib verilsə də, bir daha təkrar edir və Azərbaycan torpağı ilə bağlı olan adam kimi
şəxsən öz adımdan xahiş edirəm, bu terrorizmə qarşı birləşmənin baş verməsi üçün bu gün sizin fikriniz, sözsüz,
faydalıdır, sözsüz, zəruridir. Gecə yatan yüzdən çox insan evin uçuqları altında həlak olarkən, bu barədə nəyi isə
izah etmək və nəsə demək çətindir.
Sizə demək istədiklərim bunlardır. Mənə ayırdığınız vaxta görə, fikirlərimizi söyləməyə imkan
verdiyinizə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Burada işləyən neft şirkətlərimizə göstərdiyiniz dəstəyə görə
Yanacaq və Energetika Nazirliyi adından və təbii ki, hökumət adından minnətdaram. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Viktor İvanoviç, sizə təşəkkür edirəm.
İlk növbədə mənim səhhətimlə bağlı xoş sözlərə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Xoşbəxtliyimdən,
hesab edirəm ki, xalqımın da xoşbəxtliyindən, sağlamlığım keçirdiyim əməliyyatdan sonra çox tez bərpa
olundu, artıq çoxdan işə başlamışam və zənnimcə, hələ bir çox illər öz xalqıma fayda verəcəyəm.
Ailəniz, Azərbaycanla, Azərbaycanın neft sənayesi ilə bağlılığınız haqqında söylədikləriniz məni
sevindirdi. Mən bunu bilmirdim. Bilmirdim ki, siz əslən Azərbaycandansınız, atanız burada neft sənayesində
işləyib və «İkinci Bakı»nın mənimsənilməsi üçün bir çox başqa neftçilərlə birlikdə Rusiyaya köçüb getmisiniz.
Bəli, belə də olmuşdur. Yeri gəlmişkən, həmyerlimiz Nikolay Konstantinoviç Baybakov bu barədə tez-tez
danışır. Belə ki, o da Bakıda doğulmuş, burada böyümüşdür. Onun valideynləri, qohumları burada dəfn
olunmuşlar. O, hələ cavan yaşlarında burada, Sabunçuda, o zaman «Leninneft» adlanan böyük bir neft
mədənləri idarəsinin rəisi səviyyəsinə yüksəlmişdi. İxtisaslı mütəxəssis kimi oradan Sovetlər İttifaqının yeni
yataqlarının mənimsənilməsinə, Rusiyaya, «İkinci Bakı»ya göndərilmişdi. Ona görə də eşitməyimə şadam ki,
sizin atanız da Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında iştirak etmiş və sonra azərbaycanlı kimi Rusiya, neft
sənayesini daha inkişaf etdirməyə getmişdir. Bunu eşitmək çox xoş idi.
Əməkdaşlığımıza gəldikdə isə, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan hamı üçün açıqdır. Bilmirəm, siz özünüzdə
«LUKoyl»u başqa şirkətlərlə müqayisədə necə qiymətləndirirsiniz. «LUKoyl»u biz dəvət etməmişik, o, buraya
özü gəlibdir. Əgər neft şirkətləri olarsa və müsabiqədə başqalarına nisbətən daha yaxşı şərtlər təklif edərlərsə,
onda biz bunu etməyə həmişə hazırıq. Yeri gəlmişkən, biz «LUKoyl»a heç vaxt heç bir güzəşt getməmişik, ona
heç vaxt heç bir imtiyaz yaratmamışıq. Yoxsa kimsə düşünə bilər ki, Vahid Ələkbərov azərbaycanlıdır və biz
müəyyən imtiyazlar yaratmışıq. Heç vaxt. Çünki kommersiya maraqlarımız, milli maraqlarımız adamların hər
hansı qarşılıqlı münasibətlərindən yüksəkdə durur.
«LUKoyl» «Bi-Pi» və «AMOKO» kimi digər şirkətlərlə birlikdə danışıqlar prosesinə fəal qoşulmuş və
yer əldə etmişdir. Yeri gəlmişkən, özü də təkcə birinci müqavilədə yox. «Qarabağ» yatağına dair ikinci
müqavilədə «LUKoyl» «Acip»lə birlikdə əslində operatorlar kimi çıxış etmiş, çox iş görmüşlər. Doğrudur, biz
orada arzu olunan nəticəni əldə etmədik. Lakin orada aparılmış iş çox faydalı oldu. Əgər infrastrukturla, bir çox
digər hallarla bağlı problemlər nəzərə alınarsa, bu gün orada sənaye üsulu ilə neft hasilatına başlamaq hələlik o
qədər də məqsədəuyğun deyildirsə, sabah mümkün olacaqdır. Yeri gəlmişkən, «Qarabağ» yatağı barəsində biz
artıq təkliflər alırıq. Ona görə də görülmüş işlər hədər getməmişdir. «LUKoyl» birinci oldu və onunla birlikdə
digər şirkətlər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə əl-ələ verib nəinki kəşfiyyat işləri apardılar, həm də orada
neft olduğunu və özü də böyük miqdarda olduğunu proqnozlaşdırdılar. Bu neft çıxarılacaqdır. Ola bilər
«LUKoyl» da oraya qayıdacaqdır, bəlkə digər şirkətlər də qayıdacaqlar. Hər halda, artıq böyük iş görülmüşdür.
Bizim sonrakı, üçüncü müqaviləmiz «Şahdəniz» yatağı haqqındadır. «LUKoyl» bu müqavilədə də çox
mühüm yer tutur. «Şahdəniz» müqaviləsi üzrə nə kimi nəticələr əldə etdiyimiz indi artıq hamıya məlumdur.
Əlbəttə, hər şey heç də həmişə rəvan olmur, siz neftçilər bunu bilirsiniz. Amma Allaha şükür ki, bəxtimiz
gətirir. Ona görə yox ki, Allah bizə iltifat göstərir, ona görə ki, Azərbaycanın neft sənayesi çox əsaslı,
fundamental, elmi bünövrəyə malikdir. Əgər bizim geoloqlarımız nəyisə müəyyən etmişlərsə, buna şəkk-şübhə
ola bilməz. Budur, dünən «Şahdəniz» yatağı barəsində də söhbət getdi. Biz orada iş apararkən mətbuatda, yeri
gəlmişkən, o cümlədən də Rusiya mətbuatında nə qədər müxtəlif yazılar dərc edilirdi, deyirdilər ki,
görürsünüzmü, Əliyev adamlara kələk gəlir, Azərbaycanın nüfuzunu qaldırmaq üçün Xəzər dənizində böyük
neft ehtiyatları olduğu barədə əfsanə yaradır, əslində isə belə şey yoxdur. Onlar cavablarını aldılar. Özü də təkcə
xaricdəki bədxahlarımız deyil, bəlkə də hətta, təəssüflər olsun, düşmənlərimiz də. Ölkəmizin daxilində də hər
şey rəvan getmir.
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Natiq Əliyevlə İlham Əliyev burada əyləşiblər, onların xatirindədir ki, «Şahdəniz»ə dair müqavilə kifayət
qədər uzun müddət və «LUKoyl» ilə birlikdə hazırlanmışdı. Biz onu hazırlayanda bilirdik ki, orada böyük qaz
ehtiyatları var. Yeri gəlmişkən, hələ 1990-cı ildə neftçilərimiz, Azərbaycan neft şirkəti orada bir quyu qazmağa
cəhd göstərmişdilər. Nəyə görə? Ona görə ki, geoloqlarımız, neftçilərimiz bilirdilər ki, orada böyük qaz
yataqları var. Bizim başqa yataqlarımızda qaz hasilatı azalırdı. Odur ki, bu azalmaya yol verməmək, qaz
hasilatını artırmaq üçün biz həmin quyunu qazmaq istəyirdik, amma qaza bilmədik, çünki suyun dərinliyi
çoxdur – 400–500 metrdir. Hesab edin ki, 600 metr qazmaq lazımdır. Başa düşürsünüzmü? Lakin bununla belə,
bu yatağın çox perspektivli olduğu bizə məlum idi. Buna görə də biz oraya cəsarətlə getdik.
Həm də təkcə biz yox. Biz təklif edirik, amma çox böyük məbləğdə pul, çox böyük məbləğdə kapital
qoyan xarici şirkətlər bu və ya digər blokun perspektivli olduğunu yəqin etməyincə oraya getməyəcəklər. Neftçi
kimi siz bunu çox gözəl bilirsiniz.
Müqavilə hazırlandı. Lakin bədxahlarımız, bizim üçün pisdən də pis olmasını istəyənlər təkcə
Azərbaycanın hüdudlarından kənarda deyildir. Belələri ölkəmizin daxilində də kifayət qədərdir. Bax onda,
müqavilənin imzalanmasına təxminən bir həftə qalmış parlamentimizin o vaxtkı sədri Rəsul Quliyev, - yeri
gəlmişkən, o, Natiq Əliyevin yaxın dostudur, - birdən gəlib mənə deyir ki, bu müqaviləni imzalamaq olmaz.
Bizdə isə müqavilənin imzalanacağı gün artıq elan edilmişdi. Yeri gəlmişkən, biz onu «Xəzərneftqaz» adlı
növbəti böyük neft sərgisinin açılışı ilə bir vaxta salmışdıq. Artıq hər şey elan olunmuşdu. Soruşuram ki, nə
üçün imzalamaq olmaz? O, düz bir saat ərzində mənə sübut etməyə çalışır ki, «bu, Azərbaycana sərfəli deyildir,
bu, lazım deyildir, biz nə üçün nefti xarici şirkətlərlə birlikdə çıxarmalıyıq, yaxşısı budur, onu saxlayaq, sonra
biz özümüz çıxararıq...». Nə isə, çox səriştəsiz, açığını deyim, səfeh mülahizələr idi.
Mən dedim, qulaq asın, siz bizimlə birlikdə işləyirsiniz, bilirsiniz ki, bu müqavilə bir ildir hazırlanır,
üstəlik, siz həmişə bizim neft şirkətiylə çox yaxın münasibətlərdə olmağa can atırsınız, halbuki parlament
sədrinin iqtisadiyyata rəhbərliklə məşğul olmaq səlahiyyəti yoxdur. Amma o, mənim xeyirxah münasibətimdən
istifadə edərək, öz mövqeyindən sui-istifadə edərək Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin işinə həmişə qarışırdı.
Mən dedim, siz ki hər şeyi bilirsiniz, bu müqavilə sizin gözünüzün qabağında hazırlanıb, bütün dillərdə
hazırlanıb, tərcümə edilib və sair. O isə dediyindən əl çəkmirdi. Yaxşı. Mən həmişə adamları dinləyirəm.
Deyirəm, yaxşı, mən neft şirkətinin rəhbərliyini buraya dəvət edəcəyəm. Bəs nə üçün siz bunu onlara
deməmisiniz? «Yox, demişdim». Deyirəm, onlar bilmirlər? Orada Natiq Əliyev, çox böyük geoloq Xoşbəxt
Yusifzadə, digər mütəxəssislərimiz var, o adamlar ki, Xəzər dənizində on illərlə kəşfiyyat işləri aparmış və neft
çıxarmışlar. «Onlar heç nə bilmirlər, onlar heç nə başa düşmürlər. Mən onlara bunu da, onu da, başqa şeyləri də
sübut edirəm». Yeri gəlmişkən, bax bu, çox yelbeyin olan, bununla belə, hər şeyə çox təkəbbürlə yanaşan bu
adam üçün xarakterik idi.
Odur ki, mən müqavilənin imzalanması üçün təyin edilmiş vaxta bir həftə qalmış, yeri gəlmişkən, elə bu
salonda müşavirə çağırmalı oldum. Mütəxəssislərimizi, neft şirkətinin rəhbərlərini və Nazirlər Kabinetinin
rəhbərlərini dəvət etdim. Ona dedim ki, indi öz dəlil-sübutlarını gətir. O, düz bir saat ərzində cəfəngiyat danışdı,
əsaslandırmadı ki, bu müqaviləni nə üçün imzalamaq olmaz. Əvvəla, bir tərəfdən deyirdi ki, şərtlər Azərbaycan
üçün sərfəli deyildir, digər tərəfdən isə deyirdi ki, orada kifayət qədər ehtiyatlar yoxdur. Gah deyirdi ki, yoxdur,
gah da deyirdi ki, bu ehtiyatları gələcək nəsillərə saxlamaq lazımdır. Hər halda, məqsəd aydın idi - bizim bu
böyük işimizi pozmaq.
Onda şirkətin prezidenti Natiq Əliyev də, vitse-prezidentlər Xoşbəxt Yusifzadə, İbrahimov, Zeynalov,
Valeh Ələsgərov da, bütün başqaları da çıxış etdilər. Hamı onun üzünə dedi ki, bura bax, sən haqlı deyilsən, nə
danışdığını bilirsənmi? Xoşbəxt Yusifzadənin çıxışı xüsusilə xatirimdədir. O, neft sənayesində bu naşıya ağıllı,
səriştəli və çox müdrik cavab verdi.
O, istədiyinə nail olmadığını gördükdə mənə dedi ki, bu barədə rəsmən yazacaqdır. Dedim ki, yazın. Heç
yazmadı da. Yeri gəlmişkən, biz bir həftədən sonra müqaviləni imzaladıq. Bir çox müşahidəçilərin xatirindədir
ki, müqavilənin imzalanması günü onun üçün matəm gününə çevrildi. Buna görə də təsadüfi deyildi ki, bundan
iki həftə sonra o, Azərbaycandan qaçıb getdi və artıq üç ildir Amerikadadır, öz xalqına qarşı, öz müstəqil
dövlətinə qarşı müxtəlif fitnəkar cəhdlər, təxribat, terror cəhdləri edir.
Bir sözlə, görürsünüz, mən fürsətdən istifadə edərək bunu bir daha ona görə dedim ki, mövqeyimiz aydın
olsun. «Şahdəniz» perspektivli yataqdır, «LUKoyl» bu müqavilənin fəal iştirakçısıdır və Allaha şükür ki, güman
edilənlərin hamısı nəinki təsdiqləndi, hətta gözlədiyimizdən də artıq oldu. Xoşbəxt Yusifzadə burada çıxış
edərkən dedi - mən orada 400 milyard kubmetr qaz və filan qədər kondensat olduğuna təminat verirəm. Budur,
indi isə hesablamalara görə, ehtiyatlar trilyon kubmetrdən artıqdır.İndi bunu hamı etiraf edir.
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Yəni, mən təkcə bizim adamın pozucu, xəyanətkar rolundan danışmaq istəmirəm. Bununla birlikdə onu da
demək istəyirəm ki, müqavilə imzalandıqdan sonra bunun barəsində çoxlu bədxah xarakterli yazılar dərc edildi,
o cümlədən də Rusiyada.Yeri gəlmişkən, biz buna heç vaxt məhəl qoymamışıq. Ona görə də bu neft mövzusunu
bitirmək üçün demək istəyirəm ki, biz başqa şirkətlərlə də əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Yeri gəlmişkən,
Şafrannikin başçılıq etdiyi Moskva neft şirkəti buraya gəlmişdi, biz ona imkan verdik. Londonda biz «İnam»
yatağına dair müqavilə imzaladıq. Şafrannikin orada 12,5 faiz payı var. Axı Moskva neft şirkəti də Rusiya
şirkətidir. Özü də o, Şafrannik Londonda Dauninq-Stritdə müqavilənin imzalanmasında bizimlə iştirak etmişdir.
Odur ki, biz bundan sonra da hazırıq.
İndi də Xəzər dənizinin statusu barədə. Biz Xəzər dənizinin beynəlxalq statusunun bütün parametrlər üzrə,
yəni Xəzərin dibi üzrə, suyun səthi üzrə, gəmiçilik üzrə və bütün digər parametrlər üzrə müəyyənləşdirilməsi
mövqelərində həmişə durmuşuq və indi də möhkəm dururuq. Axı biz yeganə Xəzəryanı ölkə deyilik. Rusiya da.
Qazaxıstan da, Türkmənistan da, İran da Xəzəryanı ölkələrdir. Başa düşürük ki, Xəzərin beynəlxalq statusunu
müəyyən etmək lazımdır. Bir də ki bu, təkcə bizdən asılı deyildir. Qətiyyən bizdən asılı deyildir. Bu, bütün
Xəzəryanı ölkələrdən asılıdır. Bununla yanaşı, dünən deyildi ki, biz öz işimizə başlamaq üçün Xəzərin
statusunun həll ediləcəyini illərlə gözləyə bilməzdik. Bizdə hələ 50-ci, 70-ci illərdə kəşf edilmiş müəyyən
yataqlar var. Biz hələ Sovetlər İttifaqı dövründə bu yataqların mənimsənilməsinə hazırlaşırıq. Təsadüfi deyildi
ki, dərin dəniz özülləri zavodu tikmişdik, borudüzən «Süleyman Vəzirov» və «İsrafil Hüseynov» gəmiləri inşa
etmişdik. Təsadüfi deyildi ki, «Şelf-2», «Şelf-3», «Şelf-5» kimi üzən qazma qurğuları inşa etmişdik, indi onlar
modernləşdirilmişdir və «İstiqlal», «Dədə Qorqud» adlandırılır.
Yəni hələ onda, Sovetlər İttifaqı dövründə biz Xəzər dənizinin dərin qatlarına, necə deyərlər, yol açmaq
üçün lazımi maddi-tezniki baza yaratmışdıq. Bu, bizim üçün yeni bir iş deyildir. Amma o vaxtlar, - sizə bu da
yaxşı məlumdur, - Xəzərdə neft hasilatı ilə Azərbaycandan başqa heç kim məşğul olmurdu. Əlbəttə, o vaxtlar
Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi, Sovetlər İttifaqının tərkibinə daxil idi. Biz ümumi bir iş görürdük. Sovet
hökuməti, o cümlədən Sovetlər İttifaqının Neft Sənayesi Nazirliyi də məqsədəuyğun hesab edirdi və bununla biz
də razı idik ki, bütün bu işlər Azərbaycanda başlandığına görə orada da cəmləşdirilir. Biz Türkmənistan
sahillərində neft çıxarırdıq. Burada və Xəzər dənizinin başqa akvatoriyalarında olan yataqları Azərbaycan
neftçiləri, geoloqları kəşf etmişlər.
Yəni müstəqillik şəraitində, iqtisadiyyatımızın çox ağır vəziyyətə düşdüyü, Ermənistan tərəfindən
təcavüzə məruz qaldığımız, ərazimizin 20 faizinin işğal edildiyi şəraitdə biz hansısa rəsmiyyətçiliyə tabe olub
bu işlə məşğul olmaya bilməzdik ki, nə var. Xəzər dənizinin statusu yoxdur, bunu hamı başa düşməli, o
cümlədən də Rusiyada siz başa düşməlisiniz.
O vaxt biz Xəzər dənizinin statusunu təklif etdik. Hətta xatirimdədir, bir dəfə Viktor Stepanoviç
Çernomırdin baş nazirləri Həştərxana topladı, biz orada fəal iştirak etdik. Amma bütün bunlar hamısı sadəcə
söhbət olaraq qaldı, biz heç bir nəticəyə nail olmadıq. Ona görə də biz işə başladıq. Biz düzgün hərəkət etdik və
bu gün də düz edirik, bizim mövqeyimiz düzgündür.
Ancaq biz Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək haqqında danışıqların davam etdirilməsinə hazırıq.
Əlbəttə, şadıq ki, Rusiya Qazaxıstan və Rusiya sektorlarında Xəzər dənizinin dibindən istifadəyə dair
Qazaxıstanla saziş imzalamışdır. Amma ola bilər ki, sizdə kimsə bunu sektor adlandırmır, kimsə bu termindən
yapışıb qalmışdır. Bəs başqa cür necə adlandırmaq olar? Şelf ayrı bir anlayışdır, sahə demək olmaz. Sektor –
məlum rus sözüdür, beynəlxalq sözdür. Bəs nə üçün bu söz kimlərisə qıcıqlandırır? Başa düşmürəm. Yaxşı,
Rusiya Qazaxıstanla saziş imzalamışdır – bu, çox yaxşıdır. Biz təklif etdik ki, - gəlin Rusiya ilə Azərbaycan
arasında ikitərəfli qaydada saziş imzalayaq, biz bundan yayınmırıq. Sektorların müəyyənləşdirilməsi üzrə təklif
edilmiş prinsipə görə, Azərbaycana az, Qazaxıstana, Rusiyaya çox sahə düşür. Doğrudur, Qazaxıstana nisbətən
Rusiyaya az sahə düşür, amma Rusiyanın da payı var. Ancaq biz öz sektorumuzdan kənara çıxmırıq. Öz
sektorumuzda isə bu işi davam etdirməyə haqqımız var və biz onu davam etdirəcəyik.
Xəzər dənizinin statusunun müzakirəsi üçün yeni görüş, mən bilən, oktyabrda İranda keçiriləcəkdir. Biz
bu müzakirədə iştirak edəcəyik, bu müzakirəyə öz müsbət töhfəmizi verməyə hazırıq. Amma gərək bu müzakirə
normal olsun, hər bir tərəf öz ideallarını əsas tutaraq çıxış etməsin, əksinə, Tehrana toplaşacaq bütün tərəflər
qarşılıqlı anlaşma tapmağa çalışsınlar.
Bir sözlə, Viktor İvanoviç, xahiş edirəm ki, nəzərə alasınız, sektor problemləri barəsində bizim başqa
fikrimiz yoxdur. Düşünürəm ki, bu fikir Rusiya Federasiyasına məlumdur.
Neft sənayesi sahəsində Rusiya ilə əməkdaşlığımızın fundamental xarakteri var. Biz «Əsrin müqaviləsi»ni
imzalayarkən elə oradaca müəyyənləşdirdik – ilkin neft üçün boru kəməri lazımdır. Həm də bu kəməri Bakı –
Novorossiysk neft kəməri kimi müəyyənləşdirdik. Axı bunu biz müəyyənləşdirmişik. Bu ki müqavilədə
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yazılmışdır. Elə isə nə üçün kimsə bütün bunları təhrif edir? Bu barədə sakit danışa bilmirəm. Münasibətlərimizi
pozmaq istəyən bu adamlar hər şeyi beləcə təhrif edir, bu cür təsəvvür yaradırlar. Əlbəttə, bu, bizim xoşumuza
gəlmir. Bununla bərabər, həmin adamlar nəinki Azərbaycana, həm də özlərinə, bizim münasibətlərimizə ziyan
vururlar.
Müxtəsəri, bu, müqavilədə yazılmışdır. Odur ki, biz bununla məşğul olmağa başladıq. Biz oraya öz
vəsaitimizi qoyduq. Rusiyanın «Transneft» şirkəti orada öz məsələsi ilə məşğul oldu və hələ 1997-ci ilin
oktyabrında biz Bakı – Novorossiysk boru kəmərinə neft vurmağa başladıq, onu doldurduq. 1997-ci ilin
noyabrında biz «Çıraq» platformasından ilkin neftin çıxarılmasını qeyd edərkən, həmin platformadan hasil
olunan neft artıq Novorossiysk terminalında idi. Bir sözlə, bunlar faktdır.
Doğrudur, Çeçenistanda vəziyyətlə bağlı çətinliklər olmuşdur. Biz deyirdik ki, bu çətinliklər sizə əngəl
törədir. Yeri gəlmişkən, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ 1996-cı ilin yanvarında mən Moskvaya getdim,
biz bu məsələni həll etdik və Rusiyanın Baş naziri Viktor Stepanoviç Çernomırdinlə Bakı–Novorossiysk neft
kəməri haqqında saziş imzaladıq, bu sənədi mən imzaladım. Bir sözlə, Rusiya Federasiyası ilə fundamental
əməkdaşlığa yönəldilmiş əməli tədbirlərimiz göz qabağındadır.
Bununla bərabər, biz çətinliklər barədə xəbərdarlıq edirdik və Rusiya bu çətinliklərlə həqiqətən qarşılaşdı.
Axı o da məlumdur ki, Rusiya bu neft kəməri barəsində Çeçenistanla heç vaxt razılığa gələ bilməmişdir. Onlar
dəfələrlə danışıqlar aparmışdılar. Sonra onlar mənə müraciət etdilər. Rusiya hökuməti sədrinin o vaxtkı birinci
müavini cənab Nemtsov Çeçenistan nümayəndələri ilə bu məsələni Moskvada həll edə bilmədikdən sonra
məndən xahiş etdilər və buraya gəldilər. Biz yenə də bax bu salonda danışıqlar apardıq, özü də saatlarla. Mən
öz töhfəmi verərək Çeçenistan tərəfini inandırdım ki, sənədi imzalamaq lazımdır. Rusiya ilə Çeçenistan arasında
həmin sənəd burada, Bakıda, bu salonda, bu stolun üstündə imzalanmışdır. Budur bizim əməli tədbirlərimiz.
İndi isə vəziyyət mürəkkəbləşmişdir. Amma bu, bizə zərər vurmuşdur. Yeri gəlmişkən, bildiyimiz kimi,
müqavilənin şərtlərinə görə nəzərdə tutulmuşdur ki, Azərbaycan konsorsiumun neftini deyil, öz neftini yalnız
Bakı–Novorossiysk boru kəməri ilə ixrac edə bilər. Buna görə də Bakı–Novorossiysk neft kəməri dayandıqda,
biz öz neftimizi ixrac etmək imkanından məhrum olduq. Biz neftimizin bir hissəsini Bakı–Supsa boru kəməri ilə
ixrac etməyə cəhd göstərdik, lakin Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti bizimlə razılaşmadı və biz heç nə
edə bilmədik. Çünki onlar dedilər ki, şərt var – Bakı–Supsa neft kəməri ancaq Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkəti tərəfindən çıxarılan müqavilə neftinin ixracı üçündür və Azərbaycan öz sahələrindən çıxarılan
neftini Bakı – Novorossiysk boru kəməri ilə ixrac etməlidir. Biz çox şey itirdik, bu, büdcəmizə öz təsirini
göstərdi. Buna bizmi təqsirkarıq? Yox. Bu təqsir Rusiya tərəfinin üzərinə düşür, çünki o, boru kəmərinin normal
işini təmin edə bilməmişdir. Bu boru kəməri indi də işləmir.
Bilirəm ki, «Transneft» bizim neftin bir hissəsini sisternlərlə daşıyır. Bu işə görə sağ olsun. Lakin bu,
bütün neftimizin daşınmasını təmin etmir. Kənardan keçən boru kəməri barədə söhbət çoxdan getmişdir.
Görünür, Rusiya hökuməti bunu qabaqcadan nəzərə almalı və indiyədək həyata keçirməli idi. Bu halda başqaları
bu neft kəmərini bağlaya bilməzdi, çünki gəlirdən məhrum olardılar. Onlar Rusiya neftinin nəqli üçün başqa
imkan olmadığını gördükdə, neft kəmərini bağladılar.
Məsələnin faktiki tərəfi belədir, Rusiya ilə əməkdaşlığa münasibətimiz belədir. Biz fundamental
əməkdaşlığa malikik, özü də təkcə neft sənayesi sahəsində deyil, həm də bütün digər sahələrdə. Amma
təəssüflər olsun ki, biz bunu Rusiya tərəfindən hiss etmirik. Moskvada müxtəlif dairələr bizim səmimi
hisslərimizi, xeyirxah işlərimizi lazımınca qiymətləndirmir və bəzi dezinformasiya materiallarından istifadə
edərək yanlış təsəvvür yaradırlar. Bununla onu deyirəm ki, Rusiya mətbuatında həddindən çox xoşagəlməz
materiallar dərc edirlər.
İndi də Şimali Qafqazda baş verən hadisələr barəsində.
Bilirsinizmi, Viktor İvanoviç, Şimali Qafqazdakı hadisələr bizi həmişə narahat etmişdir. Çünki Qafqaz
bir-biri ilə çox sıx bağlıdır və bəlkə də bunu Moskvada çoxları başa düşmür. Şimali Qafqazda dinc şəraitin
olması bizim üçün Rusiya ilə etibarlı əlaqə deməkdir. Bəs indi Rusiya ilə etibarlı əlaqə nə deməkdir? Mən
nəqliyyat əlaqəsini, başqa kommunikasiyaları nəzərdə tuturam, bu ticarətdir, mal mübadiləsidir, adamların
gedib-gəlmək imkanı deməkdir.
Bizim Rusiya ilə olduqca çox mal mübadiləmiz var. İndi, vəziyyətin mürəkkəbləşdiyi bir vaxtda
şirkətlərimizin, xüsusən Rusiya ilə ticarətlə məşğul olan şirkətlərimizin işi çox çətinləşmişdir. Yeri gəlmişkən,
bu, büdcəmizə, gəlirimizə mənfi təsir göstərir. Çünki şirkətlər istədikləri malları gətirib-apara, sata bilmirlər.
Bu, bazarımıza da öz təsirini göstərir. Doğrudanmı, orada düşünmürlər ki, biz bunu gözəl başa düşürük? Biz
gözəl başa düşürük ki, Azərbaycanla Rusiya arasında bütün istiqamətlərdə etibarlı kommunikasiya xətti
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olmalıdır. Bu, həm Rusiyanın xeyrinədir, həm də Azərbaycanın. Buna görə də biz ən əvvəl öz mənafelərimizi
nəzərə alaraq Şimali Qafqazdakı vəziyyətə heç cür biganə ola bilmərik.
O ki qaldı böyük dostumuzun, şimal qonşumuzun – Rusiya Federasiyasının mənafelərinə, biz buna da heç
vaxt biganə olmamışıq. Yenə də deməliyəm ki, bəzi dairələr, ola bilsin erməni lobbisi, ola bilsin Rusiya
Federasiyasının müəyyən mürtəce dairələri hər dəfə bu cür hadisələrdən istifadə edərək Azərbaycanla Rusiya
arasında münasibətləri mürəkkəbləşdirmyə çalışırlar. Çeçenistanda müharibə gedərkən Moskvada gah televiziya
ilə, gah qəzetlərdə, gah da ayrı-ayrı şəxslərin bəyanatlarında ardı-arası kəsilmədən haray çəkirdilər ki,
«Əfqanıstandan, Pakistandan, Türkiyədən, nə bilim, İrandan», daha haralardan silah Çeçenistana Azərbaycan
vasitəsilə gətirilir. Bütün bunlar məni bezdirmişdi. Nəhayət , 1996-cı ilin yanvarında mən Moskvada olarkən
həm Boris Nikolayeviçlə, həm də Viktor Stepanoviçlə görüşdüm. Sonra Viktor Stepanoviçlə bizim birgə
mətbuat konfransımız oldu və burada mən suallara açıq-aydın cavab verdim. Heç kim Azərbaycanın buna yol
verdiyini təsdiqləyən bir dənə də dəlil-sübut gətirə bilmədi. Heç bir fakt yoxdur. Mən Rusiya rəhbərliyinə
müraciət etməli oldum, Rusiya sərhəd qoşunlarının böyük bir nümayəndə heyəti buraya gəldi. Onlar tam bir
həftə ərzində Dağıstanla sərhədlərimizi nəzərdən keçirdilər, çünki Çeçenistana ancaq Dağıstanla Azərbaycan
arasından keçən Rusiya – Azərbaycan sərhədindən getmək olar. Onlar heç nəyi müəyyənləşdirə, heç nə, heç bir
fakt tapa bilmədilər. Lakin faktlarsız, ifadəmə görə üzr istəyirəm, dezinformasiya, boşboğazlıqla məşğul olmaq
münasibətlərimizə xələl gətirir – əlbəttə, bu, bizi hiddətləndirir. Özü də təkcə məni hiddətləndirmir,
cəmiyyətimizi, adamlarımızı da hiddətləndirir, Rusiya barəsində mənfi münasibət yaradır. Biz bunu istəmirik,
qətiyyən istəmirik.
Xatirimdədir, Pervomayskda Çeçenistanla Dağıstan arasında böhran baş vermişdi. O vaxtlar Federal
Təhlükəsizlik Xidmətinə Barsukov rəhbərlik edirdi. O, hansısa bir suriyalıdan onun oraya Azərbaycandan keçib
getdiyi barədə viza olan pasport tapıb göstərmişdi. Azərbaycana gələnlərin Rusiyadan keçdiyi barədə viza olan
pasportlardan indi nə qədər istəsəniz çıxarıb sizə göstərə bilərəm. Biz məgər onların hamısına nəzarət edirik?
Biz məgər onların hamısını tuturuq? Biz bunu necə edə bilərik? Ölkələrimiz azad ölkələrdir, sərhədlər açıqdır,
kimsə oraya gedə bilər, kimsə buraya gələ bilər. Məgər bu fakt əsasında belə qənaətə gəlmək olarmı ki,
Azərbaycandan Çeçenistana yaraqlılar və ya quldurlar keçib gedirlər? Mən bunu o dövr haqqında deyirəm. Nə
isə, olan olub, keçən keçib. Orada hadisələr yatdı və sairə. Hər şey ötüb keçdi.
Dağıstan. Dağıstan Rusiya Federasiyasının sübyekti kimi, Rusiya Federasiyasının ayrılmaz hissəsi kimi ən
yaxın qonşumuzdur, eyni zamanda bizim böyük dostumuzdur. Belə ki, əvvəl, bütün sərhədimiz Dağıstanla
bizim aramızda olan ərazidən keçir, ikincisi, Azərbaycanı Dağıstanla çoxəsrlik əlaqələr, mədəniyyətlərimizin
ümumiliyi, dinimizin ümumiliyi, digər dəyərlərimizin ümumiliyi birləşdirir. Sonra, siz gözəl bilirsiniz ki,
Azərbaycanda əslən dağıstanlı olan çoxlu insan yaşayır. Dağıstanda da əslən Azərbaycandan olan bir o qədər
insan yaşayır. Dağıstanda 120 mindən artıq azərbaycanlı yaşayır.
Biz həmişə istəmişik ki, Dağıstanda vəziyyət sakit olsun. Həmişə, Çeçenistanda hadisələr baş verən
dövrdə də daim narahat olmuşuq ki, bu hadisələr Dağıstana keçə bilər. Bununla əlaqədar biz Dağıstan rəhbərliyi
ilə, Dövlət Şurasının sədri Məhəmmədəli Məhəmmədovla, Nazirlər Şurasının sədri Şıxsəid Xizroyev və
başqaları ilə sıx əlaqə saxlayırıq. Biz həmişə bir-birimizə məlumat vermişik və sair.
Yeri gəlmişkən, Dağıstanda vəziyyətin mürəkkəbləşməsini biz buradan müşahidə edirdik. Hələ 1997-ci
ildə, - indi mən bu faktları mətbuat nümayəndələrinin yanında açıqlamalıyam ki, mövqeyimizi təhrif etməsinlər,
- mən Moskvada rəsmi səfərdə olarkən və prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinlə görüşərkən nümayəndə
heyətimizin yanında ona dedim ki, Dağıstanda vəziyyət ağırdır, mürəkkəbləşir, siz buna diqqət yetirin. Lakin
dedilər ki, biz bunu bilirik, məşğul oluruq və sair. Sonralar, 1997-ci ilin oktyabrında Kişinyovda MDB dövlət
başçılarının iclasında öz çıxışımda, - mən onu ən çox Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə həsr etdim, - dedim
ki, Dağıstanda vəziyyət mürəkkəbləşir, xahiş edirəm, buna diqqət yetirəsiniz. 1997-ci ilin oktyabrında
Kişinyovda dövlət başçılarının iclasının yazısı var, stenoqramı var. Azərbaycan prezidenti kimi mənim
mövqeyim belədir, bu, Azərbaycan dövlətinin mövqeyidir.
Biz bunu görürdük. Lakin orada kimə xoş gəlməsə də, bu gün deməliyəm ki, Rusiya rəhbərliyi Dağıstanın
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görmədi. Tədbirlər görmədi. Bunu deməyə haqqım var,
çünki oradakı vəziyyətə bələdəm. Əgər Rusiyanın müvafiq xidmətləri bu məsələyə daha çox diqqət yetirsəydi,
ciddi işlə daha çox məşğul olsaydılar, Dağıstanda bu cür vəziyyət yaranmazdı.
Mən Dağıstan nümayəndələri ilə daim görüşürəm. Onlar mənə deyirlər – biri gəlir, onunla, bununla
görüşür, amma deyir ki, hər şey normaldır və sair. Rusiyanın ən yüksək vəzifəli şəxslərindən biri bu hadisələr
inkişaf etmədən hələ xeyli əvvəl Dağıstana gələrək bəyan etmişdi ki, bilirsinizmi, vəhhabilər çox tərəqqipərvər
insanlardır və onlarla əməkdaşlıq etmək lazımdır. Bu bəyanatlar Dağıstanda məlumdur, onlar bizə də gəlib
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çatmışdır. Başa düşürsünüzmü? İndi Dağıstanın düşdüyü vəziyyətin başlıca səbəbi Rusiya Federasiyasının
müxtəlif xidmətlərinin Dağıstanda bu cür qeyri-ardıcıl mövqeyidir.
Sonra. Axı orada Çobanmaxi və Karamaxi kəndlərini, daha hansısa dörd kəndi həmin terrorçular, həmin
quldurlar hərbi əməliyyatlar başlanmazdan xeyli əvvəl ələ keçirmişdilər. Bu, bir neçə ay əvvəl çox yaxşı məlum
idi. Mən bundan yenə də dağıstanlılarla əlaqələrim vasitəsilə xəbər tutmuşdum. Deyirəm – necə olmuşdur ki, bu
kəndlər Dağıstan rəhbərliyinin, daha doğrusu, Rusiya rəhbərliyinin tabeliyindən çıxmışdır. Lakin onlar vaxtında
tədbir görməkdənsə, sadəcə olaraq seyr etmiş, orada sadəcə olaraq kimsə bir tipi dəstəkləmiş, kimsə başqa bir
tipi dəstəkləmişdir. Yeri gəlmişkən, orada Xaçilayev adlı birisi var. İş o yerə gəlib çatmışdı ki, bir vaxtlar onu
bütün Rusiya müsəlmanlarının rəhbəri, prezidenti elan etmişdilər. O, Azərbaycana da çox mənfi münasibət
bəsləyirdi. Boris Nikolayeviç Yeltsin prezident seçildikdən sonra onun andiçmə mərasimi oldu. Mərasimdə mən
də iştirak edirdim, bu zaman Xaçilayev, - o vaxtadək mən onu tanımırdım, - mənə yaxınlaşaraq dedi: - Mən
Xaçilayevəm, sizinlə tanış olmaq istəyirəm və sair. İndiki hadisələrin baislərindən biri olan və Çobanmaxi,
Karamaxi kəndlərinin və digər kəndləri ələ keçirən bu adam yüksək hakimiyyət dairələrində idi, Dövlət
Dumasının deputatı seçilmişdi.
Axı bütün bunlar Rusiya rəhbərliyinə çox gözəl məlum idi. Onlar nə üçün tədbirlər görmədilər, nə üçün
vəziyyətin bu yerə gəlib çatmasına yol verdilər? Biz bundan əziyyət çəkirik. Qonşu kimi, tərəfdaş kimi bütün
bunlar barəsində açıq deməyə əsasımız var.
Mövqeyimizə gəldikdə isə, bilirsiniz, mənə sadəcə gülməli gəlir, gülməli gəlir. Hesab edirəm ki, bəlkə də
sizin səfir, - mən Rusiyanın Azərbaycandakı səfirini nəzərdə tuturam, - bizim sənədləri oxumur, bizim
televiziyaya qulaq asmır və lazımi məlumatı vermir. Bəlkə də, - çox güman ki, belədir, - Moskvada elə qüvvələr
var ki, onlar Azərbaycanı təqsirləndirmək üçün dezinformasiya materiallarından istifadə edirlər. Müdafiə
Nazirliyinin nümayəndəsi İvaşov belə bəyanat vermişdir ki, quldurlar Azərbaycandan keçib gəlirlər, - doğrudur,
o, Gürcüstanın da adını çəkmişdir, - guya onları Azərbaycanda hazırlayırlar. O, belə bəyanatı hansı əsasla verir?
O, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsidir. Yaxud, Dumanın Müdafiə Məsələləri Komitəsinin sədri Roman
Popkoviç belə bəyanat verir və bu, mətbuatda gedir. O, bu bəyanatı hansı əsasla verir? Bunları yalan,
dezinformasiya, böhtan xarakterli, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətləri mürəkkəbləşdirməyə
yönəldilmiş bəyanatlar hesab edirəm.
Mən təəccübləndim ki, Dumanın sədri cənab Seleznyov da, - doğrudur, açıq iclasda deyil, hardasa başqa
yerdə, - bəyanat vermişdir ki, guya quldurlar Azərbaycandan keçib gəlirlər, oraya silah keçirilir və sairə. Bu
bəyanat da yayılmış və Rusiya mətbuatında istifadə olunmuşdur. Azərbaycanın silahı haradandır? Hamıya
məlum idi ki, Çeçenistanda həmin quldurlar silahı əsasən Rusiyanın müxtəlif xüsusi xidmət idarələrindən alırlar.
O da hamıya məlumdur ki, onlar bunu indi də oradan alırlar. Keçmişdə xüsusi xidmət orqanlarında işləmiş,
böyük hərbi xidmət keçmiş, böyük siyasi fəaliyyət təcrübəsinə malik olan bir insan kimi mənə sadəcə aydın
deyil, Rusiya ərazisində bir çox aylar ərzində, bəlkə də daha çox müddətdə, əcnəbi Xəttab başda olmaqla, o cür
quldur dəstəsi necə formalaşa bilmişdir və bu dəstə orada belə müsibətlərə və bədbəxtliklərə gətirib çıxaran
müharibəyə başlamışdır? Məgər Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları öz xətalarını, səhvlərini görmürlərmi? Bunu
etiraf etmək, tədbirlər görmək əvəzinə onlar başqalarını ittiham etməyə çalışırlar.
Budur mənim mövqeyim. Mən bütün mətbuatın iştirakı ilə bunu sizə açıq şəkildə bəyan edirəm.
O ki qaldı mənim münasibətimə, əvvəllər, Çeçenistandakı hadisələr zamanı da bildirmişəm və bu gün də
bildirirəm. Mənim mövqeyim aydın və dəqiqdir – bu, Azərbaycan dövlətinin mövqeyidir. Biz həmişə
separatizmin əleyhinə olmuşuq və əleyhinəyik. Azərbaycan 12 ildir erməni separatizmindən əzab çəkir, bu
separatizm nəticəsində müharibə başlanmış və ərazimizin 20 faizi artıq işğal olunmuşdur, bir milyon
vətəndaşımız müsibətli vəziyyətdədir, onlar çadırlarda yaşayırlar.
Lakin belə bir fakt barədə də deməliyəm. Biz MDB-nin iclaslarında sənədə separatizmin pislənməsi
haqqında müddəalar daxil olunmasında təklif edərkən Ermənistanın etirazı ilə rastlaşırıq və təəssüf ki, digər
dövlət başçıları buna qarşı çıxa bilmirlər. Həmin müddəa sənəddən çıxarılır. Axı onlar o zaman düşünmədilər
ki, bu separatizm Rusiyaya da çox böyük zərər vuracaqdır. Azərbaycan üçün separatizm bax, budur – bu, bizə
müsibət gətirmişdir. Məgər biz separatçıları – Rusiyanı parçalamaq istəyən adamları dəstəkləyə bilərikmi? Bu
separatçılıq hərəkətləri ölkəmizi parçalayırdı, ərazisizin 20 faizi işğal altındadır. Məgər biz bunu dəstəkləyə
bilərikmi?
Terrorçuları, quldurları biz həmişə pisləmişik və pisləyirik. Dünən deyildiyi kimi, biz bu quldurluqdan
çox zərər çəkmişik. 1993-cü ildə burada vətəndaş müharibəsi olmuşdur. Söz düşmüşkən, qayda-qanun yaratmaq
və bu vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün mən buraya gələndə, Rusiyanın heç bir mövqeyini
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eşitmədim. Mən gileylənib demədim ki, onlar öz mövqelərini bildirmirlər, mən öz işimi görürdüm. Biz bu
vəziyyəti aradan qaldıra bildik.
Elə həmin 1993-cü ildə bir qrup Azərbaycanın cənubunda «Talış-Muğan Respublikası» yaratmağa cəhd
göstərmişdi və Azərbaycanın həmin hissəsi əslində bir neçə ay Azərbaycan dövlətinin nəzarəti altında
olmamışdır. Biz çətin vəziyyətdə idik. İndi həbsxanada cəzasını çəkən bu lider o vaxtlar Boris Yeltsinə, slavyan
dövlətlərinə müraciət edərək bildirmişdi ki, onlar Rusiya ilə, slavyanlarla birləşmək istəyirlər. Lakin biz bu
məsələdə Rusiyanın mövqeyini eşitmədik. Heç olmasa bizə bildirəydilər ki, bu cür xəbər almışıq, onu
pisləyirik. Biz bunu eşitmədik.
Bunu ona görə deyirəm ki, biz həmişə düzgün mövqelərdəyik. Amma təəssüflər olsun ki, biz Rusiya
tərəfinin də bu cür mövqe tutduğunu görmürük.
1994-cü ildə bizdə metroda iki dəfə böyük partlayış oldu. Yeri gəlmişkən, bu partlayışları Ermənistanın
xüsusi idarələri, Dağıstan millətindən olan adamlar törətmişdilər. Bu iki partlayış nəticəsində onlarca adamımız
həlak oldu. Bizim metropolitenə ziyan vuruldu. Bilirsinizmi, heç kim halımıza acıdığını və bu cür əməlləri
pislədiyini bildirmədi. Hərçənd, sonra biz təhqiqat apararaq bu partlayışları kimlərin törətdiyini müəyyənləşdirə
bildik. Biz onları tapdıq, məsuliyyətə cəlb etdik. Yeri gəlmişkən, onlardan biri döyüşlər zamanı Ermənistan
qoşunlarına əsir düşmüşdü, ermənilər onu öz tərəflərinə cəlb edərək Dağıstan vasitəsilə buraya, anasının yanına
göndərmişdilər. Bu partlayışı da o təşkil etmişdi. Sonra o, Azərbaycandan olsa da, Rusiya vətəndaşlığı alaraq
uzun müddət Dağıstanda gizlənmişdi. Nəhayət, o, Dağıstanda bir terror hərəkətinin təhqiqi zamanı ələ keçmiş,
yaxalanaraq Moskvaya aparılmış, Federal Təhlükəsizlik Xidməti onun işi ilə məşğul olmuşdur. Bu mövzunun
sonunda deyə bilərəm – FTX sağ olsun ki, bu adamı sonra bizə verdi, biz onu mühakimə etdik. O, cəzasını
çəkir.
Partlayış faktları və bizim münasibətimiz belədir. Biz quldurluqdan, terrordan ziyan çəkmişik. Moskvada
partladılmış evə nə qədər parlayıcı maddə qoyulduğunu bilmirəm, lakin Sabunçu rayonundakı 600 metr
uzunluğunda körpünün altına, - siz oradan keçəndə onu görəcəksiniz, təxminən 200 kiloqram partlayıcı maddə
qoyulmuşdu. Bu körpünü Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri onun üstündən keçərkən partlatmalı idilər.
Lakin biz bunun qarşısını ala bildik. Dünən deyildiyi kimi, təyyarəmizi vurmaq istəmişdilər.
Yəni biz terrorizmdən zərər çəkmişik və çəkirik. Biz terrorizmi dəstəkləyə bilmərik, onu pisləməyə
bilmərik. Mən demişəm və deyirəm – biz kimə mənsub olmasından asılı olmayaraq, Rusiyanı parçalamağa
çalışan bütün qüvvələri pisləyirik. Biz Rusiyanın ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəkləmişik və dəstəkləyirik.
Hesab edirik ki, Dağıstan Rusiya Federasiyasının ayrılmaz hissəsidir və orada vəziyyətin dəyişdirilməsinə
yönəldilmiş bütün hərəkətlər aradan qaldırılmalıdır və biz bu hərəkətləri pisləyirik, onların əleyhinə çıxırıq. Biz
Dağıstanda normal vəziyyətin bərpa edilməsini istəyirik. Biz dini bəhanə edərək quldurluq, terrorçuluq əməlləri
ilə məşğul olan bu quldurları, terrorçuları, bu təməlçiləri, bu, nə bilim, vəhhabiləri və başqalarını pisləyirik.
Bizim mənsub olduğumuz müsəlman dini terrorizmi heç vaxt təbliq etməyibdir. Amma təəssüflər olsun
ki, indi bu cür hallar var. Biz bunu pisləyirik. Biz federal qüvvələrin Rusiyada, Şimali Qafqazda, konkret olaraq
Dağıstanda gördüyü bütün tədbirləri dəstəkləyirik. Dəstəkləyirik. Arzu edirik ki, bu tədbirlər mümkün qədər tez
konkret nəticələrə gətirib çıxarsın, Dağıstan bu quldurlardan, bu terrorçulardan təmizlənsin, orada dinc, normal
həyat qaydaya salınsın. Əlbəttə, biz Moskvada və Rostov vilayətində evləri partlatmış bütün terrorçuları
pisləyirik. Biz bu cür partlayışları görmüşük, başa düşürsünüz, biz onlardan zərər çəkmişik. Odur ki, biz bütün
bunlara biganə qala bilmərik.
Yeri gəlmişkən, partlayış baş verən kimi mən Boris Nikolayeviç Yeltsinə başsağlığı teleqramı göndərdim,
o, mətbuatda dərc edilmişdir. Bax, bizim mövqeyimiz, bizim münasibətimiz belədir. Onu necə bildirməyəsən?
Mən onu dəfələrlə açıqlamışam. Avropa Şurası Parlament Assosiasiyasının sədri bir neçə gün əvvəl burada
olmuşdur, o, mənə sual verdi və mən ona cavab verdim. Sözün düzü, buna görə də məni təəccübləndirən odur
ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin pisləşməsində marağı olan, bundan əvvəl Çeçenistandakı,
indi isə Dağıstandakı vəziyyətdən istifadə edən hansısa qüvvələr bizə ziyan vurmaq istəyirlər.
Lakin biz buna yol verməyəcəyik. Yəni necə yol verməyəcəyik? Moskvada edilənlərə qarşı biz hamımız
acizik. Əgər mətbuatda nə isə dərc edilərsə və ya televiziya ilə nə isə verilirsə, hansısa dövlət xadimi nəsə
deyirsə, biz bunların qarşısını ala bilmərik. Lakin bizim vicdanımız təmizdir, biz həmişə dostluq, əməkdaşlıq
ruhunda hərəkət edirik və xahiş edirəm, bu məsələ barəsində mövqeyimizi, mənim münasibətimi hökumətə,
hökumətin sədri hörmətli Vladimir Vladimiroviç Putinə, Rusiyanın prezidenti hörmətli Boris Nikolayeviç
Yeltsinə çatdırasınız.. Qoy heç kəs şübhə etməsin ki, Azərbaycanda hansısa başqa bir mövqe ola bilər.

519

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Xahiş edirəm, müxtəlif xidmətlərdə, bəlkə də dövlət xidmətlərində və ya informasiya orqanlarında
Azərbaycan barəsində yol verilən təhriflərə son qoyulması üçün sizin hamınız birlikdə tədbirlər görəsiniz. Bu
təhriflər bizi çox narahat edir.
Mən bir qədər hissiyyatlı danışdım, çünki bu ədalətsizlik mənə, bizə çox toxunur. Sən yaxşılıq etmək,
əməkdaşlıq etmək istəyirsən, xoş münasibətlər göstərirsən, amma bunun cavabında… Əlbəttə, buna etinasız
münasibət göstərmək qeyri-mümkündür. Bax belə, Viktor İvanoviç.
V i k t o r K a l y u j n ı: Heydər Əliyeviç, bu cür məlumata görə çox sağ olun. Hökumətin gənc bir
üzvü kimi mənə indiyədək agah olmayan yeni çox şey agah oldu. Şübhəsiz ki, bütün bunları mən elə bu gün
Moskvaya qayıdan kimi həm Aleksandr Voloşinə, - siz onunla söhbət etmisiniz, - həm də Vladimir
Vladimiroviçə çatdıracağam. Təbii ki, bu informasiya Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə prezidentə də hökmən
çatacaqdır. Sizin xahişinizi nəzərə alaraq, mən Vladimir Vladimiroviçdən təvəqqe edəcəyəm ki, açıqladığınız
mövqeyi çatdırsın. Bu mövqe bu gün kifayət qədər açıq şəkildə səsləndi. Buna görə çox sağ olun.
Bununla yanaşı, demək istərdim ki, müdriklik ona görə müdriklikdir ki, bir kəsə müsibət üz verdikdə o,
mövcud olan bütün inciklikləri üstələməlidir. Bu müdriklik sizə xasdır. Bunu zaman da göstərir, sizin
fəaliyyətiniz də, siz buraya qayıtdıqda bu evdə qayda-qanun yaratmaq lazım idi. Bütün dünyaya məlumdur ki,
bunu siz etmisiniz və bunu danmaq olmaz. Bu xidmətdir, bu mövqedir, bu təcrübədir. Məcmu halda bütün
bunlar lideri müəyyənləşdirir və siz bu yeri layiqincə tutursunuz. Mən bunu səmimi-qəlbdən, ürəkdən deyirəm.
Buna görə deyirdim ki, cari vəziyyət barəsində konkret və sərt mövqe bu gün hamı üçün maraqlı və gərəklidir.
Belə ki, Heydər Əliyeviç burada necə çıxış edəcəksə, Şevardnadze necə çıxış edəcəksə- bunların hamısı burada
və Cənub regionunda yaranmaqda olan bütün vəziyyət üzrə təcridedici amildir. Odur ki, bu informasiyaya görə
sizə bir daha təşəkkür etmək və sizin bu mövqeyinizin bizim üçün nə dərəcədə mühüm olduğunu demək
istərdim. Sizin mövqeyiniz aşkardır.
Bu gün Rusiyada problemlər başdan aşır. Siz bütün bunları qeyd etməkdə yəqin ki, haqlısınız. Lakin
mühakimə yürütmək mənim üçün çox çətindir, çünki mən bu problemlərlə bağlı olmamışam, mənim sahəm sırf
texnoloji sahədir, mən bu sahəyə bizə dəxli olmuş problemlər vasitəsilə gəlmişəm, mən çeçen problemini
nəzərdə tuturam. Lakin bir daha təsdiqləyirəm ki, biz mövcud öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün və sizin itkilərə
məruz qalmamağınız üçün bütün tədbirləri görürük və artıq müəyyən tədbirlər görmüşük. Belə ki, indi bu boru
ilə əlaqədar mövcud olan qeyri-tarazlıq bu gün üzərimizə düşmüşdür. Biz Azərbaycana qarşı qətiyyən heç bir
iddia irəli sürmədən bunu həll edirik. Düşünürəm ki, biz bu problemlərin hamısını həll edəcəyik.
Axırıncı olaraq bunu demək istəyirəm. Neft sahəsində əməkdaşlığı davam etmək istərdim. Bu məktubda
«LUKoyl» şirkəti ilə birgə fəaliyyətin inkişafı çərçivəsində Dövlət Neft Şirkəti ilə qarşılıqlı münasibətlərin daha
bir forması təklif olunur. İstərdik ki, siz onu qiymətləndirəsiniz. Biz Dövlət Neft Şirkəti ilə bu qərara gəlmişik
ki, onun üzərində hələ işləmək, müzakirə etmək, onun hər iki tərəf üçün nə dərəcədə maraqlı olduğunu
qiymətləndirmək lazımdır.
Qəbula görə, bizə vaxt ayırdığınıza görə bir daha çox sağ olun. Taleyimə çox minnətdaram ki, mənə
sizinlə – dövrümüzün patriarxı ilə, dünya görmüş və çox yaxşılıqlar etmiş bir insanla görüşmək qismət oldu.
Mən dəmiryol nəqliyyatında vəziyyət barəsində sizin selektor müşavirələrinizi xatırlayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xatırlayırsınız?
V i k t o r K a l y u j n ı: Bəli, xatırlayıram, çünki siz bu vəziyyətlə əlaqədar çox əziyyət çəkmisiniz.
Heydər Əliyev selektor müşavirələri keçirərkən kimsə tir-tir əsirdi, kimin ki, bütün işləri yaxşı idi, sevinirdi və
sair. Bu, sizinlə bağlı idi, siz bu iş üçün cavabdeh idiniz. Zənnimcə, həmişə müsbət nəticə olurdu, çünki
münasibət vardı, mövqe vardı, vicdanlı münasibət vardı. Ona görə də mən bizim tanışlığımıza olduqca şadam və
sizə cansağlığı, cansağlığı, cansağlığı və yenə də cansağlığı arzulamaq istərdim. Mən Azərbaycanda adamlarla
ünsiyyətdə olarkən başa düşdüm ki, sizə bu ümumxalq məhəbbətinin indi Azərbaycanda həyata keçirdiyiniz
işlərə görə tam əsası var.
Sizə bir daha uğurlar arzulayıram, hər şeyə görə sağ olun.
A l e k s a n d r B l o x i n: Burada hələ bəzi məsələlər var, amma yaxşı olar ki, onlara məbtuatın iştirakı
olmadan baxılsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, sən ki bilirsən, elə isə nə üçün yerindən deyirsən?
V i k t o r K a l y u j n ı: Zənnimcə, mətbuat bizim verdiyimiz qiymətlər və bir-birimizə münasibətimiz
barədə hər şeyi bilməlidir. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Viktor İvanoviç, xoş sözlərinizə görə çox sağ olun. Demək istəyirəm ki, sizinlə
görüşmək mənim üçün çox xoş idi. Xüsusən ona görə ki, siz bizim həmyerlimizsiniz. Bilirsiniz, dünən mən öz
çıxışımda söylədim və indi də fəxrlə deyirəm ki, Azərbaycan neftçiləri təkcə Azərbaycan nefti üçün deyil, həm
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də o vaxtkı bütün Sovetlər İttifaqı üçün çox işlər görmüşlər. Siz həmin neftçilərdən birisiniz. Mən şadam ki, siz,
Azərbaycandan olan kadr indi Rusiyanın Yanacaq və Energetika Nazirliyinə başçılıq edirsiniz, şadam ki, mən
Siyasi Büronun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən keçirdiyim selektor müşavirələrini
yada saldınız. Bəli, o illər ağır dövr idi və mənim üzərimə mürəkkəb iş düşmüşdü. Şadam ki, siz o dövrlə
müəyyən dərəcədə tanışsınız. Çox sağ olun.
Xahiş edirəm, Aleksandr Voloşinə salam söyləyin, bazar günü onunla telefonla danışmışam. Söhbətimiz
məndə çox yaxşı təəssürat buraxmışdır. Ona minnətdarlığımı və salamımı çatdırın.
Şübhəsiz ki,Vladimir Vladimiroviç Putinə salam söyləyin. Mən bu gün sizə dedim, bir də təkrar edirəm –
deyin ki, onun üçün münasib olan vaxtda Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Biz onunla görüşməyə şad olacağıq.
Əlbəttə, Boris Nikolayeviç Yeltsinə salamımı və möhkəm cansağlığı arzuladığımı, Rusiyanın həyatında
olan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün ölkənin prezidenti kimi, daha güclü surətdə fəaliyyət göstərməsi barədə
xoş arzularımı özünüz və ya başqaları vasitəsilə yetirin. Bu çətinliklərin aradan qaldırılacağına isə mənim heç
bir şübhəm yoxdur. Rusiya böyük ölkədir, Rusiya qüdrətli dövlətdir, Rusiya çox böyük potensiala malikdir və
bütün bu çətinlikləri aradan qaldıracaqdır. Sağ olun.
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ABŞ-ın AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ STENLİ ESKUDERO İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
25 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi xoş gördük. İki-üç gün bundan öncə biz Azərbaycanda, Bakıda böyük
tədbirlər keçirdik, «Əsrin müqaviləsi»nin beş illiyini qeyd etdik. Siz də bu işlərdə, mərasimlərdə fəal iştirak
etdiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinin də çoxu iştirak edirdilər, bura gəlmişdilər. Xüsusən prezident
cənab Bill Klintonun təbrik məktubu mərasimi çox zənginləşdirdi. Çünki bu məktubda sadəcə təbrik deyil,
bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlərə verilən qiymət və gələcək işlər haqqında çox dəyərli sözlər ifadə olunmuşdur.
Mən buna görə bir də təşəkkür edirəm.
Cənab səfir, şəxsən siz də çox gözəl çıxış etdiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarnın hökumətini təmsil etdiniz.
Bizim ölkəmizdə bu mərasim çox böyük maraq doğurmuşdur və çox ruh yüksəkliyi əmələ gətirmişdir. Şübhəsiz
ki, bizim vətəndaşlarımızın əksəriyyəti beş il bundan öncə imzalanmış müqavilənin əhəmiyyətini bilirlər və bu
beş il müddətində əldə olunan nailiyyətləri də bilirlər. Ancaq sentyabrın 20-də biz bu beş il müddətində əldə
olunan nailiyyətlər haqqında ümumi sözlərlə yox, konkret faktlarla, konkret rəqəmlərlə, konkret göstəricilərlə
bir daha vətəndaşlarımıza bildirdik ki, «Əsrin müqaviləsi» nədən ibarətdir, Azərbaycana nə kimi faydalar - həm
siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial faydalar veribdir və gələcəkdə Azərbaycan xalqı bu müqavilədən nə gözləyir.
Bizim əsas məqsədimiz bu idi və hesab edirəm ki, biz buna nail olduq. Mən sizə öz təəssüratlarım haqqında
sözlərimi dedim. Buyurun.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, yəqin ki, Siz təəccüblənməzsiniz - mən Sizin dediklərinizlə
tam razıyam. Prezident Klintonun məktubunu izah etməyiniz, əlbəttə, çox düzgün, doğru izahdır. Bu isə o
deməkdir ki, biz Azərbaycanı əvvəllər də dəstəkləmişik, indi də dəstəkləyirik və gələcəkdə də Azərbaycanın
həm ərazi bütövlüyünü, həm də iqtisadi inkişafını dəstəkləyəcəyik.
Bu mənada, cənab prezident, Siz gələcək haqqında danışarkən, əlbəttə, neft müqavilələrinin adlarını
inamla çəkə bilərsiniz. Bu sözləri yalnız neft sahəsinə deyil, eyni zamanda qaz sahəsinə aid etmək istəyirəm. Bu
yaxınlarda «Şahdəniz» yatağından səmt qazının tapılması o deməkdir ki, burada yeni müqavilələrin
imzalanması gözlənilir. Bunu hələ praktik iş təsdiq etməsə də, seysmik məlumatlar təsdiq edir ki, burada böyük,
hətta deyərdim ki, nəhəng qaz ehtiyatı, təbii ehtiyatlar vardır. Bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan bu
strukturları inkişaf etdirməlidir. Bunları inkişaf etdirmək üçün buraya şirkətlər dəvət ediləcək, bu işə cəlb
olunacaqdır. Daha sonra layihəni həyata keçirməkdən ötrü qurğular lazım olacaq, qazın ixracı üçün kəmərlər
tikilməsi gərək olacaqdır. Bu baxımdan Azərbaycan əvvəlcədən gələcəyi təmin olunmuş və qibtə ediləsi bir
vəziyyətdədir.
Cənab prezident, bunların hamısı «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasından başlandı. Bu, daha sonra
güclü, nəhəng milli struktur adlandırılacaq böyük divarın ilk kərpici idi. Elə bilirəm ki, bu cür atalar sözləri
Mərkəzi Asiya ölkələrində vardır. Məncə, Qafqazda da belə bir atalar sözü var ki, «əgər böyük divar tikmək
istəyirsənsə, birinci kərpicini düzgün qoy».
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, belə atalar sözü var.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, deməliyəm ki, «Əsrin müqaviləsi»nin təməl daşı Sizin
təşəbbüsünüzlə qoyularkən və Sizin göstərişlərinizlə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təməl daşını qoyarkən bu,
düzgün qoyulmuşdur.
Mən avqust ayında və sentyabrın əvvəlində ABŞ-da olarkən bütün ölkə boyu səfərlərimdə Azərbaycanın
xeyrinə çıxışlar etdim və gördüm ki, həqiqətən, biznes dairələrinin Azərbaycana gəlmək arzusu çox böyükdür.
Həm Vaşinqtonda, həm Floridada, həm Hyustonda, Texas ştatında, həm də Alyaskada biznesmenlər
Azərbaycana böyük maraq göstərirlər. Diqqətinizə xüsusi çatdırmaq istəyirəm ki, Alyaskada biznesmenlər,
xüsusilə neft sahəsi ilə məşğul olanlar çox istəyirlər ki, noyabr ayında Bakıya gəlsinlər. Onlar ticarət nümayəndə
heyətinin tərkibində Azərbaycana, Bakıya gəlib burada lazımi danışıqlar aparmaq və şəraiti yerində görmək
istəyirlər. Amerika biznesmenləri daim buraya gəlməkdədirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, çox yaxşı haldır. Biz bunu istəyirik.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, Sizə onu da deməliyəm ki, biz - Amerika Birləşmiş Ştatları,
eləcə də Minsk qrupunun digər üzvləri çox şadıq və çox sevinirik ki, Siz belə bir təşəbbüs irəli sürmüsünüz.
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İkitərəfli danışıqlar yalnız prezidentlər səviyyəsində deyil, bütün mümkün müxtəlif səviyyələrdə davam
etdiriləcəkdir. Bu vasitə ilə Dağlıq Qarabağ məsələsinə, ümumiyyətlə, regiona sülh gətirmək məsələsinə yollar
açılması gözlənilir. Eyni zamanda aydındır ki, bu narahat problemi həll etməkdən ötrü yalnız bu ölkələrin
liderləri, yəni prezidentlər öz aralarında razılığa gələ bilərlər. Yalnız Siz Azərbaycana sülh gətirə bilərsiniz.
Minsk qrupunda bizim rolumuz ondan ibarətdir ki, bu məsələnin həllini daha hamar edək, sürətləndirək. Elə
bilirəm ki, çox keçməz, yaxın gələcəkdə Siz bizim tərəfimizdən bu sahəyə yönəlmiş fəaliyyətləri görərsiniz.
Cənab prezident, bilirsiniz ki, sentyabr ayının 29-da xanım Olbrayt hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin
iştirakı ilə Vaşinqtonda belə bir görüş keçirməyi planlaşdırır.
Cənab prezident, deməliyəm ki, elə gecə vaxtı mən xanım Olbraytdan çox təcili teleqram aldım. O, həmin
teleqramda sentyabrın 29-dan əvvəl nə edilə bilərsə, fikirlərini Sizinlə bölüşür və ümid edir ki, Siz bunların
hamısını nəzərə alacaqsınız. Bəlkə də artıq bu mesajı oxumusunuz. Belə ki, dünən bu xəbəri Vaşinqtonda səfir
Paşayevə ötürmüşük. Eyni zamanda xanım Olbraytın Sizə hörmətinin və valeh olmasının bir əlaməti kimi,
istərdim bu şəkli Sizə təqdim edim. Bu, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə, enerji ehtiyatlarının inkişaf
etdirilməsinə yönəlmiş səylərinizə onun hörmətidir və Bakı - Ceyhan kəmərinin tikilməsinə olan dəstəyinizin
ifadəsidir.
Səfir ABŞ-ın dövlət katibinin məktubunu və xanım Olbraytın prezident Heydər Əliyevlə birlikdə
çəkdirdiyi fotoşəkli dövlətimizin başçısına təqdim etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl şəkildir. Mən çox məmnunam ki, bunun altında xanım Olbraytın
özünün dəst-xətti ilə yazılar vardır. Xanım Olbrayt çox gözəl görünür. Amma Azərbaycan prezidenti də pis
deyil. Bu diqqətə və şəklə görə təşəkkür edirəm.
Həqiqətən, aprel ayında mənim Vaşinqtonda həm NATO-nun 50 illik yubiley mərasimlərində iştirakım,
həm də keçirdiyim çoxsaylı görüşlər, o cümlədən xanım Olbraytla görüşüm çox əhəmiyyətlidir və demək olar
ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmasına, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsinə yeni
bir təkan verdi.
Mən bu məktuba görə təşəkkür edirəm. Mən artıq bu məktubun məzmunu ilə bu gün tanışam. Siz
dediyiniz kimi, məktubun məzmununu bizim səfir Paşayevə vermisiniz və o da bizə çatdırıbdır. Mən səhər bunu
almışam və tanış olmuşam. Ona görə məktub haqqında söhbət apara bilərik.
Mən hesab edirəm ki, dövlət katibi xanım Olbraytın buradakı fikirləri çox əhəmiyyətlidir və irəli sürdüyü
təkliflər də çox əhəmiyyətlidir. Bu, onu nümayiş etdirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələsinə daha da çox əhəmiyyət verir və bu prosesə
daha da ciddi girişir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, bunun əsasını aprel ayında Vaşinqtondakı bizim görüşlər
təşkil edir.
Xanım Olbraytın təklifi ilə və onun səyləri nəticəsində Vaşinqtonda mənim, Azərbaycan prezidentinin
Ermənistan prezidenti Koçaryanla görüşü də bu məsələnin həll olunmasında yeni bir mərhələdir. Bilirsiniz ki,
ondan sonra qısa bir zamanda biz – prezident Koçaryan və mən üç dəfə təkbətək görüş keçirmişik: iki dəfə
Cenevrədə, bir dəfə də Yaltada. Mən hesab edirəm, bu görüşlər çox məhsuldar olubdur. Şübhəsiz ki, danışıqlar
asan getmir, çətin gedir. Çünki 12 il bundan öncə başlanmış və çox böyük faciələrə gətirmiş münaqişənin indi
həll olunması ilə əlaqədar, bir-biri ilə müharibə aparmış iki dövlətin başçılarının görüşləri asan keçə bilməz.
Ancaq mən deyə bilərəm ki, bu görüşlər ilk dəfə bəlkə müəyyən bir tərəqqi əldə etməyə ümid yaradıbdır.
Təbiidir, bizim danışıqlarımızın məzmunu hələ məxfi xarakter daşıyır. Biz əvvəldən belə razılığa
gəlmişik. Çünki bu, çox ciddi bir prosesdir. Təbiidir ki, əgər biz son nəticəyə gələ bilsək, bunlar heç kəsdən
gizlədilməyəcəkdir. Çünki bunları biz bəyan etməliyik və onların əsasında işlər görülməlidir. Sadəcə, mən onu
bildirmişəm ki, kompromislərə getmək lazımdır. Əgər qarşılıqlı kompromislər olmasa heç bir nəticə əldə
edilməyəcəkdir.
Prezident Koçaryan da belə fikirdədir. O da belə bəyanatlar veribdir. Hesab edirəm ki, bizim bu görüşlər
bundan sonra davam etdiriləcəkdir. Eyni zamanda, biz son dəfə Cenevrədə görüşdüyümüz zaman belə razılığa
gəldik ki, Yaltada bizim görüşümüzdən öncə Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşsünlər.
Belə görüş keçirilmişdir. Onların nəticəsi haqqında xarici işlər nazirləri bizə məlumat vermişlər. Bundan sonra
biz, prezidentlər görüşdük və danışıqlar apardıq.
O vaxt biz, prezidentlər danışıq apararkən belə fikrə, belə razılığa gəldik ki, Nyu-Yorkda Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində olduqları zaman Ermənistanın xarici işlər naziri və Azərbaycanın xarici
işlər naziri bu görüşü davam etdirsinlər. Mən çox məmnunam ki, bu prosesə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
hökuməti və Dövlət Departamenti də qoşulubdur. Bu, məni sevindirir. Çünki bu, danışıqlar prosesinin daha da
uğurlu keçməsinə kömək edə bilər.
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Məktubdakı bir çox fikirlər mənim tərəfimdən müsbət qiymətləndirilir. Mən də belə fikirdəyəm ki, biz
çalışmalıyıq ki, noyabr ayının 18-19-da İstanbulda keçiriləcək ATƏT-in zirvə görüşünə yeni nəticə ilə gələ
bilək. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu barədə öz xidmətlərini təqdim etməsi və prosesdə iştirak
etməsi və əgər biz hansısa razılığa gələriksə, bunun üçün həm beynəlxalq aləmdə, həm də Azərbaycanda və
Ermənistanda lazımi mühitin yaranmasında bizə kömək etməsi haqqında xanım Olbraytın məktubundakı fikirlər
çox əhəmiyyətlidir.
Bilirsiniz ki, ATƏT-in sədri, Norveçin xarici işlər naziri bu yaxınlarda həm Ermənistanda, həm də
Azərbaycanda olmuşdur. Mən onunla bu barədə çox ətraflı danışdım. ATƏT-i və onun Minsk qrupunu ciddi
tənqid etdim.
Xatirinizdədir, ondan öncə – sentyabr ayının əvvəlində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Dağlıq
Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi sizinlə bərabər görüşə gəlmişdi. O görüş zamanı da mən ATƏT-in
Minsk qrupunu çox ciddi tənqid etdim və bəyan etdim ki, biz yeni təkliflər gözləyirik.
Sentyabrın əvvəlində Rusiyanın xarici işlər naziri Azərbaycana gəlmişdi. Onunla görüşümüzdə də bu
məsələni çox geniş müzakirə etdik və onlardan da, yəni Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, Rusiyadan
çox böyük narazılığımız olduğunu ona bildirdim. Bir də qeyd edirəm ki, son bir ildə ATƏT-in Minsk qrupu
demək olar, fəaliyyətsizdir. Bunu onunla izah etməyə çalışırlar ki, guya Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri
birbaşa görüşdüklərinə görə bu qrup öz fəaliyyətini dayandırıb və gözləyirlər ki, bu görüşlərin nəticəsi nə
olacaqdır.
Mən bu gün də belə fikidəyəm ki, biz bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərməliyik. Ermənistan və
Azərbaycan prezidentlərinin görüşləri Minsk qrupunun fəaliyyətini dayandırmamalıdır. Əksinə, hesab edirəm
ki, bu görüşlər də olmalıdır, Minsk qrupu da öz fəaliyyətini davam etdirməlidir və biz başqa vasitələrdən də
istifadə etməliyik. Mən ATƏT-in sədrindən xahiş etdim ki, Minsk qrupu tezliklə öz yeni təkliflərini versin. Biz
bu təklifləri gözləyirik. Bu baxımdan - yəni o mənada ki, biz bütün vasitələrdən istifadə etməliyik, bir çox
istiqamətlərdə fəaliyyət göstərməliyik, - bu baxımdan xanım Olbraytın təşəbbüsü, Nyu-Yorkda Azərbaycanın və
Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüş keçirmək istəməsi və bununla əlaqədar mənə göndərdiyi məktubda
şərh etdiyi fikirlər, hesab edirəm ki, çox əhəmiyyətlidir. Ona görə də mən bu gün yola düşmüş Azərbaycanın
xarici işlər naziri Zülfüqarova lazımi göstərişlər vermişəm və o, bu məktubun məzmununu da bilir. Hesab
edirəm ki, orada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan çalışacaq ki, xanım Olbraytla çox səmərəli
əməkdaşlıq etsin. Təşəkkür edirəm.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, Siz də sağ olun. Çox şadam və məmnunam ki, Siz məktubun
məzmunu ilə nazir Zülfüqarovu da tanış etmisiniz. Elə bilirəm ki, bu, Vaşinqtonda görüşün uğurla keçməsinə öz
töhfəsini verəcəkdir. Çox sağ olun, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sözümün axırında bir də bildirmək istəyirəm, - xahiş edirəm, hörmətli xanım
Olbrayta çatdırasınız ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün indi daha da sürətli tədbirlər həyata
keçirmək əzmindəyik.
Doğrudur, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla mənim son görüşlərim Azərbaycanda bəzi
təbəqələrdə birmənalı qəbul edilməyibdir. Bəziləri isə buna çox kəskin etirazla çıxış edirlər. Bəzi müxalifət
qüvvələri isə artıq məsələnin həll edilməsinin mümkün olduğunu hiss edərək, sadəcə, aranı qarışdırmaq
istəyirlər, Qarabağın azad olunması haqqında yürüşlər təşkil etmək istəyirlər, mitinq keçirmək istəyirlər.
Halbuki onlara aydındır ki, Azərbaycanın dövləti, hökuməti və şəxsən prezident bu məsələlərlə demək olar ki,
hər gün məşğul olur.
Hesab edirəm ki, biz indiyə qədər həm Minsk qrupunun böyük köməyi ilə, həm də Minsk qrupu
həmsədrlərinin köməyi ilə, o cümlədən xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının köməyi ilə xeyli iş görmüşük.
Doğrudur, məsələ indiyə qədər həll olunmayıbdır. Bunun da səbəbləri vardır. Ancaq məsələnin həll edilməsi
üçün çox işlər görülüb və biz mərhələyə xeyli yaxınlaşmışıq. Bizim bu tədbirlərimizin əleyhinə çıxan, yaxud da
mitinqlər, nə bilim, yüruşlər keçirmək istəyən adamlar, sadəcə, hiss edirlər ki, biz məsələni həll edə bilərik.
Onlar buna mane olmağa çalışırlar. Onlar da bilməlidir, hamı da bilməlidir ki, Azərbaycanın həyatı üçün ən
vacib, ən əsas məsələ olan Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi dövlətin üzərinə düşübdür və
buna dövlət məsuliyyət daşıyır. Heç bir siyasi partiya, yaxud ictimai təşkilat, yaxud da ki, hansısa bir qrup bu
məsələnin həll edilməsində heç bir məsuliyyət daşımır. Biz məsuliyyəti öz üzərimizə götürmüşük və bu
məsuliyyəti dərk edirik. Bu məsuliyyəti dərk edərək də məsələni həll etməyə çalışırıq.
Mən dəfələrlə bəyan etmişəm və bu gün də bildirmək istəyirəm ki, əgər kimsə bizim bu gördüyümüz
işlərdən əlavə görülə biləcək işlər haqqında konkret təkliflər irəli sürə bilərsə, biz onu məmnuniyyətlə qəbul
edərək və həmin adamlarla, yaxud qüvvələrlə məmnuniyyətlə əməkdaşlıq edərik. Amma cürbəcür qəzet
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məqalələrində, yaxud da küçələrdə, başqa yerlərdə heç bir məzmunu, mənası olmayan sözlərlə özlərini Qarabağ
məsələsinin həll olunmasına daha da maraqlı hesab edənlər, heç bir təklifi, heç bir fikri olmayan adamlar,
sadəcə, bizim işimizə mane olmaq istəyirlər. Şübhəsiz ki, biz bunlara yol verməyəcəyik. Ancaq biz hər bir
dəyərli, səmərəli təklifi qəbul etməyə hazırıq.
Milli Məclisin payız sessiyasında - oktyabrın 1-dən sessiya işə başlayır, - xarici işlər naziri Amerika
Birləşmiş Ştatlarından geri dönəndən sonra görülən işlər haqqında Milli Məclis üçün geniş məlumatla çıxış
edəcəkdir. Milli Məclisin üzvləri həm bilmədikləri şeyləri araşdıra bilərlər, həm də öz təkliflərini verə bilərlər.
Eyni zamanda, kim istəyirsə, - fərqi yoxdur ki, o, Milli Məclisin üzvüdür, ya üzvü deyil, - əgər prezidentə
göndərmək istəmirlərsə Milli Məclisə, prezidentə bu barədə öz təkliflərini göndərə bilərlər. Əgər bu təkliflərin
içərisində bizim üçün faydalı bir faiz də bir şey olsa, mən buna sevinəcəyəm.
Bu mənada xanım Olbraytın məktubunda bir fikir məni çox sevindirdi. Xanım Olbrayt yazır ki, əgər bu
proses inkişaf edərsə və münaqişənin həll olunması məsələsində həlledilmə prosesi reallaşarsa, onda Amerika
Birləşmiş Ştatları həm Azərbaycanda, Ermənistanda bunun üçün lazımi mühit yaranmasına öz səylərini
göstərəcək, həm də beynəlxalq aləmdə öz səylərini göstərəcəkdir. Bu fikirlər, bu təkliflər bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir, vacibdir. Əvvəlcədən deyə bilərəm ki, bizim buna ehtiyacımız var və bu, bizə lazım olacaqdır.
Çünki 12 il davam edən münaqişənin həll olunma prosesi heç də asan keçməyəcəkdir. Müxtəlif xarici və daxili
qüvvələr Azərbaycanı daim belə vəziyyətdə qoymaq üçün, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranmasına
mane olmaq üçün, şübhəsiz ki, öz imkanlarından çox güclü istifadə edəcəklər. Ona görə də biz bu sahədə çox
sıx əməkdaşlıq edəcəyik.
Məktuba görə bir daha təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bizim əməkdaşlığımız indi sürətlənibdir.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, həqiqətən belədir. Elə bilirəm ki, məktub da bunu təsdiqləyir.
Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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GÜRCÜSTAN KİNEMATOQRAFÇILAR İTTİFAQININ KATİBİ, KİNOOPERATOR
LOMER AXVLEDİANİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
27 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Lomer Bidzinoviç, sizi Azərbaycanda salamlayıram.
Azərbaycanla Gürcüstan arasında, o cümlədən də incəsənət, mədəniyyət sahəsində inkişaf edən və
genişlənən əlaqələrin çox böyük əhəmiyyəti var. Buna görə də Gürcüstanın mədəniyyət nümayəndələrinin
Azərbaycanda, eləcə də Azərbaycanın mədəniyyət nümayəndələrinin Gürcüstanda hər bir görüşü
münasibətlərimizin inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi işinə müəyyən töhfədir.
Mənə dedilər ki, siz bir neçə gündür buradasınız. Mən buna, eləcə də bu gün sizinlə görüşmək imkanım
olmasına çox şadam.
L o m e r A x v l e d i a n i: Sizinlə görüşmək, habelə çox mühüm əsər üzərində işləmək üçün buraya
dəvət edilməyim məndən ötrü böyük şərəfdir.
Demək istəyirəm ki, təxminən on beş dəqiqə əvvəl, biz buraya gələndə yanında uşaq olan ziyalı bir xanım
rejissor Vaqif Mustafayevə yaxınlaşdı və onunla hərarətlə danışmağa başladı. Mən Azərbaycan dilini, təəssüflər
olsun, hələlik bilmirəm, lakin bir müddətdən sonra biləcəyəm. O xanım onunla çox həvəslə, maraqla danışdı,
sonra da sağollaşıb getdi, Vaqif onun dediklərini mənə tərcümə etdi. O xanım ona «Heydər Əliyev» filminə
görə çox sağ olun deyib soruşdu: Bəs nə üçün filmin davamı yoxdur? Əlbəttə, Vaqif söz verdi ki, filmin davamı
olacaqdır.
Klassik variantda, adətən, belə olur: Varislik və irsilik atadan oğula keçir. Məndə isə əksinə oldu. Artıq
ekrana çıxan bu filmin dörd seriyasını oğlum çəkmişdir. İndi isə mənə bu filmi davam etdirmək şərəfi
göstərilibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, çox xoşdur.
L o m e r A x v l e d i a n i: Mənə də çox xoşdur. Çünki bu film nümayiş etdirilərkən onun necə
qarşılandığını gördüm. Onda mən mehmanxanada idim və gördüm ki, adamlar televizora baxmağa necə
tələsirdilər. Maraq çox böyük idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə deyirəm, bunları eşitmək xoşdur.
Bəli, bu fürsətdən istifadə edərək, tariximizin müəyyən mərhələlərini olduğu kimi, necə deyərlər, sənədlər
əsasında canlandırmaq üçün çəkdiyi böyük zəhmətə görə gözəl kinorejissorumuz Vaqif Mustafayevə
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Axı kimdən və nədən bəhs etməsindən asılı olmayaraq, tarixi səpkili sənədli
filmlər çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Əlbəttə, biz bədii kinonu yüksək qiymətləndiririk, hamımız uşaqlıqdan, ola bilsin, kinofilmlərin böyük
təsiri ilə böyüyüb başa çatmışıq. Məsələn, mən yaşlı nəslin adamıyam, xatirimdədir, səssiz kinoya baxmağa
necə böyük həvəslə gedirdik, sonra səsli kino meydana gəldi, - bu, bizim üçün hadisə idi. Sonra uzun müddət
kinofilmləri qara-ağ təsvirdə göstərirdilər, nəhayət, rəngli kinofilmlər meydana gəldi -bu da böyük hadisə idi.
Buna görə də o illərdə kino insanların, onların xarakterinin formalaşmasına, mənəvi dəyərlərin formalaşmasına
həqiqətən çox böyük təsir göstərirdi. Biz bunu unuda bilmərik, bunu həmişə qiymətləndirməliyik.
Televiziya meydana gəldikdən sonra kino, əgər belə demək mümkünsə, tədricən sıxışdırılmağa başladı.
Buna baxmayaraq, mənə məlumdur ki, bir çox ölkələrdə adamlar əvvəlkitək kinoteatrlara gedir, filmlərə baxır,
onlara böyük maraq göstərirlər. Buna elə bizim Azərbaycanda da tədricən qayıdırlar.
Bilirsiniz, keçmişdə mən incəsənətə, mədəniyyətə, o cümlədən kinematoqrafa öz münasibətimi dəfələrlə
bildirməli olmuşam. Özü də bunu mən təkcə işimə, yüksək vəzifə tutduğuma görə deyil, həm də ürəkdən
edirdim. Mədəniyyət və incəsənət kiçik yaşlarımdan qəlbimdə xüsusi yer tutur. Bəlkə də gənclik illərində arzum
rəssam olmaq, yaxud teatra getmək idi. Amma qismət başqa cür oldu. Ona görə də bunların hamısı qəlbdən
gəlir.
L o m e r A x v l e d i a n i: Siz həyatda rejissor olmusunuz, bu isə daha mühümdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buna görə də 30-40 il əvvəl olduğu kimi, yenə də deyirəm ki, teatr yaşayır və
yaşayacaqdır. Çünki kino, sonra isə üstəlik televiziya meydana gəldikdə teatra maraq azaldı. Bununla belə, teatrı
heç nə əvəz edə bilməz. Heç nə. Ona görə ki, teatrda insan canlı adamlarla - bu və ya digər vəziyyəti səhnədə
canlandıran aktyorlarla bilavasitə ünsiyyətdə olur. Bunu kinematoqraf haqqında da demək olar. İncəsənətin
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yeni nə kimi növləri meydana gəlsə də, kinematoqraf öz əhəmiyyətini heç zaman itirməyəcəkdir. Odur ki, bədii
kino, bədii əsərlər indi televiziya ilə, digər üsullarla yaradılan qalan bütün lentlərdən, şübhəsiz, qat-qat
yüksəkdir.
Lakin bir daha ona qayıdıram ki, sənədli kino xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Əlbəttə, adamlar bədii filmə
baxarkən gördüklərinə inanır və bunu gerçəklik hesab edirlər. Təbiidir ki, bu, əksər hallarda gerçəkliyin təqlidi
deyil, əks olunmasıdır. Bu, gerçəkliyin filmin yaradıcısının mövqeyindən əks etdirilməsidir. Bununla yanaşı, mən yenə də öz hissiyyatlarımı, təəssüratımı deyirəm, - hər hansı bədii filmə baxış həmişə çox böyük təəssürat
buraxırdı, həmişə inanırdım ki, bu, məhz belədir, bu həqiqətdir və sair. Mən bu gün də belə hesab edirəm. O
vaxtlar bu cür fikirləşirdim - deyən adamlarla əsla razılaşa bilmərəm. Mən elə indi də belə düşünürəm.
Ancaq, bir daha deyirəm, əlbəttə, bədii, peşəkarlıq səviyyəsi layiqincə olduqda sənədli kino xüsusi dəyər
kəsb edir. Ona görə də indi, məsələn, XX yüzillik ərzində bizdə neft sənayesinin necə inkişaf etdiyini
göstərəndə, əsrin əvvəllərinə aid hər hansı sənədli kadrları göstərəndə, bunlar hətta bir an, hətta bir saniyə, bir
dəqiqə çəksə də, bir görün, necə təəssürat bağışlayır!
Dünən axşam mən «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasının beşinci ildönümünə həsr edilmiş televiziya
filminə baxdım. Onu Azərbaycan televiziyası çəkmişdir. Söz düşmüşkən, çox yaxşı filmdir, xoşuma gəldi.
Bunun necə olduğuna baxmaq mənə çox maraqlı idi, hərçənd bütün bunlar gözlərim qarşısında baş vermişdir.
Amma Azərbaycan neftçilərinin Neft Daşlarını necə kəşf etdikləri barədə, 1949-cu ildə, - yəqin, biz tezliklə bu
tarixi də qeyd edəcəyik, - dənizin ortasında dünyada ilk dəfə neft fontanı vurduqda onların necə sevindikləri
barədə 50 il əvvəl çəkilmiş və bəlkə də çox gözəl olmayan qara-ağ təsvirli kadrlar göstərildikdə, olduqca
sevindim, xüsusi hisslər keçirdim, halbuki həmin kadrları keçmişdə dəfələrlə görmüşdüm.
Bunlarla yanaşı, mənim burada işlədiyim 70-ci illər dövrümə aid, neft mədənlərinə, neft sənayesi ilə bağlı
za- vodlara getməyim haqqında bəzi sənədli kadrları da göstərirdilər. Bunlara baxmaq mənim üçün də maraqlı
idi. Hərçənd, təkrar edirəm, mən çox şeyləri xatırlayıram. Amma bunların mənim xatirimdə olması bir şeydir,
əyani surətdə görmək isə başqa şeydir.
Ona görə də sənədli kino böyük işdir və bu işlə məşğul olan sənətkarlar böyük iş görürlər.
Siz Roman Karmenin Neft Daşları haqqında çəkdiyi «Xəzəri fəth edənlər» adlı məşhur kinofilmini
xatırlayırsınızmı? Necə gözəl film idi! Karmen sənədli kinonun böyük ustadı idi.
Gürcüstanda sənədli kino ilə neçə-neçə nəsil məşğul olmuşdur və məşğul olur. Azərbaycanda yeni, gənc
kadrlar böyüyür.
Mən Moskvada Siyasi Büronun üzvü və Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləyərkən bir çox
sahələrlə yanaşı, Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsi də daxil olmaqla, mədəniyyətə də
kuratorluq edirdim. Buna görə də bir çox kinematoqrafiya xadimləri ilə görüşməli olurdum. Bir dəfə görkəmli
və məşhur kinematoqrafçılar müraciət edərək dedilər ki, bilirsinizmi, bizə dəstək, kömək lazımdır. Biz inkişafın
yeni mərhələsindəyik. Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi mən bu məsələlərlə bilavasitə məşğul
olduğuma görə, həmin vəzifəni öz üzərimə götürdüm. O vaxtlar ölkə rəhbərliyinin belə bir ümumi qərarı vardı
ki, Sovetlər İttifaqında kinematoqrafın inkişafına dair tədbirlər işləyib hazırlanmalıdır. Mən bunu böyük
məmnunluqla edirdim və ən görkəmli kino ustaları ilə dəfələrlə görüşməli, fikir mübadiləsi aparmalı olurdum.
Onların bir çoxu artıq dünyasını dəyişmişdir, ancaq mən onlarla görüşlərimi böyük səmimiyyətlə xatırlayıram.
Mən qəti bir sənəd hazırlamaq və onu, o vaxtlar edildiyi kimi, Nazirlər Sovetinin, Siyasi Büronun
müzakirəsinə çıxarmaq üçün bu məsələni, necə deyərlər, lazımınca öyrənir, daha geniş dairə ilə görüşmək
istəyirdim. Onda mən Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinə getdim və komitənin sədri Filipp Yermaşdan xahiş
etdim ki, təcrübəli, nüfuzlu adamları toplasın, azad, sərbəst, qeyri-rəsmi söhbət aparaq, hazırladığımız sənəd
onların maraqlarına, tələblərinə nə dərəcədə uyğun gəldiyini, bütün bunların kinematoqrafa həqiqətən real
kömək olub-olmayacağını bilək.
Xatirimdədir, biz komitənin kollegiyasının iclasında bir neçə saat müzakirə apardıq. Əslində, mən onları
dinləyirdim, hər bir kəsin rəyini bilmək mənim üçün vacib idi. Sonra mən mövqeyimizin konsepsiyasını ölkəmizdə kinematoqrafın inkişafına yeni təkan vermək üçün nə kimi tədbirlər nəzərdə tutduğumuzu şərh etdim.
Onlar bunu böyük sevinclə qarşıladılar və hətta inanmırdılar ki, biz bunu edə bilərik.
Xatirimdədir, o vaxt axırıncı, ya da axırdan ikinci sırada bizim İbrahimbəyovla birlikdə sizin Şengelaya
da oturmuşdu. Birdən o, qalxıb dilləndi: - dediklərinizin, nəzərdə tutduqlarınızın hamısı Gürcüstan üçün də
olacaqmı? Orada böyük maddi-maliyyə yardımı və bir çox başqa tədbirlər nəzərdə tutulurdu. Mən dedim ki,
əlbəttə, Gürcüstan üçün də olacaq, Azərbaycan üçün də olacaq, hamı üçün olacaqdır.
Filmlər haqqında yox, kino haqqında xatirələrim çoxdur. Filmlərə hər bir kəs baxır. Amma
kinematoqrafla iş baxımından xatirələrim çoxdur. Odur ki, bu gün sizinlə görüşmək mənə xoşdur.
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Sənədli kinodan danışarkən demək istəyirəm ki, sizin filminizə baxmaq, əlbəttə, mənə çox xoş idi. Ona
görə yox ki, mənim keçmiş həyatım və fəaliyyətim barədə sənədli kadrlar nümayiş etdirilir. Yalnız ona görə ki,
təkcə mənim üçün yox, ən çox da mənim üçün yox, məhz xalqım üçün həqiqətən çox mühüm olan elə faktlar
var ki, onları nə sözlə, nə məqalə ilə, nə də kitabla sənədli kinokadrlardakı kimi çatdıra bilməzsən.
L o m e r A x v l e d i a n i: Elə bilməyin ki, sözünüzü kəsirəm, icazənizlə demək istərdim ki, bax bu,
Vaqifin çəkdiyi həmin filmin ən fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biridir. Sizin sözlərinizi qismən təkrar
edəcəyəm, filmdə elə bir forma tapılmışdır ki, o, ötüb keçmiş vaxtı tamamilə canlandırır. Özü də sözlərlə deyil,
məhz təsviri vasitələrlə. Ümumiyyətlə, belə şeylər çox nadir hallarda olur. Mən hətta elə bir film xatırlamıram
ki, o, əhval-ruhiyyəni, zamanı sözlərsiz belə dəqiq canlandırsın, qəhrəmandan söhbət açsın. Bu, çox yüksək
səviyyədir, film çox böyük təəssürat bağışlayır. Mən peşəkarlıq baxımından deyirəm. Bayaq dediyim kimi,
adamların bu filmə necə baxdıqlarının şahidi olmuşam və bunu görmüşəm. Təkcə ona görə baxmırdılar ki,
böyük və sevimli lider haqqında filmə tamaşa edirdilər, həm də ona görə baxırdılar ki, bu liderlə bağlı olan
dövrü də görürdülər. O dövr ötüb keçmişdir və filmdə çox təsirli göstərilmişdir. Sizi inandırım ki, çox təsirlidir.
Bunu deməyə hər halda, haqqım var, çünki bu işdə hələlik bilavasitə iştirak etməmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hətta iştirak etmiş olsaydınız da, hər halda, mən sizin fikirlərinizlə razılaşardım.
Bilirsiniz, orada bu baxımdan maraqlı cəhətlər həqiqətən çoxdur. Özü də təkcə mənim üçün yox, xalqımız
üçün də, indiki və gələcək nəsillər üçün də. Qoy onlar bilsinlər ki, nə vaxt və nələr olubdur. Çünki insan yaddaşı
çox qısadır. İnsan keçmişi çox tez unudur. Məsələn, bu filmin kadrları o vaxtları, sizin dediyiniz kimi, çox yaxşı
əks etdirir. Bununla belə, açığını deyəcəyəm, mən bugünkü işlə məşğul olarkən o vaxtlar nələr baş verdiyi
barədə heç vaxt düşünməmişəm. Bu, mənim özümə də maraqlıdır. Çox şeyləri yada saldı. Axı mən də insanam
və heç də hər şeyi xatırlamıram. Ona görə də bu, mənim üçün çox maraqlı idi.
Açığını deyim ki, sənədli kadrların əksəriyyəti Moskvada çəkilənlərdir. Burada nə isə saxlanıb, nə isə
yox. Təəssüf ki, bizdə belə dövrlər də olub, 1987-ci ildə mən Moskvada bütün vəzifələrdən istefaya getdikdən
sonra və bir neçə il hücumlara məruz qaldığım vaxt, mənə məlum olduğuna görə, burada bəzi sənədli kadrlar
məhv edilmişdir. Halbuki maraqlı şeylər çox idi, hər halda, 14 il respublikaya rəhbərlik etmişdim, burada
qaynar, çox fəal həyat olmuş, istər beynəlxalq, istər Ümumittifaq, istərsə də Azərbaycan xarakterli çox hadisələr
baş vermişdi, iqtisadiyyatın, mədəniyyətin bütün sahələrində əməli işlər görülürdü və sair. Çox işlər olmuşdur.
Deyirlər ki, heç də bütün kadrlar saxlanılmayıb, bəzi bədxah insanlar onları məhv ediblər.
Amma belə düşünürəm ki, hələ axtarmaq, xüsusən də Moskvada axtarmaq olar. Məsələn, BAM-a səfər
haqqında kadrların tapılmasını çox istərdim. Bunu ona görə xatırlayıram ki, bildiyiniz kimi, 1974-cü ildə Sovet
hökuməti Baykal - Amur magistralının - uzaq Şərqədək, düz Vladivostokadək dəmir yolu çəkilməsi haqqında, o
vaxtlar deyildiyi kimi, tarixi bir qərar, - bu, həqiqətən tarixi qərar idi, - qəbul etmişdi. Mövcud olan Rusiya - Çin
yolu hələ çarın, imperatorun dövründə çəkilmişdi. Bu yoldan istifadə olunurdu, amma o, həmin regionun
iqtisadi tələblərini ödəmirdi. Halbuki Rusiyanın həmin hissəsində olduqca böyük ehtiyatlar, olduqca böyük təbii
sərvətlər var. Ona görə də bu yol çox gərəklidir və hesab edirəm ki, düzgün qərar qəbul olunmuşdu.
BAM ümumxalq tikintisi elan edilmişdi. Yəqin ki, siz orada Gürcüstanın sahəsi olduğunu xatırlayırsınız.
Azərbaycanın öz stansiyası var idi və onu inşa etmişdi. Onun adı yadımdan çıxıb, lakin mən orada olmuşdum.
Hər respublikanın öz sahəsi vardı. Bundan əlavə, oraya böyük qüvvələr cəmləşdirilmişdi. 1982-ci ilin
axırlarında mən Moskvaya gəldikdə nəqliyyata - bütün dəmir yol, aviasiya, dəniz, avtomobil nəqliyyatına,
habelə nəqliyyat tikintisinə də başçılıq etmək vəzifələri mənə həvalə olundu. Belə ki, nəqliyyat imkanlarının
istismarı bir işdir, nəqliyyat vasitələri yaradılması isə başqa işdir.
Mən Siyasi Büronun, BAM üzrə komissiyasının sədri təyin edildim. Məndən əvvəl də sədrlər olmuşdu,
ancaq onlar getmişdilər.
BAM 1972-ci ildən inşa edilirdi və 1984-cü ildə mən 10 gündən artıq müddətdə BAM-da səfərdə oldum
- qatarla Moskvadan Vladivostoka qədər getdim. Bu, birbaşa səfər deyildi, biz dayana-dayana gedirdik. Sovet
İttifaqı nazirlərinin, mütəxəssislərinin çox böyük bir qrupu mənimlə birlikdə idi, çünki tikinti yubadılırdı, artıq
10 il keçmişdi və BAM 1984-cü ildə istismara verilməli idi. Buna görə də oraya gedib baxmaq, əslinə qalsa,
mənim təşəbbüsüm idi, mən Vladivostokdan təyyarə ilə qayıtdım, oraya isə biz xüsusi qatarla getmişdik,
proqramımız vardı.
Bu, böyük söhbətdir, indi vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu, həyatımda mənim üçün ən maraqlı səfər idi.
Mən maraqlı çox şey gördüm və hesab edirəm ki, çox böyük və faydalı iş gördüm. Başlıcası isə, mən oradan
qayıdıb, Siyasi Büronun iclasında məlumat verib deyəndə ki, BAM nəinki bu il, nəinki gələn il, hətta beş ildən
sonra da başa çatdırılmayacaq, onların hamısı şok vəziyyətinə düşdü - heç belə şey olar? Axı bizə indiyədək
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belə məlumat verməmişdilər və sair. İki saat ərzində mən məlumat verdim və vəziyyətin necə olduğunu izah
etdim, göstərdim. Xüsusən də çox uca dağların altından keçən və Severomuysk adlanan tunel barədə danışdım.
Yaxşı yadımdadır ki, tunelin layihədə nəzərdə tutulan uzunluğu 15 kilometrdir. O uca dağları bu tunelsiz
keçmək mümkün deyildi. Məlum oldu ki, bu tunelin çəkilməsi son dərəcə çətindir. İş o yerə çatmışdı ki, bir çox
mütəxəssislər, akademiklər artıq deyirdilər ki, Severomuysk tunelini inşa etmək lazım deyil, çünki ora çox
seysmik zonadır, orada onsuz da çox böyük zəlzələ baş verəcək və sair. Halbuki Severomuysk tuneli olmadan
BAM da ola bilməzdi.2
Qazma işləri həm bu, həm də digər tərəfdən - Şərqdən və Qərbdən aparılırdı. Təsəvvür edirsinizmi, mən
tunelə girdim və onların qazma işləri apardıqları yerədək həm bu, həm də digər tərəfdən piyada getdim. Amma
təəssüflər olsun ki, 10 il ərzində həm bu, həm də digər tərəfdən vur-tut 7,5 kilometr qazılmışdı. Əslində isə hələ
bir o qədər də qazılmalı idi.
Adamlar necə ağır şəraitdə işləyirdilər! Biz gedirik, su isə dizimizə çıxırdı. Adamlar, bax, belə şəraitdə
işləyirdilər. Hər tərəfdən su sızıb axırdı. Yeri gəlmişkən, o vaxtdan məndə nadir fotoşəkillər qalmışdır.
Əlbəttə, mən adamların necə işləməsinin böyük təsiri altında idim. Bununla belə, düşünürdüm ki, nə üçün
indiyədək heç kim bu məsələni müzakirə etməyibdir.
Sözün qısası, Siyasi Büroya məlumat verdim və sair. Bu, ayrı bir işdir, onu saatlarla söyləmək lazımdır.
Bu barədə ona görə danışıram ki, BAM-ı ilk gündən lentə çəkən kinooperatorlar bizimlə getmişdilər.
Familiyalarını unutmuşam, lakin onlar məşhur sənədli film ustaları idilər, 1974-cü ildə ilk gündən başlayaraq
BAM-ı çəkir, onun tikintisinin salnaməsini yaradırdılar. Bütün o günlər ərzində onlar bizimlə bilikdə oldular.
Onlar olduqca çox şey çəkmişlər.
V a q i f M u s t a f a y e v: Mən bunu öyrənərəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, familiyalarını öyrənin. Onlar çox böyük miqdarda material toplayıblar.
Doğrudur, BAM indiyədək başa çatdırılmadığından onlar öz filmlərini, məncə, təhvil verə bilməmişlər, yaxud
onun ayrı-ayrı hissələrini vermişlər. Amma onlar hər şeyi çox fəallıqla çəkirdilər. Əlbəttə, mən onlarla söhbət
edirdim, onlar heyran qalmışdılar və deyirdilər: - biz 10 ildir BAM-ı gəzib-dolaşırıq, 10 ildir çəkilişlərlə
məşğuluq, amma heç vaxt bu səfərdəki qədər material toplamamışıq.
Mən qayıtdıqdan sonra onlar bu səfər haqqında xüsusi sənədli film buraxmaq üçün mənə müraciət etdilər.
Özü də onlarda çoxlu material vardı. Lakin mən buna razı olmadım, açığını deyəcəyəm, nəyə görə. Çünki iş elə
gətirmişdi ki, 1974-cü ildən bəri, yəni 10 ildə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyindən, Siyasi Bürodan, Nazirlər
Sovetinin rəhbərliyindən heç kim BAM-da olmamışdı, oraya gedib baxmamışdı. Nəqliyyat tikintisi naziri,
mərhum Sosnov İvan Dmitriyeviç, - o, səfərdə həmişə mənimlə idi, - məlumat verirdi və bu məlumat
Kremldəkilərin xoşuna gəlirdi. Siyasi Büroda, Sovetlər İttifaqının yüksək dairələrində mənim şəxsiyyətimə
onsuz da çox qısqanclıqla yanaşıldığı, üstəlik Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinə rəhbərlik etdiyim bir vaxtda
bu cür filmin buraxılmasına icazə verilməsini, şübhəsiz, belə qiymətləndirərdilər ki, guya mən özümü gözə
soxuram və sair. Mən dedim, yox, lazım deyildir. Siz ayrı-ayrı parçalardan müxtəlif kinojurnallarda istifadə edə
bilərsiniz, ancaq belə düşünürəm ki, biz BAM-ın tikilib başa çatdırılacağını görəcəyik, artıq onda siz də filmi
hazırlayarsınız və bu səfər də orada öz yerini tutar.
Mən bunu indi, burada sənədli kinodan söhbət getdiyinə görə xatırladım. Əlbəttə, bunlar nadir
materiallardır. Özü də təkcə bizim səfərimiz barədə olan materiallar yox. Biz səfərdə 10 gün olmuşduq, onlar
isə 10 il getmişdilər. Yəqin, sonralar da getmişdilər. Çünki 1984-cü ildən sonra mən bu problemlə 1987-ci
ilədək, istefaya gedənədək məşğul oldum və işimiz çox-çox irəlilədi. Sonra hər şey getdi...
Bu yaxınlarda BAM-çılar yolun inşasının 25-ci ildönümünü qeyd etdilər. Tında adlı bir şəhər var - o,
Uzaq Şərqdə, Amur vilayətindədir. Əslində, bu şəhər xüsusi olaraq BAM üçün salınmışdır. Onun inşası da
BAM-ın tikintisindən başlanmışdır. Maraqlı, gözəl şəhərdir. Mən orada iki gün yaşadım, çoxlu müşavirə
keçirdim. Sonra biz yolumuza davam edərək uzaq Şərqə getdik.
Bax, mən oradan xəbər aldım ki, Tındada onlar BAM-ın 25-ci ildönümünu qeyd edirlər. Onların məni
xatırlaması, mənə dəvət göndərməsi mənim üçün xoş idi. Təbii ki, oraya getmək imkanım yoxdur və mən onlara
səmimi təbrik məktubu göndərdim.
Odur ki, Vaqif, kinoarxivlərdə yaxşı axtarışlar aparılsa, olduqca çox material tapmaq olar. Mən bunu
özüm üçün demirəm. Ola bilsin ki, indi sizinlə görüşməsəydim, bütün bunları xatırlamazdım. Sizdən ayrılandan
10 dəqiqə sonra isə başım tamam digər işlərə qarışacaq və bunu yenə iki-üç il unudacağam.
L o m e r A x v l e d i a n i: Amma biz ümidvarıq ki, Sizə üç il unutmağa imkan verməyəcəyik, çünki
Sizi bir neçə dəfə narahat etməyimizə şad olacağıq. Sizin bir neçə belə söhbətiniz isə bizi düzgün yola
yönəldəcək ki, Vaqifin görməyə hazırlaşdığı qalan işlər daha maraqlı olsun.
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V a q i f M u s t a f a y e v: Cənab prezident, əvvəla mənə belə şərəf göstərildiyinə, Sizin haqqınızda bu
dörd seriyanı çəkmək imkanı yaradıldığına görə Rəfael Allahverdiyevə təşəkkürümü bildirmək, mənim təklifimi
qəbul edib filmi çəkmək üçün gəldiyinə görə Lomerə minnətdarlıq etmək, onun oğluna təşəkkür etmək istərdim.
Burada varislik həm də başqa mənadadır. Məsələ bundadır ki, Lomer mənim müəllimim olan Eldar Ryazanovla
film çəkirdi, indi isə onun şagirdi ilə çəkəcəkdir.
Deməliyəm ki, bu filmi yaratmaq çox çətin idi. Nəyə görə? Ona görə ki, olduqca çox material vardı.
Moskvaya aid materialı biz Moskvadan gətirdik. Naxçıvana aid materialı biz əsasən Türkiyədən götürmüşük,
çünki öyrənmişdim ki, əvvəllər televiziya oraya, Naxçıvana öz əməkdaşlarını göndərmirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəllər Azərbaycan televiziyası Naxçıvanı tamamilə inkar edirdi. Bu yaxşıdır ki,
Türkiyədən materiallar götürmək ağlınıza gəlmişdir, çünki Türkiyə televiziyası Naxçıvana tez-tez gəlirdi...
V a q i f M u s t a f a y e v: Biz oradan materialları satın aldıq və mənə elə gəlir ki, əlimizə çox maraqlı
materiallar düşdü. Amma bütün bu materiallardan istifadə etmək çox çətin idi. Biz cəmi dörd seriya çəkdik,
orada isə hələ nə qədər material var, nə qədər adam danışmaq istəyirdi. Bütün Moskva, hətta avtomobil
sürücüləri də danışmaq istəyirdilər. Onlardan biri sizin keçmiş sürücünüz, o deyirdi ki, Kremldə başqa belə bir
şəxsiyyət görməmişəm. Kutapin danışdı, Yakovlev lap çox danışdı. O, gözəl sözlər söylədi - Heydər Əliyev özü
barəsində haqq-ədaləti bərpa etmişdir. Mənim üçün çox maraqlı olan budur ki, Yakovlevin danışığında, - Siz bir
diqqət yetirin, - onun Qorbaçova sadiqliyi ilə öz alicənablığı arasında bir tarazlıq var. Hər halda, alicənablıq
daha çoxdur. O, konkret olaraq Qorbaçovun adını çəkmir, amma bununla belə deyir ki, bu işlər qəsdən buradan
- Kremldən qurulurdu, Kremldə isə Qorbaçov otururdu.
Bütün bunlar çox xoşdur. Biz tədqiqatlara xüsusi diqqət yetirdik. Çernyayevin kitabını əldə etdik, sonra
Yakovlevlə görüşdük, o dedi ki, bu sənədlər məndə idi, sonra Puqoya verdilər. Həm də bütün bunlar tədqiqat
kimi aparılırdı. Ona görə ki, təkcə bir ifadə - «Əliyevin ayağının altını qazırıq» ifadəsi, «qazırıq» sözü onu
göstərir ki, bunlar çirkin işlərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Yeri gəlmişkən, mən Çernyayevin bu kitabını görməmişdim. Onu mənə
Rəfael verdi. Çernyayev isə Qorbaçovun çox yaxın köməkçisi idi. Sonra, Qorbaçov daha Sovetlər İttifaqının
prezidenti olmayanda da Çernyayev həmişə onunla birlikdə idi. Görünür, onlar sonralar ayrılmışlar.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: O, indi də oradadır. Raisa Qorbaçova dəfn edilərkən orada idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Eləmi? Bu, onun çox yaxın adamıdır. Amma, görünür, obyektiv yazır, o, öz
gündəliyini yazır. Şahnazarovla birlikdə Qorbaçovun yanına necə getdiklərindən yazır. Qorbaçov Şahnazarovu
bağrına basaraq, onu 64 illiyi münasibətilə təbrik etmiş və sonra demişdir - Əliyevin ayağının altını qazırıq və
bu, Rəşidovun işindən də betər bir iş olacaqdır. Fikir verin. Onlar həqiqətən qazırdılar, özü də necə qazırdılar.
Rəşidov vəfat etmişdi və onun ölümündən sonra qazmağa başlamışdılar. Ən dəhşətlisi isə bunu Siyasi Büroda
müşahidə etmək idi. Mən bir neçə dəfə hiddətləndim, öz fikrimi bildirdim, amma nə etmək olardı. İnsan ölüb
gedib, di gəl ki, onun ölümündən sonra da qazırlar, qazırlar, qazırlar. Elə dəhşətli işlər, əxlaqa, mənəviyyata
zidd işlər görürdülər ki, bunlara dözmək sadəcə, mümkün deyildi. Onda mən Siyasi Büronun tərkibində idim və
bir neçə dəfə etiraz edib dedim ki, belə olmaz. Amma, demə, onlar sonra... Qazmağı qərara alıblarmış...
V a q i f M u s t a f a y e v: Prinsipcə, bir kinematoqrafçı kimi mənə elə gəlir ki, Qorbaçovla Sizin
əhvalatınız Motsartla Salyerinin əhvalatıdır. Kimin Motsart, kimin isə Salyeri olduğu aydındır, ancaq sonluq
ayrıdır - Motsart qalib gəlir.
Cənab prezident, deməliyəm ki, sözün düzü, mən bütün bunları bilmirdim. Yəni, filmi çəkərkən mən, açığını deyim, məni sözü elə-belə deməyən adam kimi tanıyırlar, - başa düşdüm ki, Siz nəinki XX yüzilliyin
böyük adamlarından birisiniz, mən Sizi XX yüzilliyin ən böyük adamı sayıram. Hesab edirəm ki, Sizin
tərcümeyi-halınız bədii film yaradılmasına layiqdir və artıq bunu etmək lazımdır. Ona görə ki, danışılanların
heç də hamısını sənədli kino vasitəsilə çatdırmaq mümkün deyildir.
Məsələn, Sizin Bakı hava limanına gəlişiniz, - Rəfael müəllimin söylədiyi kimi, - Sizi hədələyirdilər,
maşın yaxınlaşdı...
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Moskvadan buraya qayıdanda?
V a q i f M u s t a f a y e v: Bunu bədii kino vasitəsilə çatdırmaq olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ümumiyyətlə, o, doğru deyir. Bu epizod bir film üçün tamamilə kifayətdir - mən
Moskvadan necə çıxıb getmək istəyirdim, orada yolumu necə kəsirdilər, hətta ona da əl atdılar ki, məni təkcə
qorxutmaq naminə bir insanı - bir qrup ziyalının hava limanında görüşünü təşkil etməyə hazırlaşan jurnalist
Xanbabayevi öldürdülər. Mənə bundan sonra da çıxıb getməyə imkan vermirdilər. Mən təyyarəyə bileti qeyrileqal aldım, hava limanına qeyri-leqal getdim, buraya gəldim. Rəfael və digər dostlarım avtomobili təyyarənin
yanına sürdülər və dedilər - tez oturun. Mən dedim - nə olub ki? Onlar cavab verdilər - orada adamları sizə qarşı
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toplayıblar. Amma biz onları, necə deyərlər, aldatdıq. Necə sürətlə gedirdik, çünki hər yerdə yolumuzu
kəsirdilər, məni tutub saxlamaq istəyirdilər. Bu, Rəfaelin avtomobili idi. Yeri gəlmişkən, onun sürücüsü
yadımdadır, o, maşını necə cəsarətlə sürürdü. O, sonralar rəhmətə getdi. Çox alicənab adam idi, burada məni az
qala həbs etmək istəyirdilər, sadə bir insan olan bu adam isə öz həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq məni
maşında aparırdı.
L o m e r A x v l e d i a n i: Belə şeyi uydurmaq istəsən də, hey vaxt fikirləşib tapa bilməzsən.
V a q i f M u s t a f a y e v: Biz filmdə bu səhnəni əks etdirmişik. Lakin bütün bunları bədii vasitələrlə
başqa cür etmək olar. Zənnimcə, bədii obrazı hökmən yaratmaq lazımdır. Çünki hesab edirəm ki, Azərbaycanda
prezident yox idi. Axı başqa bir adamı tamam başa düşdükdə, belə nümunə olduqda belə hadisə baş verdikdə,
Azərbaycanda belə bir şəxsiyyət olduqda - bax, onda bu insan, məsələn, Hemenquey kimi hərəkət etmişdir.
Lakin Azərbaycanda belə bir şəxsiyyət olmadıqda, onda Sizin dediyiniz kimi, gələcək nəsillər üçün, indi görübgötürməli olanlar üçün hökmən çəkmək lazımdır.
Misal üçün, görünür, az adam bilirdi ki, Siz Moskvada 19 nazirliyə rəhbərlik edirdiniz. Burada isə birisi
mənzil-istismar kontorunu idarə edə bilmir, amma prezident olmaq istəyir. Belələri də var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Özü də mən müxtəlif profilli nazirliklərə rəhbərlik edirdim.
L o m e r A x v l e d i a n i: Mədəniyyətdən tutmuş dəmir yolunadək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bütün nəqliyyata. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, Sovetlər İttifaqında dəmir yolu
ən mürəkkəb sahələrdən biri və dünyada ən uzun dəmir yolu idi. Ən uzun. Orada problem olduqca çox idi. Lap
çox idi.
Rusiyanın yanacaq və energetika naziri Viktor İvanoviç Kalyujnı «Əsrin müqaviləsi»nin beşilliyi ilə
əlaqədar bu yaxınlarda burada oldu. Mən onu ilk dəfə idi görürdüm. Demə, həmin illərdə o, Tomskda işləyirmiş.
O, Əliyevin necə selektor müşavirələri keçirdiyini xatırladı. Amma çoxları selektor müşavirəsinin nə olduğunu
yəqin ki, bilmir.
Bu o deməkdir ki, Sovetlər İttifaqının bütün nöqtələri radio ilə qoşulur, hər bir nöqtəyə vilayətin, şəhərin,
rayonun dəmir yol nəqliyyatının rəhbərləri, yolların, sahələrin rəisləri toplaşırlar. Vəziyyət araşdırılır, məsələn,
Kemerovo dəmir yolunun rəisinə söz veririk, o, bir məlumat verir. Məndə isə başqa material var, mən suallar
verir, tənqid edirəm və s. Ümumiyyətlə, bu, maraqlı prosesdir. Bunun nə demək olduğunu əvvəllər mən özüm
də bilmirdim.
Budur, Kalyujnı deyir ki, həmin selektor müşavirələri indiyədək yadımızdadır. Biləndə ki, səhər saat 9-da
müşavirə olacaq, hamı bunu gərginlik içində gözləyirdi - nə olacaq, necə olacaqdır? Bəzən kimisə işdən
çıxarmaq, kimisə cəzalandırmaq lazım gəlirdi. Bir sözlə, dəmir yol nəqliyyatı çox nəhəng idi. Dəniz nəqliyyatı,
hava, çay, avtomobil nəqliyyatı da böyük idi.
Bu, nəqliyyat kompleksidir. Digərləri bütün mədəniyyət, təhsil kompleksi idi. O vaxtlar üç Təhsil
Nazirliyi vardı - ali təhsil, maarif və texniki peşə təhsili nazirlikləri. Sonra elm, səhiyyə - burada da Səhiyyə
Nazirliyi və Tibb Sənayesi Nazirliyi vardı. Yüngül sənaye, Xalq istehlakı malları istehsalı. Sovetlər İttifaqının
Yüngül Sənaye Nazirliyi ən böyük nazirlik idi. Xalq istehlakı malları istehsal edənlər isə müxtəlif sahələrə aid
idilər. Ticarət - Ticarət Nazirliyi və digər bütün baş idarələr, özü də onların hamısı xaraktercə müxtəlif idi. SSRİ
Nazirlər Sovetinin tarixində hələ heç vaxt elə olmamışdı ki, bir nəfər bu qədər yük çəksin.
V a q i f M u s t a f a y e v: Cənab prezident, ona görə də yenə demək istəyirəm ki, bu materialdan
istifadə etmək çox çətin idi. Bir o qədər, bəlkə də daha çox material hələ qalmışdır. Əlbəttə, biz Sizin
iştirakınızla heç olmasa daha iki seriya hazırlamaq istəyirik, bütünlükdə isə 12 seriyalı sənədli film yaratmaq
fikrindəyik. Lakin bunlar da Sizin gördüyünüz işlərin ancaq bir hissəsini əhatə edəcək, hamısı olmayacaqdır.
Ona görə ki, Türkiyədə Dəmirəl danışmışdır, Doğramacı danışmışdır, bu məqamlar da qalıbdır.
Nə demək istəyirəm? Mən 1982-ci ildə Moskvada kurslara daxil oldum. Direktorumuz Kokareva idi. O,
əvvəllər SSRİ Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin baş redaktoru olmuşdu. Kurslarda oxuyan uşaqlar isə
qətiyyən heç nəyi bəyənmirdilər, elə bir film olmurdu ki, hamımızın xoşuna gəlsin. Heç kimi, heç bir rəhbərliyi
tanımırdıq. Bir dəfə mən məşğələyə gələndə müəllim dedi - hamı ayağa qalxsın. Mən soruşdum ki, onlar nə
üçün ayağa qalxıblar? Direktor dedi - Vaqif Mustafayev, Heydər Əliyeviçin Moskvada olması münasibətilə sizi
təbrik edirik. Heç bilmirdim özümü necə aparım, onlar isə ayaq üstə qalmışdılar. Onların hamısı institutu
bitirdikdən sonra gəlmişdilər - biri Minskdən, digəri Bolqarıstandan, Kaydanovski... Mən yanlarından ötüb
dedim - əyləşin, əyləşin. Bu, çox xoş idi.
Sizin haqqınızda film çəkmək ideyasının nə vaxt yaranmasından danışım. Qəribə olsa da, Sizə qarşı
qara-qışqırıq saldıqları, ayaqlarını yerə döydükləri, danışmağınıza maneçilik törətdikləri və s. Həmin sessiyanı
görəndə məndə elə bir hiss vardı ki, az qalırdı televizora girim. Başa düşürdüm ki, artıq onların hamısı
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uduzubdur. Mən Rəfael müəllimə demişəm ki, Sizin natiqlik məharətiniz haqqında film çəkmək lazımdır. Ona
görə ki, Siz orada mikrofona yaxınlaşaraq eyni bir cümləni iki dəfə təkrar edirsiniz, bundan sonra salondakılar
bilmirlər ki, özlərini necə aparsınlar. Bu, komissiya yaradılması təklif ediləndə olmuşdu. Siz soruşdunuz - hansı
komissiyanı yaratmaq istəyirsiniz? Kiçik bir pauzadan sonra bir daha soruşdunuz - hansı komissiyanı yaratmaq
istəyirsiniz? Vəssalam. Bu, əslində 15 söz deməyə bərabər idi.
Mən bu salona baxırdım - axı mən montaj edirəm, bütün bunların hamısını iri planda görürəm, - Siz eyni
bir cümləni təkrar etməklə bütün salonu karıxdırdınız. Sizin haqqınızda film çəkmək fikri bax, onda ağlıma
gəldi. Çünki başa düşdüm ki, Azərbaycan xalqının... Əvvəllər necə olurdu? Məsələn, 60-70-ci illərdə hər evdə
divardan Heminqueyin, Mayakovskinin, Blokun və başqalarının portreti asılırdı. Yəni, biz qəhrəmanları kənarda
axtarırdıq. Mən isə hesab edirəm ki, - elə görünməsin, təmtəraqlı sözlər söyləyirəm, yox, mən normal sözlər
deyirəm, - övladlarımız xoşbəxtdir və gələcək nəsillər xoşbəxt olacaqlar ki, onların öz qəhrəmanı var. Düzünü
deyirəm. Mən belə adamam, hamı məni tanıyır, heç vaxt nəyinsə xatirinə yalan danışan deyiləm. Həyatımda
hələ elə bir hal olmayıb ki, mən rəhbərlərdən hər hansı biri haqqında danışım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ ol.
V a q i f M u s t a f a y e v: Siz sağ olun, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çəkdiyiniz əməyə görə sağ olun, bu işə səmimi, ürəkdən yanaşdığınıza görə sağ
olun. Sizin axırda dediklərinizi başa düşürəm. Belə olmasaydı, sizə bu qədər sifarişlər verilməzdi. Öz
duyğularınız və öz fikriniz olmasaydı, siz heç nə edə bilməzdiniz. Yeri gəlmişkən, belə bir film olduğunu, - axı
mən bunu qətiyyən bilmir və təsəvvür etmirdim, - mənə deyəndə, Allahverdiyev məndən bu filmə baxmağı
dəfələrlə xahiş edəndə dedim ki, mənim baxmağım nəyə gərəkdir, nə çəkmisinizsə, onu da göstərin, mən ki ona
hansısa düzəlişlər etməyəcəyəm. Siz azad sənətkarsınız, nə etmisinizsə, onu da etmisiniz. Vaqif Mustafayev nə
çəkibsə, qoy onu da göstərsin.
V a q i f M u s t a f a y e v: Lomer də şəxsiyyət haqqında hələ heç vaxt film çəkməmişdi, imtina edirdi.
Mən də imtina edirdim. Amma daha burada... Bu, mənim üçün böyük şərəfdir.
L o m e r A x v l e d i a n i: Bir halda ki, söhbət Vaqifdən, onun filmindən düşdü, onda icazə versəniz
deyərəm ki, son bir çox illər ərzində mən kino əsərindən belə təəssürat almamışam. Mən bunu məni
dinləyənlərin və ya dinləyəcək hər bir kəsin qarşısında tam vicdanla deyirəm.
Yarım saatlığa vaxt tapsanız, Vaqifin «Hər şey yaxşılığa doğru» adlı qısametrajlı bir filmi var, Siz ona
baxın. Mən təmtəraqla danışmağı sevmirəm, lakin tam məsuliyyətlə deyirəm ki, onun insani və vətəndaş
müdrikliyi qarşısında baş əyirəm. Bu cəsurluqdur. Material belədir. Bəri başdan Sizə danışmaq istəmirəm, bu
filmdən alacağınız zövqü sadəcə olaraq təsəvvür edirəm. Vaqifin bu filmdə etdikləri misilsizdir, bu, böyük
sənətdir. Orada daim söhbət ölümdən gedir. Amma bu mövzunun öhdəsindən belə şərəflə gəlmək, heç kimin
xətrinə dəyməmək, yumor hissləri doğurmaq və əsl pasifist olmaq, sənətin belə yüksək səviyyəsinə qalxmaq...
Sözün düzü, mən çox baxıram, çox çəkirəm, amma çoxdandır filmlər mənə belə böyük təsir bağışlamamışdır.
Bunu məsləhət verməyə cürət etmək kimi qəbul etməyin, mən Sizə sadəcə olaraq, tövsiyə edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hökmən baxacağam. Əlbəttə, siz məndə maraq oyatdınız, təbliğat aparmaq lazım
deyil.
L o m e r A x v l e d i a n i: Çox yüksək səviyyədə çəkilmişdir. Bütün bu bir neçə gündə məni heyrət
bürümüşdür ki, sənət adamı ölümlə, münaqişə ilə, insan münasibətilə bağlı belə gərgin süjetli filmi belə yüksək
sənət səviyyəsində çəkə və müharibəyə, ölümə mənfi münasibət hissləri oyada bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, sağ olun, hökmən baxacağam.
V a q i f M u s t a f a y e v: Mən bu film barədə təkcə bir kəlmə deyəcəyəm. Oberhauzendə keçirilən
nüfuzlu festivalda bu film birdən-birə dörd mükafat qazanmışdır. Demək istəyirəm ki, əvvəllər Qarabağa dair
filmi yaxına belə buraxmırdılar, qalsın ki, ona dörd mükafat versinlər. Cənab prezident, bu da Sizin
xidmətinizdir ki, Qarabağa dair filmlərimizə artıq baxırlar. Halbuki belə filmləri qəbul etmirdilər. 1991-1992-ci
illərdə Qərbdə soruşurdular - film nə barədədir? Qarabağ haqqında? Yox, bizə belə film lazım deyil. Baxın, Siz
nə qədər işlər görmüsünüz, nə qədər danışmısınız, nə qədər işlər görürsünüz ki, artıq bizi dinləyirlər, bizim
filmlərə baxırlar. Buna görə də bizim filmə baxdılar, qiymətləndirdilər və dörd mükafat verdilər. Bu da Sizin
xidmətinizdir.
Ümumiyyətlə, incəsənətlə bağlı olan nə varsa, hamısı Sizin xidmətinizdir. Özü də təkcə Azərbaycanda
yox. Axı mən materiallarla tanışam, açıq materiallara da bələdəm, yasaq edilmiş materiallara da. Sovetlər
İttifaqında bütün kino sahəsinə Siz rəhbərlik edirdiniz. Filmdə bu da var. Kinomuzda nə varsa, hamısını, hətta
avadanlıq alınmasını da Siz etmisiniz. O vaxtlar nə almışdınızsa, indiyədək qalan yalnız bunlardır.

532

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ ol. Bu filmə görə, çəkdiyin əməyə görə və səmimi, xeyirxah keyfiyyətlərinə
görə sənə bir daha təşəkkür edirəm.
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BAKIDA BİNƏ BEYNƏLXALQ AEROVAĞZALININ YENİ KOMPLEKSİNİN
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
30 sentyabr 1999-cu il
Əziz bacılar, qardaşlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli səfirlər!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və sizə ən xoş arzularımı bildirirəm.
Bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin, xalqının həyatında böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən əlamətdar
hadisə baş verir. Azərbaycanın dünyaya qapısı olan hava limanında müasir tələblərə cavab verən, ölkəmizin
beynəlxalq əlaqələri üçün böyük xidmət göstərə bilən, Azərbaycan xalqına müasir tələblər səviyyəsində xidmət
göstərə bilən aerovağzal kompleksi tikintisinin başa çatması və onun açılışı mərasimidir.
Mən bu münasibətlə sizi, Azərbaycan xalqını, bütün vətəndaşlarımızı, respublika mülki aviasiyasının
kollektivini və bütün işçilərini təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, bu gözəl aerovağzal kompleksi
müstəqil Azərbaycana bu gün də və uzaq gələcəkdə də böyük xidmətlər göstərəcəkdir.
Bakı hava limanının aerovağzal kompleksinin tikilib başa çatdırılması və bu gün açılması müstəqil
Azərbaycanın həyatının hər sahəsinin inkişaf yolu ilə getməsini gözəl nümayiş etdirir. Müstəqil dövlət, ölkə
kimi Azərbaycan öz iqtisadiyyatında böyük dəyişikliklər həyata keçirir. Azərbaycanda hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi gedir. Ölkəmizdə iqtisadi, sosial, siyasi islahatlar həyata keçirilir.
Azərbaycanda sərbəst iqtisadiyyat, sahibkarlığa geniş imkanlar yaratmaq siyasəti aparılır. Bazar iqtisadiyyatı,
sərbəst iqtisadiyyat Azərbaycan iqtisadiyyatının bu gününü və gələcəyini təşkil edir.
Bu proseslərdə dünyanın müxtəlif dövlətləri, maliyyə mərkəzləri ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı və bundan
istifadə edərək sosial-iqtisadi məsələlərini həll etməsi qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biridir. Mən bu gün
məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, biz bu vəzifələri uğurla yerinə yetiririk. Beynəlxalq aerovağzal
kompleksinin, Bakı beynəlxalq hava limanının əzəmətli binası və ondan istifadə olunması üçün müasir tələblərə
cavab verən bütün texniki qurğular, cihazlar buna nümunədir. Bu, Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin həm
xalq, millət üçün, həm bu gün, həm də gələcək üçün göstərdiyi xidmətlərdən biridir.
Son illər Azərbaycan müstəqillik yolu ilə gedərkən bütün iqtisadi-sosial çətinliklərə baxmayaraq, böyük
əhəmiyyət daşıyan bir çox tikintilər həyata keçirib və onları xalqın, cəmiyyətin istifadəsinə veribdir. Ancaq mən
tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu gün açdığımız beynəlxalq aerovağzal kompleksi bunların içərisində ən
dəyərlisidir və yaxşısıdır.
Ona görə ki, bu, müstəqil Azərbaycanın hər bir vətəndaşına xidmət edəcəkdir. Xalqa, vətəndaşlara xidmət
etmək, onların sərbəst, azad yaşaması, istədikləri yerə sərbəst gedib-gəlməsi, hərəkət etməsi üçün şərait
yaratmaq müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas vəzifələrindən biridir. Azərbaycan açıq, azad, müstəqil bir ölkə
kimi dünyanın bütün dövlətləri ilə müxtəlif əlaqələr saxlayır və bu əlaqələr həm dövlət orqanları, hökumət
orqanları tərəfindən, həm özəl sektor, həm də ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilir. Bunları həyata
keçirmək üçün bu gün mülki aviasiya birinci yeri tutur. Çünki əgər mülki aviasiya olmasa, hərəkət etmək, çox
sürətli əlaqələr saxlamaq, səmərəli iş görmək mümkün deyil.
Son 50 ildə dünyada mülki aviasiyanın inkişaf etməsi, mülki aviasiyanın dünya nəqliyyat sistemində ən
mühüm və ən əhəmiyyətli bir nəqliyyat sisteminə çevrilməsi tarixi hadisədir. Azərbaycan da bu dövrü indiyə
qədər yaşayıb və bu gün də yaşayır. Ona görə də Azərbaycanın mülki aviasiyasının fəaliyyəti, inkişafı, səmərəli
fəaliyyət göstərməsi üçün ona şərait yaradılması əsas şərtlərdən biridir. Biz bu şərtləri nəzərə alaraq Bakı
Aerovağzal Kompleksinin qısa müddətdə tikilib başa çatdırılmasına nail olduq.
Bu aerovağzal kompleksinin böyük tarixi vardır. Onun əsası, təməli 1981-ci ildə qoyulubdur.
Respublikamız o vaxta qədər 1964-cü ildə tikilmiş aerovağzal kompleksindən istifadə edirdi, - mən tarixi yada
salmaq istəyirəm, - amma bundan öncə buradan 2-3 kilometr məsafədə kiçik bir aerovağzal var idi. Şübhəsiz ki,
o, Azərbaycana lazımi xidmət göstərə bilməzdi. Hesab edirəm ki, 1964-cü ildə tikilmiş kompleks o vaxtın
tələblərinə görə böyük bir hadisə idi. O, Azərbaycana xidmət etdi, öz xidmətlərini göstərdi. Ancaq artıq 1970-ci
illərdə biz hiss etdik ki, o, Azərbaycanın bu gününü və gələcəyini təmin etmir. Ona görə də yeni, müasir
tələblərə cavab verən və Azərbaycanın gələcəyi üçün lazım olan aerovağzal kompleksinin tikilməsi haqqında
düşündük.
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O vaxt Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi, Sovetlər İttifaqının tərkibində bir respublika idi. Mülki
aviasiya isə mərkəzləşmiş bir təşkilat idi. Moskvadakı Mülki Aviasiya Nazirliyi bütün Sovetlər İttifaqında olan
mülki aviasiyaya həm rəhbərlik edirdi, həm də onu idarə edirdi. Ona görə də hər bir belə işi görmək üçün biz
çox çətinliklərlə üzləşirdik. Çünki bunlar hamısı həmin dövrdə sovet dövlətinin büdcəsindən ayrılan vəsaitlər
hesabına ola bilərdi. Biz bu barədə bir neçə il danışıqlar apardıq. Nəhayət, 1970-ci illərin sonunda bunun
razılığını aldıq. SSRİ Mülki Aviasiya Nazirliyi Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verə biləcək
aerovağzal kompleksinin tikilməsinə razılıq verdi. Onun layihəsi hazırlandı. O vaxt layihəni SSRİ Mülki
Aviasiya Nazirliyinin tərkibində olan "Aeroproyekt" təşkilatı hazırlayırdı. Ancaq biz bu işi öz əlimizə keçirdik.
Bu layihənin hazırlanmasında Azərbaycanın həm mülki aviasiya işçilərinin, həm də başqa təşkilatlarının, o
cümlədən, Azərbaycan memarlarının iştirakını təmin etdik. Beləliklə, bir neçə layihə hazırlandı və 1981-ci ildə
biz bu layihələri burada araşdırdıq. Mən məhz bu layihənin Azərbaycanda həyata keçirilməsinə qərar verdim.
O vaxtdan 18 il keçibdir. Biz ondan sonra da çətinliklərlə rastlaşdıq. Layihə təsdiq edildi, ancaq onun
həyata keçirilməsi üçün vəsait ayrılmalı idi. Bizim hər il bu barədə çalışmalarımız öz nəticəsini vermirdi.
Nəhayət, 1985-ci ildə mən Moskvada, Sovetlər İttifaqı Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində
işləyərək və o vaxt Sovetlər İttifaqının bütün nəqliyyat sahələrində, o cümlədən mülki aviasiyaya rəhbərlik
edərək, məhz o imkanlardan istifadə edib bu aerovağzal kompleksinin təcili tikintisinə başlanması barədə qərar
çıxartdırdım və bu tikinti başlandı.
Tikinti müəyyən müddət sürətlə gedirdi. Ancaq təəssüflər olsun ki, 1989-cu ildə Azərbaycanda yaranmış
daxili vəziyyət və Azərbaycan rəhbərliyinin öz respublikasına rəhbərlik edə bilməməsi nəticəsində bu tikinti
demək olar ki, dayandırıldı. O vaxtdan 1996-cı ilə qədər burada heç bir iş görülməmişdi. Ancaq 1996-cı ildə,
yəni biz müstəqilliyimizin bir neçə ilini keçəndən, imkanlarımızı müəyyənləşdirəndən sonra bu aerovağzal
kompleksinin tikintisinin başa çatdırılması və keçmiş layihənin əsasında burada tamamilə yeni standartların
tətbiq olunması haqqında qərar qəbul etdik və bu qərarı həyata keçirməyə başladıq.
Təbiidir, biz bu işi özümüz görə bilməzdik. Ona görə də buraya xarici investisiyanın cəlb olunması lazım
idi. Belə tikintiləri, beynəlxalq aerovağzalların inşasını aparmaqda böyük təcrübəsi olan şirkətlərin və bir neçə
başqa şirkətin bu işə cəlb edilməsi lazım idi. Biz bu barədə çox fəal iş apardıq, nəticədə konsorsium yarandı və
konsorsium aerovağzal kompleksinin qısa bir müddətdə tikilib başa çatdırılmasına nail oldu.
Bunlar hamısı onu göstərir ki, bir müstəqil dövlət kimi Azərbaycan öz taleyinin sahibi olaraq özü üçün ən
vacib məsələləri ön plana keçirir və onların qısa müddətdə həyata keçirilməsi üçün təsirli işlər görür, bunlara
nail ola bilir. Biz buna nail olduq.
Qeyd etdim ki, biz bir çox xarici şirkətlərlə, maliyyə mərkəzləri ilə, ölkələrlə bu sahədə əməkdaşlığa
başladıq. Bunun əsasını birinci növbədə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əməkdaşlığımız təşkil edir. Çünki Türkiyə
Cümhuriyyətinin həm "Burc-Enka" şirkətləri, həm də "Eksimbank"ı bu işə qoşulmasaydı, şübhəsiz ki, buna nail
olmaq mümkün deyildi. Böyük Britaniya Krallığı hökumətinin və bu ölkənin özəl şirkətlərinin, maliyyə
mərkəzlərinin də burada böyük rolu vardır. Əgər onlar bu işə bizimlə, Türkiyə ilə bərabər qoşulmasaydılar,
bunu təmin etmək mümkün deyildi.
Beləliklə, Azərbaycan bu böyük, möhtəşəm binanın - aerovağzal kompleksinin yaranması üçün həm
maliyyə vəsaitləri əldə edə bildi, həm bu kompleksin yüksək standartlara cavab verməsi üçün lazımi texniki
cihazların və müxtəlif qurğuların alınmasına və həm də inşaat işlərinin yüksək səviyyədə aparılmasına nail oldu.
Təbiidir ki, bu işlərin hamısı Azərbaycanın müxtəlif təşkilatları ilə birlikdə görülmüşdür. Azərbaycanın mülki
aviasiya işçiləri, "Azal" Dövlət Konserni və xüsusən, respublikamızın müxtəlif inşaat təşkilatları ilə birlikdə bu
böyük tikintini qısa müddətdə inşa edib başa çatdırdılar.
Mən mart ayında buraya gəlmişdim, tikintinin gedişi ilə tanış olurdum. Doğrudan da hiss etdim ki, gözəl
bir aerovağzal kompleksi alınır. Ancaq şübhəsiz ki, nöqsanlar, çatışmazlıqlar da var idi. Biz onların aradan
qaldırılması üçün burada danışıqlar apardıq, bir sıra məsələləri müzakirə etdik. Mən məmnunam, indi artıq
məlumat verilir ki, bütün nöqsanlar aradan qaldırılıbdır və aerovağzal kompleksi bu gün bizə - buraya toplaşmış
Azərbaycan vətəndaşlarına və xalqımıza yüksək səviyyədə təqdim olunur.
Mən bu münasibətlə Türkiyə Cümhuriyyətinin rolunu xüsusi qeyd edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, biz bu
kompleksin açılış mərasimini Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, əziz
qardaşım Süleyman Dəmirəllə birlikdə keçirməli idik. Ancaq sizə məlum olan səbəblərdən o, indi ölkədən çıxa
bilməz, çünki orada yaranmış problemlərlə məşğuldur. Ona görə də o, bu gün mənə telefonla zəng etdi, buraya
yüksək səviyyəli - dövlət naziri səviyyəsində nümayəndə heyəti göndərildiyini bildirdi, təbrik etdi və xahiş etdi
ki, onun təbriklərini və xoş arzularını bu gün sizə, bütün Azərbaycan xalqına çatdırım.
Biz böyük bir işi başa çatdırmışıq. Bu inşaatın aparılmasında və aerovağzal kompleksi tikintisinin həyata
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keçirilməsində iştirak etmiş təşkilatlara, şirkətlərə, insanların hamısına təşəkkür edirəm. Türkiyənin "BurcEnka" şirkətlərinə, "Eksimbank"ına xüsusi təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanın inşaat
təşkilatları həmişə çox böyük işlər görmüşlər, zəngin təcrübə toplamışlar. Azərbaycanın bütün inşaat
təşkilatlarının - bu işdə iştirak edənlərin hamısına ürəkdən təşəkkür edirəm.
Mülki aviasiya işçilərinin hamısına və "Azal" Dövlət Konserninin rəhbərliyinə, bütün kollektivinə bu işin
görülüb başa çatdırılması üçün minnətdarlığımı bildirirəm.
Əziz dostlar!
Mən bu kompleksin tikilmə tarixi haqqında sizə bəzi məlumatlar verdim. Ancaq onu da qeyd etmək
istəyirəm ki, həmin 1981-ci ildə Bakıda beynəlxalq aerovağzal kompleksinin tikilməsi haqqında qərar qəbul
edərkən biz Azərbaycanın bu gününü, gələcək müstəqilliyini, azadlığını düşünürdük. Təkcə o vaxt yox, ondan
öncə də biz Azərbaycanda mülki aviasiyanın inkişaf etdirilməsini xüsusi vəzifə hesab etmişdik. Bilməlisiniz ki,
1950-1960-cı illərdə, 1970-ci illərdə belə, hətta 1980-ci illərdə də Azərbaycanın mülki aviasiya sistemində yerli
milli kadrlar çox az idi. Burada təyyarəçilər və mühəndis vəzifəsində işləyənlər, bir çox təşkilatların rəhbərləri
başqa millətlərin nümayəndələri idilər. Ona görə də bizim qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri ondan ibarət
idi ki, Azərbaycanın mülki aviasiyasında milli kadrların yaranmasına nail olaq.
Biz bu işə başladıq, 1970-ci illərin əvvəllərindən Azərbaycan mülki aviasiyasında milli kadrlar, yəni
yüksək təhsilə malik olan mühəndislər, texniklər və başqa mütəxəssislər hazırlanması işini planlaşdırdıq və
bunun üçün Sovetlər İttifaqının müxtəlif şəhərlərində yerləşən mülki aviasiya ali məktəblərinə azərbaycanlı
gəncləri göndərdik. Bu da Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünməyimizin nümunəsidir. Bəli, biz hesab
edirdik ki, Azərbaycan öz milliliyini təmin etməlidir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan millətindən, dinindən asılı
olmayaraq Azərbaycanda yaşayan bütün vətəndaşların vətənidir. Amma Azərbaycan Azərbaycandır və
Azərbaycanda da milli kadrlar azərbaycanlıların özləri, bütün ixtisas sahibləri olmalıdırlar və bütün sahələrdə
işləməlidirlər.
Biz bu işlərə 30 il bundan öncə başladıq. Mən xoşbəxtəm ki, bunlar bu gün öz nəticəsini verir. Mən
xoşbəxtəm ki, artıq indi Azərbaycan mülki aviasiyasının milli kadrları, azərbaycanlı təyyarəçilər, mühəndislər,
mütəxəssislər vardır və onlar Azərbaycanın mülki aviasiyasını bu gün də, gələcəkdə də inkişaf etdirəcəklər.
Əziz dostlar!
1981-ci ildə bu böyük kompleksin əsasını qoyanda mən hesab edirdim ki, bunu qısa bir zamanda tikib
başa çatdırmaq və Azərbaycanın tələbatlarına xidmət göstərməsini təmin etmək lazımdır. Ancaq təəssüflər olsun
ki, kompleksin tikintisi uzandı.
Eyni zamanda, bu gün mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, bu aerovağzal kompleksinin təməlini
1981-ci ildə mən qoymuşam, 1985-ci ildə onun inşasının təmin olunmasını mən təşkil etmişəm və ondan
sonrakı dövrdə burada heç bir iş görülmədiyi halda son iki il müddətində bu kompleksin tikilib yüksək
səviyyədə istifadəyə verilməsini də mən təmin etmişəm.
Böyük Allah mənə çox maraqlı bir tale veribdir. Mənim həyatım həmişə Azərbaycan xalqına xidmət
etməkdən ibarət olubdur. Ancaq həyatımın çox parlaq səhifələri də, ağır səhifələri də olubdur. Bəzən elə
düşünürdüm ki, o ağır illərdə Azərbaycanda gördüyüm işlərin hamısı sonra batıb gedəcəkdir. Ancaq bu gün mən
xoşbəxtəm. Mən bu gün öz taleyimə minnətdaram. Böyük Allaha minnətdaram ki, mən o dövrləri yaşadım,
gəlib Azərbaycan xalqı ilə bir yerdəyəm və bu gün Azərbaycan xalqı üçün bu qədər dəyərli bir töhfə veririk.
Bu aerovağzal kompleksinin istifadəyə verilməsi sayəsində Azərbaycanın dünya ilə əlaqələri daha da
sürətlənəcəkdir. Mən əminəm ki, aerovağzal kompleksi bu qədər gözəl olduğu kimi, o qədər də gözəl istismar,
istifadə ediləcəkdir. Biz Azərbaycan mülki aviasiyasına, "Azal" Konserninə böyük qiymətə malik, hamımız
üçün sevimli olan bir bina - aerovağzal kompleksi təqdim edirik. Onların vəzifəsi bundan səmərəli istifadə
etmək, onu göz bəbəyi kimi qorumaqdan ibarətdir. Həmişə düşünmək lazımdır ki, burada bütün işlərə çox
ehtiyatla yanaşılmalıdır. Vəzifə ondan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycana gələn, ölkəmizi ziyarət edən hər bir
insan, hər bir şəxs bu aerovağzal kompleksində özünü rahat hiss etsin. Vəzifə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın
hər bir vətəndaşı buradan səmərəli, rahat istifadə etsin və öz arzularını yerinə yetirə bilsin. Ümidvaram ki, bu və
digər böyük vəzifələri Azərbaycan Mülki Aviasiyası, "Azal" Konserni uğurla yerinə yetirəcək və gələcək işləri
ilə bizi sevindirəcəkdir.
Əziz dostlar, bu gün sizinlə burada görüşməyimdən çox məmnunam. Gələn bütün qonaqların hamısına
təşəkkür edirəm. Buradakı dəyərli çıxışlarına görə onların hamısına təşəkkür edirəm. Sizi və bütün Azərbaycan
xalqını bu əlamətdar hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Azərbaycan xalqına parlaq gələcək,
müstəqillik, irəliyə getmək arzulayıram!
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ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
30 sentyabr 1999-cu il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Çin Xalq Respublikasının milli bayramı - Çin Xalq Respublikası yaradılmasının 50 illiyi münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm. Böyük Çin xalqına sülh, əmin-amanlıq və xoşbəxtlik arzulayıram.
Təəssüflənirəm ki, tərcüməçimiz yoxdur və buna görə də möhtərəm səfir rus dilində çıxış etdi. Çin Xalq
Respublikasına və onun Azərbaycandakı möhtərəm səfirinə hörmət edərək, mən öz sözümü rus dilində davam
etdirəcəyəm.
50 il öncə Çin torpağında olduqca böyük tarixi əhəmiyyətə malik hadisə baş vermişdir. Çinin çox zəngin,
çox qədim tarixi var. Bunların hamısı bütün dünyaya, o cümlədən bizə, azərbaycanlılara yaxşı məlumdur.
Amma 1949-cu ildə baş vermiş hadisə hər şeyi köklü surətdə dəyişdirmiş və Çin xalqı özünün seçdiyi yol ilə,
yəni müstəqil, qeyri-asılı siyasət yeritmək, öz ölkəsinin inkişafı ilə məşğul olmaq, öz xalqı üçün daha yaxşı
şəraiti təmin etmək yolu ilə getmişdir.
Cənab səfir öz nitqində Çin xalqının ötən 50 ildə və xüsusən son 20 ildə qazandığı böyük nailiyyətlərə
dair çox inandırıcı, təsirli rəqəmlər və faktlar gətirdi.
Biz hər bir xalqın seçdiyi yola böyük hörmətlə yanaşırıq. Xalqın seçdiyi yol onun işidir. Biz hesab edirik
ki, buna heç kim və heç vaxt kənardan qarışmamalıdır. Buna görə də Çin xalqının seçdiyi yol Çinin milli
maraqlarına və ənənələrinə tam uyğundur və təbii ki, bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda hörmət və
təqdirə malikdir.
Son illərdə Çin xalqı iqtisadi və sosial islahatları həyata keçirərək böyük uğurlara nail olmuşdur. Hazırda
bütün dünyada yenidənqurma, inkişaf prosesi gedir. Geridə qalan ölkələr başqa ölkələrlə ayaqlaşmaq istəyirlər.
İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr digər kiçik ölkələrə kömək və dəstək göstərməyə çalışırlar. Dövlət
müstəqilliyini bu yaxınlarda əldə etmiş ölkələr öz inkişaf yolunu - məşəqqətli, çətin, amma bununla bərabər,
düzgün olan yolu keçirlər.
50 ildə Çin xalqı özünün, bu ölkənin seçdiyi sistemin ideoloji prinsiplərə əsaslanaraq, öz həyat
quruculuğunun çoxsaylı formalarını sınamışdır. Çinin son onillikdə apardığı islahatlar Çin üçün, məhz Çin üçün
həqiqətən çox uğurlu, çox bəhrəli olmuşdur. Buna görə də çalışmaq lazım deyil ki, bütün ölkələrdə hər şey
vahid model əsasında getsin. Çalışmaq lazım deyil ki, kiçik ölkələr böyük ölkələrin malik olduqları hər şeyi
onlardan götürüb təqlid etsinlər. Çalışmaq lazım deyil ki, inkişaf etmiş ölkələrdə uğurlu idarəçiliyin, iqtisadi
fəaliyyətin uğurlu nəticələr vermiş ayrı-ayrı formaları başqa ölkələrdə də elə bu cür tətbiq olunsun.
Öz inkişafının müxtəlif mərhələlərində, səviyyələrində olan ölkələr dünyada çoxdur. Təbiidir ki, hər bir
ölkə öz inkişaf yolunu buna uyğun olaraq qurur və qurmalıdır. Buna heç kim qarışmamalıdır. Bax, bu baxımdan
Çin öz müstəqilliyinə nail olmuşdur. Mən bu sözü daha geniş anlamda deyirəm. Yəni, Çin həmişə böyük dövlət
olmuşdur. Lakin 1949-cu ildən sonra Çinin suverenliyi və müstəqilliyi Çin xalqının müasir maraqlarına cavab
verən yeni forma kəsb etmişdir. Ancaq Çin oraya ixrac olunanları təqlid etməyə başlamamışdır, öz yolu - milli
maraqlara, üstünlük verilən milli cəhətlərə uyğun gələn islahatlar yolu ilə getmiş və nəticələrə nail olmuşdur.
Çin Xalq Respublikasının 50 illiyi günündə Çin xalqını bu böyük uğurlar münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm və Çin Xalq Respublikasının rəhbərliyinə, Çin Xalq Respublikasının sədri hörmətli Tszyan Tszeminə bu
yolda yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Böyük məmnunluqla demək olar ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Çin Xalq
Respublikası ilə ölkəmiz arasında dostluq münasibətləri yaranmışdır. Biz bunu çox qiymətləndirir, buna böyük
əhəmiyyət veririk. Biz bunu istəyirdik və indi buna malikik.
Bəli, ölkələrimiz coğrafi baxımdan bir-birindən uzaqdır. Lakin orta əsrlərdə və daha əvvəllər İpək Yolu
Çindən, Yaponiyadan tutmuş Avropanın ən ucqar nöqtəsinədək bu yolun üstündə yerləşən bütün ölkələri
birləşdirirdisə, indi - XX əsrin sona yetdiyi, bəşəriyyətin texnika sahəsində çox böyük tərəqqiyə nail olduğu
dövrdə bu məsafənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Əməkdaşlığımızı uğurlu hesab edirəm. Əlbəttə, biz istərdik ki, əməkdaşlığımız daha səmərəli olsun. Biz
buna çalışırıq. Deyə bilərəm ki, Çin Xalq Respublikası tərəfindən də bu cür istək olduğunu hiss edirik. Amma
razılaşmaq lazımdır ki, hər şey birdən-birə hasil olmur. Bundan ötrü vaxt gərəkdir. Belə düşünürəm ki, zaman,
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şübhəsiz, bizim əməkdaşlığımızın daha sıx və yaxın olmasına xidmət edəcəkdir.
Çində, Pekində artıq çoxdan Azərbaycan səfirliyinin olması sübut edir ki, Azərbaycan Çin Xalq
Respublikası ilə dostluq münasibətləri saxlamaq istəyir. Məlumdur ki, gənc dövlət olan Azərbaycanın bütün
ölkələrdə, dünya ölkələrinin əksəriyyətində səfirliyə malik olmaq üçün böyük vəsaiti və imkanları yoxdur. Biz
bunu çox istəyirik, amma imkanlar yol vermir. Ancaq belə bir şəraitdə biz hələ beş il, hətta altı il əvvəl Çində
Azərbaycanın səfirliyini açmaq haqqında qərar qəbul etdik, nəzərə alırdıq ki, bu, uğurlu əməkdaşlığımıza təkan
verəcəkdir. Xoşdur ki, Çin Xalq Respublikası da Azərbaycana diqqət göstərərək, burada öz səfirliyini açmışdır.
Bu səfirlik çoxdan və müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar bir daha və bir daha onu göstərir ki, biz
əməkdaşlıq edirik və edəcəyik.
Cənab səfir, sizin kimi, biz də hesab edirik ki, hər bir ölkə - həm çox böyük, həm də kiçik ölkə öz yolu ilə
getməli, bütün digər ölkələrin, o cümlədən Çinin yoluna hörmət etməlidir. Buna görə də arzu edirik ki, bizə də
bu cür hörmətlə yanaşsınlar.
Ərazi bütövlüyü prinsipi ən mühüm məsələdir və siz, cənab səfir, onu xatırlatdınız. Bu, bizim məsələmiz
deyildir, sizin məsələniz deyildir. Bu, beynəlxalq hüququn məsələsidir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas
prinsiplərindən biridir. Ona görə də biz istəyirik ki, hər bir ölkənin, - bizim ona münasibətimizdən asılı
olmayaraq, - öz ərazi bütövlüyünü, ərazi toxunulmazlığını saxlamağa imkanı olsun. Biz bunu Çinə də
arzulayırıq və çalışırıq ki, Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü saxlanılsın və möhkəmlənsin.
Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın bəzi rayonlarının işğal olunması ilə əlaqədar 19921993-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr bizim yadımızdadır. Çin Xalq
Respublikasının da daimi üzvü olduğu Təhlükəsizlik Şurasının bütün daimi üzvlərinin yekdilliklə qəbul etdikləri
həmin qətnamələrdə Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən Ermənistan silahlı birləşmələrinin qeyd-şərtsiz
çıxarılması nəzərdə tutulurdu. Amma təəssüf ki, bu qətnamələr yerinə yetirilməmiş qaldı.
Bu gün biz Çinə minnətdarıq ki, o dövrdə Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Azərbaycan
ərazisinin işğalı məsələsinin müzakirəsi zamanı Çin işğalçı qüvvələrin oradan qeyd-şərtsiz çıxarılmasının lehinə
səs vermişdi. Bununla yanaşı, biz arzu edərdik ki, Çinin daimi üzvü və həlledici səsə malik olduğu
Təhlükəsizlik Şurası öz qətnamələrinin, öz qərarlarının yerinə yetirilməsinə nail olsun. Təəssüflə demək olar ki,
bu baxımdan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında, görünür, çox şey çatışmır. İndiki halda
mən bunu Təhlükəsizlik Şurasının bu və ya digər üzvünə aid etmirəm, ümumən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurasına öz münasibətimizi deyirəm.
Biz hesab edirik ki, Çin də öz ərazi bütövlüyünü tamamilə bərpa etməlidir, eləcə də, zənnimcə, Çin Xalq
Respublikası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tamamilə bərpa olunması mövqelərində durur və durmalıdır.
Mən 1994-cü ildə Çinə rəsmi səfərimi, çoxsaylı görüşləri və danışıqları, xüsusən də Çin Xalq
Respublikasının sədri cənab Tszyan Tszemin ilə olan görüşümü və danışıqlarımı, imzaladığımız dövlətlərarası
sənədləri, Şanxaya getməyimizi, islahatların gedişi ilə tanışlığı böyük səmimiyyətlə xatırlayıram. Bütün bunlar
mənə çox böyük təsir bağışladı. Əlbəttə, Çinin tarixi, gedib görmək imkanına malik olduğum böyük Çin səddi
güclü təsir bağışlayır.
Bir sözlə, hesab edirəm ki, 1994-cü ildən sonra bizim aramızda daha sıx münasibətlər yaranmışdır. Mən
bu münasibətləri qiymətləndirirəm. ÇXR sədri cənab Tszyan Tszeminlə mənim aramda yaranmış şəxsi
münasibətləri qiymətləndirirəm və bu münasibətlərin müvəffəqiyyətlə inkişafı üçün hər şeyi edəcəyəm.
Sizi bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm!
Böyük Çin xalqına bir daha uğurlar, səadət, sülh və firavanlıq arzulayıram!
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RUSİYANIN «LUKoyl» NEFT ŞİRKƏTİNİN BAKIDAKI YENİ OFİSİNİN AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
1 oktyabr 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Mən Rusiya Federasiyasının «LUKoyl» şirkətini və sizi bugünkü əlamətdar hadisə münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm. «LUKoyl» şirkətinə və gözəl binada uzun illər ömür və uğurlu fəaliyyətlər arzulayıram.
«LUKoyl» şirkətinin inşa edilmiş, təmir olunmuş, modernləşdirilmiş və istifadəyə verilmiş bu ofisi,
binası, indiyə qədər görülən işlər və bugünkü mərasim ölkəmizin, Bakı şəhərinin həyatında əlamətdar bir
hadisədir.
Mən güman edirəm, buraya toplaşanlar bu binaya həm xaricdən, həm də daxildən baxa bildilər və burada
görülmüş işləri qiymətləndirmək imkanı əldə etdilər. Mən «LUKoyl» şirkətinin bu təşəbbüsünü onlar bu işə
başlayarkən mənə verilən məlumatdan hələ o vaxt öyrəndim və indi görürəm ki, bu təşəbbüs doğrudan da həm
«LUKoyl» şirkəti, həm də ölkəmiz, Bakı şəhəri üçün çox dəyərli təşəbbüsdür. Biz Bakı şəhərində yeni
memarlıq üslubuna malik və dünya standartlarına cavab verən gözəl bir bina əldə etdik.
Vahid Ələkbərov vaxtı ilə bu binanı götürüb, burada «LUKoyl» şirkətinin ofisini yaratmaq haqqında
mənə müraciət edib və fikirlərini bildirəndə tərəddüd etdim. Çünki hesab edirdim ki, bu bina xalqımızın qədim
memarlıq abidəsidir, Azərbaycanın vaxtilə gözəl bir oteli olubdur, buranı «LUKoyl»a vermək olmaz. Yəni
bundan bir otel kimi istifadə etmək lazımdır.
Həm Vahid Ələkbərov, həm də şəhər icra hakimiyyətinin başçısı o vaxt mənə bildirdilər ki, indi bu bina
vaxtilə sizin gördüyünüz bina deyil, çox ağır, çətin bir vəziyyətə düşübdür. Vahid Ələkbərov mənə dedi ki, biz
elə iş görəcəyik, bu binanı elə vəziyyətə gətirib çıxaracağıq ki, siz bundan razı olacaqsınız. Mən bu gün çox
məmnunam ki, verilən söz yerinə yetirilibdir. Doğrudan da, bina yenidən doğulubdur. Bugünkü Bakı şəhəri,
Azərbaycan yeni, gözəl bir memarlıq abidəsi əldə edibdir.
Bu binanın tarixini Azərbaycanda yaxşı bilənlər var. Amma güman edirəm ki, burada iştirak edən
şəxslərdən az adam tapılar ki, bu binanı 1940-cı, 1950-ci, ya da ondan da öncə – 1930-cu illərdə görmüş olsun.
Mən bunların hamısını o vaxtlar şəxsən görmüşəm və yaxşı tanımışam. Onu da deyə bilərəm ki, o vaxt bakılılar,
nəinki bakılılar, bütün Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən mən də bu binanı çox sevirdik.
Tarixdən məlumdur ki, bu bina XX əsrin əvvəlində inşa olunubdur. Onu böyük neft sahibkarı Musa
Nağıyev tikdiribdir. O vaxt, əsrin əvvəlində Azərbaycanda neft bumu lap yüksək səviyyəyə çatdığı zaman,
şübhəsiz ki, xaricdən gələn şirkətlərin nümayəndələrinin, iş adamlarının yerləşdirilməsi üçün belə bir otel çox
vacib olmuşdur. O vaxtdan bu bina Bakının ən gözəl otellərindən biri olubdur.
Mənim xatirimdədir, 1940-1950-ci illərdə Azərbaycanda iki otel var idi. Onlardan biri «Novı Yevropa»
adlanan bu bina, digəri isə «İnturist» idi. «İntukrist» çox zaman xaricdən, yaxud da Sovetlər İttifaqının başqa
şəhərlərindən gələn insanlara təqdim olunurdu. Amma «Novı Yevropa» otelindən adətən Azərbaycanın
şəhərlərindən, rayonlarından gələnlər istifadə edirdilər. Təbiidir ki, Azərbaycana gələn qonaqların çoxu da bu
oteldən istifadə edirdi. Xatirimdədir, təxminən 1940-cı illərin əvvəllərində – o vaxt mən Bakıda yaşamırdım –
Bakıya gəlmişdim. Gəlib burada özümə yer aldım və bu otel məni heyran etdi. Mən bu gün buradakı lifti
görərkən dedim ki, o vaxt Bakıdakı binaların heç birində lift yox idi, yaxud az bir qismində lift olmuşdu. Amma
bu binada lift var idi və bunu görən adam ondan sevinə-sevinə istifadə edirdi.
Bu otel ilə əlaqədar mənim xatirələrim çoxdur. Ona görə bu gün bu bina ilə yenidən tanış olarkən onların
çoxu yadıma düşür, ona görə də deyirəm. Bəlkə də sizin vaxtınızı alıram, ancaq bunlar mənim üçün çox əziz
xatirələrdir.
Xatirimdədir, 1950-ci ildə Bakıya işə gələn zaman mənim yaşamağa yerim yox idi, müxtəlif yerlərdə
yaşayırdım. Sonra isə mənə dedilər ki, sənə mənzil verənə qədər get bu oteldə bir-iki ay yaşa, - onun pulunu
mən işlədiyim idarə verməli idi, - ondan sonra sənə mənzil verəcəyik. Mən gəlib burada bir nömrə tutdum. O,
yaxşı nömrələrdən biri idi. Söz verdilər ki, onun pulunu verəcəklər. Xatirimdədir, anamla, bacımla, qardaşımla
gəlib orada yerləşdik. Ancaq mən burada iki ay əvəzinə, səkkiz ay yaşamalı oldum. Sonra mənzil alıb buradan
köçdüm. Ona görə də bu otel mənim üçün bir növ mənzil, ev olubdur. Şəxsi xatirələrimə və vaxtilə bu otelə
bağlılığıma görə mən buranın yenidən qurulmasını çox arzu edirdim. Mən bir daha sevinc hissi keçirirəm ki,
«LUKoyl» şirkəti böyük iş görübdür və bu otelə yeni həyat veribdir.
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Bu otel və onun tarixi haqqında düşünərkən bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Görünür, burada
müəyyən qədər varislik özünü göstərir. Yəni əsrin əvvəlində böyük sahibkar, Azərbaycan neft mədənlərinin
böyük bir hissəsinin sahibi Musa Nağıyev bu binanı istifadə etmək üçün tikdirib, yaradıbdır. İndi, əsrin sonunda
«LUKoyl» neft şirkəti bu binanı öz əlinə alıbdır və ondan istifadə edib. Bu bina əsrin əvvəlində də əsasən neft
sənayesi işçilərinin, yaxud da neft sahəsindəki iş adamlarının istifadəsi üçün yaranmışdır. Əsrin sonunda da o,
neft sənayesində və neft sahəsində böyük yer tutan «LUKoyl» şirkətinin əlinə keçibdir.
Allah Musa Nağıyevə rəhmət etsin ki, vaxtilə bu cür bina tikib, sonra gələn nəsillər üçün qoyubdur. Mən
«LUKoyl» Şirkətinə və onun prezidenti Vahid Ələkbərova təşəkkür edirəm ki, bu binanı yenidən dünyaya
gətiribdir.
Belə bir böyük binada öz ofisini yerləşdirən «LUKoyl» şirkəti, şübhəsiz ki, bunu indiyə qədər
Azərbaycanda öz fəaliyyətini genişləndirməyin nəticəsi olaraq, eyni zamanda, bundan sonra respublikamızda
görəcəyi böyük işlərdən ötrü lazımi şərait yaradılması üçün edibdir.
Rusiya Federasiyasının «LUKoyl» şirkəti demək olar ki, Rusiyanın neft sənayesində ən iri və ən fəal
çalışan neft şirkətlərindən biridir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, öz təbii sərvətlərini,
o cümlədən neft və qaz yataqlarını xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə müştərək işlətmək proqramını hazırlayarkən
«LUKoyl» şirkəti təşəbbüs göstərərək Azərbaycana gəlmiş, bir neçə gün bundan öncə beş illiyini qeyd etdiyimiz
«Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasında iştirak etmişdir. Ondan sonrakı illərdə, ötən beş ildə «LUKoyl» daim
təşəbbüslər göstəribdir. Bizim imzaladığımız ikinci böyük müqavilənin – Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı «Qarabağ» yatağının birgə işlənilməsi barədə imzalanmış müqavilənin əsas hissəsini «LUKoyl» şirkəti
təşkil edirdi.
Üçüncü müqavilənin – «Şahdəniz» neft-qaz yatağının birgə işlənilməsi barədə müqavilənin yaranmasında
da «LUKoyl» şirkətinin iştirakı olubdur. Bu müqavilədə onun böyük bir payı vardır. Nəhayət, mən 1997-ci ildə
Moskvada, Rusiyada rəsmi səfərdə olduğum zaman Kreml sarayında biz Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə
«LUKoyl» şirkəti arasında Xəzər dənizində zəngin neft yataqlarından biri olan «Yalama-Samur» neft yatağının
müştərək işlənilməsi üçün müqavilə imzalamışıq.
Bilirsiniz ki, biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra xarici investisiyanın Azərbaycana və xüsusən,
birinci növbədə neft və qaz sahəsinə cəlb edilməsi işi ilə daim məşğul oluruq. Biz bu sahədə artıq çox böyük
nailiyyətlər əldə etmişik. «Əsrin müqaviləsi» imzalandıqdan sonra təkcə bu müqavilənin icra olunması üçün
Azərbaycana 2 milyard ABŞ dolları məbləğində investisiya gəlibdir. Ondan sonrakı müqavilələrin imzalanması
və həyata keçirilməsi ilə bağlı da Azərbaycana investisiyalar gəlir. Bu investisiyaların böyük bir hissəsi
«LUKoyl» şirkətinə məxsusdur. Demək, biz Rusiya Federasiyasından Azərbaycanda uzun müddətli iş görmək
üçün investisiyalar alırıq və bunu da birinci növbədə «LUKoyl» şirkəti həyata keçirir.
«LUKoyl» şirkətinin Azərbaycanın iqtisadiyyatında iştirak etməsi və ölkəmizlə əməkdaşlığı Rusiya
Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsinin gözəl nümunəsidir. Biz
bunu yüksək qiymətləndirir və arzu edirik ki, - mən bunu Rusiyanın yanacaq və energetika naziri cənab
Kalyujnı burada olarkən onu da dedim, - Rusiya Federasiyasının digər neft şirkətləri də, yaxud başqa şirkətləri
də Azərbaycana gəlsinlər, ölkəmizə sərmayə gətirsinlər, Azərbaycanla müştərək iş görsünlər. Əgər «LUKoyl»
bunu edirsə, demək, Rusiya kimi böyük bir dövlətin başqa şirkətləri də bunu edə bilərlər. Xüsusən ona görə ki,
biz ötən beş ildə özümüzü etibarlı bir tərəfdaş kimi göstərmişik. Əgər Rusiya Federasiyasının başqa şirkətləri
bunu hələ indiyədək etməyiblərsə, bu, onların günahıdır, bizim günahımız deyildir. Mən bir daha bəyan edirəm
ki, biz Rusiya Federasiyası ilə və ona məxsus olan digər şirkətlərlə bütün sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
Bugünkü hadisə məni bir daha ona görə sevindirir ki, Azərbaycanda, Bakıda çox güclü inşaat işi gedir.
Biz son illərdə Bakı şəhərində çox böyük əhəmiyyətə malik olan, müasir memarlıq üslübü daşıyan, müasir
tələblərə cavab verən bir neçə bina inşa edib istifadəyə vermişik. Biz dünən Bakı hava limanının aerovağzal
kompleksinin açılışı münasibətilə təntənəli mərasim keçirdik. Bu, bizim həqiqətən böyük nailiyyətimizdir.
Şübhəsiz ki, bunu da xarici sərmayəni cəlb edərək, xarici şirkətlərlə, o cümlədən Türkiyənin, Böyük
Britaniyanın şirkətləri ilə əməkdaşlıq edərək həyata keçirə bilmişik. Ancaq biz bunu etmişik, edirik və bundan
sonra da edəcəyik.
Bakı hava limanının aerovağzal kompleksi böyük memarlıq abidəsidir. Sərnişinlər üçün, bütün uçuş
əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün orada hər cür şərait yaradılıbdır. Bu binanın xarici də, daxili də,
interyeri də, eksteryeri də çox gözəldir. Mənə belə gəlir ki, Bakı hava limanının yeni aerovağzal kompleksi
dünyanın ən böyük şəhərlərinin aerovağzal kompleksləri ilə müqayisə oluna bilər və bəlkə onların bir çoxundan
da gözəldir.
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Müstəqil Azərbaycan yaşayır, müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir, müstəqil Azərbaycanda
sürətli inşaat işləri gedir. İnşaat həyatın çox əhəmiyyətli bir sahəsidir. İnşaat ölkəyə, şəhərə yeni-yeni binalar
gətirir, iş fəaliyyətinin, yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasını təmin edir və öz memarlıq nümunələri ilə şəhəri
gözəlləşdirir.
Mən çox sevinirəm ki, həyatımızın bu ağır, çətin dövründə, böyük sosial-iqtisadi problemlər içərisində
olduğumuz zaman biz belə böyük işlər görə bilirik. «LUKoyl» şirkətinin bu gün bizə göstərdiyi bu gözəl bina
mənim dediklərimə əyani sübutdür. Ümidvaram ki, «LUKoyl» şirkətinin Bakıda olan hissəsi burada daha da
uğurlu fəaliyyət göstərəcək, bizim əməkdaşlığımız getdikcə genişlənəcək və bu şirkət Azərbaycanda çox
görkəmli yer tutacaqdır.
«LUKoyl» şirkətinə, onun Azərbaycanda çalışan əməkdaşlarına Bakıda və bütün dünyada gördükləri
işlərin hamısında uğurlar arzulayıram. «LUKoyl» şirkətinin prezidenti, bizim həmyerlimiz Vahid Ələkbərova bu
böyük və dəyərli işində böyük-böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sağ olun.
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BEYNƏLXALQ GƏNC PREZİDENTLƏR TƏŞKİLATININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
2 oktyabr 1999-cu il
Hörmətli qonaqlar, mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizin Azərbaycanla tanış olmaq
təşəbbüsünüzü çox bəyənirəm. Şübhəsiz, arzu edirəm ki, Azərbaycan haqqında yaxşı təəssüratlar toplaya
biləsiniz. Mən bu qədər böyük tərkibdə nümayəndə heyətini çoxdan görməmişdim. Sizin hamınızın bir yerə
toplaşmağınız və birlikdə səyahət etməyiniz də çox maraqlı hadisədir.
Bildiyimə görə, siz gənc iş adamları, biznesmenlərsiniz. Azərbaycana, bölgənin başqa ölkələrinə
səyahətiniz də, yəqin ki, müəyyən işlər görmək məqsədi daşıyır. Bu, sizin üçün nə qədər əhəmiyyətli olsa da, o
qədər, bəlkə ondan da çox bizim üçün əhəmiyyətlidir. Çünki gənc, müstəqil ölkə, öz iqtisadiyyatını dünya
iqtisadiyyatı ilə sıx bağlamaq siyasəti aparan bir ölkə kimi Azərbaycanın, şübhəsiz ki, belə görüşlərə çox
ehtiyacı var. Güman edirəm ki, siz burada olduğunuz müddətdə bizim həyatımızı qısa da olsa hiss etmisiniz.
Müşavirim Vəfa Quluzadə mənə bildirdi ki, o sizə bu barədə çox ətraflı məlumatlar veribdir. Ancaq hiss edirəm
ki, siz mənim dilimdən də nə isə eşitmək istəyirsiniz.
Onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan oktyabr ayının 18-də öz müstəqilliyinin səkkizinci ilini qeyd edəcəkdir.
Yeni həyat quran, yeni yolla gedən xalq, ölkə üçün səkkiz il o qədər də böyük bir zaman deyildir. Adi şəraitdə
yaşayan, müstəqillik yoluna adi şəraitdə düşən ölkələr səkkiz il müddətində çox iş görə bilməzlər. Əgər nəzərə
alınsa ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra keçmiş sovetlər ittifaqının respublikaları ilə
müqayisədə bir çox xarici və daxili çətinliklərlə rastlaşıb, onda güman etmək olar ki, bizim üçün bu səkkiz il nə
qədər çətin yol olubdur.
Güman edirəm, sizə artıq bu barədə məlumatlar veriblər. Ancaq sadəcə, onu qeyd etmək istəyirəm ki,
müstəqillik dövründə həyatı yenidən qurmağımıza və tutduğumuz müstəqillik yolu ilə getməyimizə mane olan
ən böyük amillərdən biri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və bunun nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20
faizdən çoxunun işğal olunması, işğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlının zorla
çıxarılması, didərgin düşməsi, köçkün vəziyyətində yaşamasıdır.
İkincisi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi zaman, yəni 1991-ci ilin sonunda daxili çətinliklər
içərisində yaşayırdı. Bunlar təkcə iqtisadi çətinliklər deyildi. O vaxt, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi, yəni
Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar Azərbaycanda döyüşlər, müharibə getdiyi zaman ölkənin daxilində
müxtəlif qruplar, qüvvələr özlərinə silahlı dəstələr düzəldərək hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar.
Bunların hamısı bir tərəfdən öz torpaqlarının qorunması sahəsində Azərbaycanı zəiflədirdi, ikinci tərəfdən də
Azərbaycanın daxilində sabitliyin yaranmasına imkan vermirdi, insanlar böyük qorxu altında yaşayırdı, ölkədə
hərc-mərclik, qanunsuzluq, özbaşınalıq hökm sürürdü. Bütün bunlara görə Azərbaycan öz müstəqilliyinin ilk
illərində çox çətin bir dövr yaşayıbdır.
Ancaq biz gördüyümüz işlərlə bu məsələlərdə müəyyən normal vəziyyət yaratmışıq. Birincisi, 1994-cü
ilin may ayında Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən müharibə dayandırılıb və atəşkəs rejimi tətbiq etmək
məqsədi ilə saziş imzalanıbdır. Beş ildir ki, biz atəşkəs rejimi şəraitində yaşayırıq, yəni döyüşlər, müharibə
yoxdur. Eyni zamanda sülh də yoxdur. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmayıb və işğal edilmiş
torpaqlar azad olunmayıbdır. Ancaq beş ildən artıq sürən atəşkəs rejimi Azərbaycanın daxilində rahatlıq
yaradıb, ictimai-siyasi sabitliyin yaranmasına kömək edib və iqtisadiyyatla, sosial problemlərlə daha da ətraflı
məşğul olmağımıza imkan veribdir.
Azərbaycanda daxili vəziyyəti normallaşdırmaq, yəni ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək də asan
olmamışdır. 1993-cü ildə Azərbaycanda daxili vəziyyət o dərəcəyə gəlib çatmışdı ki, artıq vətəndaş müharibəsi
başlanmışdı və Azərbaycan parçalanırdı. Gördüyümüz tədbirlər nəticəsində vətəndaş müharibəsinin qarşısını
aldıq, Azərbaycanı parçalanmaqdan xilas etdik. Ancaq ondan sonra da daxildə hakimiyyət uğrunda qanunsuz
mübarizə, silahlı mübarizə aparan dəstələr öz əməllərindən əl çəkmədilər. 1994-cü ilin oktyabrında, - sizinlə də
bu gün, oktyabrın 2-də görüşürük, - oktyabrın 3-də Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişinə cəhd göstərildi. Biz
bunun qarşısını aldıq, silahlı dəstələri zərərsizləşdirdik. Ancaq ondan alt ay sonra, 1995-ci ilin mart ayında
böyük bir qanunsuz silahlı dəstə Azərbaycanda yenidən silahlı dövlət çevrilişinə cəhd göstərdi. Biz onun da
qarşısını aldıq, günahkarların çoxunu zərərsizləşdirdik.
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Bütün bu hallarda, yəni 93-cü ildə vətəndaş müharibəsinin qarşısının alınmasında, 94-cü ildə və 95-ci ildə
silahlı dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısının alınmasında biz xalqın dəstəyindən istifadə etdik. Əgər bu işdə
xalqın dəstəyi olmasaydı, xalq bizi, hakimiyyəti müdafiə etməsəydi bunları edə bilməzdik. Çünki o silahlı
dəstələr çox böyük gücə malik idilər.
Burada bir neçə terror aktları həyata keçirildi. Sonrakı illərdə – 95-ci, 96-cı illərdə də bir neçə terror
aktına, hətta prezidentin təyyarəsinin raketlə vurulmasına cəhdlər göstərildi. Biz bunlardan da xilas olduq.
Beləliklə, xalqın bizə dəstəyi və Azərbaycan dövlətinin özünü bir dövlət kimi qorumaq qüdrəti bizi bu ağır
sınaqlardan, mərhələlərdən çıxardı.
Sonrakı illərdə Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyəti tədricən sabitləşdirməyə nail olduq. İndi sizi
əmin edə bilərəm ki, Azərbaycanda vətəndaşlar rahat yaşayır, cinayətkarlarla mübarizə çox kəskindir, vaxtında
onların qarşısı alınıb. Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət tam sabitdir. Güman edirəm ki, siz özünüz Bakı ilə
tanış olarkən, bəlkə də onun küçələri ilə gəzərkən vətəndaşlarımızın nə qədər sərbəst, nə qədər rahat yaşadığını
görə bilərsiniz.
Mən sizə müstəqillik dövrmüzün birinci mərhələsindəki çətinliklərimiz və həyata keçirdiyimiz tədbirlər
haqqında danışdım. Ancaq bu işləri görərək, biz eyni zamanda ölkəmizin başqa sahələrini də inkişaf etdirdik.
Hesab edirəm ki, bu sahədə ən böyük nailiyyətimiz 1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycanın Xəzər
dənizindəki sektorunda «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarındakı zəngin neft-qaz ehtiyatlarının müştərək
işlənilməsi haqqında dünyanın bir neçə böyük neft şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin imzaladığı
müqavilə oldu. Bu günlərdə həmin müqavilənin beş illiyini qeyd etdik, beş il müddətində xarici ölkələrin
şirkətləri ilə gördüyümüz müştərək işlər və əldə etdiyimiz nailiyyətlər haqqında dünyaya bəyanatlar verdik.
Mən burada cənab Terri Adamsı görürəm. Sizi Burada görməkdən çox məmnunam. Mən bunu ona görə
qeyd edirəm ki, cənab Terri Adams 1994-cü ildə bizimlə bərabər «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasında və
ondan sonra həyata keçirilməsində çox aparıcı fiqurlardan biridir. Müqaviləni imzalamaq ərəfəsindəki dövr çox
çətin idi, çoxlu daxili və xarici təsirlərə məruz qalırdıq, çox çətinliklərlə rastlaşırdıq. Biz bunları ötüb keçdik,
müqaviləni imzaladıq.
Ondan sonra da bir çox çətinliklərlə rastlaşdıq, müqavilənin icra olunması yolunda bir çox maneələr
yarandı. Ancaq biz, yəni Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti,
Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti və Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti cənab Terri
Adams, başqa şəxslər, - hamımız birlikdə böyük işlər gördük və yaxşı nəticələr əldə etdik.
«Əsrin müqaviləsi»ndən başlayaraq Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb olunması prosesi sürətləndi.
Ötən beş ildə biz birinci müqavilədən savayı, 18 müqavilə də imzalamışıq. Bu müqavilələrin Azərbaycana
ümumi sərmayəsi 60 milyard dollar təşkil edir. Beləliklə, biz gələcək 50 ilin, bəlkə də 100 ilin proqramını əldə
etmişik.
Ancaq biz işimizi təkcə neft-qaz sahəsi ilə məhdudlaşdırmırıq, başqa sahələri də inkişaf etdiririk. Xarici
investisiyanın başqa sahələrə də cəlb olunması məsələləri ilə məşğuluq. Məsələn, Azərbaycanda elektrik
stansiyalarının tikilməsi, ölkəmizdə güclü elektrik enerjisi mənbələrinin yaradılması bizim qarşımızda duran
vəzifələrdən biridir. Avropa Bankından və Dünya Bankından aldığımız kreditlərlə böyük su elektrik stansiyası
tikilib, dekabr ayında o, işə başlayacaqdır. Yaponiya hökumətinin çox güzəştli, təxminən 320 milyon dollar
həcmində kreditləri ilə biz keçmişdən mövcud olan «Şimal» elektrik stansiyasını yenidən tikib bərpa edəcəyik
və bu da Azərbaycanda elektrik enerjisinin həm keyfiyyəti, həm də artması üçün çox böyük imkanlar
yaradacaqdır.
İki gün bundan öncə biz Bakı hava limanının aerovağzal kompleksini istifadəyə verdik. Mən iftixar hissi
ilə deyə bilərəm ki, bu gözəl kompleks dünyanın ən böyük şəhərlərində olan aerovağzal kompleksləri ilə
müqayisə edilə bilər. Biz onu da xarici investisiya vasitəsilə və xarici ölkələrin, o cümlədən Türkiyənin və
Böyük Britaniyanın şirkətləri ilə əməkdaşlıq şəraitində tikib başa çatdırdıq.
Özəl sektor çox böyük tikinti işləri aparır. Bunun üçün bütün şəraiti yaradırıq. Azərbaycana xarici
investisiyanın bütün yollarla, xüsusən özəl sektor vasitəsilə gətirilməsi bizim əsas məqsədimizdir. Siz iş
adamlarısınız. Ona görə sizə yaxşı məlumdur ki, hər bir ölkədə iş görmək üçün orada siyasi və mənəvi mühit
lazımdır – bu, bizdə var. Ölkənin siyasi etibarı olmalıdır – bu da bizdə var. Xaricdən gələn iş adamlarının
səmərəli iş görməsi üçün müvafiq qanunlar olmalıdır – bu da bizdə var. Ancaq nəsə çatışmır və bu
çatışmazlıqları aradan qaldırmağa çalışırıq. Xalqımız çox mehriban, qonaqpərvər xalqdır, Azərbaycana gələn
hər bir iş adamını, yaxud xarici vətəndaşı çox böyük hörmət-ehtiramla qəbul edir. Azərbaycanın prezidenti
Heydər Əliyev isə bütün bu işlərin uğurlu getməsi, lazımi şərait yaradılması üçün çalışır və çalışacaqdır.
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Biz iqtisadiyyatımızı bazar iqtisadiyyatı yolu ilə aparırıq. Dövlət mülkiyyətinin böyük bir qismi
özəlləşdirilibdir. Özəlləşdirmə prosesi davam edir. Arzu edirik ki, xarici şirkətlər Azərbaycanda özəlləşdirmədə,
xüsusən infrastrukturun, böyük sənaye müəssisələrinin, başqa sahələrin özəlləşdirilməsində fəal iştirak edə
bilsinlər. Bunun üçün biz bütün imkanları yaradırıq.
Bəlkə də 10 il bundan öncə Azərbaycanda bilmirdilər ki, «koka-kola» nədir, «pepsi-kola» nədir. Amma
indi Azərbaycanda «Koka-kola» zavodu, mənə belə gəlir, iki ildir işlyir. Dünən də televiziyadan eşitdim ki,
böyük bir «Pepsi-kola» zavodu istifadəyə verilibdir. Bunlar hamısı özəl sektorundur və burada çoxlu xarici
investisiyadan istifadə olunur. Biz bunu alqışlayırıq və bundan sonra da şərait yaradacağıq ki, bu işlər daha da
genişlənsin.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan öz xarici siyasətində, iqtisadi siyasətində Qərb ölkələri – Amerika Birləşmiş
Ştatları və Avropa ölkələri ilə daha geniş əməkdaşlıq etməyə çalışır və bu sahədə bizim yaxşı nailiyyətlərimiz
var. Biz onu nəzərə alırıq ki, birincisi, bu ölkələrdə yüksək texnika və texnologiya var. İkincisi, çoxlu vəsait
var, deməli, investisiya qoymaq imkanları var. Üçüncüsü, yaxşı təcrübə var. Biz bunların hamısından istifadə
etməyə çalışırıq. Şübhəsiz ki, biz qonşu dövlətlərlə də geniş mal mübadiləsi edir, ticarət aparırıq, əməkdaşlıq
edirik.
Biz ölkəmizi açmışıq, qapılarımız açıqdır. Kim xeyirxah niyyətlə gəlib bizimlə əməkdaşlıq etmək
istəyirsə, o, həmişə bizdən dəstək alır.
Demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən, sərbəst iqtisadiyyatı inkişaf
etdirən dövlət kimi Azərbaycan bu prinsipləri həyata keçirməyə çalışır. Mən çox məmnunam ki, siz
Azərbaycana gəlmisiniz, xahiş edirəm yenə də gələsiniz. Ancaq çox arzu edərdim ki, sizin bu ziyarətinizin
konkret nəticələri olsun. Məncə, burada 50 nəfərə qədər adam var, heç olmasa onlardan beşi Azərbaycanda iş
görməyə başlasın. Əgər istəyirsinizsə, 10-15-i də görsün, yaxud hamınız görün. Bu arzularla mən öz sözlərimi
bitirirəm. Sizi dinləməyə hazıram.
C e r a l d O ş a y r n e s s i (Nümayəndə heyətinin başçısı): Azərbaycan Respublikasının prezidenti zatialiləri cənab Əliyev!
Mən hər şeydən əvvəl öz qrupumuzun hisslərini sizə çatdırmaq istərdim. Bizim qrupumuzda 12 ölkənin
nümayəndələri var. Burada olanların hamısı gənc prezidentlər təşkilatının üzvləridir. Ümumiyyətlə, bizim
təşkilatımızda 7 mindən çox üzv var. Burada olan hər bir üzv öz şirkətinin prezidentidir. İndi burada olan 12
ölkənin nümayəndələri sənayenin müxtəlif sahələrini təmsil edirlər. Burada iştirak edən prezidentlər beynəlxalq
şirkətləri təmsil edirlər, ona görə də bizim əsas fikrimiz beynəlxalq sahədə biznesə qoşulmaqdır. Bizim
çoxumuz sizin ölkənizə ilk dəfə gəlmişik. Bəziləri isə artıq burada işə başlayırlar.
L e y l a A k ç a ğ ı l l a r (Nümayəndə heyətinin üzvü): – Mən Türkiyənin «Tekfen holdinq» şirkətini
təmsil edirəm. Biz boru kəmərlərinin çəkilməsi ilə məşğuluq. Çox şadam ki, Türkiyə şirkəti burada iş alıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bakı-Supsada işləmisiniz? Çox gözəl, məmnunam.
C e r a l d O ş a u q n e s s i: Xoşbəxtlikdən, qrupumuzda bu sahədə təcrübəsi olan adamlar var. Burada
Qərbdə çox məşhur olan bir institutun nümayəndəsi iştirak edir. O, keçmiş sosialist ölkələrində keçid dövrünü
öyrənməklə məşğuldur. Bir qədər əvvəl adını çəkdiyiniz Terri Adams da ölkəmizdə kifayət qədər təcrübə
toplamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ən çox təcrübə Terri Adamsdadır.
C e r a l d O ş a u q n e s s i: Mən özüm Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kanzas ştatından, Sem
Braunbekin olduğu ştatdanam. Məlum olduğu kimi, cənab senator Sem Braunbək sizin buradakı işlərinizə,
fəaliyyətinizə çox böyük dəstək verir və işlərinizi çox bəyənir. Faktiki olaraq biz buraya onun məsləhəti, dəstəyi
ilə gəlmişik ki, sizin ölkə ilə daha dərindən tanış olaq.
Deməliyəm ki, ilk təəssüratımız fantastikdir. Gözəl hava limanınız var – bu, ən birinci təəssürat idi.
Həqiqətən beynəlxalq hava limanıdır. Dünən isə biz şampan şərabı və araq istehsal edən zavodda idik.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevlə görüşdükdən sonra neft haqqında
daha çox məlumat əldə etdik. Vertolyotla dənizdə yerləşən iki platformaya – «İstiqlal» və «Çıraq» platformalarına da gedə bildik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun ki, oraya da getmisiniz.Çox məmnunam.
C e r a l d O ş a u q n e s s i: Təəssüf edirəm ki, neftdən bir az üzümüzə sürtməyə imkan olmadı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada neft boldur, mən ondan üzümə çox sürtmüşəm.
C e r a l d O ş a u q n e s s i: Şəkillərinizi görmüşəm.
Burada özəlləşdirmə proqramı haqqında da müəyyən məlumat əldə etmişik, çox maraqlıdır. İlk
təəssüratlar çox yaxşı, çox müsbətdir. Xüsusilə də bütün səviyyələrdə gördüyümüz qonaqpərvərlik.
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Çox xoşbəxtik ki, bir qədər bundan əvvəl Sizin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviriniz Vəfa Quluzadə
ilə görüşə bildik. O, bizə valehedici məlumatlar verdi, Sizin qısaca adını çəkdiyiniz məsələlər barədə geniş
informasiya verdi. Elə bilirəm ki, burada aldığımız təəssüratlar çox dərindir və uzun sürən təəssüratlar olacaqdır.
Bütün nümayəndə heyətinin adından bir daha demək istəyirəm ki, təəssüratlarımız çox müsbətdir. Hesab edirəm
ki, bu təəssüratlara əsaslanaraq çoxlarımız burada işə başlamaq üçün imkanlar axtaracağıq.
Xüsusilə bizə ayırdığınız vaxta görə Sizə minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Biz bilirik ki, Bakı İpək
yolunun çox vacib hissəsidir. Ümid edirik ki, qarşıdakı minillikdə Bakı özünün əsrimizin əvvəlindəki şöhrətini,
layiqli yerini geri qaytaracaq və təzə minillikdə yenidən neft paytaxtı olacaqdır.
Sözümün sonunda demək istəyirəm ki, biz çox ləzzətli Xəzər kürüsünün dadına da baxmışıq. Buradan
Xəzər dənizinin gözəl mənzərəsini də görürük və bu, təəssüratlarımızı daha da artırır.
Cənab prezident, bütün nümayəndə heyəti adından Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizə ən xoş
arzularımı yetirirəm. İstərdim bu görüşdən xatirə olaraq Sizə nümayəndə heyətimizin adından bir hədiyyə
təqdim edim. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Xoş sözlərinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Senator cənab Sem Braunbək bizim böyük dostlumuzdur.
Bizi çox sevindirən məsələ ondan ibarətdir ki, o, Qafqazla, xüsusən Azərbaycanla çox yaxından maraqlanır,
qədim, tarixi İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar problemlərlə çox ciddi məşğul olur.
Siz bilirsiniz ki, qədim İpək yolunun bərpası barədə aparılan tədbirlərin təşəbbüskarlarından biri də
Azərbaycandır. Çünki Azərbaycan qədim İpək yolunun ən vacib bir nöqtəsində yerləşibdir. Məhz buna görə də
keçən ilin sentyabr ayında qədim İpək yolunun bərpası, TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar
Bakıda beynəlxalq konfrans keçirildi. Bu konfransda 35 dövlət, yəni İpək yolu üzərində olan dövlətlər təmsil
edilmişdi. O cümlədən, gələn nümayəndə heyətlərinin 9-nun başında ölkə prezidentləri dururdu.
Bizi çox sevindirən o oldu ki, cənab Sem Braunbek bu barədə Amerika Parlamentinə, Konqresinə gözəl
bir qanun layihəsi hazırlayıb təqdim etdi. Bu ilin aprel ayında biz Vaşinqtonda, NATO-nun 50 illik yubileyində
olduğumuz zaman Konqresdə hamımız birlikdə müzakirə etdik. Orada bir çox ölkələrin prezidentləri iştirak
edirdi. O cümlədən, mən də orada idim. Çox gözəl müzakirə keçdi. Müzakirədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
keçmiş dövlət katibi cənab Beyker çox gözəl nitq söylədi. Amerika prezidentinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə
keçmiş köməkçisi cənab Sem Braun çox gözəl nitq söylədi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidentinin
təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi cənab Bjezinski çox gözəl nitq söylədi. Başqa şəxslər və bütün
prezidentlər də nitq söylədilər. Bizi çox sevindirir ki, bu iş bu gün də davam edir. İnanırıq ki, Amerika
Konqresi bu barədə çox tutarlı qanun qəbul edəcək və qədim İpək yolunun bərpasında hamımız öz səylərimizi
göstərəcəyik.
Mən minnətdaram ki, cənab Sem Braunbek sizin kimi hörmətli insanlara bizim bölgəyə, o cümlədən
Azərbaycana gəlməyi tövsiyə edibdir. Rica edirəm, mənim təşəkkürümü, minnətdarlığımı ona çatdırasınız. Sizin
hamınıza gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Ən çox istəyirəm ki, siz Azərbaycanda iş görəsiniz. Burada
kürü də var, şampan şərabı da, araq da var, neft də var. Hər şey var! Sağ olun, hədiyyəyə görə də sizə çox
təşəkkür edirəm.
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ALMANİYANIN MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
3 oktyabr 1999-cu il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Almaniyanın mili bayramı - Almaniyanın birləşməsinin 9-cu ildönümü və AFR-in yaranmasının
50-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, alman xalqına sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram.
Almaniya dünyada və xüsusən Avropada çox qədim tarixə, böyük mədəniyyətə, iqtisadiyyata malik olan
bir ölkədir. Hələ əsrin əvvəllərində elmi-texniki tərəqqinin mövcud olması və inkişaf etməsində Almaniya,
alman xalqı böyük xidmətlər göstərmişdir. Ancaq eyni zamanda Almaniya XX əsrdə böyük faciələrin də
səbəbkarı olmuşdur. Birinci Dünya müharibəsində, xüsusən İkinci Dünya müharibəsində Avropa xalqlarının, o
cümlədən bizim mənsub olduğumuz keçmiş SSRİ xalqlarının böyük itkilər verməsində alman faşizminin rolu
olmuşdur.
Bu gün Almaniya Federativ Respublikasının 50 illiyini və Almaniyanın birləşməsinin 9-cu ilini bayram
edərkən onu demək olar ki, alman xalqı, Almaniyanın bugünkü hakimiyyəti keçmişin bütün bu faciəli
hadisələrindən nəticə çıxarmış, indi Avropada sülhün, əmin-amanlığın yaranmasında və Avropa xalqlarının
daha da sıx birləşməsində fəal rol oynayır.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropada, ümumiyyətlə dünyada ağır bir dövr başlanmışdır. Məhz bu
zaman, 1949-cu ildə Almaniya Federativ Respublikası yaranmışdır.
Təəssüflər olsun ki, İkinci Dünya müharibəsi qurtarandan sonra "soyuq müharibə" başlandı. Avropa iki
yerə bölündü və getdikcə "soyuq müharibə" gücləndi, Almaniya isə iki yerə bölünmüş vəziyyətdə qaldı. Ancaq
belə bir tarixi dövrdə alman xalqı Almaniya Federativ Respublikasında özünün böyük imkanlarını dünyaya
nümayiş etdirdi. Cənab səfirin burada bildirdiyi kimi, AFR dağılmış Almaniyanı öz dostları ilə birlikdə, yəni bir
çox ölkələrin yardımı ilə qısa bir müddətdə bərpa etdi və iqtisadiyyatını inkişaf etdirdi, ölkəsini dünyanın
inkişaf etmiş dövlətlərindən birinə çevirdi. Ancaq eyni zamanda alman xalqı ölkənin iki yerə parçalanmasını
özü üçün böyük yara hesab edirdi.
Almaniya Federativ Respublikasında elmi-texniki tərəqqinin inkişafı və ölkənin Avropada və bütün
dünyada sülhsevər siyasət aparması Avropada 80-ci illərin sonlarında, 90-cı illərin əvvəllərində böyük
dəyişikliklər baş verməsinə səbəb oldu. Ancaq bu qədər xoşbəxtlik içərisində yaşayan Almaniya Federativ
Respublikası eyni zamanda böyük dərd çəkirdi. Çünki xalqı, ölkəsi iki yerə parçalanmışdı. "Berlin divarı"nın
yıxılması, ondan bir il sonra isə Almaniyanın birləşməsi Avropada, bütün dünyada tarixi hadisə oldu. O vaxt bu
hadisələrin dünya siyasətinə, Avropaya və o cümlədən Şərqi Avropaya, keçmiş sovetlər ittifaqına nə qədər
böyük təsir göstərəcəyini bəlkə də o qədər dərk edə bilmirdilər. Ancaq bu iki böyük hadisə - "Berlin divarı"nın
dağıdılması, Almaniyanın birləşməsi sovetlər ittifaqı kimi böyük bir imperiyanın qısa bir müddətdə dağılmasına
da səbəb oldu.
Beləliklə, bunların hamısı Avropanı və bütün dünyanı narahat edən "soyuq müharibə"yə son qoydu. SSRİ
xalqları azadlıq aldılar. Vaxtilə SSRİ-nin tərkibində olan müttəfiq respublikalar müstəqillik əldə etdilər.
Azərbaycan, nəhayət, öz arzusuna, istəyinə - dövlət müstəqilliyinə gəlib çatdı. Təbiidir ki, - bunu etiraf etmək
lazımdır, - əgər o illər Avropadakı proseslər sürətlə inkişaf etməsəydi, Şərqi Avropa ölkələrində böyük
dəyişikliklər baş verməsəydi sovetlər ittifaqının dağılması hələ də uzana bilərdi. Ona görə də bu tarixi hadisələr
alman xalqı üçün əhəmiyyətli olduğu kimi, Azərbaycan xalqı üçün də çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan 8 il
bundan öncə özünün dövlət müstəqilliyini elan edə bildi və indi artıq azad, sərbəst yaşayır və müstəqil dövlət
kimi Dünya Birliyində özünə layiqli yer tutur.
Bu gün keçmişə, tarixə nəzər salarkən demək olar ki, "Berlin divarı"nın dağılmasına, Almaniyanın
birləşməsinə almanlar, avropalılar nə qədər seviniblərsə, o qədər də azərbaycanlılar sevinirlər. Bu hadisələr baş
verəndə bəlkə də bunun əhəmiyyəti bir o qədər də dərk olunmurdu. Amma zaman keçdikcə bunun nə qədər
böyük əhəmiyyəti olduğunu Azərbaycan xalqı dərk edir və sevinir.
Mən, ümumiyyətlə, qeyd edirəm ki, indi artıq birləşmiş, vahid Almaniya Federativ Respublikası ilə
Azərbaycan Respublikası arasında gözəl əməkdaşlıq və dostluq əlaqələri yaranıbdır. Biz bunu yüksək
qiymətləndiririk, bu əlaqələri daim genişləndirməyə çalışırıq. Siyasi əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirmək üçün
iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı çox lazımdır. Bizim mövcud iqtisadi əlaqələrimiz, deyə bilərik ki, yaxşı
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səviyyədədir. Burada cənab səfir bu barədə fikirlərini söylədi. Mən bunlarla razıyam.
Ancaq biz arzu edirik və istəyirik ki, Almaniya Federativ Respublikası ilə Azərbaycan arasında iqtisadi və
bütün başqa sahələrdə əlaqələr daha da yüksək səviyyədə olsun.
Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətdir və quruculuq prosesini həyata keçirir. Azərbaycanda
demokratiya inkişaf edir, ölkəmiz bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir və bu sahədə xeyli nailiyyətlər əldə edibdir.
Dövlətimiz xarici sərmayənin ölkəmizə gəlməzinə böyük maraq göstərir və bunun üçün imkanlar yaradıbdır.
Bunların hamısı, şübhəsiz ki, Almaniyanın Azərbaycanla daha da çox iş görməsi üçün əsas yaradıbdır. Hesab
edirəm ki, biz - həm Almaniya, həm də Azərbaycan bu yolla gedirik və gələcəkdə böyük nailiyyətlər əldə edə
bilərik.
1996-cı ildə Almaniya Federativ Respublikasında rəsmi səfərdə olarkən həm hökumət və dövlət başçıları
ilə, həm də böyük şirkətlərlə, iş adamları ilə görüşlərim və ondan sonra əlaqələrimizin sürətlənməsi məni
inandırır ki, bizim iqtisadi əməkdaşlığımız, digər sahələrdə olan əlaqələrimiz bundan sonra daha da uğurlu
olacaqdır.
Almaniya Avropada ən böyük iqtisadi potensiala malik olan ölkədir. Almaniyanın böyük şirkətləri
dünyanın müxtəlif ölkələrində iş görürlər, böyük sərmayə qoyurlar. Mən bu bayram günündə onları
Azərbaycana gəlməyə və bizimlə müştərək iş görməyə bir daha çağırıram. Bir fakt desəm, güman edirəm, bizim
alman dostlarımız məndən inciməzlər. Düşünmək lazımdır ki, Avropanın kiçik dövlətlərindən biri olan
Norveçin Azərbaycana ayırdığı sərmayə Almaniyanın ölkəmizə qoyduğu sərmayədən çoxdur. Hesab edirəm ki,
Almaniya bununla razılaşmamalıdır. Bir sözlə, mən bununla sizi Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri
genişləndirməyə daha da həvəsləndirmək istəyirəm. Məqsədimiz Almaniya Federativ Respublikası ilə
Azərbaycan arasında olan dostluq və əməkdaşlığı daim inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
Bu bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, alman xalqına uğurlu gələcək və çox xoşbəxt günlər
arzulayıram. Almaniya Federativ Respublikasına, onun hökumətinə, dövlətinə gələcəkdə də özünün böyük
imkanlarından istifadə edərək Avropada, bütün dünyada sülhün, əmin-amanlığın qorunub saxlanılmasında
uğurlar arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun! Çox sağ olun.
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ALMANİYANIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
7 oktyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, bu yaxınlarda siz məndən xahiş etdiniz ki, Azərbaycana sərmayə
qoyan və onu artıracaq iri şirkətinizin nümayəndəsini qəbul edim. Budur, indi mən sizi qəbul edirəm və
dinləməyə şadam.
K r i s t i a n Z i b e k (Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri): Zati-aliləri cənab prezident, icazə verin,
vaxt tapıb bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə öz təşəkkürümü bildirim.
Almaniyanın birləşməsinin ildönümü günü ilə əlaqədar oktyabrın 3-də çıxışınızda arzu etdiniz ki,
bacardıqca daha çox alman firmaları ölkənizə sərmayə qoysunlar. Düşünürəm ki, doktor Viçoriki Sizə təqdim
etməyə lüzum yoxdur. O, iki il əvvəl ölkənizdə olmuşdur. Cənab Viçorik Berlinin «Berliner Vasser Betribe» Su
şirkəti idarə heyətinin sədridir. Respublikanıza çox böyük məbləğdə sərmayə qoymağı qəti qərara almış alman
firmasının nümayəndəsi kimi onun burada olmasına xüsusilə şadam. «Berliner Basser Betribe»nin fəaliyyətinin
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu şirkət Bakı şəhəri infrastrukturnun inkişafına kapital qoymağa hazırdır. Beləliklə, digər müəssisələrin də infrastrukturuna gələcək sərmayələr üçün zəmin hazırlanacaqdır.
İcazənizlə deyim ki, mənim hökumətim bu layihəyə böyük diqqət yetirir. Əgər biz bu layihəni birgə
səylərlə həyata keçirməyə müvəffəq olsaq, onda bu, yəqin ki, digər alman şirkətlərinə mühüm işarə verəcəkdir.
Siz özünüz bilirsiniz ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərin potensialı hələ tamamilə tükənməyibdir.
Bu gün «Berliner Vasser Betribe» Bakı şəhər kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsinə
sərmayə cəlb olunması üçün şirkətin özü tərəfindən aparılmış texniki-iqtisadi əsaslandırmanın nəticələrini
təqdim etdi. İcazənizlə, cənab Viçorika söz verərdim. O, Sizə bu iş barədə qısaca danışar.
B e r t r o n V i ç o r i k (Almaniyanın «Berliner Vasser Betribe» Su Şirkəti idarə heyətinin sədri): –
İcazə verin, Sizinlə görüşmək imkanına görə Sizə ürəkdən təşəkkür edim.
Bir vaxtlar biz Bakı şəhəri infrastrukturunun daha da inkişaf etdirilməsinə öz töhfəmizi verməyə hazır
olduğumuzu bildirmişdik. Bundan əvvəl biz İngiltərə firması ilə birlikdə Bakı şəhər su təchizatı sisteminin
yenidən qurulmasının texniki-iqtisadi əsaslandırmasını hazırlamışdıq. Biz Bakının kanalizasiya sisteminin
yenidən qurulmasına dair gələcək sərmayə proqramı üçün texniki-iqtisadi əsaslandırmanın işlənib
hazırlanmasına öz vəsaitimizi qoymuşuq. Zənnimcə, biz işi uğurla başa çatdırmışıq. Bir daha demək istəyirəm
ki, texniki-iqtisadi əsaslandırmanın işlənib hazırlanması ilə məşğul olan komandamıza bir sıra yüksəkixtisaslı
yerli mütəxəssisləri daxil etmişik və onların köməyi ilə biz konkret nəticələrə gəlməyə müvəffəq olduq. Həmin
nəticələri bu gün təqdim etdik.
Bu layihə üzrə sonrakı addımlarımız necə olacaqdır?
Birinci mərhələdə kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması sahəsində üstün əhəmiyyətli tədbirlər
görülməsi üçün layihəyə 135 milyon dollar sərmayə qoymaq niyyətindəyik. Biz ilk növbədə kanalizasiya
şəbəkələrinin təmizlənməsinə və nasos stansiyalarının modernləşdirilməsinə böyük diqqət yetiririk, çünki onlar
xüsusən yağışlar dövründə böyük gərginliyə məruz qalır.
İkinci mərhələdə «Bakkanalizasiya» müəssisəsinin gəlirini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmək
niyyətindəyik və əlbəttə, onun modernləşdirilməsi üçün mühüm tədbirlər hazırlamalıyıq. Yaxın illərdə ayrı-ayrı
rayonları ictimai kanalizasiya sisteminə qoşmaq, iki yeni aerasiya, yəni təmizləmə qurğusu da inşa etmək
lazımdır.
Hesab edirik ki, yaxın 10-15 ildə 1,1-1,5 milyard dollar həcmində sərmayə qoyulacaqdır. Bu, olduqca
böyük həcmdə işdir və biz onu yerinə yetirəcəyik. Əlbəttə, bununla əlaqədar olaraq tariflər qaldırılmalıdır.
Aydındır ki, heç də bütün istehlakçıların yüksək tariflərlə haqq ödəməyə imkanı yoxdur. Buna görə də yeni
tariflər müəyyən edilərkən sosial-siyasi cəhətləri də nəzərə almaq lazımdır.
Sizin şəhərinizin meri ilə biz səhmdar cəmiyyəti formasında müştərək müəssisə yaratmaq barədə razılığa
gəlmişik. Biz müəyyən məbləğdə kapital qoymağa tam hazırıq. Bu barədə hələ danışıqlar aparılmalıdır.
Bugünkü danışıqlarımızda mən bir neçə dəfə nəzərə çarpdırdım ki, bu mühüm sərmayələri dövlət təminatı
olmadan qoymaq lazımdır. Belə çıxır ki, biz öz səyləri ilə sərmayə qazanmaq iqtidarında olan müştərək
müəssisə yaratmaq niyyətindəyik.

548

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Qarşımızda, həqiqətən, olduqca böyük həcmdə iş durur. Mənə elə gəlir ki, dörd illik əməkdaşlığımız
ərzində topladığımız təcrübə bu işi görməkdə bizə kömək edəcəkdir. Sizi əmin edə bilərəm ki, təqdimatımızdan,
bütün faktlar, rəqəmlər, bütün material, sənədlər dərc olunduqdan sonra banklar bizimlə əməkdaşlığa, bizimlə
birlikdə lazımi məbləğdə sərmayə qoymağa hazır olduqlarını bildirdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bakı şəhərinin su təchizatı sistemi və kanalizasiya sistemi şəhərin həyatında çox
mühüm sahələrdir. Mənə 1969-cu ildən başlayaraq bu məsələ ilə məşğul olmaq lazım gəlmişdir.
1969-cu ildə, mən Azərbaycanın rəhbəri olduğum ildə Bakı şəhəri içməli su sarıdan böyük çətinliklər
çəkirdi. İri neft mədənləri sahibi Zeynalabdin Tağıyevin vəsaiti hesabına, məncə, 1917-ci ildə çəkilmiş şollar su
kəməri Azərbaycanın həyatında, əlbəttə, böyük rola malik idi. Lakin həmin vaxtadək şəhər əhalisinin artması,
onun sənaye müəssisələrinin çoxalması ilə əlaqədar olaraq bu su kəməri şəhərin tələbatını daha ödəyə bilmirdi.
Üstəlik, o vaxtlar vəziyyət elə kəskin idi ki, bu, bizi təcili tədbirlər görmək məcburiyyətində qoydu.
Qısa müddətdə biz Kür su kəmərini inşa etdik. Biz Kürdən 135 kilometr uzunluğunda su kəməri çəkdik.
Siz bir mütəxəssis kimi bunun nə demək olduğunu bilirsiniz. Bu, sadəcə boru deyildir, bu, çayın sahilində çox
böyük təmizləmə qurğularıdır. Çünki Kürdə su bulanlıqdır və müəyyən dərəcədə çirklidir. Bu, su vurmaq üçün
iri nasos stansiyalarıdır və təbii olaraq, şəhərdə paylayıcı şəbəkədir.
Bu su kəmərini təxminən bir ilə çəkib, 1970-ci ilin payızında Bakıya su verdiyimiz günü özüm üçün
xoşbəxt gün sanıram. Bu, böyük bir bayram idi.
Bilirsiniz, siz mənə ömrümün çox maraqlı bir səhifəsini xatırlatdınız. Mən bunların hamısını
unutmuşdum. Lakin indi siz su təchizatından və başqa məsələlərdən danışdıqda mən o vaxtları xatırladım. Mən
bu problemlə hər gün məşğul olurdum. Sizin bilməyiniz üçün deyim ki, Zeynalabdin Tağıyevin 1917-ci ildə
çəkdirdiyi şollar su kəmərindən sonra 1970-ci ildə inşa edilmiş Kür su kəməri Bakı şəhərinin su təchizatının
təmin olunması üçün ikinci iri su kəməri idi.
Sonrakı illərdə biz su kəməri sisteminin gücünü artırdıq, çünki iki-üç ildən sonra bir xətt, bir boru kəməri
Bakı üçün az idi. Biz ikinci boru kəmərini, o vaxtlar deyildiyi kimi, ikinci qolu çəkdik, sonra üçüncü su
kəmərini inşa etdik. Bunu çəkmək artıq asan idi. Ən başlıcası büdür ki, su sarıdan gərginlik 1970-ci ildə aradan
qaldırıldı.
O vaxtlar mən daha nə ilə məşğul olurdum? Bakı şəhərində su itkisinə qarşı mübarizə ilə. Siz almanlar,
avropalılar bəlkə də bilmirsiniz ki, bizdə, Bakıda kimin nə qədər su işlətdiyini ölçmək üçün nə mənzillərdə, nə
də müəssisələrdə sayğaclar yox idi. Bundan əlavə, mənzillərdə sudan istifadənin o vaxtkı sistemi – unitazlar və
sair elə idi ki, su hey axırdı. Bu problem daha mürəkkəb oldu. Mən su itkisi ilə onda da mübarizə aparırdım və
onlardan bu gün də tələb edirəm ki, su itkisinə yol verməsinlər.
Doğrudur, su kəməri sistemi işlənib korlanır və bunun nəticəsində də böyük su itkisi olur. Ona görə də bir
neçə il əvvəl biz Bakı şəhərinin su təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün Dünya Bankından, Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankından 94 milyon dollar məbləğində kredit götürdük. Bir sözlə, gördüyünüz kimi, mən mütəxəssis
olmasam da, bu problemə yaxşı bələdəm.
O ki, qaldı Bakı şəhərinin kanalizasiya sisteminə, bu, daha mürəkkəb məsələdir. Bir çox illər çirkab
təmizlənmədən kanalizasiya ilə Xəzər dənizinə axıdılmışdır. Təbii ki, bu, bizi narahat edirdi. 70-ci illərdə mən
bu məsələ ilə də məşğul olurdum. Biz Bakı şəhərinin böyük kanalizasiyasının inşasına dair iri bir layihə
hazırladıq. Layihədə dəniz sahilində, Zığ qəsəbəsi rayonunda təmizləmə qurğuları yaradılması nəzərdə
tutulurdu. Layihədə hətta təmizlənmiş sulardan təsərrüfat ehtiyaclarında istifadə üçün onların qaytarılması də
nəzərə alınmışdı. Amma mən bu layihəni axıra çatdıra bilmədim. Sonra Azərbaycandan getdim, müxtəlif
hadisələr baş verdi. Siz bu əhvalatı mənə xatırlatdınız.
Ona görə də təklifləriniz mənə aydın və anlaşıqlıdır. Odur ki, zəhmət çəkib, onları mənə izah etməyin.
Mən təkliflərinizi dərhal bəyənirəm. Lakin sərmayədarlardan həmişə soruşuram, bu gün isə Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısından soruşdum – Pulu haradan götürəcəksiniz, hansı yolla? Sizin dediyiniz bu sözlər
məni sevindirdi ki, siz pul qoyacaqsınız, müştərək müəssisə yaradacaqsınız, maliyyə mənbələrini, yəni bankları
özünüz tapacaqsınız, onlar sizə kredit buraxacaq və bizdən hökumət təminatı tələb etmirsiniz. Doğrudurmu?
B e r t r o n V i ç o r i k: Tamamilə doğrudur. Elə məqsədimiz də budur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir sözlıə, mən bu şərtlə razıyam. Əmin ola bilərsiniz ki, bu mühüm layihələrin
həyata keçirilməsi üçün siz mənim tam dəstəyimdən, mənim himayədarlığımdan istifadə edəcəksiniz. Beləliklə,
sizə uğurlar arzulayıram.
Bu gün, sizinlə görüşdən əvvəl mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısından bu barədə məlumat
aldım. Görürəm ki, onun və sizin mənə dedikləriniz eyni şeydir. Cənab səfir mənə doğru demişdi ki, o, alman
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sərmayələrinin Azərbaycana gəlməsi üçün hər şey edəcəkdir. Niyyətlərinizi bəyənirəm və konkret işlər
gözləyəcəyəm.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v (Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab prezident, bu gün
təqdimat mərasimində qeyd edildi ki, 70-ci illərdə başladıqlarınızı elə özünüz də başa çatdırmalı olursunuz.
Hava limanını, Bakı şəhərinin su təchizatını, habelə 1972-ci ildə tikdirməyə başladığınız kanalizasiya sistemini
qeyd etdilər. Biz bu sistemi elə Sizin dövrünüzdəcə başa çatdıracağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ümidvaram ki, layihə bu dəfə axıra çatdırılacaqdır.
B e r t r o n V i ç o r i k: Bu, ağır bir yoldur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Başa düşürəm.
B e r t r o n V i ç o r i k: Düşünürəm ki, burada tamamilə sərbəst işləyə biləcək müştərək müəssisənin
yaradılması yerli əhalinin xeyrinə, respublikanın xeyrinə olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu layihə olduqca böyük sosial əhəmiyyətə malikdir. O, insanlar üçün,
vətəndaşlar üçün, Bakı şəhərinin sakinləri üçündür. Azərbaycan prezidenti kimi mənim məqsədim isə öz
vətəndaşlarımızın sosial həyat səviyyəsinin, onların rifahının yüksəldilməsinə nail olmaqdır.
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BAKIDA AÇILMIŞ «QƏRB-ŞƏRQ» KİNOFESTİVALININ İŞTİRAKÇILARI İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
8 oktyabr 1999-cu i l
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram.
Şadam ki, Azərbaycanda kinofestivallar keçirilməsi ənənəsi artıq təşəkkül tapmışdır. Bütün bunlar çox
şeyə dəlalət edir. Ona dəlalət edir ki, Azərbaycanda cəmiyyət, xalq kinonu sevir və kinoya marağı itirməyiblər.
Bu həm də ona dəlalət edir ki, kino sənəti xadimləri ölkəmizə daim diqqət yetirirlər. Bunların hər ikisi bizə,
xüsusən mənə çox xoşdur. Buna görə də şadam ki, siz Bakıda, Azərbaycanda kinofestival keçirməyi yenidən
qərara almısınız. Əminəm ki, tamaşaçılar, kino həvəskarları sizin festival kino nümayişlərinə, eləcə də bu gün
Respublika sarayında festivalın açılışına böyük maraqla gələcəklər.
Yəqin ki, sizin bir çoxunuz əvvəllər Azərbaycanda olmuşdur, ola bilsin, kimsə buraya ilk dəfə gəlmişdir.
Fərqi yoxdur, zənnimcə, burada olmuşlar da, burada ilk dəfə olanlar da buraya gəlməklərindən razı qalacaqlar.
Ölkəmiz yaxşı ölkədir, xalqımız qonaqpərvərdir, Bakı gözəl şəhərdir. 8 il əvvəl əldə etdiyimiz dövlət
müstəqilliyi şəraitində Azərbaycan böyük çətinliklərdən keçərək yaxşı nəticələrə nail olmuşdur.
Əvvəla, sizə yəqin maraqlıdır ki, Azərbaycanda incəsənətə, mədəniyyətə, kinoya, teatra, musiqiyə maraq
getdikcə artır, ölkəmizin mədəniyyət xadimləri həm cəmiyyətin, həm də dövlətin qayğı və diqqəti ilə əhatə
olunmuşlar, əlbəttə ki, mümkün dərəcədə.
Müstəqillik illərində Azərbaycan həm daxili, həm də xarici xarakterli çox mürəkkəb proseslər yolu
keçmişdir. Əlbəttə, Azərbaycan üçün ən ağır olan budur ki, o, artıq 12 ildir ölkəmizin ərazisinin bir hissəsinə –
Dağlıq Qarabağa Ermənistanın iddialarına görə Ermənistanla münaqişəyə cəlb edilmişdir. 1988-ci ildə başlayan
bu münaqişə genişlənərək böyük müharibəyə çevrilmiş, hərbi əməliyyatlar getmiş, çox qanlar tökülmüş, çox
insanlar həlak olmuş və müxtəlif məlum səbəblərə görə erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisinin bir
hissəsini işğal etməyə müvəffəq olmuşdur. Bu, Ermənistanın göz dikdiyi Dağlıq Qarabağ ərazisi və Dağlıq
Qarabağ ətrafındakı rayonlardır. Bu, Azərbaycan ərazisinin birlikdə götürdükdə 20 faizidir. Həmin rayonların
sakinləri olan azərbaycanlılar öz yaşayış yerlərindən qovulmuş və uzun illərdən bəri çox ağır şəraitdə,
əksəriyyəti də çadırlarda yaşayırlar.
1994-cü ilin mayında biz Ermənistanla atəşkəs haqqında razılaşma əldə etdik. İndi müharibə getmir,
döyüş əməliyyatları aparılmır, qan tökülmür, hər iki tərəf atəşkəs rejiminə əməl edir, lakin tam sülh də yoxdur.
Bütün bu illər ərzində biz münaqişəni dincliklə nizama salmağa çalışırıq. Amma təəssüf ki, biz buna erməni
tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində hələlik nail ola bilməmişik.
Əlbəttə, bu, gənc müstəqil dövlət üçün böyük yükdür və respublikanın iqtisadi, sosial vəziyyətinə təbii
olaraq ciddi təsir göstərir.
Ötən bu illərdə bizdə daxili xarakterli digər ciddi çətinliklər də olmuşdur. Təəssüf ki, keçmiş Sovet
İttifaqının respublikaları ilə müqayisədə, heç yerdə Azərbaycandakı kimi hakimiyyət uğrunda daxili silahlı
mübarizə getməmişdir. Müxtəlif qrupların, siyasi qüvvələrin və ya ayrı-ayrı adamların silahlı dəstələri
Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyəti çətinləşdirir, təbii ki, qayda-qanunu və adamların rahatlığını pozurdular.
Azərbaycana bu hadisələr də böyük ziyan vurdu. Buna görə də hakimiyyət dəyişirdi. Bu, bir dəfə 1992-ci
ildə, sonra isə 1993-cü ilin iyulunda baş vermişdir, o vaxt respublikada vətəndaş müharibəsi başlanmışdı və
Azərbaycan fəlakət, parçalanmaq həddində idi. Biz bunun qarşısını almağa müvəffəq olduq. Lakin hakimiyyəti
ələ keçirməyə can atan, bir sıra hallarda kənardan qızışdırılan qüvvələr ayrı-ayrı dövlətlərin xüsusi xidmət
idarələrinin köməyi ilə fəaliyyətini yenə də davam etdirirdilər. Bu gün oktyabrın 8-dir, oktyabrın 4-5-də isə
Azərbaycanın yenidən fəlakətlə üzləşdiyi vaxtdan beş il ötmüşdür. O vaxt silahlı yolla dövlət çevrilişi etmək
üçün çox ciddi cəhd göstərilmişdir. Xalqın iradəsi və gücü ilə bu cəhdi boşa çıxarmaq mümkün oldu.
Son günlər televiziyamız o günlərin televiziya kadrlarını göstərmişdir. Biz bunların hamısını yaşadıq, mən
özüm hadisələrin mərkəzində oldum, buna baxmayaraq, bir daha düşünürsən – biz necə ağır günlər keçirdik.
Axşamdan xeyli keçmiş mənim televiziya ilə çağırışımla xalq, yəqin, yarım milyondan artıq adam Prezident
sarayının ətrafına toplaşdı və öz dövlətini müdafiə etdi.
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Lakin iş bununla bitmədi. Vəziyyəti qaydaya salmaq üçün bir çox digər tədbirlər görmək lazım gəldi.
Yarım ildən sonra biz hakimiyyəti devirməyə çalışan adamların silahlı çıxışı ilə bir daha qarşılaşdıq. Onun da
qarşısı alındı.
Bir sözlə, o illərdə həyatımız ağır, mürəkkəb olmuşdur. Lakin hətta o ağır və mürəkkəb vaxtlarda da biz
mədəniyyəti, mədəni ənənələrimizi heç zaman unutmurduq. Hətta o ağır illərdə də biz görkəmli mədəniyyət
ustalarımızın – yazıçıların, şairlərin, bəstəkarların yubileylərini keçirirdik, çox böyük konsert – gecələr olurdu,
teatr müntəzəm işləyirdi.
Ancaq bütün bunlar artıq arxada qalmışdır. İndi Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir, biz xalqın
sakit yaşaması üçün şərait yaratmışıq.
Bu baxımdan Azərbaycan bizi əhatə edən ölkələrlə müqayisədə hazırda bəlkə də ən sakit ölkədir.
Bizdə iqtisadiyyat da inkişaf edir. Siz bunu hətta şəhərin görkəminə əsasən də hiss edə bilərsiniz. Bakı
şəhəri öz gözəlliyi ilə həmişə məşhur olmuşdur və biz bununla həmişə fəxr etmişik. Lakin son illərdə, bizdə
azad sahibkarlığın, bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi, iqtisadi və sosial islahatlar aparıldığı dövrdə şəhər daha
yeni görkəm alır.
Bu yaxınlarda Rüstəm İbrahimbəyov mənə dedi ki, bir neçə ay əvvəl şəhərin mərkəzindəki «Azərbaycan»
kinoteatrı, - yeri gəlmişkən, o, kino həvəskarlarının neçə-neçə nəslinin olduğu yerdir, - yenidən qurulmuş,
modernləşdirilmiş, burada heç zaman olmayan şeylər yaradılmışdır.
R ü s t ə m İ b r a h i m b ə y o v (kinodramaturq, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri): Biz
hey gözləyirik ki, Siz haçansa vaxt tapacaqsınız…
H e y d ə r Ə l i y e v: Vaxt tapmaq istəyirəm, istəyirəm.
Mən o kinoteatrı xatırlayıram. Gənclik illərində biz kinonu sevirdik, o vaxtlar kino teatrla birlikdə
axşamlar adamların getdiyi başlıca yer idi. Xatirimdədir, orada foyedə həmişə estrada orkestri çalırdı, biz gəlib
müsiqini dinləyirdik, sonra da salona daxil olub filmə baxırdıq. Doğrudur, bəzən bilet tapmaq çətin olurdu.
Yadımdadır, mən dəfələrlə növbədə dayansam da bilet ala bilməmişdim, bəzən əldən alırdım. Odur ki, bu
kinoteatr, eləcə də Bakıdakı bir çox kinoteatrlar mənə çox yaxşı məlumdur. Mənim gəncliyim Bakıda keçmişdir.
Rüstəm deyir ki, siz nəyi gözləyirsiniz – mən mütləq gələcəyəm. Elə bunun özü yenilik əlamətləridir.
Bu, sizə əziz ola biləcək bir misaldır, çünki bu, sizi qalan hər şeydən yəqin daha çox maraqlandırır. Lakin belə
misallar bizdə çoxdur.
Bütün bunlardan danışarkən əsas fikrə bir daha qayıdıram ki, Azərbaycanda biz hamımız incəsənətin,
kinonun, mədəniyyətin böyük pərəstişkarlarıyıq. Formalar dəyişir, indi televiziya çox böyük yer tutur, amma
kino öz əhəmiyyətini itirmir. Deyirlər ki, bir çox ölkələrdə, o cümlədən keçmiş Sovet İttifaqının
respublikalarında baş vermiş kinodan uzaqlaşma artıq dayanmışdır, əksinə, kinoteatrlara axın var.
Bilirəm ki, indi bəzi Qərb ölkələrində kinoteatrlara bilet tapmaq, əvvəllər bizdə olduğu kimi çətindir.
Halbuki orada da televiziya var, bəlkə də bizdə olduğundan da artıqdır. Proqramlar da bizdə olduğundan
çoxdur, buna baxmayaraq, adamlar kinofilmi təkcə televizorda deyil, ekranda da görmək istəyirlər. Buna görə
də sizin peşəniz yaşayır və yaşayacaqdır.
Məruz qaldığınız çətinliklər məlumdur. Mən sizə bizim çətinliklərimizdən danışdım, onlar sizin
çətinliklərinizdən daha mürəkkəbdir. Amma gərək nikbin olasan, irəliyə baxasan və düşünəsən ki, hər şey
getdikcə daha yaxşı olacaqdır. Zənnimcə, məhz bu fikirləri Bakı festivalı da nümayiş etdirəcək, bir daha
təsdiqləyəcəkdir. Mənə elə gəlir ki, siz festivaldan məmnunluq duyacaqsınız. Lakin mən vətəndaşlarımız barədə
daha çox düşünürəm, onlar kino xadimləri ilə film vasitəsilə deyil, canlı olaraq görüşməkdən böyük zövq alacaqlar. Bu, həmişə xoşdur, zənnimcə, bu dəfə də belə olacaqdır. Sizə böyük uğurlar arzulayıram.
Kinofestivalın iştirakçıları prezident Heydər Əliyevin sözlərini alqışlarla qarşıladılar.
R ü s t ə m İ b r a h i m b ə y o v: Cənab prezident, vaxt tapıb bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə çox
minnətdarıq. Bu cür görüşlər kinematoqraf üçün çox vacibdir. Asanlıqla yada sala bilərik ki, perspektivli ideya
və təşəbbüslər məhz bu cür görüşlərdə meydana gəlmişdir. Məsələn, üç il bundan əvvəl belə görüşlərdən birində
Siz bu festivalı dəstəklədiniz, Bakıda beynəlxalq festival keçirmək ideyası dəstəkləndi və birinci festival üçün
hətta büdcədən pul ayrıldı. Sonra biz «Filipp Morris» şirkəti ilə əlaqə yaratdıq və ikinci festival, habelə indiki
festival onların sponsor yardımı ilə keçirilir. Ümidvaram ki, bu gözəl ənənə davam etdiriləcək və Şərqi Avropa
üzrə vitse-prezident cənab Uayt başda olmaqla «Filipp Morris» şirkəti nümayəndə heyətinin əməkdaşlığımızın
perspektivləri barədə fikrini dinləmək çox maraqlı olacaqdır.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, yenə də festivalın əsasını Avrasiya ölkələrində çəkilmiş filmlər təşkil edir.
Bunlar müxtəlif festivallarda göstərilmiş ən yaxşı filmlərdir. Çox yaxşı olar ki, bakılılar bu filmləri görsünlər.
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Lakin indi bu festivalın coğrafiyasını bir qədər genişləndirmişik. Proqrama ABŞ, Türkiyə, İsrail filmləri
də daxil edilmişdir. Onların nümayəndələri indi buradadırlar.
Bu, Sizin dəfələrlə nəzərə çarpdırdığınız kimi, onunla bağlıdır ki, Azərbaycan Şərqin və Qərbin böyük
mədəni ənənələrinin qovuşduğu sərhəd ölkəsidir və burada bu əməkdaşlıq çox səmərəli şəkildə həyata keçirilir.
Bu həm də Böyük İpək yolunun bərpası üçün diqqətəlayiq təşəbbüsdür. Bununla əlaqədar olaraq cari ildən
festival «Şərq-Qərb» adlanır – biz meylləri, təmayülləri təhlil və müqayisə etmək üçün Şərq və Qərb
kinematoqraflarının nümayəndələrini bir növ dəvət edirik.
Festival çərçivəsində ilk dəfə olaraq «Fridom» festival proqramı da iştirak edəcəkdir. Bu festivalın əsası
Amerika Kino Fondu tərəfindən qoyulmuşdur, fondun prezidenti cənab Heri Mak-Vey buradadır. Bu
festivalın proqramı da «Filipp Morris» şirkətinin yardımı ilə keçirilir. Biz əməkdaşlığı bundan sonra da davam
etdirəcəyik.
Festivalımız «Dağıdılmış körpülər» filmi ilə açılır. İstərdik ki, bu filmə Birləşmiş Ştatlarda da baxsınlar.
Çünki o, Amerika- Azərbaycan filmidir. Onun rejissoru Rafiq Puyya burada oturmuşdur. Yadınızdadır, Siz
Naxçıvanda işləyərkən biz onunla birlikdə yanınıza gəlmişdik.
Biz çox təəssüflənirik ki, Siz bu gün həmin filmə baxa bilməyəcəksiniz. Bilirik, çox məşğulsunuz, ancaq
ümid edirik ki, 10 gün ərzində bu filmi Sizə bəlkə də göstərdilər, belə ki, film 1991-ci ildən bəri ən yeni
tariximizin bütün mühüm problemlərini, o cümlədən Qarabağ problemini əhatə edir. Bu, çox maraqlı, geniş
vüsətli filmdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu filmə hökmən baxacağam.
R ü s t ə m İ b r a h i m b ə y o v: Beynəlxalq festivalı uğurla keçirmək üçün hər hansı ölkəyə çox
şərtlər gərəkdir. Lakin bir labüd şərt var – ölkənin özündə az-çox güclü və maraqlı kinematoqraf olmalıdır.
1993-cü ildə kinematoqrafımıza dövlət yardımı, - bu yardım əvvəllər dayandırılmışdı və bir neçə il biz film çəkə
bilmədik, - bərpa edildikdən sonra kino haqqında qanun qəbul edildi. O, dövlət yardımını qanuniləşdirdi, son bir
neçə ildə biz dörd bədii film çəkməyə müvəffəq olduq. Onlardan ikisini Eldar Quliyev yenicə başa çatdırmışdır.
Çox maraqlı filmlərdir. Bundan əvvəl Rasim Ocaqov çəkdiyi filmi başa çatdırmışdı. İki filmimiz artıq
festivalları gəzib dolaşır və çox yüksək qiymətləndirilir. Bunların hamısı dövlətin yardımı, kino haqqında qanun
sayəsində mümkün olmuşdur.
Əlbəttə, çox əhəmiyyətlidir ki, bir çox ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda kinematoqrafın idarə
edilməsi üzrə dövlət orqanı mövcuddur. Bu, çox vacibdir, çünki təcrübə göstərmişdir ki, həmin orqanın ləğv
edildiyi ölkələrdə bu, kinematoqrafın təşkilinin pozulmasına gətirib çıxarır.
Ümidvaram ki, həmkarlarım bütün bunlar barəsində öz fikirlərini söyləyəcəklər. Mən isə Sizdən xahiş
edərdim ki, - bilirəm, səfərə gedirsiniz, - oktyabrın 14-də, əgər mümkün olarsa, festivalın bağlanışına gələsiniz.
Siz gəlsəniz biz çox şad olardıq. Türkiyədən Türkan Şoray, Moskvadan Mixail Ulyanov və başqaları buraya
gələcəklər, çox təntənəli bağlanış mərasimi olacaqdır. Gələ bilsəydiniz biz çox şad olardıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Bilirsiniz, siz mənim bugünkü vəziyyətimi nəzərə almalısınız. İndi
məni Yaponiyanın böyük bir nümayəndə heyəti gözləyir. Mən onunla görüşməliyəm. Sonra mənim daha bir
görüşüm var. Odur ki, bu gün gecə yarısınadək bütün vaxtım proqramlaşdırılıbdır. Buna görə də gələ bilmirəm.
Bilirsiniz ki, əvvəllər mən həmişə belə tədbirlərə məmnuniyyətlə gedirdim. Ayın 10-da mən həqiqətən üçgünlük
səfərə gedirəm. Ayın 14-də burada olsam, sizin xahişinizi yerinə yetirməyə çalışacağam.
E n d r ü U a y t («Filipp Morris» şirkətinin vitse-prezidenti): Cənab prezident, mənim adım Endrü
Uaytdır, mən «Filipp Morris» şirkətindənəm, biz indiki festivalın sponsoruyuq. Şirkətimizin prezidenti bu gün
Sizinlə görüşəcəyimi bilərək, məndən xahiş etdi ki, onun ən səmimi hisslərini Sizə çatdırım.
Keçmiş Sovet İttifaqı məkanında bu, ilk ölkədir ki, burada biz kinofestival keçirilməsinə sponsor yardımı
göstəririk. Mənə çox xoşdur, mən fəxr edirəm ki, belə gözəl nümayəndə heyətinin əhatəsindəyəm. Bu gün
axşam bu festivalın açılışında məmnuniyyətlə iştirak edəcəyəm. Zənnimcə, bütün bu günlər yaddaşımızda
unudulmaz günlər kimi qalacaqdır. Hər şeyə görə Sizə təşəkkür edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
H e r i M a k -V e y (Amerika Kino Fondunun prezidenti): Cənab prezident, mənim təşkilatım –
Amerika Kino Fondu yazıçılar və film prodüsserləri tərəfindən təşkil olunmuşdur. Biz öz fondumuzu
demokratiya ideyalarını tarixi filmlər vasitəsilə inkişaf etdirmək və yaymaq üçün yaratmışıq. Biz tarixi
oxumuşuq və Sizin liderliyinizin bu ölkə üçün, bütün dünya üçün necə böyük əhəmiyyətə malik olduğunu,
əlbəttə, bilirik. Bütün kinematoqraf üçün gördüyünüz işlərə görə biz Sizə təşəkkür edirik.
Burada keçirəcəyimiz festival keçmiş Sovet İttifaqı və Şərqi Avropa məkanında təşkil edilmiş
festivallardan, məncə, ən yaxşısı olacaqdır. Əlbəttə, bu festivalı məhz Bakıda keçirməyimiz, ən yaxşı filmlərin
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istehsalçılarının məhz buraya toplaşması təbiidir. Rüstəm İbrahimbəyovun seçdiyi ən yaxşı Azərbaycan
filmlərini götürüb gələn ilin fevralında Hollivudda göstərməyi planlaşdırırıq. Biz təntənəli təqdimat mərasimi
keçirəcəyik və belə düşünürəm ki, bu, Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı dostlarını ruhlandıracaqdır.
Düşünürəm ki, Siz Birləşmiş Ştatlara gəldikdə biz Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda və ya Los-Ancelesdəki bu şouları
Sizə nümayiş etdirə biləcəyik.
Əlbəttə, bütün dostlarıma – Azərbaycanda təmsil olunmuş «Filipp Morris» şirkətinə, cənab Pol
Omahoniyə, İlqar Kərimova və şirkətin vitse-prezidenti Endrü Uayta təşəkkür etmək istəyirəm. Onların maliyyə
yardımı olmasaydı, bu festival baş tutmazdı.
Bilirəm ki, Siz respublikanın mədəni hadisələri ilə həmişə maraqlanmısınız və bu hadisələri həmişə
dəstəkləmisiniz. Buna görə Sizə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
N i k o l a y V a ş ş e n k o (Rusiya hökuməti mədəniyyət şöbəsinin müdiri): Çox hörmətli Heydər
Əliyeviç, keçən il Sizinlə görüşüm xatirimdədir, ona görə də bu il də gəlmək dəvətini məmnuniyyətlə qəbul
etdim. Burada gördüklərimizə görə sağ olun. Şəhər həqiqətən dəyişir, ölkə dəyişir.
Həmkarlarımın – Azərbaycan kinematoqrafçılarının bu qısa müddətdə həyata keçirməyə müvəffəq
olduqları prinsipcə bir neçə mühüm məqam var. Təbii olaraq, çox vacibdir ki, dövlət kinostrukturu, müstəqil
kinostruktur mövcuddur. Çox vacibdir ki, kino haqqında qanun qəbul edilmişdir. Məncə, ən mühüm və ən
prinsipial məqam ondan ibarətdir ki, mədəniyyət və incəsənət kimi müdafiə edilməyən sahə dövlət başçısının
bilavasitə himayəsi altındadır. Buna görə də Sizə möhkəm cansağlığı, Azərbaycan dövlətinə çiçəklənməyi arzu
etmək və ümidvar olduğumu söyləmək istərdim ki, gələn il, eləcə də sonrakı illərdə biz nonaqpərvər
torpağınızda yenidən görüşə biləcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sizi gələn ilə də dəvət edirəm.
E m i l L o t y a n u (kinorejissor, Moldova): Əziz Heydər Əliyeviç, Sizi üçüncü dəfə, - atalar üçədə
deyib, - məmnuniyyətlə bu gün görmək şərəfinə malikəm, bu birinci dəfə təxminən 20 il əvvəl olmuşdur. Siz
1981-ci ildə Aktyor evində kinematoqrafçıların qurultayında çıxış edirdiniz. Mən bu ittifaqda ilk dəfə olaraq elə
bir lider gördüm ki, 15 dəqiqə onu salonda saxladılar və camaat ucadan Sizin adınızı çəkirdi. Onda dedim – mən
millətin liderini gördüm. Sizi ikinci dəfə gözəl kino günündə, oktyabrda, Moskvada «Oktyabr» kinoteatrında Siz
müşavirə keçirərkən gördüm. Sizi üçüncü dəfə bu gün görürəm.
Siz Azərbaycanda xalqın kinoya məhəbbətindən və münasibətinin əhəmiyyətindən danışdınız. Respublika
prezidentinin kinonu sevməsi çox gözəl haldır. Əgər Siz prezident olmasaydınız, mən Sizə daha çox yaxşı
sözlər deyərdim. Qorxuram ki, Siz bunu yaltaqlıq kimi qəbul edəsiniz. Amma deməliyəm ki, Sizin kimi qəddiqamətə malik aktyorlar kino aləmində az olmuşdur. Hər halda, bilirəm ki, dünya kinosunda bunlar Pol Nyuman,
Jerar Filip və bizdə Batalovdur. Buna görə də biz artistlərimizə deyirik – məğrur, sabit və gözəl olan bu əla kişi
qəddi-qamətinə malik olmağı öyrənin.
Sizin işiniz çox mürəkkəbdir. Sizə, Azərbaycana, həmkarlarıma arzu etmək istəyirəm ki, neftdən əlavə,
neçə-neçə gözəl filmlər də bu ölkənin Heydər Əliyev epoxasının sərvəti olsun. Sizə ən xoş arzularımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Bilirsiniz, siz məndə özüm üçün çox əziz xatirələri oyatdınız.
Doğrudur, insan çox şeyi unudur. Həyatda mən də çox şeylər görmüşəm və çox şeyləri unutmuşam. Amma
kimsə nəyisə xatırlatdıqda bu, çox xoş olur. Budur, siz bizim üç görüşümüzü yaxşı yadda saxlamısınız. İndi mən
özüm də xatırladım ki, bu, həqiqətən olmuşdur. Xüsusən onu da xatırladım ki, Dövlət Kinematoqrafiya
Komitəsində görkəmli kinematoqrafçıların böyük bir qrupu ilə görüşmüşdüm. O vaxtlar Sov. İKP MK Siyasi
Bürosunun üzvü və Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi mən Kinematoqrafiya Komitəsinin kuratoru
idim və Sovet İttifaqında kinematoqrafın inkişafı tədbirləri haqqında böyük bir qərar – sənəd hazırlamışdım.
Mən bunun üzərində uzun illər işləmişdim. Sənədin təxmini variantı hazır olduqda mən əvvəlcə baş
mütəxəssislərlə məsləhətləşmək istədim. Özü də mən onları Kremlə yanıma dəvət etmədim, Filipp Yermaşdan
onları Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinə toplamağı xahiş etdim, dedim ki, mən oraya gələcəm və biz danışıb
müzakirə edərik. Yadımdadır, müzakirə bir neçə saat getdi. Orada bir çox böyük kino xadimləri var idi,
onlardan bəziləri artıq dünyasını dəyişmişdir. Şadam ki, siz, Rüstəm, orada olanlar bu gün buradasınız. Mən bu
görüşü yadımda saxlamışam və deməliyəm ki, bu görüş mənə çox şey verdi. Mən bundan sonra hazırladığımız
sənədlər üzərində həmkarlarımla dəfələrlə işlədim. Artıq bundan sonra bütün Sovet İttifaqının kino xadimlərini
«Oktyabr» kinoteatrına topladılar, mən orada böyük çıxış etdim. Mən bunu xatırlayıram.
Əlbəttə, mən sənətşünas deyiləm, kinoşünas deyiləm, amma bu çıxışı çox ciddi hazırlamışdım və
zənnimcə, pis olmadı.
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Siz nədənsə qədd-qaməti xatırladınız. Bununla da mənə daha bir şeyi xatırlatdınız, qoy bu, mənim
tərəfimdən təvazökarsızlıq kimi səslənməsin. Məni Moskvaya keçirdikdə mən Siyasi Büroda işləyirdim, onun
üzvü idim. Bir dəfə Amerika jurnalında mənim haqqımda məqalə verildi. Orada çox şey yazılmışdı. Orada
yazılmışdı ki, Siyasi Büronun bu yuxuya getmiş üzvləri arasında Əliyev zahirən Hollivud aktyorunu xatırladır.
Bunu ilk dəfədir deyirəm, məni başa düşün. O jurnal mənim arxivimdə saxlanılır. Əgər siz qəddi-qamətdən
danışmasaydınız, mən bunu xatırlamazdım. Demə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müşahidəçiləri kimi, siz də
hər şeyə diqqət yetirirsiniz.
H o c a q u l u N a r l ı y e v (rejissor, Türkmənistan): Heydər Əliyeviç, xalq uzun müddət ərzində həll
edə bilmədiyi böyük problemlə qarşılaşdıqda, sonra bu problem həll edildikdə deyirlər – Allah bilir, görür və
hər şeyi ədalətlə həll edir. Mən Azərbaycan barədə düşünəndə o günləri – ölkəniz üçün ağır vaxtların
başlandığı, prezidentlərin dəyişildikləri, vətəndaş müharibəsinin, Qarabağ probleminin başlandığı günləri
xatırlayıram. Mənə elə gəlir ki, o rejim Azərbaycan xalqı üçün çox böyük problemə çevrilmişdi. Lakin Azərbaycan xalqı kimə müraciət etməyi bilirdi. O, Sizi Naxçıvanda tapdı, Sizə müraciət etdi və bununla da özünün
bütün problemlərini həll etdi. Biz buna sevinirdik. Çox sağ olun. Zənnimcə, Siz çox ağır şəraitdən çıxış yolu
tapmağa qadir rəhbərə xas böyük siyasi nümunə, vətəndaş nümunəsi göstərdiniz.
Belə bir türkmən atalar sözü var – Xalqa xoşbəxtlik üz verdikdə birinci olaraq sənət adamları və quşlar
gəlirlər. Misal üçün götürək elə Sizin kinonu. Çox sağ olun ki, kino haqqında bu qanunu qəbul etmisiniz. Bu,
böyük işdir. Artıq nəticələr var. Bu il mənə «Avrasiya» teleforumunda gənc Azərbaycan rejissoruna mükafat
təqdim etmək şərəfi nəsib oldu. O, həmin mükafata Sizin gözəl həmyerliniz Rostropoviç haqqında gözəl film
çəkdiyi üçün layiq görülmüşdür. Anapada yenicə başa çatmış festivalda Sizin daha bir filminiz ssenariyə görə
mükafat almışdır. Azərbaycan kinosu dünyada məşhurluq səviyyəsinə yenidən çıxır.
Siz bilirsiniz ki, Moskvada bütün 15 respublikanı öz tərkibində saxlayan yeganə bir təşkilat –
Kinematoqrafçılar İttifaqı var. Ona Rüstəm İbrahimbəyov rəhbərlik edir. O, həmin təşkilata çoxdan məharətlə,
müdrikliklə və cəsarətlə rəhbərlik edir. Bütün bunlara görə təşəkkür etmək istəyirəm. İndi burada festival
keçirilməsi də, zənnimcə, belə bir zəruriyyətin aydın başa düşülməsinin nəticəsidir ki, xalq incəsənətsiz yaşaya
bilməz. Xalqı bu sevincdən ancaq anlamaz adamlar məhrum edə bilər. Bunu başa düşənlərə çox sağ olun
deyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Sizi dinləmək mənə xoş idi, çünki Türkmənistan yaxın qonşumuşdur,
biz dostuq, ümumi tarixə, ümumi keçmişə, ümumi köklərə malikik. Türkmənistanın uğurları bizi həmişə
sevindirmişdir. Siz bilirsiniz ki, gözəl Azərbaycan və türkmən kinorejissoru Əjdər İbrahimov azərbaycanlıdır,
amma Türkmənistanda doğulub boya-başa çatmış, öz fəaliyyətinə orada başlamış, sonra Moskvada
«Mosfilm»də işləmişdir. Yeri gəlmişkən, o, mənim yaxın dostum idi, ona çox hörmət edirdim. Moskvada
istefada olduğum, daha dəqiq desək, məni gözdən-nəzərdən salmağa can atdıqları, çox ağır şəraitdə yaşadığım,
mənimlə çox az adamın əlaqə saxladığı vaxtlarda Əjdər İbrahimov həftədə azı bir dəfə axşam zəng edir, haləhval tuturdu. Mənim necə yaşamağımla maraqlanırdı. Biz onunla görüşürdük. O, vəfat etdikdə mən göstəriş
verdim, biz onu buraya gətirdik və Bakıda, Fəxri xiyabanda dəfn etdik, lazım olan bütün işləri gördük.
Bir fikir verin, o, həm türkməndir, həm də azərbaycanlı, sovet kinematoqrafı üçün də çox şey etmişdir. Bir
sözlə, türkmən və Azərbaycan xalqları arasında yaxınlıq və dostluq olduğunu təsdiqləmək üçün çox misallar
çəkə bilərik. İndi mən çox istərdim ki, bu dostluq çox möhkəmlənsin, inkişaf etsin. Bundan ötrü bizim çox
böyük imkanlarımız var.
Yeri gəlmişkən, sizdə çox yaxşı kino xadimləri var idi. Əlbəttə, ən yaxşısı sizsiniz, lakin başqaları da
olmuşdur. Xatirimdədir, o vaxtlar Moskvada, «Oktyabr» kinoteatrında çox yaraşıqlı bir qadın çıxış etdi. Bu,
Aymedova idi.
R ü s t ə m İ b r a h i m b ə y o v: O buradadır.
H e y d ə r
Ə l i y e v: Buradadır? (Türkmənistanlı aktrisa Maya Aymedovaya müraciətlə)
Yadınızdadırmı? O, indi də çox yaraşıqlıdır. Halbuki nə qədər vaxt keçmişdir. Bu, 1984-cü ildə olmuşdur, o
vaxtdan 15 il ötmüşdür. Siz dəyişməmisiniz.
S v e t l a n a T o m a (aktrisa, Rusiya): Sizdən böyük bir xahişim var. Mən aktrisayam. Bu gün burada,
Sizinlə görüşdə olmağım mənim üçün ağlasığmaz şərəfdir. Buna görə də çox istərdim ki, mənim üçün bu çox
əlamətdar gündən arxivimdə bir yadigar qalsın. Sizdən bir xahişim var – mən öz fotoaparatımı xüsusi olaraq
gətirmişəm, çünki Sizinlə şəkil çəkdirməyi çox istəyirəm. İcazə verirsinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, amma onda gərək hamı ilə birlikdə şəkil çəkdirək.
Y e r d ə n: Axı o, ayrıca, sonra da hamı ilə birlikdə şəkil çəkdirmək istəyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə deyirəm, bir halda ki, bu sizin təşəbbüsünüzdür.
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YAPONİYANIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
8 oktyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi – uzaq Yaponiyadan gəlmiş qonaqları salamlayıram. Sizin buraya gəlməyinizə
şadam və mən bilən, siz artıq müəyyən iş görmüsünüz.
Bizə çox xoşdur ki, son illər Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri yaranmışdır və
səmərəli əməkdaşlıq müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Biz Yaponiyanın Azərbaycana marağını alqışlayırıq və bu
marağın konkret işlərdə, konkret əməkdaşlıqda təcəssümünü tapması üçün bütün tədbirləri görürük.
Mən Yaponiyaya öz rəsmi səfərimi, imperatorla, Baş nazir cənab Haşimoto, xarici işlər naziri cənab
Obuçi, bir çox digər nazirlərlə və onlarla birlikdə Yaponiyanın bir çox iri şirkətləri ilə çoxsaylı görüşlərimi
böyük səmimiyyətlə xatırlayıram. O vaxt biz çox mühüm dövlətlərarası sənədlər imzaladıq və fərəhlə demək
istəyirəm ki, bundan sonra ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq genişlənməyə və sürətlənməyə başladı.
Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm ki, Yaponiya hökuməti Bakıda, Azərbaycanda «Şimal» DRES-nin
tikintisinə böyük həcmdə güzəştli kredit ayırmışdır, bizim «Azərikimya» Dövlət Şirkəti «Niçimen» şirkəti ilə
polietilen istehsalı üzrə birgə iş haqqında razılığa gələ bilmişdir, artıq bir sıra yapon şirkətləri – «İtoçu» və bir
sıra başqaları Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarına aid layihələrdə bizimlə fəal
əməkdaşlıq edirlər.
Bu yaxınlarda biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» neft
yataqlarının işlənilməsinə dair «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasının beşinci ildönümünü qeyd etdik. Bu
müqavilə xarici ölkələrin bir sıra şirkətləri ilə imzalanmışdır, onların sırasına Yaponiyanın «İtoçu» şirkəti də
daxildir. Həmin hadisə ilə əlaqədar mən Yaponiyanın Baş naziri canəb Obuçinin təbrik məktubunu aldım.
Məktubda Azərbaycanla əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və genişləndirmək iradəsi və istəyi ifadə olunmuşdur.
Mən təbrik məktubunun özünü də, Baş nazir cənab Obuçinin öz məktubunda bildirdiyi fikirləri də yüksək
qiymətləndirirəm.
Ümudvaram ki, böyük tərkibdə olan nümayəndə heyətiniz həyatımızın, xüsusən iqtisadiyyatın bəzi
sahələri ilə tanış ola bilmişdir. Ümidvaram ki, sizin səfəriniz, bizim görüşümüz əməkdaşlığımızın daha da
genilənməsinə və dərinləşməsinə təkan verəcəkdir. Xahiş edirəm, buyurun.
T a r o N a k a y a m a (Yaponiya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının üzvü, hakim Liberal-Demokrat
Partiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Komitəsinin sədri): Çox şadam ki, ölkənizə gəldikdən sonra mən yəqin
edə bildim ki, ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq gözlədiyimdən də yaxşı gedir.
Bizim nümayəndə heyəti Yaponiya parlamentinin üzvlərindən və hökumət orqanlarının, dövlət
müəssisələrinin, habelə özəl sektorun müəssisələrinin nümayəndələrindən ibarətdir. Hesab edirəm ki, 1998-ci
ilin fevralında Yaponiyaya Sizin rəsmi səfəriniz ikitərəfli əməkdaşlığımızın əsası olmuşdur. Əminəm ki, Sizin
səfəriniz sayəsində ikitərəfli əməkdaşlığımız sürətlənəcəkdir.
Bilirəm ki, oktyabrın 12-də Tokioda Azərbaycan-Yaponiya birgə iqtisadi komissiyasının iclası
başlanacaqdır, Azərbaycan nümayəndə heyətinə cənab Şərifov başçılıq edir. Ümidvaram ki, qarşıdakı iclas
sayəsində böyük və səmərəli nəticələr əldə olunacaqdır. Bununla əlaqədar çox şadam ki, qarşıdakı iclas zamanı
ikitərəfli əməkdaşlığın yeni layihələri barədə məktub mübadiləsi ediləcəkdir.
Nümayəndə heyətimiz Tokiodan yola düşməzdən əvvəl cənab Baş nazir Obuçi zati-aliləri cənab prezident
Heydər Əliyevə ünvanlanmış öz məktubunu bizə təqdim etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən məktubla tanış olacağam. Baş nazir cənab Obuçinin Azərbaycana,
münasibətlərimizin inkişafına belə diqqət yetirdiyinə görə, mənə məktub göndərdiyinə görə təşəkkür edirəm.
Zənnimcə, bu onun təsdiqidir ki, münasibətlərimiz yüksək sürətlə inkişaf edir.
T a r o N a k a y a n a: Dövlətiniz müstəqillik elan etdiyi vaxtdan bəri Yaponiya tərəfi demokratiyaya,
islahatlara, bazar iqtisadiyyatı yaradılmasına doğru irəliləyişdə ölkənizin mövqeyini daim dəstəkləmişdir.
Təkrar etmək istərdim ki, Yaponiya tərəfi bu sahədə əməkdaşlığı indiyədək həyata keçirmiş və bu sahədə
əməkdaşlığı bundan sonra da davam etdirmək niyyətindədir. Yaponiya Qafqaz bölgəsinin ölkələri arasında Sizin
dövlətinizə ən böyük əhəmiyyət verir. Buna belə bir fakt sübutdur ki, gələn ilin yanvarında Yaponiya hökuməti
Azərbaycanda, Bakıda öz nümayəndəliyini- səfirliyini açacaqdır.
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Beynəlxalq vəziyyətin dəyişdiyi şəraitdə Sizin ölkəniz Avropa ilə Asiya arasında mühüm məntəqə olaraq
qalır. Bilirəm ki, cənab prezident İpək yolu regionunun dirçəldilməsi üçün böyük səylər göstərir. Bununla
əlaqədar Sizə məlumat vermək istərdim ki, Yaponiya xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri İpək yolu
ölkələrini dəstəkləməkdən ibarətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Yaponiyanın Baş naziri cənab Obuçinin mənə verilmiş məktubuna
görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Yaponiyanın Azərbaycana diqqət yetirdiyinə görə, Yaponiyaya səfərimlə
əlaqədar söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə nail olduqdan sonra dünyanın bir çox ölkələri
ilə münasibətlər yaratmağa çalışmışdır və biz bunu həyata keçirə bildik. Bu baxımdan digər ölkələrlə
müqayisədə Yaponiya ilə münasibətlərimiz geri qalırdı. Yəni, münasibətlərimiz bir çox Avropa ölkələri ilə,
Birləşmiş Ştatlarla, Şərq ölkələri ilə müqayisədə xeyli sonra yaradılmağa başlandı. Lakin ölkələrimiz arasında
münasibətlər yaradıldıqdan sonra bu münasibətlərin inkişaf sürəti bir çox hallarda başqa ölkələrlə münasibətlərimizin inkişaf sürətini üstələyir. Bu, bizi sevindirir. Biz münasibətlərimizin sürətini həqiqətən artırmaq
üçün tədbirlər görürük və konkret praktiki nəticələrə bacardıqca tez nail olmaq üçün hər şey edəcəyik.
Yaponiyaya səfərim zamanı mən Yaponiya hökumətindən xahiş etdim ki, Azərbaycanda öz səfirliyini
açsın. Mənə söz verdilər. Buna görə də sizin bu məlumatınıza şadam ki, 2000-ci ilin əvvəllərindən Yaponiya
hökumətinin Bakıda səfirliyi fəaliyyətə başlayacaqdır.
Yaponiyanın digər Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanla münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verdiyi
barədə söylədiyiniz sözləri eşitmək mənə xoşdur. Yeri gəlmişkən, bunu biz də çox qiymətləndirir, hesab edirik
ki, son illər Yaponiya ilə Azərbaycan arasında yaranmış münasibətlər ölkəmiz üçün müstəsna əhəmiyyətə
malikdir.
Biz demokratikləşdirməni həyata keçirərək, bazar iqtisadiyyatını, sərbəst iqtisadiyyatı bərqərar və inkişaf
etdirərək, Azərbaycana xarici sərmayələr cəlb olunması siyasəti apararaq ölkəmizin iqtisadi, sosial inkişafına
çalışırıq. Bunlar xarici siyasətimizin əsas prinsipləridir. Qeyd etmək xoşdur ki, burada konsepsiyalarımız,
mövqelərimiz, prinsiplərimiz tamamilə uyğun gəlir. Artıq Azərbaycanda Yaponiyanın xeyli kapitalı var, yaxın
vaxtlarda bu kapital daha çox olacaqdır. Yaponiya hökumətinin bizə verdiyi güzəştli kredit, - bu isə üst-üstə 320
milyon dollardan artıqdır, - ciddi bir addımdır.
Zənnimcə, əməkdaşlarımız sizə söylədilər ki, bizdə neft, energetika sektorları ilə yanaşı, bir çox digər
sektorlar, o cümlədən kənd təsərrüfatı, toxuculuq, emal sənayesi də var və biz burada Yaponiya ilə çox fəal
əməkdaşlıq edə bilərik. Düşünürəm ki, siz bu sektorlara da diqqət yetirəcəksiniz.
İqtisadi əməkdaşlıq üzrə Yaponiya-Azərbaycan birgə komissiyasının yaradılması mühüm hadisədir.
Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən üzvləri, Baş nazirin müavini Şərifov başda olmaqla, sabah Yaponiyaya
yola düşürlər. Hesab edirəm ki, orada komissiyanın iclasında məsələlərin daha geniş dairəsi, Yaponiya ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha geniş sahəsi müzakirə olunacaqdır. Əməkdaşlığımızın böyük
perspektivi olduğuna inanıram. Şübhə yoxdur ki, əməkdaşlığımız qarşılıqlı surətdə faydalı olacaqdır. İnanıram
ki, biz çox şey edə bilərik.
T a r o N a k a y a n a: Bir çox sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığımızın perspektivi barədə ətraflı
danışdığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. Mən təkcə neft sahəsində deyil, bütün sahələrdə Yaponiya-Azərbaycan
əməkdaşlığının irəliləməsi və inkişafı üçün var qüvvə ilə səy göstərmək niyyətindəyəm.
Zati-alilərinizə məlumat vermək istərdim ki, hazırda Yaponiya hökuməti «Cetro» xətti ilə Tokioda
Qafqaz bölgəsinin yarmarkalarını keçirməyin mümkünlüyünü öyrənir. Beləliklə, Yaponiya hökuməti ikitərəfli
əməkdaşlığımızın inkişafı üçün səylər göstərir.
Sözümün sonunda zati-alilərinə öz xahişimi bildirmək istərdim. Bakıda səfirliyimiz açıldıqdan sonra biz
XXI əsrə istiqamət götürərək ölkələrimiz arasında gənclər mübadiləsini irəlilətmək istərdik. Bu baxımdan biz
Sizin etibarlı dəstəyinizə zəmanət almağı çox istərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bu baxımdan tam dəstək ala bilərsiniz. Burada fikirlərimiz tamamilə uyğun
gəlir.
T a r o N a k a y a n a: Mənim yanımda oturan Yaponiya parlamentinin üzvüdür, Yaponiya LiberalDemokrat Partiyasının Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Xüsusi Komitəsinin sədridir və beynəlxalq
əməkdaşlığa, məsələn, mütəxəssislər, gənclər mübadiləsinə və başqa sahələrə bilavasitə cavabdehdir. Bildirirəm
ki, mən bu istiqamətdə əməkdaşlığı onunla irəlilətmək niyyətindəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təşəkkür edirəm.
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ABŞ-ın AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ STENLİ ESKUDERO İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
9 oktyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin İspaniyadan təzəcə qayıtmağınız
haqqında xəbərim var və xahişinizlə mən bu gün sizi qəbul etdim.
S t e n l i E s k u d e r o: Bəli, cənab prezident, bir həftəlik İspaniyaya getmişdim. Orada Amerika
Birləşmiş Ştatlarının keçmiş SSRİ və Avropadakı səfirlərinin görüşləri var idi. Orada cənab Sestanoviçlə və
Telbotla Azərbaycan haqqında söhbət etdik. Yəqin yaxşı bilirsiniz ki, xüsusilə son zamanlar Amerika Birləşmiş
Ştatlarında Azərbaycana böyük maraq vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə dedilər ki, siz mənimlə bu gün görüşmək istəyirsiniz. Doğrusu, bu gün işim
həddindən artıq çoxdur. Sabah da Naxçıvana yola düşürəm. Ancaq mən hər dəfə sizin xahişinizi təmin etməyə
çalışıram.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, Siz öz tərəfinizdən böyük lütfkarlıq göstərmiş olursunuz ki,
həftənin sonunda rəsmi cədvəlinizdən vaxt ayırıb məni qəbul edirsiniz. Bilirəm ki, Siz sabah Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 75 illiyinə həsr olunmuş təntənələrdə iştirak etmək üçün oraya yola düşürsünüz. Ümid edirəm
ki, həftənin ikinci günü, yəni ayın 12-də mən də Sizə qoşulacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən istəyirəm ki, siz də orada olasınız.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, bu imkanı heç vaxt əldən qaçırmaram. Bir neçə ay bundan
əvvəl Naxçıvanda oldum və o vaxt da qərara gəlmişdim ki, o diyara bir də qayıdım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Məmnunam.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, bu gün səhər tezdən mən teleqraf vasitəsilə vitse-prezident
Albert Qordan məktub almışam. Bu, onun Sizə göndərdiyi məktubdur və o, xahiş edir ki, mümkünsə, bu
məktubu gün ərzində Sizə çatdırım.
Məlumdur ki, prezident Klinton və Dövlət katibi xanım Olbrayt kimi, vitse-prezident Albert Qor da
Azərbaycanla strateji əlaqələrə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı maraqlarına xüsusi əhəmiyyət
verir. Vitse-prezidentimiz Sizin son aylar ərzində Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla apardığınız
danışıqları çox maraqla izləyir. Deyərdim ki, bu danışıqlar çox cəsarətli və uzaqgörən danışıqlardır.
Bu yaxınlarda Dövlət katibi xanım Olbrayt vitse-prezident Albert Qoru Nyu-Yorkda iki ölkənin xarici
işlər nazirlərinin görüşü haqqında məlumatlandırmışdır. Yəni Azərbaycanın xarici işlər naziri Zülfüqarovla
Ermənistanın xarici işlər naziri Oskanyanın görüşü haqqında ona məlumat vermişdir. Bu görüşdən sonra vitseprezident çox ruhlanmışdır.
Beləliklə, vitse-prezident məndən xahiş etmişdir ki, bu məktubu Sizə şəxsən təqdim edim. Bu məktubda
həm cənab Albert Qorun, həm də prezident cənab Klintonun Sizə dərin hörməti ifadə olunur. Vitse-prezident bu
məktubda ümidlərini ifadə edir ki, Siz Azərbaycanın sakit, sülh şəraitində xoşbəxt gələcəyi üçün əsas maneələri
danışıqlar vasitəsilə aradan götürə biləcəksiniz.
Anlayırıq ki, bu danışıqlar çox çətin şəraitdə keçir, vitse-prezident eyni zamanda ümidini itirmir ki, Siz
cəsarət göstərərək bütün bu çətinliklərin hamısını aradan qaldıracaq və onlara üstün gələcəksiniz.
Məlumdur ki, indiki danışıqlar Sizin düşündüyünüz kimi, bu regiona sülh, sabitlik və sakitlik gətirəcəkdir.
O, məktubunda ümidvar olduğunu bildirir ki, danışıqların bu mərhələsində, yəni ATƏT-in noyabrda İstanbulda
keçiriləcək zirvə görüşündən əvvəlki mərhələdə Siz Koçaryanla ümumi bir razılığa gəlsəniz və bir qərar
çıxarsanız, İstanbul sammiti zamanı bütün ATƏT Birliyi və eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitseprezidenti Sizinlə birlikdə olacaq, Sizinlə çiyin-çiyinə işləyəcək və müəyyən bir qərar çıxarılacaqdır. Məktubun
sonunda cənab Qor inamını bildirir ki, danışıqların uğurlu başa çatması Azərbaycanın gələcək inkişafına yardım
etmiş olacaqdır. Yəni Azərbaycanda, bu regionda əməkdaşlığın inkişafına yardım edəcək, eləcə də Azərbaycanın Avropa – Atlantik Şurası ilə əməkdaşlığını daha da genişləndirəcəkdir.
Cənab prezident, mən məktubun ümumi məzmununu, əsas məğzini sizə yetirdim. Əgər icazə verirsinizsə,
məktubu Sizə təqdim edim. Biz etiraz etmirik ki, həmin məktub Sizin mətbuatda dərc olunsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir. Təşəkkür edirəm. Birinci növbədə, vitse-prezident Albert
Qorun mənə göndərdiyi bu çox əhəmiyyətli məktub münasibətilə. Siz bilirsiniz ki, mən Azərbaycanın prezidenti
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kimi, bütün fəaliyyətim dövründə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələri çox yüksək qiymətləndirirəm və bu
əlaqələrin inkişaf etməsi üçün daim öz səylərimi göstərirəm.
Mən çox məmnunam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti Azərbaycana daim qayğı və diqqət
göstərir, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları üçün çox əhəmiyyətli bir ölkə kimi tanınır və Amerika
Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton, vitse-prezidenti cənab Albert Qor, Dövlət katibi xanım
Olbrayt bu barədə dəfələrlə öz fikirlərini bildirmişlər.
Çox məmnunam ki, həm cənab Bill Klinton ilə, həm cənab Albert Qor ilə, həm də xanım Olbraytla
mənim aramda çox səmimi dostluq münasibətləri yaranıbdır. Mən onlara inanıram. Məmnunam ki, onlar da
mənə çox diqqətlə, qayğı ilə yanaşırlar. Bunlar, şübhəsiz ki, bizim ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişaf
etməsi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Mən çox məmnunam ki, vitse-prezident Albert Qor bu məktubda Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunması üçün mənə, demək olar ki, dəstək verir, daha cəsarətli danışıqlar aparmaq üçün məni
ruhlandırır.
Təbiidir ki, mənim Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla son görüşlərim, demək olar ki, indiyə qədər,
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi dövründə heç vaxt bu qədər intensiv olmamışdır. Doğrudur, bu, bizim
ölkəmizdə o qədər də birmənalı qəbul edilmir. Hesab edirəm ki, bizim vətəndaşlarımızın əksəriyyəti mənim
xəttimi, hərəkətimi bəyənir, dəstəkləyir və mənim bu təşəbbüslərimi, yəni bu görüşlərimi də bəyənir və ümidlər
bəsləyirlər. Amma eyni zamanda, siz bilirsiniz ki, bizim müxalifət qüvvələri özləri heç bir təklif irəli sürmədən
bizim gördüyümüz işlərin hamısını inkar edirlər və özlərini guya Dağlıq Qarabağın azad olunması üçün
cəsarətli, ən böyük mübariz hesab edirlər. Amma bu mənim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki mən,
Azərbaycanın prezidenti kimi, öz üzərimə böyük məsuliyyət götürmüşəm və bu məsuliyyətimi dərk edirəm.
Nəinki bu gün üçün dərk edirəm, gələcək tarix üçün də öz məsuliyyətimi dərk edirəm. Mən məhz bu fikirlərlə
danışıqlar aparıram və bəzi qarşılıqlı kompomislərə getməyin zəruri olduğunu bildirirəm.
Mənim məqsədim tezliklə sülh əldə etməkdir. Mənim məqsədim Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının sülh yolu ilə azad edilməsidir. Mənim məqsədim yerindən-yurdundan
didərgin düşmüş, ağır vəziyyətdə yaşayan vətəndaşlarımızı öz evlərinə, öz yerlərinə qaytarmaqdır. Mənim
məqsədim Ermənistanla Azərbaycan arasında şübhəsiz ki, gələcəkdə etibarlı, uzunmüddətli sülh yaratmaqdır.
Mənim məqsədim Qafqazda, xüsusən Cənubi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranmasına öz xidmətlərimi
göstərməkdən ibarətdir. Buna görə də mən çox cəsarətli addımlar atıram və bundan sonra da atacağam. Çünki
əgər cəsarətli addımlar olmasa, əgər real siyasət, hərəkət olmasa heç bir şeyə nail olmaq olmaz.
Vitse-prezident cənab Albert Qorun buradakı fikirləri ilə tamamilə razıyam. Mən də hesab edirəm ki, əgər
Ermənistan prezidenti Koçaryanla mənim aramda da məsələnin həll olunması üçün bir əsas yarana bilsə, biz
gələn ay İstanbulda ATƏT-in sammitinə çox yaxşı töhfə verə bilərik. Mən bu istiqamətdə bundan sonra da
çalışacağam. Təbiidir ki, bu, təkcə məndən asılı deyil, eyni zamanda Ermənistan prezidentindən asılıdır.
Mən ayın 11-də Ermənistan – Azərbaycan sərhədində prezident Robert Koçaryanla yenidən görüşəcəyəm.
Bu görüş ərəfəsində cənab Albert Qorun göndərdiyi məktub məni daha da ruhlandırır və daha da cəsarətləndirir.
Xahiş edirəm mənim təşəkkürümü cənab Albert Qora çatdırasınız. Mən Naxçıvandan dönəndən sonra
mütləq onun məktubuna cavab göndərəcəyəm və imkan dairəsində, bizim danışıqlarımız haqqında məlumat
verəcəyəm. Bir daha təşəkkür edirəm.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, yəqin Sizin üçün təəccüblü olmaz eşidəsiniz ki, mənim
hökumətim də Sizin dediklərinizi çox bəyənəcəkdir. Aydındır ki, Sizin indicə dediklərinizin hamısı ilə tam
razıyam. Səfırliyə dönən kimi vitse-prezidentə bu görüş barədə məlumat verəcəyəm. Ona da əminəm ki,
prezident Koçaryanla görüşünüz haqqında Siz ona yazarkən o, bunu böyük maraqla oxuyacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm və siz dediyiniz kimi, mən məktubu dərhal mətbuata verəcəyəm.
Qoy bizim vətəndaşlarımız, Azərbaycanın ictimaiyyəti də bu məktubla tanış olsunlar.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 75 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ
KEÇİRİLƏN BAYRAM ŞƏNLİKLƏRİNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN
OKTYABRIN 10-da NAXÇIVANA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
10 oktyabr 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinin bayram edilməsinin ictimaisiyasi əhəmiyyəti və bu səfər zamanı Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla keçirəcəyiniz görüş
barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bu yubileyin ictimai-siyasi əhəmiyyəti haqqında artıq bir ildir ki, danışılır. Biz Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Konstitusiyasının layihəsini müzakirə edərkən, sonra onun ümumxalq müzakirəsini keçirərkən
bunu bütün ictimaiyyətə, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına izah etmişik. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
yaranması Azərbaycan xalqının, respublikasının həyatında tarixi hadisədir. Bu respublikanı vaxtilə yaradanlar
çox müdrik, uzaqgörən insanlar olublar, Azərbaycan torpaqlarının ayrı-ayrı iddiaçılar tərəfindən
parçalanmasının qarşısını alıblar.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması beynəlxalq müqavilələr əsasında olubdur. Bilirsiniz ki, 1921-ci
il Qars müqaviləsi, Moskva müqaviləsi vardır. Bu müqavilələrə o vaxt həm Rusiya, həm Türkiyə, həm
Azərbaycan, həm də Ermənistan imza atıblar. Bunun özü də göstərir ki, bu, tarixi zərurətdən meydana gəlmiş bir
hadisə olubdur. Ötən 75 il içərisində Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazi cəhətdən Azərbaycandan ayrı
düşməsinə baxmayaraq, 1990-cı ildən Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar Naxçıvan ilə
Azərbaycanın mərkəzi və əsas torpaqları arasındakı bütün əlaqələrin, yəni rabitə, elektrik, qaz xətlərinin, dəmir
yolunun və avtomobil yollarının hamısının kəsilməsinə baxmayaraq, Naxçıvan ağır blokada şəraitində yaşayıb,
bu gün də yaşayır və inkişaf edir. Ona görə də bu, böyük bayramdır, bütün Azərbaycan xalqı üçün bayramdır.
Mən də bu bayramda iştirak etmək üçün oraya gedirəm.
Bilirsiniz ki, mən Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla son vaxtlar bir neçə dəfə görüşmüşəm, bu dəfə
də görüşəcəyik. Məqsəd Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etməkdən ibarətdir. Güman
edirəm ki, bu görüşlər lazımdır. Ümid edirəm ki, onlar da öz nəticəsini verəcəkdir. Sağ olun.
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NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN SARVANLAR MƏHƏLLƏSİNDƏ İRAN İSLAM
RESPUBLİKASININ «BONYADƏ MOSTEZƏFİN» FONDU TƏRƏFİNDƏN TİKİLMİŞ
«HƏZRƏTİ ZƏHRA (S)» MƏSCİDİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
10 oktyabr 1999-cu il
Əziz naxçıvanlılar!
Əziz müsəlmanlar!
Əziz qonaqlar!
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının, Azərbaycan Respublikasının həyatında çox böyük hadisə baş
verir. Biz Naxçıvanda yeni bir məscidin, Allah evinin açılışına toplaşmışıq. Bu, bizim üçün böyük bayramdır.
Xüsusən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 75 illiyi
keçirilir. Məscidin məhz bu günlərdə açılması 75 il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası vətəndaşlarının,
insanlarının, müsəlmanlarının – naxçıvanlıların öz islam dininə nə qədər bağlı olduğunu və islam dininin
ənənələrini yaşatdığını göstərir.
Mən bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizin hamınızı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisini, İran
İslam Cümhuriyyətindən bizə təşrif gətirmiş hörmətli qonaqlarımızı ürəkdən təbrik edirəm və əmin olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, bu məscid yüz illərlə yaşayacaq, Naxçıvan Azərbaycan xalqının öz islam dini ilə daim
birlikdə olmasına xidmət göstərəcək və xalqımızın mənəvi dəyərlərini inkişaf etdirəcəkdir.
Məscidin yaranması, tarixi haqqında burada məlumatlar verildi. Ancaq mən də bu barədə demək
istəyirəm. Çünki mən bu gün böyük sevinc, iftixar hissi keçirirəm. Ona görə ki, bu məscidin burada,
Naxçıvanda tikilməsinin, yaranmasının təşəbbüskarıyam. Mən bu məscidin memarıyam, mən bunun təməlini
qoyanam.
O illərdə və xüsusən 1992-ci ildə, allah-Təalanın əmri ilə mən Naxçıvan Muxtar Respublikasında
yaşadığım və bu muxtar respublikaya rəhbərlik etdiyim zaman Naxçıvan məscidini daim ziyarət edirdim,
dindarlarla görüşürdüm. Mən o məscidi
yaxşı tanıyıram. Çünki uşaq ikən atam, anam məni həmin
məscidə aparırdı. Doğrudur, o vaxt biz sovet hakimiyyəti dövründə, kommunist ideologiyasını həyata keçirən
bir ölkədə yaşayırdıq. O vaxt din qadağan edilmişdi, ardıcıl surətdə din əleyhinə, yəni ateist təbliğatı aparılırdı,
insanları dindən ayırmağa çalışırdılar. O vaxtkı dövlət buna zahirən müəyyən qədər nail ola bilirdisə də, daxilən
heç bir şey əldə edə bilmirdi.
Mənim atam da, anam da namaz qılırdılar. Onlar daim məscidə gedirdilər, uşaq ikən məni də məscidə
aparırdılar. Mənim o uşaqlıq dövrümdə məktəbdə aldığım təhsil, tərbiyə ilə bərabər, məscidə getməyim paklıq,
sədaqət formalaşmasında da öz əksini tapıbdır.
Xatirimdədir, o məscidin həyəti var idi. Onun bir tərəfini məktəb etmişdilər. Çünki o vaxt Naxçıvanda
məktəblər yaranırdı, bina isə yox idi. Məscid binasının indi görünən tərəfinin arxasında böyük bir həyət var idi,
həyətin yan tərəfində binalar var idi, - yəqin onlar da məscidin binaları imiş. Ancaq mən görən zaman orada
məktəb var idi. Uşaqlar məktəbdən çıxıb məscidin həyətinə, oradan da məscidə girirdilər. O məscidin həyətində
Aşura günlərinin keçirilməsi mənim xatirimdədir. Mən onların hamısını görmüşdüm.
Mən imanımı heç vaxt itirməmişəm, mənsub olduğum millətin islam dini ilə həmişə fəxr etmişəm. Şübhə
etmirdim ki, vaxt gələcək, bizim ölkədə də insanlar tam azad olacaqlar, o cümlədən insanlara vicdan azadlığı
veriləcək və onda onlar öz arzu və istəklərini daha da açıq bildirə biləcəklər.
Mən gənc vaxtlarımdan uzun müddət idi ki, Naxçıvandan ayrılmışdım. Bakıda işləyirdim, Azərbaycana
rəhbərlik edirdim. Ondan sonra Moskvada işləyirdim, Sovetlər İttifaqının, o böyük superdövlətin rəhbərlərindən
biri idim. O dövlətə 10-12 nəfərdən ibarət Siyasi Büro rəhbərlik edirdi. Sovetlər İttifaqının tarixində həmin o
Siyasi Büroya daxil olmaq heç bir müsəlmana nəsib olmamışdı. Mən yeganə müsəlman idim ki, Sovetlər
İttifaqının rəhbərliyində Siyasi Büronun üzvü idim. Ancaq mən öz milli ruhumu, ənənələrimi, hissiyyatlarımı,
dinimizə müxsus olan ənənələri həmişə qəlbimdə yaşadırdım.



Məscidin açılışına həsr olunmuş mərasimdə Naxçıvan MP Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, İranın ali
dini rəhbərinin Şərqi Azərbaycandakı nümayəndəsi, Təbrizin İmam Cüməsi Mücrəndi Şəbüstəri, Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə, məscidin Dindarlar Şurasının sədri Ağayi
Rəfiqdust çıxış etdilər.
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Mənim dostum, hörmətli şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə həyatımda faciəvi bir hadisəni xatırlatdı.
1985-ci ildə mən Moskvada həmin dövlətin rəhbərlərindən biri olduğum zaman həyat yoldaşım Zərifə xanım
vəfat etdi. Onu Moskvanın, Rusiyanın ən mötəbər qəbiristanında dəfn etdik. Çünki mən də, ailəm də Moskvada
yaşayırdıq. Sonra mən o qəbiristanı dəfələrlə gəzirdim və orada bir dənə də müsəlman qəbri görmədim. Ancaq
dəfn zamanı şeyxülislam Allahşükür Paşazadə mənim yanımda idi. Bəli, bu həqiqətdir. O bunu mənim yadıma
saldı. Bir tərəfdən böyük bir dövlətin rəhbərləri dəfn mərasimində iştirak edirdilər, o birisi tərəfdən Qafqaz
müsəlmanlarının şeyxülislamı Quran oxuyur və bu dəfn mərasimini bütün adət-ənənələrə görə həyata keçirməyə
çalışırdı.
Mən Moskvadan ayrılıb gəlib Naxçıvanda yaşayarkən çox sıxılırdım. Ona görə ki, mənim həyat yoldaşım
yad bir yerdə idi. Amma o vaxt onu vətən torpağına gətirməyə mənim imkanım yox idi. Burada bilənlər var ki,
o vaxt Moskvada mənim əleyhimə çox böyük işlər görülürdü, böhtanlar atılırdı. Mən istefa vermişdim. Çoxları
demişdi ki, müsəlman artıq bu yüksək vəzifədə ola bilməz. Təəssüflər olsun ki, o illər Azərbaycanda da vəziyyət
çox gərgin idi. Ancaq mən 1993-cü ildə Azərbaycanın rəhbərliyinə dəvət olunandan sonra həyat yoldaşımın
cənazəsini dərhal, yenə də hörmətli Allahşükür Paşazadə ilə bərabər gətirib öz vətənimizdə torpağa verdik.
Mən bunu birinci dəfədir danışıram. Ona görə danışıram ki, mən öz doğulduğum torpaqdayam, öz
dostlarımın arasındayam. Ona görə danışıram ki, onun bugünkü gün ilə də müəyyən münasibəti vardır. Mən
1990-1993-cü illərdə burada işləyəndlə məscidə gedirdim, dindarlarla görüşürdüm, öz duyğularımı,
hissiyyatlarımı orada həyata keçirirdim. Ancaq düşünürdüm ki, indi artıq milli azadlığımızı, vicdan azadlığımızı
əldə edəndən sonra Naxçıvan üçün daha da böyük bina, müasir tələblərə daha da uyğun bir məscid lazımdır.
Mən bu barədə çox fikirləşirdim, ancaq əlimdə bir imkan yox idi. Bilirsiniz ki, 1992-ci ilin avqust ayında
Azərbaycan ağır bir dövr yaşadığı zaman Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın doğma torpağı olan Dağlıq
Qarabağı ələ keçirmək məqsədi ilə 1988-ci ildən Azərbaycanla müharibəyə başlamışdı. Bu müharibə
Azərbaycan üçün çox böyük zərərlər gətirmiş, qanlar tökülmüşdür. Azərbaycanlılar, müsəlmanlar ermənilərlə
vuruşarkən şəhid olmuşlar. Bunun nəticəsində də Dağlıq Qarabağ uğrunda müharibə getdiyi zaman Naxçıvan
Azərbaycanın əsas torpağından Ermənistan ərazisi vasitəsilə ayrı düşdüyünə görə Azərbaycanın paytaxtı Bakı
və başqa şəhərlər ilə Naxçıvanın əlaqələri tamamilə kəsilmişdi.
Burada bizim elektrik enerjimiz, qazımız yox idi. Su çox az olurdu. Insanlarin yaşayışı çətin, ağır idi. O
zaman İran İslam Cümhuriyyətinin hörmətli prezidenti Haşimi Rəfsəncani və İranın xarici işlər naziri hörmətli
Əli Əkbər Vilayəti məni Tehrana dəvət etdilər. Biz Naxçıvana yardım məsələlərini orada müzakirə etdik. Bizim
imzaladığımız protokollara əsasən ondan sonra Naxçıvana İrandan müəyyən qədər elektrik enerjisi verilməyə
başlandı. Naxçıvana müəyyən ərzaq yardımı göstərildi. Naxçıvan ilə İran arasındakı körpüdən gediş-gəliş
məsələləri müəyyən qədər yüngülləşdirildi. Naxçıvanlıların İrana getməsi və iranliların Naxçıvana gəlməsi və
beləliklə də insanların ticarət etməsi məsələləri yüngülləşdirildi. Bir çox başqa işlər də görüldü.
Ancaq mən oraya Ermənistanın mühasirəsində qalmış Naxçıvanı xilas etmək üçün, İran İslam
Cümhuriyyətindən yardım almaq üçün getmişdim. Mən bu yardımları müəyyən qədər aldım. Bütün bu çətin
işlərlə bərabər, mən Naxçıvanda məscid tikilməsi məsələsini də bir nömrəli məsələ kimi müzakirəyə qoydum.
Bu barədə prezident Ağayi Haşimi Rəfsəncani ilə danışdım, Məşhədə getdim, İmam Rzanın qəbrini ziyarət
etdim, o vaxt orada olan zati-aliləri Ayətulla Xamnei ilə görüşdüm və bu fikirlərimi, arzularımı bildirdim. Iranın
ali rəhbəri zati-aliləri Ayətulla Xamneinin xeyir-duası ilə mənim əziz dostum, möhtərəm Ağayi Rəfiqdust və
onun başçılıq etdiyi təşkilat Naxçıvanda məscid tikilməsi haqqında qərar qəbul etdilər, biz protokol imzaladıq.
Bir daha deyirəm, o vaxt Naxçıvan çox böyük sıxıntılar içərisində yaşayırdı, qişda insanlar donurdu,
yemək yox idi. Amma bunlara baxmayaraq biz məscid məsələsini unutmurduq. Bir müddətdən sonra Ağayi
Rəfiqdust Naxçıvana gəldi. Biz onunla görüşdük. Mən ona dedim ki, gərək biz məscidin təməlini ataq, külüngü
vuraq. Dedi ki, harada vuraq? Bildirdim ki, yer seçmişəm. Bax, bu yeri seçmişdim.
Nə üçün bu yeri seçmişdim? Çünki, birincisi, bu yer Naxçıvan şəhərinin gözəl bir guşəsidir. Ikincisi də,
naxçıvanlılar bilir, bu yerdə böyük bir seyidlər ailəsi yaşamışdır. Mircəfər Seyidov mənim müəllimim olubdur,
onun qardaşı Əqil Seyidov müəllimlik edibdir, Mirhəsən Seyidov Naxçıvan teatrının aktyoru olubdur. Mən bu
ailədən olanlara Seyidov dedim, çünki onlar seyıd idilər. Amma əslində onlar Mircəfər Mirişli, Əqil Mirişli,
Mirhəsən Mirişli və bu gün Azərbaycanın böyük bir bəstəkarı olan Ramiz Mirişlidir.
Mən o illərdə bax, burada onların evlərini görmüşdüm. Sonra isə buraya gələndə gördüm ki, onların
evlərinin bir qismi sökülüb, bir qismi qalıbdır, bu yerdə başqa- yararsız binalar da var. Mən buran seçdim ki,
məscid tikilsin. Biz Ağayi Rəfiqdust ilə birlikdə gəldik - bilmirəm, buradır, yaxud oradır, haradırsa - külüngü
vurduq. Onların şəkli qalıb, yoxsa yox?
V a s i f T a l i b o v: Qalıbdır.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Biz külüngü vurduq. Mən külüngü vurdum, o, külüngü vurdu və biz bu məscidin
təməlini qoyduq. Bu, hadisə 1992-ci ildə olubdur. Düzdür, bu işə başlanması bir az uzandı. Ağayi Rəfiqdust
mənə söz vermişdi ki, bunu tez edəcəkdir. Amma sonra Azərbaycanda ara qarışdı. Ondan bir ildən az, təxminən
8-9 ay sonra mən buradan Bakıya getdim, Azərbaycana rəhbər seçildim. Orada başım çox qarışdı. Amma mən
Vasif Talibovdan daim soruşurdum ki, məscidin tikintisi nə yerdədir. Bəzən deyirdi ki, işlər gedir, bəzən də
deyirdi ki, işlər dayanıb. Soruşurdum ki, niyə dayanıb? Cavab verirdi ki, İranın Qərbi Azərbaycanından, Şərqi
Azərbaycanından nəsə gətirirlər, kimsə gəlir, kimsə gəlmir.
Mən Ağayi Rəfiqdusta telefonla zəng etdim ki, qardaş, belə olmaz, protokolu yerinə yetirmək lazımdır.
Bu, uzun bir söhbətdir. Nəhayət, Ağayi Rəfiqdustu Bakıya dəvət etdim. Onda mən Azərbaycanın prezidenti
idim. Biz Bakıda çox gözəl söhbət etdik. O, mənim əziz qonağım oldu. Ona dedim ki, sənə dörd ay vaxt
verirəm, bu vaxt ərzində məscidin tikintisini qurtarmalısan. Bu gün minnətdaram ki, o, mənim xahişimi və
mənə verdiyi sözü yerinə yetiribdir. Məscidin binası çoxdan hazırdır. Ancaq bunun açılışı mərasiminin
keçirilməsinə görə həm İran üçün, həm də Azərbaycan üçün, yəni mənim üçün bir münasib vaxt tapılması lazım
idi. Bu münasib vaxtı tapdıq, buraya gəldik, indi bax, bir yerdəyik.
Mən bunları ona görə geniş danışıram ki, bir də deyim, - bu gün özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Mən
çox şadam, çox sevinirəm ki, Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda yaratdığım böyük memarlıq əsərləri ilə
yanaşı, İran İslam Cümhuriyyəti ilə bərabər, bilavasitə onların köməyi ilə Naxçıvanda yeni məscid, eyni
zamanda Şərq aləminin memarlıq nümunəsi olan böyük bir bina yarada bilmişik.
Naxçıvanda indiki məscidin, səhv etmirəmsə, 100-dən çox yaşı vardır. Amma bu yeni bina yüz illər
yaşayacaqdir. Bizdən sonra gələn nəsillər bizə rəhmət oxuyacaqlar. Mənim üçün isə bundan böyük mükafat ola
bilməz.
Mən bu məscidin tikilməsindən çox məmnunam. Çox məmnunam ki, məscidin açilişi mərasiminə İran
İslam Cümhuriyyətindən böyük, çox mötəbər, möhtərəm qonaqlarımız, dostlarımız gəliblər. Mən bu görüşdən
də çox məmnunam.
Bu məscid böyük məna daşıyır. Bu da ondan ibarətdir ki, o, İran-Azərbaycan dostluğunun, qardaşliğinin,
əməkdaşlığının gözəl bir nümunəsidir. Biz Azərbaycanda müstəqil bir dövlət kimi, qonşumuz, dostumuz,
qardaşımız İran İslam Cümhuriyyəti ilə əlaqələrimizi daim inkişaf etdirmək, genişləndirmək istəyirik. Hesab
edirəm ki, bunun üçün böyük imkanlar vardır və biz onlardan istifadə etməliyik. Hər halda mən Naxçıvanda
olarkən biz bu əməkdaşlıq sahəsində qısa bir zamanda çox işlər görə bildik. Mən artiq söylədim ki, İrandan
elektrik enerjisi gəldi. Irandan 40 meqovat elektrik enerjisi gəlir, buna görə çox sağ olun. Doğrudur, biz onun
pulunu veririk, bu enerji müftə gəlmir. Ancaq elə onun özü də böyük şeydir.
Məni sevindirən odur ki, İran ilə Naxçıvan arasındakı yollar çox sərbəstləşdirilibdir. Hesab edirəm, İran
hökuməti bu sahədə çox səxavət göstəribdir, gözəl bir siyasət aparir ki, insanlar 24 saat müddətində
Naxçıvandan İrana gedib, İrandan Naxçıvana gələ bilirlər, adamlar sərbəst ticarət edirlər. Bu, bizim arzumuz
olubdur.
Bilirsiniz, biz istəyirik ki, müstəqil Azərbaycandan hər bir ölkəyə - əlbəttə, dost ölkəyə - gediş-gəlişimiz
çox olsun. Amma İran axı burada xüsusi yer tutur. Azərbaycan üçün başqa bir dövlət yoxdur ki, ölkəmizdə
yaşayan azərbaycanlıların, müsəlmanların orada İrandakı qədər qohumlari olsun. Mən hesab edirəm, - sonra
İrandan Qərb ölkələrinə, Avropa ölkələrinə köçənləri demirəm, keçmiş vaxtlari nəzərdə tuturam, - elə İranin
özündə də, xüsusən onun Şimal hissəsində ailə tapmazsan ki, onun Azərbaycanda qohumu, qardaşi olmasin. Biz
70 il idi ki, bundan məhrum idik. Mən bunlarin hamısını öz gözümlə görmüşəm. Insanlar göstərməyə
qorxurdular ki, bir yerdə bilsinlər ki, onun İranda qohumu vardir. Onda onu işdən çıxarırdılar, cəzalandırırdılar.
Ona görə də hamı İranda qohumlari olduğunu gizlədirdi. Elə ki, sərhəd açıldı, o qədər qohumlar meydana çıxdı
ki! Bu insanlara azadliq verilməli idi. Bu azadlıq verilibdir. Indi Naxçıvan ilə İran arasında olan əlaqələr ən gözəl, nümunəvi əlaqələrdir.
Mən arzu edirəm ki, bu əlaqələr bundan sonra daha da inkişaf etsin. Bu gün İran-Azərbaycan dostluğu
haqqında danışarkən o vaxt Azərbaycana, Naxçıvana göstərilən xidmətə görə İranin rəhbərlərinə – zati-aliləri
Ayətulla Xamneiyə, prezident Haşimi Rəfsəncaniyə, xarici işlər naziri Ağayi Vilayətiyə və başqa rəhbərlərə
təşəkkür edirəm.
Mən Şərqi Azərbaycanın o vaxtkı ostandarı, indi isə İran hökumətinin naziri olan Əli Əbdüləlizadəyə
təşəkkür edirəm. Çünki Naxçıvan Şərqi Azərbaycanla da çox yaxındır. Əli Əbdüləlizadə o vaxt Naxçıvana
qardaşlıq diqqəti göstərirdi. Mən məmnunam ki, indi o, İran hökumətinin naziridir.
Mən o vaxt Naxçıvana çox gedib-gəlmiş və uzun müddət Azərbaycan-İran müştərək komissiyasinin sədri
olmuş Ağayi Şafeyiyə, o zaman Naxçıvana yardım göstərmiş bir çox dostlarımıza təşəkkür edirəm.
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Ağayi Rəfiqdust təkcə məscid tikmək üçün yox, ticarət üçün də burada yaxşı bir dükan, mağaza açdi,
gətirib mal da satdi. Mən də ona yer verirdim. Ona görə də deyirdim ki, mən onu Bakıya, Azərbaycana ticarət
naziri vəzifəsinə aparacağam.
Bilirsiniz, mən o günlər haqqında bir tərəfdən, kədərlə danışıram, çünki biz çox çətin bir dövr keçirdik.
Ikinci tərəfdən, iftixar hissi ilə danışıram, çünki o çətin, ağır dövrdə biz yaşadıq, sinmadıq, əyilmədik, öz
torpağımızı müdafiə etdik və respublikamızı inkişaf etdirdik.
Xatirimdədir, Ağayi Əbdüləlizadə bir dəfə böyük bir nümayəndə heyəti ilə Naxçıvana gəlmişdi. O vaxt
qış idi. Naxçıvanlılar bilir ki, buranin qışı çox sərt olur. Mən onu qonaq çağırmışdım. Biz Naxçıvandakı qonaq
otağında oturmuşduq, üşüyə-üşüyə yemək yeyirdik, əlimizi cibimizdən çıxara bilmirdik. Paltomuz əynimizdə
idi. Dostum, bunlar yadındadir? Əli Əbdüləlizadə baxıb soruşdu ki, burada necə yaşayırsınız? Dedim ki, gör
indi biz burada necə yaşayırıq. Belə səhifələr olubdur.
Biz indi, bu gün tamamilə başqa şəraitdəyik. Doğrudur, Azərbaycanın hələ çox böyük çətinlikləri vardir.
O cümlədən, Naxçıvanın ən böyük çətinliyi odur ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə görə Naxçıvan bu
gün də Azərbaycanla, yəni Bakı ilə ancaq təyyarə vasitəsilə əlaqə saxlaya bilir. Başqa bir əlaqə yoxdur. Mən
burada yenə də İranın Azərbaycana, Naxçıvana yardımını qeyd edirəm və təşəkkürümü bildirirəm. Yollar
bağlananda İran hökuməti Naxçıvandan Bakıya avtomobillərin gedib-gəlməsi üçün yol verdi və biz həmin
yoldan indiyə qədər istifadə edirik. Görürsünüz, nə qədər faktlar, misallar vardır. Mən bundan da çoxunu deyə
bilərəm.
Beləliklə, bizim bugünkü günümüz İran-Azərbaycan dostluğunun bayramıdır, iftixarıdır. Iran böyük,
güclü bir dövlət, islam dinini qoruyub inkişaf etdirən bir dövlətdir. Islam inqilabı bu ölkənin həyatını kökündən
dəyişmiş, onun inkişaf etməsi, xalqın daha da yaxşı yaşaması üçün böyük imkanlar yaratmış və İranı şahlıq
istibdadından xilas etmişdir.
Iran İslam Cümhuriyyətidir. Biz bunu bir dövlət, ölkə, qonşu, dost kimi, necə varsa o cür qəbul edirik.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın siyasəti ondan ibarətdir ki, heç bir dövlət başqa bir dövlətin daxili işinə
qarışmamalıdır. Hər bir müstəqil dövlət öz həyatini öz xalqının istədiyi kimi qurmalıdır, xaricdən müdaxilə
olmamalıdır.
Mən bu sözləri ona görə deyirəm ki, Azərbaycanda bəzi adamlar, o cümlədən bizə müxalif olan adamlar
var. Onlar belə söhbətlər aparırlar ki, İranda azadlıq, filan yoxdur. Mən bu fikirləri tamamilə rədd edirəm. Hesab
edirəm ki, Azərbaycandan heç kəs İranın daxili işlərinə qarışmamalıdır. Mən bu gün bunu bəyan edirəm ki,
hamı bilsin.
Ancaq indi mətbuat azadlığıdır. Insanlar qəzetlərdə nə istəyirlər- onu yazırlar. O cümlədən, Azərbaycan
prezidenti Heydər Əliyev haqqında da, demək olar ki, hər gün müxalifət qəzetlərində yalan, böhtan məlumatlar
yazırlar. Bəzən İranın da bir sira qəzetlərində Heydər Əliyev haqqında yalanlar, böhtanlar yazırlar. Amma mən
nə ona, nə də buna fikir verirəm. Bu, əsas deyil. Mən bilirəm ki, o da yalandır, bu da yalandır, o da böhtandır,
bu da böhtandır.
Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətdir. Biz müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra bu yolu
tutmuşuq, bu yolla gedirik və bu yolla da gedəcəyik. Çünki son iki əsrdə Azərbaycanın həyatında yaranmış
proseslər Azərbaycanı məhz demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi inkişaf etdirməyin əsasını qoymuşdur.
Bu, bizim yolumuzdur. Biz bu yolla gedirik. Dünyəvi dövlət, eyni zamanda vicdan azadlığı; dünyəvi dövlət,
eyni zamanda islam dininin bütün mənəvi dəyərlərinin hamısından istifadə etmək - bundan kim necə istəyirsə, o
cür istifadə etsin -bu yol ilə gedirik. Görürsünüz, nə qədər maraqli, gözəl bir siyasətdir. Biz bu siyasəti aparırıq
və bu siyasəti də aparacağıq.
Hesab edirəm ki, hər bir ölkə başqa ölkənin dövlət quruluşuna, siyasətinə, daxili vəziyyətinə hörmətlə
yanaşmalıdir. Biz İranın daxili quruluşuna və daxili siyasətinə böyük hörmətlə yanaşırıq. Iran da Azərbaycanın
daxili vəziyyətinə, dövlət quruluşu prosesinə, dünyəvi dövlət olmasına hörmətlə yanaşır. Bu, bizim
dostluğumuzun, qardaşlığımızın əsas prinsiplərindən biridir.
Bizi daha da yaxınlaşdıran odur ki, xalqlarımızın qədim tarixi köklərinin hamısı birdir. Bizim tarixi
köklərimiz birdir. Biz bir kökə, bir tarixə malik insanlarıq. Ulu babalarımız İranda da, Azərbaycanda da bu gün
bizim üçün dəyərli olan ənənələri yaradıblar. Iran ilə Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bənzər olan digər ölkə
yoxdur. Əvvəllər, sovet hakimiyyəti vaxtında Araz çayı maneə idi, indi bu maneə də aradan götürülüb. Indi bu
çayın üzərində körpülər tikilir. Hesab edirəm, yeniləri də tikiləcək və bizim əlaqələrimiz daha çox inkişaf
edəcəkdir.
Mən bu gün İran xalqına sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Mən bu gün İran xalqına rifah arzulayıram.
Iran xalqı demokratik seçkilər əsasında öz dövlətinin başçısını, zati-aliləri Xatəmini ölkənin prezidenti seçibdir.
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Mən bu seçki başa çatan kimi Qərbin bir neçə ölkəsini təmsil edən mətbuat nümayəndələri qarşısında bildirdim:
Siz deyirsiniz ki, İranda demokratiya yoxdur. Bundan artiq nə cür demokratiya ola bilər? Həmin seçkilərin özü
İranda demokratiyanın çox yüksək səviyyədə olduğunu göstərir.
Ancaq təbiidir ki, hər ölkənin özünəməxsus xüsusiyyəti var. Mən heç razi ola bilmərəm ki, Azərbaycanda
hər bir şey Fransadakı, İngiltərədəki, Amerikadakı kimi olsun. Mən buna razı ola bilmərəm. Mən Azərbaycanda
demokratik dövlət yaradıram. Amma Azərbaycanın öz milli-mənəvi ənənələri vardır. Iranın da özünün millimənəvi ənənələri vardır. Iran islam dövlətidir. Belə bir şəraitdə demokratik seçkilər keçirmək, bir neçə
namizədin içərisindən xalqın iradəsi ilə prezident seçmək İran İslam İnqilabının ən gözəl nəticələrindən biridir.
Hesab edirəm ki, İran xalqi tərəfindən seçilmiş prezident, zati-aliləri Xatəmi İran ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsinə çox böyük diqqət göstərir. Mən onunla Tehranda görüşüb ətrafli söhbət
edərkən bunu hiss etdim. Ondan sonra bir sıra məktublar vasitəsilə əlaqələrimizdən də və xüsusən son dəfə
Azərbaycanda səfərdə olmuş Ağayi Əbdüləlizadə ilə söhbətimdən də bunu hiss etdim.
Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, əziz dostlar, siz də bilin və İran prezidenti zati-aliləri Xatəmi də
bilsin ki, Azərbaycanın prezidenti kimi, mən İran-Azərbaycan əlaqələrinin sağlam olması yolunda, onun daim
inkişaf etməsi üçün çalışıram və bundan sonra da çalışacağam. Bu, bizim xalqlarımız, dövlətlərimiz üçün
lazımdır. Mənim bu siyasətimi heç kəs dəyişdirə bilməz.
Bu gün biz islam dininin mənəvi dəyərlərinin təzahürünü bir daha görürük. Islam dininin mənəvi dəyərləri
ən yüksək qiymətə malikdir. Hər bir xalq həmişə özünün mənsub olduğu dini təbliğ edir, tərifləyir. Amma eyni
zamanda, müqayisə etməyə imkan vardır. Şübhəsiz ki, müqayisə edəndə görürsən ki, Həzrəti Məhəmməd
peyğəmbərin yaratdığı islam dini və onun yaratdığı Qurani-şərif əsrlər boyu bizim xalqlarımıza mənəvi qida
olmuşdur və bundan sonra da olacaqdır. Azərbaycan müsəlmanlari həmişə belə olacaqlar.
Mən İrandan gəlmiş qonaqlarımızı bir daha salamlayıram. Təbrizin imam cüməsi Ayətulla Mücrəndi
Şəbüstərinin buradakı çox dəyərli çıxışını məmnuniyyətlə dinlədim. Güman edirəm ki, biz bu cür çıxışlarla,
danışıqlarla, təmaslarla öz dostluğumuzu, qardaşlığımızı daha da irəliyə aparacağıq.
Irandan gəlmiş bütün qonaqlara təşəkkür edirəm. Sizinlə görüşümdən çox məmnunam və sizi, bütün
naxçıvanlıları bugünkü əlamətdar hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sağ olun.
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NAXÇIVANDA TİCARƏT-TƏDRİS MƏRKƏZİNİN TƏNTƏNƏLİ
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
10 oktyabr 1999-cu il
Əziz naxçıvanlılar!
Əziz dostlar!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Bu günlər biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyini qeyd edirik. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 75 il bundan öncə yaranması tarixi hadisədir və 75 il ərzində naxçıvanlılar, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının sakinləri çox böyük sınaqlardan çıxıblar, böyük çətinliklərdən keçiblər, Azərbaycanın əsas
ərazisindən Ermənistan torpaqları vasitəsilə aralı vəziyyətdə yaşayıblar, yaradıblar və inkişaf ediblər. Naxçıvan
75 il ərzində həm iqtisadiyyat, həm mədəniyyət, həm elm, həm təhsil, həm insanlarin rifah halının yaxşılaşması
sahəsində böyük inkişaf yolu keçibdir.
Naxçıvan qədim diyardır. Arxeoloji tapintıların təhlilinə görə demək olar ki, Azərbaycanin ən qədim
diyarlarindan biri Naxçıvandır. Bu, üç min il, dörd min il tarixi olan bir diyardır. Naxçıvanın böyük və zəngin
tarixi keçmişi vardır. Naxçıvan dəfələrlə dağıdılıb, amma insanlar yenidən qalxıb, qurub, yaradıblar.
Doğrudur, 75 il ərzində quruculuq işində Naxçıvanın çətinlikləri də çox olubdur. Bir çox illərdə
Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən Naxçıvana ögey münasibət olubdur. Amma bunların hamısına baxmayaraq,
Naxcıvan yaşayıb, Naxçıvan inkişaf edibdir. Hər halda, 1969-cu ildən sonra Naxçıvanda, bir şəhərdə yox,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün ərazisində aparılmış quruculuq işləri, inşaat, tikintilər, yaradılmış
binalar, qəsəbələrin, şəhərlərin simasının dəyişməsi buna əyani sübutdur.
Ancaq 1988-ci ildən Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü başlayandan Naxçıvanın da ağır günləri başladı.
Xüsusən 1990-1991-ci illərdə Naxçıvan ilə Azərbaycanın paytaxtı və Azərbaycanın başqa bölgələri arasında
əlaqələr kəsiləndən sonra, rabitə, yol, başqa əlaqələr kəsiləndən sonra Naxçıvan daha da ağır vəziyyətə düşdü.
O ağır illəri mən sizinlə bir yerdə oldum. O ağır illəri bir yerdə keçirdik. Onlar mənim üçün nə qədər çətin
olsa da, əzizdir. Çünki mən öz doğma torpağımda, öz həmvətənlərimlə birlikdə Naxçıvanın qorunub saxlanması
uğrunda mübarizə aparırdıq və bu mübarizədə də biz qalib gəldik.
Bilirsiniz ki, 1987-ci ildən, ümumiyyətlə, Azərbaycanda quruculuq işləri yox, dağıdıcılıq işləri getmişdir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı dağılmışdır, inşaat dayanmışdı, hərc-mərclik, qanunsuzluq, hakimiyyətsizlik və
bunun ağır nəticələrini Azərbaycan bu gün də hiss edir. 1993-cü ildə mən xalqın dəvəti ilə Azərbaycanın
rəhbərliyinə gəldiyim zaman Azərbaycan həddindən artıq fəlakətli bir vəziyyətdə idi. Naxçıvan ondan pis idi.
Çünki Naxçıvan Azərbaycandan tamamilə təcrid olunmuşdu.
İndi isə Azərbaycanda gedən quruculuq işləri, Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı, Azərbaycanda
aparılan islahatlar ölkəmizin simasını dəyişdirir. Ancaq bu cümlədən Naxçıvanda gedən işlər daha da
qiymətlidir. Çünki keçmişdə olduğu kimi, bu gün də Naxçıvan Azərbaycanın əsas ərazisindən təcrid edilmiş
vəziyyətdədir. Nəqliyyat çətin, təchizat işləri çətin. Belə bir vəziyyətdə Naxçıvanda son illərdə quruculuq işləri
gedir - məktəblər tikilir, xəstəxanalar tikilir, yaşayış evləri tikilir. O cümlədən, belə ticarət mərkəzləri də tikilir.
Bunlar bir daha onu göstərir ki, naxçıvanlılar ən çətin zamanlarda ruhdan düşmürlər, öz işlərini irəli aparırlar,
qururlar, yaradırlar. Bu ticarət mərkəzi, bu gözəl bina buna böyük bir nümunədir.
Mən məmnunam ki, Azərbaycanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Naxçıvanın rəhbərliyi ilə
birlikdə belə təşəbbüs irəli sürüblər və qısa müddətdə onu həyata keçiriblər. Mən həm Azərbaycanın Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyini, həm də Naxçıvanın rəhbərliyini təbrik edirəm və bu binanın tikilməsində,
yaradılmasında səy qoymuş insanların hamısına təşəkkür edirəm. Bu iki təbrik və təşəkkürlər Naxçıvan Ali
Məclisinin sədri Vasif Talıbova və Azərbaycanın əmək və əhalinin sosial Müdafiəsi naziri Əli Nağıyevədir.
Bu binanın qısa müddətdə yaranması onu göstərir ki, Naxçıvanın böyük quruculuq potensialı var və bu
potensialdan Naxçıvan bundan sonra daha da səmərəli istifadə edəcəkdir.
Vaxtilə Naxçıvana ögey münasibət var idi, vaxtilə naxçıvanlıları əzirdilər. İndi isə Azərbaycanın hər
yerinə olan münasibət Naxçıvana da göstərilir. Heç bir yerə ayrı-seçkilik yoxdur, o cümlədən Naxçıvana da. Nə
Naxçıvana üstünlük verilir, nə də Naxçıvana keçmişdə olduğu kimi ogey münasibət göstərilir.
Mən Azərbaycanın prezidentiyəm. Azərbaycanın hər bir guşəsi mənim üçün əzizdir. Amma Azərbaycanın
hansı şəhərində, hansı bölgəsində təşəbbüs göstərilirsə, iş aparılırsa, tikinti gedirsə, quruculuq işi gedirsə,
şübhəsiz ki, o təşəbbüs daha da böyük uğurlar qazanır, mənim tərəfimdən dəstəklənir və bəyənilir.
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Naxçıvan bundan sonra daha da böyük uğurlar əldə edəcəkdir. Arzu edərdim ki, bu təşəbbüskarlığınız
daha da inkişaf etsin və yeni-yeni nailiyyətlər qazanasınız.
Bu bina münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Burada çalışan adamlara müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Sizə, bütün naxçıvanlılara cansağlığı, səadət arzulayıram. Sağ olun.
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ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
ROBERT KOÇARYANLA GÖRÜŞÜ
11 oktyabr 1999-cu il
Naxçıvan MP-in Sədərək rayonu ərazisində, Azərbaycan-Ermənistan sərhədi yaxınlığında Azərbaycan
prezidenti Heydər Əliyevin və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın təkbətək görüşü olmuşdur.
İki saatdan artıq davam edən görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə həlli məsələləri ətraflı müzakirə edilmişdir. Prezidentlər münaqişənin sülh yolu ilə həlli məsələsini
ATƏT-in və onun Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətini nəzərdən keçirmiş və bu fəaliyyətin indi də davam
etdirildiyini vurğulamışlar.
Söhbət zamanı belə görüşlərin faydalı və səmərəli olduğunu bildirən prezidentlər münaqişəni sülh yolu ilə
həll etmək üçün hər iki tərəfin milli mənafelər naminə konstruktiv mövqe tutmasının və qarşılıqlı kompromislərə
getməsinin lazım olduğunu bildirmişlər.
Hər iki dövlət başçısı belə görüşləri davam etdirməyin vacibliyini qeyd etmişlər.
***
Görüş başa çatdiqdan sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələri üçün brifinqi
R o b e r t K o ç a r y a n (jurnalistləri göstərərək Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə dedi):
Səbirsizliklə gözləyirlər, biz deyək ki, bütün problemlər həll olunub və ilaxir.
Görüşlər lazımdır. Biz bütün məsələlər kompleksini müzakirə etdik. Mən deməliyəm ki, nizamlamaya
doğru irəliləmək asan deyil, çoxlu problemlər var. Deməliyəm ki, bugünkü görüş indiyədək görülmüş işləri bir
qədər yekunlaşdırdı. Təəssüflər olsun, yenə də deməyə məcburam ki, indiki halda biz təfsilat barədə danışa
bilmərik. Ancaq, zənnimcə, yaxın vaxtlarda siz daha ətraflı məlumat alacaqsınız.
Hesab edirəm, bir cəhət də çox mühümdür ki, biz bir-birimizlə görüşmək üçün Cenevrəyə, yaxud daha
harayasa getmir, sərhəddə görüşürük. Heydər Əliyeviçin söylədiyi kimi, bura bir vaxtlar iki respublikanın
rəhbərlərinin görüş yeri idi, burada hətta mitinqlər də keçirilirdi. Hələlik bu qədər deyə bilərəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bax, bu yerdə erməni və Azərbaycan xalqlarının mitinqini keçirirdik.
Mən prezident Koçaryanın dedikləri ilə tamamilə razıyam. Biz bu problemi kifayət qədər ətrafli təhlil
etdik. Siz bilirsiniz ki, münaqişə uzun müddətdir davam edir, on iki il bundan öncə meydana çıxmışdır, müxtəlif
mərhələlərdən keçibdir. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar - Birləşmiş Millətlər Təşkilati da, ATƏT də bununla
məşğul olublar, 1992-ci ildən ATƏT-in Minsk qrupu bu işlə məşğul olur. Yeri gəlmişkən, Minsk qrupunun
həmsədrləri indi bu işlə məşğuldurlar.
Müxtəlif təkliflər, müxtəlif variantlar olub, amma bunlar bizi heç cür razılığa gətirə bilməmişdir.
Məsələnin sülh yolu ilə həlli imkanlarını tapmaq üçün biz prezident Robert Koçaryanla bir daha ətraflı götürqoy etdik, müzakirə etdik.
Əlbəttə, münaqişə mürəkkəbdir, çox vaxt keçib, asanlıqla, bir dəfəyə razılığa gəlmək mümkün deyildir.
Ancaq mən hesab edirəm ki, bizim sonuncu görüşlərimiz, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bilavasitə
görüşləri faydalı olmuşdur. Bəlkə də əvvəlcə, biz bu dialoqa başlayanda, məsələnin həlli üçün belə faydalı
əməkdaşlıq edə biləcəyimizi təsəvvür etmək çətin idi.
Biz çox şeyi nəzərdən keçirdik. Amma qərarlara gəlib çatmaq üçün yenə vaxt lazımdır, yenə görüşlər,
yenə danışıqlar lazımdır. Əlbəttə ki, qarşılıqlı kompromislər lazımdır. Qarşılıqlı kompromislər olmadan bu
məsələni həll etmək çətin ki, mümkün olsun. Robert Setrakoviç, mən düşünürəm ki, kim hansı kompromislərə
gedə bilər. Bir sözlə, bizim görüşlərimiz hələ davam edəcəkdir.
Mən razıyam. Bu gün bundan artıq çətin ki, bir şey deyə bilək. Diqqətinizə görə sağ olun. Sağ olun ki,
buraya gəlmisiniz. Mən Ermənistandan gələnləri, ilk növbədə prezident Robert Koçaryanı və onun nümayəndə
heyətini burada, Azərbaycan torpağında salamlayıram. Ermənistandan gəlmiş mətbuat nümayəndələrini
salamlayıram və bu problemə, bizim görüşümüzə göstərdikləri diqqətə görə bütün jurnalistlərə - Ermənistan və
Azərbaycan jurnalistlərinə təşəkkür edirəm.
R o b e r t K o ç a r y a n: Mən bir-iki kəlmə əlavə etmək istəyirəm. İki prezidentdən biri kompromislər
barədə danışdı. Mən də deməliyəm ki, bəli, biz əsasən məhz kompromislərin dərəcəsini, başqa sözlə, danışıqlar
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prosesində bir-birimizə yaxınlaşmağı müzakirə etdik. Nizamlama da elə bu deməkdir. Yoxsa, elə çixar ki,
prezident Əliyev kompromislər barədə dedi, prezident Koçaryan isə yox. Ona görə də deyilənlərlə razıyam və
əlbəttə ki, qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm. Amma bilmirəm, bizə qoyun veriblər, ya yox?
H e y d ə r Ə l i y e v: Qoyun çoxdur, çünki mən buraya gələndə yolda çoxlu qoyun kəsirdilər. Hesab
edirəm ki, bax, elə buradaca qoyun kəsib bizə kabab verə bilərlər, onda biz qəti razılığa gələrik.
R o b e r t K o ç a r y a n: Gələn dəfə səhər yeməyi, nahar, yaxud şam yeməyi lazımdir. Bura mənim
xoşuma gəldi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu mümkündür. Bura yaxşı yerdir. Görüşü burada təşkil edənlər sağ
olsunlar, şərait yaxşıdir. Onu da deyə bilərik ki, bu otaq Cenevrədə görüşdüyümüz otaqdan pis deyildir. Sizin
maşınınız buradadır?
R o b e r t K o ç a r y a n: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, yaxşı yol, xudahafiz.
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NAXÇIVAN QARNİZONU "N" HƏRBİ HİSSƏSİNİN ŞƏXSİ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ NİTQİ
11 oktyabr 1999-cu il
Əziz əsgərlər, zabitlər, generallar!
Müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşmiş qoşun hissələri!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizə müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinə, hər
bir əsgərə, hər bir zabitə, hər bir döyüşçüyə özünüzü vətənin müdafiəçisi kimi gözəl bir peşəyə həsr etdiyinizə
görə hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Azərbaycan 8 il bundan öncə öz dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında Konstitusiya Aktı qəbul
edibdir. 8 ildir ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyur, saxlayır, möhkəmləndirir. Hər bir müstəqil dövlətin öz
torpaqlarını, ərazisini, dövlətini, xalqını müdafiə etməyə qadir olan ordusu, silahlı qüvvələri olmalıdır. Mən
məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, müstəqil Azərbaycanın bu gün güclü ordusu, silahlı qüvvələri Azərbaycanın dövlətini, dövlətçiliyini, müstəqilliyini, Azərbaycan xalqının təhlükəsizliyini, ölkəmizin
torpaqlarını qorumağa, müdafiə etməyə qadir olan silahlı qüvvələri vardır. Bu, bizim son illər əldə etdiyimiz ən
böyük nailiyyətdir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman onun ordusu yox idi, amma bununla
bərabər artıq 1988-ci ildən Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində torpaqlarımızı müdafiə
etmək üçün ölkəmiz döyüşlər aparırdı. Təbiidir, mütəşəkkil ordusu olmayan, Ermənistanın təcavüzünə hazır
olmayan bir ölkədə uğurlu döyüşlər aparmaq mümkün deyildi. Bu uğursuzluqların səbəblərindən biri də ondan
ibarət idi ki, hələ sovet hakimiyyəti dövründə, 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana Dağlıq Qarabağ ilə
əlaqədar torpaq iddiası edərkən Azərbaycan bunun qarşısını almaq üçün lazımi dövləti tədbirləri görə bilmədi.
Ermənistan tərəfi belə bir təcavüzə hazırlaşırdı, - bu, artıq göz qabağında idi, - əhali orada silahlanırdı. Ancaq
təəssüflər olsun ki, Azərbaycan isə, - Azərbaycan deyəndə mən onun rəhbərlərini nəzərdə tuturam, - bu
məsələlərə çox biganə yanaşmışdı, Azərbaycan torpaqlarının qorunması üçün xalqın döyüş ruhunu yüksəltmək,
xalqı öz torpağını müdafiə etməyə qaldırmaq, vətənpərvərlik tərbiyəsi aparmaq işlərini demək olar ki, tamamilə
buraxmışdı.
Bundan əlavə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü başlayandan sonra Azərbaycanda bəzi qüvvələr
özlərinə silahlı dəstələr yaratdılar və Azərbaycan torpaqlarını, Dağlıq Qarabağ ətrafında olan torpaqları müdafiə
etmək əvəzinə, bu fürsətdən istifadə edərək silah əldə edib daxildə silahlı dəstələrlə bir-biri ilə vuruşmağa,
hakimiyyət mübarizəsinə başladılar.
Bunlar hamısı Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitliyi pozdu. Bunlar hamısı Azərbaycan xalqının
birləşməsinə, bir yumruq kimi güc toplayıb Ermənistan silahlı qüvvələrinin qarşısını almasına nəinki təminat
vermədi, hətta çox maneçilik etdi. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı öz
yerindən, yurdundan zorla çıxarılıbdır.
Azərbaycanda bu cür hərc-mərclik, hakimiyyətsizlik, dərəbəylik bir neçə il hökm sürdü. Nəhayət, bunlar
bir tərəfdən Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasına gətirib çıxardı,
digər tərəfdən isə Azərbaycanın daxilində vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. 1993-cü ilin iyun ayında
Azərbaycanda artıq vətəndaş müharibəsi başlandı, Azərbaycan parçalanmağa başladı. Ölkəmiz dağıdılmaq
təhlükəsi qarşısında idi. Bu zaman da Azərbaycanın lazımi səviyyədə ordusu yox idi. Artıq dövlət müstəqilliyi
əldə edəndən iki ildən çox bir dövr keçməsinə baxmayaraq, daxili münaqişə, hakimiyyət mübarizəsi o yerə
gətirib çıxardı ki, o vaxtkı Azərbaycan iqtidarı Ermənistan silahlı birləşmələri ilə vuruşmağı, torpaqların
müdafiəsini də unudaraq bir çox silahlı qüvvələri cəbhədən çıxarıb Azərbaycanın daxilində hakimiyyət
mübarizəsi etməyə başladı.
Həmin silahlı qüvvələrin bir qismini o vaxt Xalq Cəbhəsi iqtidarı tərəfindən Dağlıq Qarabağda
Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi, Azərbaycan Ordusunun hamısının baş komandanı təyin
edilmiş, heç bir hərbi peşəyə malik olmayan Surət Hüseynov ölkədə hakimiyyəti ələ keçirmək üçün cəbhədən
geri çəkdi. Bununla bərabər, o vaxtkı Xalq Cəbhəsi iqtidarı Surət Hüseynovun dəstələrindən özünü qorumaq
üçün ordunun digər hissəsini cəbhədən çəkib Bakıya gətirdi.
Eyni zamanda, yenə də Azərbaycanı dağıtmağa cəhd göstərən, Xalq Cəbhəsinin içindən çıxmış, heç bir
hərbi peşəyə malik olmayan, ancaq polkovnik rütbəsinə kimi gəlib çatan və böyük bir hərbi dəstəyə rəhbərlik
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edən Əlikram Hümbətov həmin hərbi dəstəni cəbhədən çıxararaq, Lənkəran bölgəsinə aparıb orada özü üçün
yeni bir "respublika" yaratmağa cəhd göstərdi.
Beləliklə, Azərbaycan artıq parçalanırdı və müxtəlif qüvvələr hakimiyyət mübarizəsi apararaq vətəndaş
müharibəsinə qoşuldular. Ən ağır cəhət ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın o vaxt hələ tam yaranmamış ordusuna
rəhbərlik edən adamlar da peşəkar hərbçilər yox, küçədən çıxmış - biri yun fabrikinin direktoru, yaxud yun
tədarükçüsü, digəri hansısa məktəbdə müəllim, o biri hansısa polis idarəsində, nə bilim, xırda bir vəzifədə
işləmiş adamlar idilər.
Azərbaycan Ordusunun yaranmasının ilk illəri belə ağır, çətin dövrdə oldu. Məhz bunların nəticəsində,
ancaq buna görə, Azərbaycanın o vaxtkı iqtidarları - 1988-ci ildən başlayaraq 1993-cü ilə qədər - yalnız özləri
haqqında düşündüklərinə görə, yalnız öz hakimiyyətlərini bərkitmək üçün, yaxud birinin o birisinin əlindən
hakimiyyəti alması üçün daxili mübarizə apardıqlarına görə Azərbaycanın vətənpərvər, canını torpaq yolunda
şəhid etməyə hazır olan yüzminlərlə insanı başsız qaldı.
Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan oğulları bütün bu daxili münaqişələrdən, bütün bu cürbəcür çirkin
hərəkətlərdən kənarda olaraq torpaqlarımızı qoruyurdular. Onların bir çoxu torpaqlarımızı qoruyarkən şəhid
oldular. O illərdə Azərbaycan tarixdə görünməmiş qədər şəhidlər verdi. O şəhidlərə nə hakimiyyət, nə var, nə də
dövlət lazım idi. Onlar torpaq uğrunda, Azərbaycan uğrunda, öz xalqının mübarizəsi uğrunda qəhrəmancasına
döyüşürdülər, şəhid olurdular.
Ancaq təəssüflər olsun ki, onların ümumi bir rəhbərliyi, ümumi peşəkar komandanlığı olmadığına və bu
döyüşləri aparmaq üçün onlara lazımi silah-sursat verilmədiyinə və başqa səbəblərə görə biz çox itkilər verdik,
qan töküldü, Azərbaycan xalqı şəhidlər verdi. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarını işğal edə
bildilər. Bu, bizim ordumuzun yaranmasının və müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranmasının ilk illəri haqqında
qısaca fikirlərdir.
1993-cü ildən etibarən Azərbaycanda ordu quruculuğu, dövlətçilik, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesi başlandı. Biz bu işi sürətlə aparırdıq. Ancaq yenə də bizə mane olmaq istəyirdilər. O silahlı
dəstələr Azərbaycanda hələ yenə də mövcud idi. Onlar 94-cü ilin oktyabr ayında yenə də silah gücü ilə
Azərbaycanda dövlət çevrilişi etməyə cəhd göstərdilər. Amma xalq öz sözünü dedi və o cinayətlərin qarşısı
alındı, onlar öz cəzalarını çəkdilər. Ondan altı ay sonra - 1995-ci ilin mart ayında başqa bir silahlı dəstə yenidən
silah gücü ilə Azərbaycanda hakimiyyəti ələ almaq istədi. Bunun da qarşısı Azərbaycanın artıq güclü silahlı
qüvvələri tərəfindən alındı.
Bunlar hamısı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin böyük sınaqdan keçməsini göstərdi. Bu hadisələr - 94-cü
ilin oktyabr, 95-ci ilin mart hadisələri Azərbaycan xalqının birliyini, yekdilliyini nümayiş etdirdi. Həmin o
qanunsuz silahlı dəstələr və vaxtilə hakimiyyətdə olub, sonra qaçıb gizlənib, bir müddətdən sonra müxalifət
kimi fəaliyyətə başlayan insanlar gördülər və əgər kor deyillərsə, görməlidirlər ki, dövləti necə qurmaq olar,
ordunu necə yaratmaq olar, ordu necə yarana bilər.
İndi, son illərdə bizim Azərbaycanın dövlətçiliyimizə layiq, müstəqilliyimizə layiq güclü ordusu
yaranıbdır. Burada Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisini, torpağını daim müdafiə etməyə hazır olan hərbi
dəstələr yerləşir.
Azərbaycanda gedən bu proseslər Naxçıvan Muxtar Respublikasında da müəyyən qədər öz əksini tapdı.
Naxçıvanlılar bilir və bütün Azərbaycana məlumdur ki, 1990-91-ci illərdə biz burada ordumuz olmadan, lazımi
qədər silahlı dəstələrimiz olmadan Naxçıvanı qoruduq, saxladıq. Naxçıvanla Ermənistan arasında mümkün olan
bəzi fitnəkarlıqlar yaranmasının qarşısını aldıq, münaqişəyə yol vermədik və Naxçıvan qorundu.
Mənim xatirimdədir, o vaxtlar - 90-91-ci illərdə, 92-ci ilin avqustuna qədər burada hələ sovet ordusunun
hissələri yerləşirdi: 75-ci motoatıcı diviziya. Onun da bir alayı burada yerləşirdi. Mən o vaxt Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sədri olaraq hələ Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda olan hərbi hissələrlə sıx
əlaqə saxlayırdım. Çünki bunlar bizə lazım idi. Naxçıvanı Ermənistanın hərbi təcavüzündən qorumaq üçün bu
əlaqələr, bu əməkdaşlıq bizə lazım idi. O vaxt da mən buraya gəlmişdim. O, sovet ordusunda ən yüksək
göstəricilərə malik olan bir alay idi.
1992-ci ilin yayında, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini artıq əldə edəndən sonra Azərbaycan ərazisindəki
Rusiya qoşunları, yəni sovet ordusunun hissələri Rusiyanın sərəncamına keçmişdi. Rusiyanın hərbi hissələri
Azərbaycanda ilk dəfə Naxçıvandan çıxarıldı. Biz öz əməkdaşlığımızla, apardığımız düzgün siyasətimizlə
onlara anlatdıq ki, 75-ci diviziyanın Azərbaycanda qalmasına ehtiyac yoxdur. Onlarla danışıqlar apardıq və
mənim danışıqlarım çox ciddi xarakter daşıyırdı. Mən o vaxt Moskvaya, Rusiyanın rəhbərliyinə də müraciət
etdim, onlara da anlatdım ki, burada Rusiya diviziyasının qalması mümkün deyildir. Biz xoşluqla, razılıqla
həmin diviziyanın, o cümlədən burada yerləşmiş hərbi hissənin şəxsi heyətini buradan çıxardıq.
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Ancaq nə cür çıxardıq? Danışdıq, buradan ancaq şəxsi heyət çıxdı, öz əşyaları ilə. Bütün silah-sursat,
burada yaradılmış hərbi qurğular, diviziyanın burada olan bütün əmlakı Naxçıvan Muxtar Respublikasına təhvil
verildi. O təhvil-təslim aktları indi də buradadır. Orada hər bir tüfəng, hər bir tapança, hər bir pulemyot
yazılmışdır. O vaxt Naxçıvanın başçısı kimi, mənim məqsədim ondan ibarət idi ki, nizami ordu hissəsinin silahsursatını, maddi-texniki bazasını, binalarını qoruyub saxlayaq.
Ancaq təəssüflər olsun ki, artıq o vaxt Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə idi və onlar Naxçıvanda
təxribatla məşğul idilər. O vaxt Azərbaycanın müdafiə naziri müdafiədən, hərbi işdən heç bir məlumatı olmayan
Rəhim Qazıyev kimi yaramaz adam idi. Amma bu, təkcə müdafiə nazirinin işi deyildi, başqalarının da işi idi. O
cümlədən, Azərbaycanın o vaxtkı prezidentinin işi idi.
Bəli, bizdən soruşmamış vaxtilə sahə müvəkkili olmuş bir adamı gətirib burada komandan qoydular. Mən
o vaxt ürək ağrısı keçirirdim - mənə məlumatlar gəlirdi ki, burada olan şeylər dağıdılır, satılır, hərbi sursat
satılır, burada olan böyük hərbi texnika sıradan çıxarılır və böyük cinayətlər edilir. Böyük zərbə vuruldu.
Ancaq 93-cü ildə mən Azərbaycanda hakimiyyətə yenidən dönəndən sonra çalışdım ki, burada vurulan
zərbələrin qarşısı alınsın. Qarşısını da ala bildik. Təkcə burada yox, o vaxt Sovet İttifaqının Naxçıvanda
yerləşən 41-ci sərhəd dəstəsinin də şəxsi heyətini buradan çıxarıb onun bütün əmlakını, silah-sursatını, madditexniki bazasını Azərbaycanın, Naxçıvanın sərəncamına aldıq. Oranı da dağıtdılar, qısa bir müddətdə dağıtdılar.
O vaxt mənim ürəyim ağrıyırdı. Ancaq hakimiyyət o vaxt Xalq Cəbhəsinin əlində idi, onlar bu işləri birbaşa
görürdülər. Buraya toplaşmış quldurlar, yaramaz adamlar, heç bir savada, biliyə malik olmayan adamlar böyük
zərbələr vurdular.
İndi mən yenidən bu hərbi hissəyə gəlmişəm. Məlumatım var, daim soruşuram, Naxçıvandakı silahlı
qüvvələrin vəziyyətini bilirəm. Eyni zamanda, görürəm ki, son illərdə burada böyük bərpa işləri gedibdir, bu
alayın keçmiş siması özünə qayıdıbdır. Burada deyildi ki, hərbi hissələrə 98 faiz zabitlər rəhbərlik edirlər.
Yararlı, qəhrəman əsgərlər var. Burada lazımi işlər görülür və deyə bilərəm ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ərazisində olan hərbi hissə Azərbaycan Ordusunun qabaqcıllarından biridir.
Hörmətli zabitlər, hörmətli komandirlər, hörmətli əsgərlər, bunları siz yaratmısınız. Burada Azərbaycan
Ordusunun çox güclü bir hissəsi yerləşibdir. Burada Azərbaycan Ordusunun yüksək vətənpərvərlik ruhu ilə
yaşayan, hərbi peşəni mənimsəyən və hər an, hər saniyə Azərbaycanın torpaqlarını qorumağa qadir olan, özünü
vətən yolunda şəhid etməyə qadir olan döyüşçüləri yerləşibdir. Bu, məni çox sevindirir, həddindən artıq
sevindirir.
Bilin ki, Azərbaycan Ordusunun başqa hissələrində də eyni vəziyyətdir. Beləliklə, son illərdə
Azərbaycanda müstəqil dövlətimizə layiq olan və bu gün Azərbaycanı müdafiə etməyə qadir olan ordu yarada
bilmişik. Bu, bizim böyük nailiyyətimizdir. Ancaq əgər o təxribatlar olmasaydı, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edən kimi ölkədə layiqli rəhbərlik olsaydı, ordu quruculuğu prosesi normal vəziyyətdə
aparılsaydı, şübhəsiz ki, torpaqlar da əldən getməz, ordumuz daha da güclü olardı.
Ancaq mən inanıram ki, Azərbaycan Ordusunda, o cümlədən Naxçıvanda gedən işlər ordumuzu gündəngünə gücləndirir. İndi yüksək hərbi peşə əldə etmək, onu mənimsəmək hər bir zabitin, hər bir əsgərin müqəddəs
vəzifəsi olubdur. Mən belə hiss edirəm. Ancaq arzu edirəm ki, bundan da yaxşı olsun. Arzu edirəm ki, hər bir
Azərbaycan əsgəri, birincisi, vətənpərvərlik ruhu ilə yaşasın. İkincisi, əsgərlik dövründə hərbi peşəni tam
mənimsəsin. Üçüncüsü, ordu nizam-intizamına həmişə sadiq olsun. Dördüncüsü, ordunun nüfuzunu, ölkəni,
xalqı müdafiə etmək kimi şərəfli peşəni sevsin. Əsgərlik vaxtı qurtarandan sonra da, harada işləyibişləməməsindən asılı olmayaraq, istənilən vaxt yenə də ordu sıralarında durmağa hazır olsun.
Mən arzu edirəm ki, bizim zabitlər öz biliklərini, təcrübələrini artırsınlar. Hərbi peşələrini
təkmilləşdirsinlər, əsgərlər üçün nümunə - nizam-intizam nümunəsi, qəhrəmanlıq nümunəsi, peşəkarlıq
nümunəsi, vətənpərvərlik nümunəsi olsunlar.
Mən arzu edirəm ki, bütün Azərbaycan xalqı bizim yaratdığımız ordu ilə fəxr edərək, eyni zamanda böyük
hərbi vətənpərvərlik hissi ilə yaşasın. Mən arzu edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı ordunu sevsin və
orduya yardım etsin.
Mən arzu edirəm ki, hər bir Azərbaycan gənci Azərbaycan Ordusunda xidmət etməyi özünün müqəddəs
vəzifəsi kimi qəbul etsin. Orduda xidmət etməyən gənc cəmiyyətdə böyük hörmət qazana bilməz. Cəmiyyətdə,
gələcək həyatda hörmət qazanmaq istəyən gənc gərək mütləq, mütləq əsgərlik borcunu yerinə yetirsin. Əsgərlik
borcunu yerinə yetirmək hər bir azərbaycanlı gəncin müqəddəs vəzifəsidir. Mən bu gün bir daha bütün
Azərbaycan gənclərini bu müqəddəs borclarını yerinə yetirməyə dəvət edirəm.
Mən bu gün Azərbaycanın əsgərlərinə, Azərbaycanın zabitlərinə, Azərbaycanın Ordusuna bir daha böyük
məhəbbətimi bildirirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın prezidenti, Ali Baş Komandan kimi mən orduya
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qayğını, diqqəti gündən-günə artırıram və bundan sonra da artıracağam. Sizdən də dövlətin bu qayğısına,
diqqətinə cavab olaraq sədaqətli xidmət gözləyirəm. Əminəm ki, belə də olacaqdır.
Azərbaycan Ordusuna uğurlar olsun!
Naxçıvan Muxtar Respublikasında xidmət edən əsgərlərə, zabitlərə, bütün ordu hissələrinə uğurlar olsun!
Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsinə həmişə hazır olun! Sağ olun.
Əziz əsgərlər və zabitlər! Mənim proqramım indi başqa böyük tədbirlərlə əlaqədardır. Ona görə də mən
burada, sizinlə birlikdə olmaq imkanına malik deyiləm. Təəssüf edirəm ki, burada sizin təntənəli marşınızı öz
gözümlə görməyəcəyəm. Amma bilirəm ki, çox yüksək nizam-intizama və qanun-qaydaya maliksiniz. Ona görə
də mən sizi tərk edir və bu işlərə rəhbərliyi komandana həvalə edirəm. Sağ olun.

574

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

YUSİF MƏMMƏDƏLİYEV ADINA NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN
YENİ TƏDRİS KORPUSUNUN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞINDA NİTQİ
11 oktyabr 1999-cu il
Əziz dostlar!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Əziz naxçıvanlılar!
Əziz ziyalılar!
Mən bu gün Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllim, professor və tələbə kollektivi ilə burada bu
görüşümdən həddən ziyadə şadam. Sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və sizə - Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ziyalılarına, gənclərinə, tələbələrinə, müəllimlərinə öz hörmət, ehtiramımı bildirirəm.
Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük
töhfələri olmuşdur. Naxçıvan həmişə böyük şəxsiyyətlərlə fərqlənmiş və bu şəxsiyyətlər alimlər, münəccimlər,
şairlər, memarlar, dövlət xadimləri, siyasi xadimlər olmuşlar. Naxçıvan həmişə Azərbaycanın yüksək ziyalı
yetişdirən bir diyarı olmuşdur. Naxçıvan Dövlət Universitetinin bu gün mövcud olması Naxçıvanda min illər
bundan öncə elmin, mədəniyyətin varlığının, inkişafının məntiqi nəticəsidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Universiteti Azərbaycanın ən dəyərli, qabaqcıl ali
məktəblərindən, ali təhsil ocaqlarından biridir. Universitetin yaranma tarixi haqqında burada artıq deyildi. Siz
hamınız bunları bilirsiniz. Çox xoşbəxtəm ki, mən - bu universitetin yaranmasının təməlini qoyan insanlardan
biri və onun təşəbbüskarı 30 il ondan sonra yenə də buradayam, sizinləyəm, bu universitetin ötən bu müddətdə
nə qədər böyüməsini, inkişaf etməsini öz gözlərimlə görürəm.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Yusif Məmmədəliyev adına Dövlət Universitetinin bu günü məni bəlkə
sizdən də çox sevindirir. Təbiidir, burada zəhmət çəkmiş hər bir insan, universitet yaranandan burada çalışanlar
bu gün öz zəhmətinin bəhrəsini görürlər. Bu universitetdə vaxtilə təhsil alıb, indi müəllimlik edənlər də öz
zəhmətlərinin nəticəsini görürlər.
Mən buraya gələrkən universitetin qocaman müəllimləri, professorları ilə görüşdüm. Köhnə dostlarımı Səfərəli Babayevi, Yunis Qasımovu və başqalarını bir daha gördüm. Mən onları xatırlayıram. Mən nəinki 30 il
bundan öncəni, 50 il bundan öncəni də xatırlayıram.
Mən 40-cı illərdə Naxçıvanda işləyərkən həmin bu ali məktəbdə bu gün gənclərə yüksək təhsil verənlərin
çoxu mənimlə bir yerdə idilər. Biz Naxçıvanda onlarla bir yerdə çalışırdıq, Naxçıvanı inkişaf etdirmək
istəyirdik. Onda biz gənc idik, ancaq əlimizdən gələni edirdik. Biz çox işlər gördük. Naxçıvanın siması nə qədər
dəyişilibdir! Bu dəyişikliyin ən gözəl nümunəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Yusif Məmmədəliyev adına
Dövlət Universitetidir.
Yaşlı adamlar bilirlər ki, vaxtilə, keçmişdə bu yer Çar Rusiyasının kazaklarının, ordusunun yerləşdiyi
ərazi olubdur. Sonra buradakı binaları 41-ci Naxçıvan sərhəd dəstəsinə vermişdilər. Onlar burada yerləşirdilər.
Uşaqlıq illərimi yadıma salıram. Mən hələ gənc ikən bəzən buraya gəlirdim, buradakı rus sərhədçilərinin at
çapmalarına, yaxud at üstündə qılınc oynatmalarına baxırdım. Burada bir xəstəxana da var idi. Naxçıvanın
mərkəzindən həmin xəstəxanaya gəlmək üçün xeyli yol vermək lazım idi. Biz indi bu yolu avtomobillə tez
gəlirik. Ancaq o vaxt piyada gəlib, piyada gedirdik. Bəzən yay vaxtı da buraya gəlib-getmək çox çətin olurdu.
Xatirimdədir, demək olar ki, 8-10 yaşımda mənim burnumdan qan açıldı. Anam nə qədər çalışdısa da ki,
bu qanı saxlaya bilmədi. Anam məni yanına aldı, burnumdan qan axa-axa biz burada olan xəstəxanaya piyada
gəldik. Buradakı həkimlər mənə kömək etdilər, yoxsa qan məni tamamilə aparırdı. O günlər yadımdadır. Mən
bunları nə üçün xatırlayıram? Çünki bu yer keçmişdən, hələ qədim zamanlardan böyük bir məskən olmuşdur.
Bura əvvəl rus ordusunun, sonra sovet ordusunun, sovet sərhəd dəstələrinin olmuşdur.
Bu universiteti, sonra isə onun filialını yaradanda fikirləşdik ki, bu, harada yerləşsin. O vaxt o, buradakı
binaların bəzilərində yerləşdirildi. Bəli, amma universiteti yerləşdirmək üçün burada olan sərhəd dəstəsini
köçürmək lazım idi. Mən təşəbbüs göstərdim. Sərhəd dəstələri binalarının tikilməsinin respublika büdcəsindən
keçməməsinə - o vaxt bu, İttifaq büdcəsindən keçirdi - baxmayaraq, mənim xüsusi qərarımla Azərbaycan
büdcəsindən pul ayrıldı. Mən indi sizə məlum olan yerdə o vaxt sərhəd dəstəsi üçün qərargah, bina tikdirdim,
buranı boşaltdırdım və Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna verdim.
Ancaq təbiidir ki, yeni yaranmış ali məktəb bu köhnə binalarda çox yaşaya bilməzdi. Ona görə də burada
universitet şəhərciyi tikilməsi barədə qərar qəbul etdik. Bu universitet şəhərciyinin baş planı vardır. Buradakı
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tədris korpusları, yataqxana və bu böyük sahənin hamısı Naxçıvan Dövlət Universitetinə verilibdir.
Şübhəsiz ki, bizim gördüyümüz işlər öz nəticəsini verdi. Naxçıvan Dövlət Universiteti artıq özü üçün
müəyyən şərait əldə etdi. Amma biz bununla kifayətlənmədik. Biz universiteti daha da genişləndirmək
istəyirdik. Ona görə də bir neçə yeni binanın tikilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Bu binaların biri də indi
biz açılışına toplaşdığımız binadır.
Bəli, mən istəyirdim ki, bu bina qısa vaxtda tikilsin. Amma sonrakı hadisələr bunların hamısını dağıtdı.
Mən 1990-cı ildə Moskvadan yenidən Naxçıvana gələrkən bu işlə dərhal maraqlandım. Ancaq o vaxt elə bir
imkanım yox idi. Mən 1991-ci ilin sentyabr ayında naxçıvanlıların iradəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına
rəhbər, Ali Məclisə sədr seçildim. O vaxt da bu barədə bir iş görməyə çalışdım. Xatirinizdədir, o zaman sadəcə,
lazım idi ki, Naxçıvanda insanlar yaşaya bilsinlər, soyuqdan donmasınlar, elektrik enerjisi, vaxtlı-vaxtında su,
ərzaq ala bilsinlər. Çünki o vaxt Ermənistanın blokadası nəticəsində Naxçıvan Azərbaycandan Naxçıvana gələn
bütün xətlər - elektrik, qaz xətləri, avtomobil yolları, dəmir yolu kəsilmişdi. Demək, o vaxt yaşamaq uğrunda
mübarizə aparmaq lazım idi və biz mübarizə aparırdıq.
İndi qaz haqqında danışanda nə yadıma düşür? Mən Azərbaycanın bütün kəndlərini qazlaşdırdım, o
cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasına da qaz xətti çəkdirdim. Mən həmin kəməri Dağlıq Qaradağdakı,
Sisyandakı hündür dağların başından gətirdib Naxçıvana qaz çəkdirdim və muxtar respublikanın hər yerini
qazlaşdırdım.
Mən 1990-cı ildə buraya gələndə Şahbuz rayonundakı Keçili kəndinə getdim. Onda hələ bura qaz gəlirdi.
Mən yaşlı adamlarla görüşdüm. Bir yaşlı kişinin o vaxtkı sözü indi yadıma düşür. O dedi ki, oğlum, mən
Keçilidə hər gün səhər durub kibriti çəkərək bu qazı yandıranda həmişə sənə dua etmişəm. Bu faktı nə üçün
yada salıram? Bəli, o vaxtlar ki, Azərbaycanda, məndə imkanlar var idi, mən həmin imkanlardan tamamilə
istifadə edib, Azərbaycan xalqının rifah halını yaxşılaşdırmağa çalışırdım. Ancaq sonra bunların hamısı kəsildi,
Naxçıvan qazsız, elektrik enerjisiz, susuz, yolsuz qaldı.
Buna baxmayaraq, mən yenə də universitet haqqında düşünürdüm, əlaqə saxlayırdım. Ancaq o zaman çox
iş görməyə imkan yox idi. Lakin mən 1993-cü ildə yenidən Azərbaycana rəhbər seçiləndən sonra Azərbaycanın
hər yerinə, hər bir universitetinə, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetinə göstərdiyim qayğı kimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Universitetinə də qayğı göstərməyə başladım. İndi blokada şəraitində yaşayan, yolu
olmayan, Bakı ilə ancaq təyyarə vasitəsilə əlaqə saxlayan Naxçıvan belə bir binanın tikilib başa çatmasını təmin
edib və burada yeni bir tədris korpusu yaradıbdır. Bu, böyük hadisədir.
Amma bu, son illər Naxçıvanda gedən quruculuq işində yeganə hadisə deyildir. Biz dünən bir TicarətTədris Mərkəzinin binasını açdıq. O, çox gözəl binadır. Bilirsiniz ki, dünən biz vaxtilə mənim təşəbbüsümlə
tikintisinə başlanmış böyük məscid binasını da açdıq. İndi Naxçıvanda məktəblər tikilir. Azərbaycanın çox
yerlərində məktəblər tikilmir, amma Naxçıvanda tikilir. Muxtar respublikada xəstəxanalar tikilir. Yəni
Azərbaycanın başqa bölgələrinə nisbətən Naxçıvanda ən çətin şəraitdə yaşayan insanlar quruculuq işləri ilə
məşğul olurlar, zəhmət çəkirlər, fədakarlıq, vətənpərvərlik göstərirlər. Sağ olun.
Güman edirəm ki, bunlar Naxçıvanda quruculuq işlərinin hələ yeni mərhələsidir. Bundan sonra da çox
işlər görüləcəkdir. Naxçıvan yaşayıb, yaşayır, Naxçıvan blokada şəraitində əyilməyibdir, dözübdür, bundan
sonra da yaşayacaqdır.
Mən bu gün böyük iftixar hissi keçirirəm ki, 30 il bundan öncə əsasını qoyduğumuz bu gözəl təhsil ocağı
indi böyük şöhrətə malikdir. Qonşu ölkələrdən - Türkiyədən, İrandan dünyanın başqa universitetləri ilə elmi,
təhsil və başqa əlaqələri vardır. Bunlar hamısı bir daha onu sübut edir ki, Naxçıvanda təhsilə, elmə, mədəniyyətə
həmişə qayğı göstərilir, yüksək münasibət göstərilir və naxçıvanlılar da nəyə qadir olduqlarını dünyaya həmişə
nümayiş etdiriblər.
Əziz dostlar, bu gün Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin yeni təhsil binasının
açılışı münasibətilə mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, siz bu gözəl binadan universitetdə təhsilin,
elmin inkişaf etməsi üçün daha da səmərəli istifadə edəsiniz.
Universitetin professor-müəllim heyətinə ali təhsilin, elmin, mədəniyyətin inkişafında yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Universitetin tələbələrinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün tələbələrinə, gənclərinə
cansağlığı, yüksək vətənpərvərlik, təhsil uğrunda daim mübarizə aparmaq üçün əzm arzulayıram. Naxçıvan
gənclərinə hərbi vətənpərvərlik hisslərini daha da yüksəltməyi arzulayıram. Naxçıvan gənclərinə arzu və tövsiyə
edirəm ki, onlar indiki nəsillər kimi, bizim kimi Naxçıvanı qursunlar, yaratsınlar, inkişaf etdirsinlər, daha da
yüksəltsinlər.
Biz XXI əsrə qədəm qoyuruq. XXI əsr gənclərin əsridir. Biz yaratdığımız, qurduğumuz müstəqil
Azərbaycan dövlətini, müstəqil Azərbaycanı gənclərə tapşırırıq. Bizim işimizi gənclər davam etdirməlidir.
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Gənclərin vəzifəsi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi
dövlət quruculuğu prosesində fəal iştirak etmək, ölkəmizin iqtisadiyyatını, mədəniyyətini, elmini inkişaf
etdirməkdir.
Ümidvaram ki, Azərbaycanın bugünkü gəncləri, o cümlədən Naxçıvanın gəncləri, Naxçıvan Dövlət
Universitetinin tələbələri bunların hamısına qadirdir və biz gələcəkdə onların gözəl işlərinin nəticələrinin şahidi
olacağıq.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, səadət, xoşbəxtlik, bütün işlərinizdə uğurlar
arzu edirəm. Sağ olun.
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NAXÇIVAN MR-in TƏŞKİL OLUNMASININ 75 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ TƏNTƏNƏLİ
YUBİLEY İCLASINDA NİTQİ
12 oktyabr 1999-cu il
Əziz naxçıvanlılar!
Əziz bacılar, qardaşlar, dostlar!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün sakinlərini Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci
ildönümü, bayram münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqil Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycan dövlətinin ayrılmaz
hissəsidir, gözəl guşələrindən, diyarlarından biridir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci ildönümü bayramı
bütün Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarının, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bayramıdır. Mən sizə naxçıvanlılara bütün Azərbaycan xalqının salamlarını, xoş arzularını, səmimi təbriklərini çatdırıram.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ildönümü ilə əlaqədar mərasimlərə Azərbaycanın paytaxtı Bakıda da
çox böyük maraq var. Mənə dedilər ki, həddindən çox insanlar, cürbəcür, müxtəlif təbəqələrə mənsub insanlar
bu günlərdə Naxçıvanda olmaq istəyirlər, bu bayramı naxçıvanlılarla bölüşdürmək və bu bayramın iştirakçıları
olmaq istəyirlər. Bu, çox gözəl bir hadisədir. Çünki bu, Azərbaycan xalqının yekdilliyini, birliyini, həmrəyliyini
bildirir və Azərbaycanın hər bir bölgəsində, ölkəmizin paytaxtında, müstəqil Azərbaycanın həyatında olan hər
bir hadisəni hamı ümumxalq bayramı, hadisəsi kimi qəbul edir.
Biz Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, əziz qardaşım Süleyman
Dəmirəlin bu bayram münasibətilə təbrik məktubunu böyük məmnuniyyətlə dinlədik. Onu da bildirmək
istəyirəm ki, hörmətli prezident Süleyman Dəmirəl bu bayrama gəlməyə hazırlaşırdı. Bir neçə ay bundan öncə
bizim onunla bu barədə danışıqlarımız olmuşdu və qərara almışdıq ki, bu bayram münasibətilə Naxçıvana
birlikdə gələcəyik. Təəssüflər olsun ki, qardaş Türkiyədə baş vermiş zəlzələ və onun nəticəsində yaranmış faciə
Türkiyə prezidentini bir çox xarici səfərlərini saxlamağa məcbur etdi. Çünki indi zəlzələdən zərər çəkmiş
yerlərin bərpa edilməsi, insanların yaşaması üçün şərait yaratmağa və başqa işlər görməyə böyük zərurət vardır.
Türkiyənin hökuməti, prezidenti bu işlərlə məşğuldurlar. Ancaq onun bu bayrama göndərdiyi təbrik məktubu
bizi həddindən çox sevindirdi, coşdurdu və Azərbaycanın böyük dostu Süleyman Dəmirəlin Naxçıvana nə qədər
bağlı və Azərbaycana nə qədər böyük məhəbbəti olduğunu göstərdi.
Mən çox məmnunam ki, hörmətli Süleyman Dəmirəli burada Türkiyə hökumətinin yüksək vəzifəli üzvləri
- dövlət nazirləri və qonşu vilayətlərin valiləri, böyük nümayəndə heyəti təmsil edir. Mən bütün bunlara görə
hörmətli prezident Süleyman Dəmirələ sizin adınızdan, bütün Azərbaycan xalqı adından hörmət və ehtiramımı,
dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Hörmətli prezident Süleyman Dəmirəl təbrik məktubunda böyük Mustafa Kamal Atatürkün müdrik
kəlamlarını bizim yadımıza saldı: "Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir, Azərbaycanın kədəri bizim
kədərimizdir". Bu müdrik sözlər indi bizim xalqlarımızın arasında yaranmış əlaqələrin ən gözəl təzahürüdür.
Bu, Türkiyədə də, Azərbaycanda da belə qəbul olunubdur. Ona görə də Türkiyədə baş vermiş zəlzələ, böyük
insan tələfatı, faciə Türkiyə xalqına qəm, qüssə, kədər gətirdiyi kimi, Azərbaycan xalqına da qəm, qüssə, kədər
gətirdi. Biz bu ağır itkiləri, ağır faciəni bərabər keçirdik və bərabər keçiririk. Təbiidir ki, qardaş türk xalqına,
Türkiyəyə yardım etmək üçün Azərbaycan dövləti əlindən gələni etdi və Türkiyəyə yardıma gedənlərin ön
sırasında oldu. Xüsusən Azərbaycanın yanğınsöndürənləri İzmit şəhərində bir neçə gün yanan nəhəng neft emalı
zavodunun yanğından xilas olmasında böyük xidmətlər göstərdilər.
Mən bu gün bu faciə münasibətilə Türkiyə dövlətinə, hökumətinə, xalqına bir daha başsağlığı verirəm,
"keçmiş olsun" deyirəm. Dostlarımızı bir daha əmin etmək istəyirəm ki, biz böyük Mustafa Kamal Atatürkün
sözlərinə daim sadiq olacağıq.
Biz hamımız qonşu İran İslam Cümhuriyyətinin nümayəndəsi, Ərdəbil ostandarlığı ostandarının təbrik
məktubunu burada böyük hörmət və ehtiramla dinlədik. Bu hadisə də İran-Azərbaycan dostluğunun,
qardaşlığının və əməkdaşlığının gözəl təzahürüdür. Bilirsiniz ki, iki gün bundan öncə İran İslam
Cümhuriyyətindən çox böyük və mötəbər nümayəndə heyəti Naxçıvana gəlmişdir. Biz onlarla bərabər
Naxçıvanda İran İslam Cümhuriyyətinin yardımı ilə tikilmiş böyük məscidin açılış mərasimini keçirdik. Bu gün,
bu bayram günündə də İran İslam Cümhuriyyətinin nümayəndəsi bizim aramızdadır, bizimlə bərabərdir. Mən
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bütün bunlara görə də ürəkdən təşəkkür edirəm.
Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi öz əlaqələrini daim genişləndirir. Bunun da əsas təzahürü
Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlikləri, diplomatik missiyaları, xarici ölkələrin Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən səfirlikləri, diplomatlarıdır. Biz bu sahədə qısa zamanda böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Xarici
ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri ölkəmizin bütün ictimai, mədəni həyatında fəal iştirak edirlər, onların hamısı
zəhmət çəkib Naxçıvana gəliblər, bu bayramda iştirak edirlər. Mən bunu səfirlərin təmsil etdikləri ölkələrin
Azərbaycan Respublikasına, müstəqil Azərbaycan dövlətinə və onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasına göstərdikləri qayğı və diqqət kimi qəbul edirəm. Buna görə də bayram mərasimində bizimlə
bərabər iştirak edən səfirlərə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması tarixi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin sədri Vasif Talıbov çox geniş, ətraflı, müfəssəl məruzə etdi. Bu salondakılar və düşünürəm ki, bu
gün bizi dinləyən Azərbaycan televiziyasının seyrçiləri, bütün Azərbaycan vətəndaşları muxtar respublikanın 75
il ərzində keçdiyi yolla tanış oldular. O illər bir daha yada düşdü, xatırlandı. Bu 75 ildə, tarixcə qısa bir zamanda
Naxçıvan diyarında nə qədər böyük işlərin görülməsi bir daha göz qabağına gəldi.
Ancaq Naxçıvanın tarixi təkcə muxtar respublikanın yaranmasından başlanmır. Naxçıvan Azərbaycanın
ən qədim diyarlarından biridir, çox zəngin tarixə malik olan Azərbaycanın bir hissəsidir, 3500 il tarixi olan
Azərbaycan torpağıdır. Bu tarix çox zəngin hadisələrlə doludur. Bunlar hamısı Azərbaycan üçün Naxçıvanın nə
qədər qiymətli olduğunu həmişə göstərib, göstərir və gələcəkdə də göstərəcəkdir.
Mən bu barədə öz fikirlərimi bir az sonra sizə çatdıracağam. Ancaq indi isə bir şad hadisəni də sizə
bildirmək istəyirəm. Oktyabr ayının 18-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini elan etmək haqqında, yəni dövlət
müstəqilliyini bərpa etmək barədə konstitusiya aktı qəbul olunubdur. Bununla da Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinə əsas qoyulubdur. Azərbaycan öz müstəqilliyini dünyaya elan edəndən sonra 8 ildir ki, müstəqil
dövlət kimi yaşayır.
Azərbaycanın əhalisi artıq bu gün 8 milyon olubdur. Keçən gecə Bakıda Hacıqasımov adına doğum
evində Azərbaycanın yeni övladı dünyaya gəlib, uşaq doğulubdur. Fatma xanım İsmayılovanın və onun həyat
yoldaşı Eldəniz Vəliyevin oğlu olubdur. Bu övladın dünyaya gəlməsi ilə Azərbaycan əhalisi artıq 8 milyon
olubdur. Fatma xanım və Eldəniz öz oğullarına ad qoyub, onu Heydər çağırırlar. Bu, Azərbaycan üçün böyük
bir hadisədir. Biz bu günlərdə dövlət müstəqilliyimizin 8-ci ilini tamamlayırıq. Azərbaycan Respublikasının
əhalisi bu günlərdə 8 milyona çatıb, 9 milyona doğru irəliləyəcəkdir.
Təbiidir ki, Azərbaycan Respublikasının əhalisinin 8 milyona çatmasında naxçıvanlıların da xidməti
vardır. Bilirəm ki, Naxçıvanda da insanlar həmişə çox övlad istəyirlər və burada çoxuşaqlı ailələr çoxdur. Mən
özüm də vaxtilə çoxuşaqlı ailədə doğulmuşam. Ona görə naxçıvanlılar elə əhalinin artırılmasında da bəlkə ön
sırada gedirlər.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul etdiyi ilk Konstitusiyası əsasında, Azərbaycanın
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət Konstitusiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasına Azərbaycanın
tərkibində dövlət statusu verilibdir. Bu status əvvəl də var idi, sadəcə, elan edilmirdi. Ancaq bizim əvvəl nə
qədər böyük nailiyyətlərimiz olubsa da, nə qədər böyük tarixi yol keçmişiksə də, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra baş verən hadisələr hamısından qiymətlidir. Ona görə də bu gün biz Naxçıvan
Muxtar Respublikasının bir dövlət kimi 75 illik yubileyini qeyd edirik. Amma bu hadisənin Naxçıvanın və
Azərbaycanın keçmiş tarixi ilə də çox üzvi əlaqəsi vardır.
Naxçıvan qədim zamanlardan Azərbaycanın ən mötəbər bölgələrindən biri olubdur. Azərbaycana, o
cümlədən Naxçıvana əsrlər boyu dəfələrlə yadellilərin basqını olmuşdur, müharibələr, döyüşlər zamanı insanlar
qırılmışdır. Naxçıvan dəfələrlə tamamilə məhv olub külə dönmüş, amma insanlar yenə də bu külün içindən
qalxıb Naxçıvanı yaşatmışlar.
Naxçıvanın qədim dövlətçilik tarixi vardır. Bu, Azərbaycanın dövlətçilik tarixidir. XII əsrdə Naxçıvan
Azərbaycanın Atabəylər, Eldəgizlər dövlətinin, o əsrdə Azərbaycanın ən böyük, ən qüdrətli dövlətinin paytaxtı
olubdur. Atabəylər dövləti 100 ildən artıq hökm sürmüş və onun paytaxtı azərbaycançılığı qoruyub saxlamışdır.
Azərbaycanın zəngin tarixinin bu günə qədər gəlib çatmış çox parlaq nümunələri vardır. Azərbaycanda
aparılan arxeoloji tədqiqatlar bir neçə əsr bundan öncə Azərbaycanın nə qədər zəngin mədəniyyətə malik
olduğunu və nə qədər dolğun həyat yaşadığını əyani surətdə göstərir.
Naxçıvan Azərbaycanda Şərq ilə Qərbin arasında, qovuşduğu yerdə həmişə karvan, ticarət yollarının
ortasında olubdur. Bu, bir tərəfdən həmişə Naxçıvanı inkişaf etdiribdir, burada həmişə böyük ticarət olubdur.
İkinci tərəfdən də Naxçıvana müxtəlif tərəflərdən hücumlar edilib, müharibələr, döyüşlər olubdur. Naxçıvan
Çingizxan ordusunun da basqınlarına məruz qalıbdır, döyüşüb, vuruşub, qəhrəmanlıq göstəribdir. Naxçıvan
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Teymurləngin, Əmir Teymurun qoşunlarının da basqınlarına məruz qalıbdır, vuruşub, döyüşübdür. Naxçıvanın
tarixi abidələri, o cümlədən bu günlərə qədər qalmış Əlincə qalası və həmin qalada getmiş döyüşlər Naxçıvanın,
Azərbaycan xalqının nə qədər cəsur, qüdrətli, vətənpərvər, vətənini sevən insanlar olduğunu dünyaya nümayiş
etdiribdir.
Bunlar hamısı tarixin yazılarıdır. Bunlar hamısı Azərbaycan tarixinin zənginliyini nümayiş etdirən
hallardır. Ancaq eyni zamanda deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bu gözəl, qədim diyarının tarixi hələ indiyə qədər
yaxşı təhlil, tədqiq olunmayıbdır, təbiidir ki, yazılmayıbdır.
Azərbaycanın azərbaycançılığını, Azərbaycan dilini bu gün də sübut edən ən dəyərli əsər "Kitabi-Dədə
Qorqud"dur. Biz "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illik yubileyini qeyd edirik. Azərbaycanın alimləri,
ədəbiyyatşünasları, yazıçıları son on illərdə Azərbaycan tarixinin bu hissəsini, məhz azərbaycançılığı,
Azərbaycan dilini, yəni bizim milli kökümüzü, dilimizin milli kökünü hamıya nümayiş etdirmək, sübut etmək
üçün gözəl əsərlər yaradıblar.
"Kitabi-Dədə Qorqud"un boyları çox elmi əsərlərdə təhlil edilibdir, yazıçı Anarın yaratdığı filmdə geniş
kütləyə izah olunubdur. Bir çox alimlərin dəyərli əsərləri vardır. O cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
alimi Səfərəli Babayevin bu günlərdə çapdan çıxmış kitabı çox qiymətlidir. Bu kitab ona görə qiymətlidir ki,
"Kitabi-Dədə Qorqud"un boylarının, toponimlərinin hamısını Naxçıvanda tapmaq olar. Naxçıvanda bunu
tapıblar, təhlil ediblər, elmi surətdə öyrəniblər və Səfərəli Babayev bu barədə böyük bir kitab yaradıbdır.
Bu, azərbaycançılıq, Azərbaycan dilinin qədimliyi, dilimizin dərin kökləri nöqteyi-nəzərindən nə qədər
qiymətlidir! Yenə də deyirəm, bu, Naxçıvanın Azərbaycan tarixində - keçmiş əsrlərdə də, orta əsrlərdə də və
sonrakı dövrlərdə də nə qədər böyük rol oynadığını göstərir.
Bilirsiniz, Səfərəli Babayevin bu kitabı, təbiidir ki, onun çoxillik elmi fəaliyyətinin nəticəsidir. Ancaq
əgər sovet ideologiyası tərəfindən bizim keçmişimizi məhv etmək, qaralamaq, unutmaq siyasətinin qarşısını
vaxtında az-çox almasaydıq və son illərdə, xüsusən 70-ci illərdə bu tariximizi, dilimizi, ədəbiyyatımızı,
köklərimizi arayıb-araşdıran, elmi surətdə təhlil edən və dünyaya nümayiş etdirən alimlərimizə, yazıçılarımıza,
sənətşünaslarımıza imkan verməsəydik bəlkə bunlar ölüb gedərdi. Çünki "Kitabi-Dədə Qorqud" 1951-ci ildə bir
"Düşmən ideologiyası" kimi qadağan edilmişdi. Ondan sonra bir neçə kiçik əsər yaranmışdı. Bəli, "Kitabi-Dədə
Qorqud" 1970-ci illərdə yaranmış elmi və bədii əsərlərin səbəbinə yenidən dünyaya gəlib çıxmışdır.
Yəni demək istəyirəm ki, Naxçıvanda da "Kitabi-Dədə Qorqud"un bu qədər böyük izlərinin olması 50 il
də, 100 il də bundan öncə məlum idi. Ancaq onları ortaya çıxaran, xalqa tanıdan yox idi. Bir vaxtlar,
ümumiyyətlə, keçmiş əsrlərdə bəlkə buna imkan olmayıbdır. Amma bizim xalqımız bir vaxtlar öz milli
mənliyini daha da tanıyandan, milli şüuru inkişaf etdirəndən sonra bu işlərə başlayanda onun qarşısı alınıbdır.
Yəni Səfərəli Babayevin bu kitabda yığdığı, "Kitabi-Dədə Qorqud"a mənsub olan bu qədər boylar, adlar,
toponimlər elə son on illərdə meydana çıxanlar deyildir. Bunlar hamısı "Kitabi-Dədə Qorqud" vaxtından
qalıbdır.
Beləliklə, Naxçıvan Azərbaycanın Dədə Qorqud mərkəzlərindən biridir və "Kitabi-Dədə Qorqud"un çox
izlərinin Naxçıvanda olması Naxçıvanın Azərbaycanın nə qədər qədim və zəngin diyarı olduğunu bir daha
göstərir.
Bilmirəm, təsadüfi olub, yaxud da bu, təsadüfi deyildir, ancaq məlumdur ki, - hər halda mən bunu bilirəm,
yəqin çoxları da bilir, - yazıçı Anar "Dədə Qorqud" filmini yaratmağa başlayanda şübhəsiz, çox işlər görmüşdü.
Ancaq filmin çəkilişi Naxçıvanda keçirilibdir.
Naxçıvanın qədim tarixi haqqında çox demək olar. Bu gün buna imkan yoxdur. Ancaq Azərbaycanın,
millətimizin, Azərbaycan xalqının qədimliyini, dərin köklərini, zəngin mədəniyyətini və ulu babalarımızdan
bizə gəlib çatmış irsi daha da dərk etməyin, daha da yaxşı bilməyin, şübhəsiz ki, bugünkü və gələcək nəsillər
üçün çox əhəmiyyəti vardır. Bütün Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda bu tədqiqatlar aparılmalıdır, bu işlər
görülməlidir.
Bu gün burada alimlər iştirak edirlər. Mən "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının yubiley komissiyasının
iclasında bunu demişdim və bu gün bir daha deyirəm. Azərbaycan dövləti nə qədər iqtisadi çətinliklər içərisində
olsa da, biz bu işlər üçün vəsait əsirgəməyəcəyik.
Biz alimlərimizdən, tədqiqatçılarımızdan, ədəbiyyatşünaslarımızdan, tarixçilərimizdən bax, bu
istiqamətdə yeni-yeni əsərlər gözləyirik. Əmin ola bilərsiniz ki, hər bir belə əsər layiqincə qiymətləndiriləcəkdir.
Səfərəli Babayevin kitabını Bakıda mənə təqdim etmişdilər, - təkcə bu deyil, biz "Kitabi-Dədə Qorqud"
dastanının yubileyi ilə əlaqədar nəfis şəkildə nəşr olunmuş gözəl kitablar meydana çıxardıq, onları da mənə
təqdim ediblər, - mən dünən Naxçıvan Dövlət Universitetində olarkən həmin kitabı bir daha gördüm, ona
baxdım və dedim ki, bu kitaba görə Səfərəli Babayev professor elmi dərəcəsini alıb, Azərbaycan prezidenti kimi

580

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

mən isə ona "Azərbaycanın əməkdar elm xadimi" adı verirəm.
Azərbaycanın bir parçası kimi Naxçıvanda dövlətçilik sonrakı dövrlərdə, orta əsrlərdə də olubdur.
Azərbaycanın xanlıqlara bölünən dövründə - hər bir xanlıq Azərbaycan dövlətçiliyinin nümunəsidir, biz bu
xanlıqları tarixi nöqteyi-nəzərdən belə qəbul edirik - Naxçıvan xanlığı yaranıbdır. Naxçıvan xanlığı da
Atabəylər dövlətçiliyinini davamı kimi özünü göstəribdir. İrəvan xanlığı, Naxçıvan xanlığı, Azərbaycanın başqa
bölgələrinin xanlıqları - bu xanlıqlar Azərbaycan dövlətçiliyini təmsil ediblər. Azərbaycanı qoruyub yaşadıblar.
Ancaq o dövrlərdə də ayrı-ayrı ölkələr tərəfindən Azərbaycanı, o cümlədən Naxçıvanı ələ keçirmək cəhdləri
olmuşdur. Azərbaycan xalqı bunlara da sinə gərmiş, o cümlədən naxçıvanlılar da Naxçıvanı qoruyub
saxlamışlar.
Nəhayət, XIX əsrin əvvəlində Naxçıvan Türkmənçay müqaviləsi əsasında Rusiyanın tərkibinə Azərbaycanın başqa bölgələrindən gec olaraq - keçmişdir. Çünki Azərbaycanın bir hissəsi 1813-cü ildə
Gülüstan müqaviləsi ilə Rusiya tərkibinə keçmişdir. Amma Naxçıvan xanlığı 1828-ci ildə Türkmənçay
müqaviləsi ilə Rusiyanın tərkibinə keçmişdir. Sonra burada Rusiya hakimiyyəti başlamışdır. Bu dövr məlumdur.
Ancaq əvvəlki zamanlarda olduğu kimi, bu dövrdə də Naxçıvanda Azərbaycan xalqı öz milli, mənəvi
dəyərlərini qoruyub saxlamışdır.
Ümumiyyətlə, Naxçıvan mütəfəkkirlərlə zəngin olmuşdur. Əgər orta əsrlərdə Azərbaycanın memarlıq
sənətinin ən yüksək nümunəsi Əcəmi Naxçıvaninin yaradıcılığı olmuşdursa, XII əsrdə bizim mədəniyyətimizdə,
ədəbiyyatımızda ən qiymətli əsərlərin müəllifi, xalqımızın ən qiymətli milli dəyəri Nizami Gəncəvi və onun
yaradıcılığı olmuşdur. Həmin dövrdə Azərbaycanın ən yüksək, ən qiymətli memarlıq əsərlərini Naxçıvanda
Əcəmi Naxçıvani yaratmışdır. Elə "Möminə Xatun" məqbərəsinə baxanda, onu seyr edəndə insan heyran olur.
800 il bundan öncə burada, Azərbaycanın bu ucqar diyarında, - amma o, ucqar deyildi, o vaxt
Azərbaycanın mərkəzlərindən biri idi, - bu qədər gözəl memarlıq əsəri yaradılıbdır. Demək, mədəniyyət,
memarlıq, dövlətçilik nə qədər yüksək səviyyədə olub və Atabəylər dövlətinin nə qədər qüdrəti olub,
mədəniyyətə nə qədər diqqəti olub ki, bu gözəllikdə "Möminə Xatun" abidəsi yaradılıbdır. Bu, yeganə deyildir.
Elə bu torpaqda Əcəmi Naxçıvaninin bir çox gözəl əsərləri var. Əcəmi Naxçıvani memarlıq məktəbi bütün
Şərqə yayılmış, bu məktəb Şərq aləmində müxtəlif ölkələrdə öz əksini tapmışdı.
XIX-XX əsrlər dövründə də Naxçıvan həmişə mədəniyyətə, təhsilə çox maraq göstərmiş, mədəniyyəti
inkişaf etdirmişdir. Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milləti inkişaf etdirmək, milli ruhu yaşatmaq deməkdir.
Təsadüfi deyil ki, yüz il bundan öncə Naxçıvanda dünyəvi teatr yaranmışdır. Bunu bu gün, yüz il keçəndən
sonra biz yüksək qiymətləndirməliyik. Mirzə Fətəli Axundovun təşəbbüsü ilə 125 il bundan öncə ilk dəfə
Azərbaycan dünyəvi teatrı yaranıbdır. O təşəbbüs öz əksini tapıb və ondan bir az sonra Naxçıvanda dünyəvi
teatr yaranıbdır.
Naxçıvan çox böyük mütəfəkkirlər diyarı, böyük alimlər, sənətkarlar diyarı olubdur. Əgər yaşadığımız
əsrin əvvəlini götürsək, böyük Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Azərbaycan mədəniyyətinin,
ədəbiyyatının fəxrinə çevrilmiş şəxsiyyətlər, onların əsərləri öz həyat yolunu buradan başlamışlar. Naxçıvanda
təhsilin, ümumiyyətlə, mədəniyyətin inkişafında mütəfəkkir Məhəmməd Tağı Sidqinin çox böyük rolu
olmuşdur.
Mən bir neçə ad çəkirəm, amma çoxlarının adını çəkmək olar. Çünki o vaxt Naxçıvan mühiti həqiqətən
Şərqlə Qərbin birləşdiyi bir yerdə Şərq ənənələrini özündə yaşadaraq, eyni zamanda dünyəvi həyat tərzi,
dünyəvi mədəniyyət sahəsində və Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə bağlamaqda, bunun sintezini
yaratmaqda böyük rol oynamışdır.
Mən bilirəm ki, bizim alimlərimiz Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığını həmişə yüksək
qiymətləndiriblər. Ancaq açıq danışaq, əgər bir az da dərinə getsək, Cəlil Məmmədquluzadə çoxşaxəli
yaradıcılığı ilə, əsərləri, maarifçiliyi ilə, elə o dövrdə "Molla Nəsrəddin" jurnalı ilə və başqa fəaliyyəti ilə
təkrarolunmaz bir şəxsiyyətdir. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda, incəsənətdə, elmdə, mədəniyyətdə tarix boyu
insanların bir-iki-üç əsrdən sonra bir-birinə bənzərliyi var. Amma mən hesab edirəm ki, Cəlil
Məmmədquluzadəyə nə ondan əvvəlki, nə də ondan sonrakı dahi insanlar bənzəyiblər. Onun öz siması var.
Onun öz siması da Azərbaycan xalqının inkişafı üçün dəyərli xidmətlər göstərmişdir.
Biz Hüseyn Cavid haqqında burada onun məqbərəsi açılarkən danışdıq, Bakıda da çox danışmışıq.
Azərbaycan xalqı Hüseyn Cavidi çox yüksək qiymətləndirir və onun irsi əsrlər boyu yaşayacaqdır. Onun iradəsi,
onun milliliyi və yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri gələcək nəsillər üçün də böyük örnək olacaqdır.
Yenə də deyirəm, Azərbaycanın bir hissəsi kimi Naxçıvan sonralar ərazi nöqteyi-nəzərindən
Azərbaycanın böyük hissəsindən ayrı düşmüşdür. Təkcə ona görə yox ki, məsələn, 20-ci illərdə sərhədlər
bölünərkən, Zəngəzur diyarı Ermənistana veriləndən sonra Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdü.
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Amma ondan əvvəl də, Naxçıvanın, məsələn, Azərbaycanın paytaxtı Bakı ilə, yaxud o vaxtlar ümumiyyətlə,
Qafqazda mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Tiflislə əlaqəsi çox çətin olubdur. Bakı ilə əlaqə yaratmaq,
buradan Bakıya getmək üçün bir neçə gün yol keçmək lazımdır. Dəmir yolu indi son hadisələrlə əlaqədar
bağlanıbdır. Ancaq Bakıdan buraya dəmir yolu yalnız 42-ci ildə, İkinci Dünya müharibəsi zamanı çəkilib. O
vaxt sovet hökumətinə bu, çox lazım idi, çünki alman faşizmi ilə müharibədə Amerikadan kömək İrandan keçib
gəlirdi, buradan dəmir yolu vasitəsilə çox şeyləri daşımaq lazım idi, ona görə də sürətlə, tez dəmir yolu tikdilər.
Mənim xatirimdədir, biz - Naxçıvanda yaşayıb böyüyən insanlar o vaxta qədər Bakıya qatarla üç sutka
gedirdik: İrəvana, Tiflisə, orada qatardan düşüb, 12 saat gözləyib başqa bir qatara minmək lazım idi. Üç
sutkadan sonra gedib Bakıya çatmaq olurdu.
Yəni bunlar da Azərbaycanın başqa bölgələri ilə Naxçıvanın əlaqəsini məhdudlaşdırıb, amma Naxçıvanda
inkişaf dayanmayıbdır. XX əsrin əvvəllərini götürsək, Naxçıvanda təhsil, mədəniyyət çox geniş olmuşdur. Mən
xatırlatdım ki, yüz il bundan öncə teatr yaranıbdır. Bəli, bu teatr əsrin əvvəlində Naxçıvanda daim fəaliyyət
göstərib və naxçıvanlılar teatra çox böyük maraq göstəriblər.
Yaxud da məktəblər. Burada çox yüksək səviyyəli məktəblər var idi. Bu məktəbləri də yaradanlar vardı.
Bəli, Naxçıvanın mütəfəkkir insanları - birinin adını çəkdim - Məhəmməd Tağı Sidqi və başqaları yaradırdılar.
Naxçıvan mühiti hətta sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da - 20-ci, 30-cu illərdə də davam edirdi. Çox milli
hissiyyatlarla dolu olan bir mühit idi. Mən sizə deyə bilərəm ki, o vaxtlar Naxçıvanda insanlar çox yüksək təhsil
alırdılar. Naxçıvanda məktəb çox deyildi, amma məktəbdə verilən dərslər və şagirdlərin dərsləri qavraması çox
yüksək səviyyədə idi.
Bunu cəsarətlə deyirəm, çünki mən özüm birinci sinifdən orta məktəbi qurtarana qədər burada oxumuşam.
Əvvəl orta məktəbdə, sonra iki il pedaqoji texnikumda. 39-cu ildə burada pedaqoji texnikumu qurtarmışam. O
dövrdə aldığım təhsil gələcək həyatımın bütün mərhələlərində mənə yardım edibdir. Bəziləri məndən soruşurlar
ki, siz, - bağışlayın ki, mən özüm haqqında danışıram, - Azərbaycan dilini nə təhər belə səlis bilirsiniz? Bu sual
da təbiidir, çünki bilirlər - o təşkilatlarda ki, mən işləmişəm, onların hamısında rus dili işlənirdi. Bilirlər ki, mən
ali məktəbdə rus sektorunda oxumuşam, sonra Leninqradda, Moskvada xüsusi məktəblərdə oxumuşam, onlar da
hamısı rus dilində idi. Yəni, demək olar ki, on altı yaşımdan sonra mənim bütün təhsilim, iş fəaliyyətim rus
dilində gedibdir. Ona görə də soruşurlar ki, sən Azərbaycan dilini haradan bilirsən? Bu gün sizə səmimi-qəlbdən
deyirəm ki, on altı yaşa qədər Naxçıvan məktəbində müəllimlərimin mənə verdiyi dərslər, o cümlədən başqaları
ilə bərabər ana dili, ədəbiyyat dərsləri mənim bugünkü dilimin əsasını təşkil edir.
Ona görə mən öz müəllimlərimi həmişə xatırlayıram. Bilirsiniz ki, mən böyük həyat yolu keçmişəm,
yaşım da az deyildir. Çox şeylər, çox insanlar görmüşəm, çox böyük şəxsiyyətlər görmüşəm. Yadda qalanları
da, qalmayanları da var. Az yadda qalanı var, çox yadda qalanı var. Amma sizə demək istəyirəm ki, ən yadda
qalanlar, mənim üçün əziz adamlar Naxçıvandakı müəllimlərimdir. Onların adlarını indiyə qədər xatirimdə
saxlayıram. Dil-ədəbiyyat müəllimi Lətif Hüseynzadə, Abbas Əsgərov, Cəlil İsgəndərov vardı, müharibəyə
getdi, qayıtmadı, çox gözəl ədəbiyyat dərsi deyirdi.
O vaxt mənə burada rus dilini yaxşı öyrətdilər - Həsən bəy Qazıyev. Mən gənc vaxtlarımdan riyaziyyatı
çox sevirdim. Riyaziyyatı, yəni dəqiq elmləri çox sevməyimin də səbəbkarı yenə də müəllimlərim olmuşdur.
Çox gözəl bir müəllimimiz vardı - Tofiq Bəktaşi. Gözəl müəllimimiz vardı, həm riyaziyyat, həm fizika dərsi
deyirdi - Murad Tutayuq. Çox gözəl botanika, biologiya müəllimimiz vardı - Əsəd Cəfərli. Gözəl müəllimimiz
vardı, həm də mən pedaqoji texnikumu bitirərkən oranın direktoru idi - Kazım Talıblı. Çox gözəl müəllim idi.
Çox gözəl tarix müəllimimiz var idi - Əli Əliyev. O, yəqin ki, indi buralardadır, yaxud rəhmətə gedibdir. Allah
rəhmət eləsin.
Deyirlər Lətif Hüseynzadə yaşayır, çox sağ olsun. Allah onu daha da çox yaşatsın. Rəhmətə gedənlərə
Allah rəhmət eləsin, yaxşı kimya müəllimimiz vardı - Əsgər Əhmədov, sonra orduya getdi, hərbçi oldu, böyük
xidmətlər göstərdi. Yenə də tarix müəllimimiz vardı - Əbülfəz Həsənov, çox yaxşı müəllim idi.
Vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu, mənim üçün əzizdir, bəlkə sizin üçün o qədər də maraqlı deyildir. Mən
Naxçıvana gələndə bunlar hamısı yadıma düşür, ona görə də bu sözləri deməsəm mümkün deyildir. Mən sadəcə,
özümü saxlaya bilmirəm, gərək bunları deyəm.
Yəni bununla onu demək istəyirəm ki, burada çox güclü məktəblər, güclü müəllimlər var idi. Təsadüfi
deyil ki, Azərbaycanda elə bu gün də, on il də, iyirmi il də, otuz il də bundan öncə böyük alimlərin, elmlə
məşğul olan insanların - akademiklərin, professorların, universitetlərdə dərs verənlərin, yaxud Elmlər
Akademiyasında, elmi- tədqiqat institutlarında çalışanların çoxu öz həyat yollarını Naxçıvandan başlayıblar.
Burada mühit də buna şərait yaradıbdır. Ancaq buradakı məktəblər, ümumiyyətlə məktəb mühiti də şərait
yaradıbdır.
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Naxçıvanın çox gözəllikləri var. Birincisi, onun təbiətidir. Azərbaycanın hər yerində gözəl guşə tapmaq
olar. Haraya gedirsən, Azərbaycan gözəl bir yerdir. Amma mən bu gün Naxçıvandayam və Naxçıvan haqqında
danışıram. Naxçıvanın təbiətinin gözəlliyi məğrurluq rəmzidir. Bax, ətrafda görünən dağlar, qayalar, çılpaq
torpaqlar, - burada yaşıllıq azdır, - bu diyara xüsusi gözəllik verir. Ancaq bu gözəllik, yenə də deyirəm,
qəhrəmanlıq, məğrurluq rəmzidir. O məğrur dağlar kimi, insanlar da məğrurdurlar. Mən bu fikri bir dəfə
demişəm, bir də təkrar etmək istəyirəm, - Naxçıvanın gözəlliyi kişi gözəlliyidir. Güman edirəm, siz məni
düzgün başa düşəcəksiniz. Mən bu sözü izah etməliyəm, ola bilər, sonra başqa cür başa düşərlər.
Ümumiyyətlə, həyatda hamı "gözəl" deyəndə ancaq qadını nəzərdə tutur: qadın gözəlliyi. Tarix böyük
bizim ulu babalarımız həmişə gözəl qadınlar haqqında yazıblar. Nizami Gəncəvi də gözəl qadınları vəsf edib "Leyli və Məcnun"da. Füzuli də, başqası da. Təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, bəşəriyyətdə qadın
gözəlliyi gözəlliyin rəmzidir. Kişiyə adətən gözəl deməzlər. Bəzən gözəl desən də, bəlkə acığına gələr. Amma
kişiyə məxsus da gözəllik var. O gözəllik həmin o dağların gözəlliyidir, burada olan gözəl, ancaq sərt təbiətin,
iqlimin gözəlliyidir. Bütün bu təbiət buradakı insanlara müəyyən qədər xüsusiyyətlər verir. Bu xüsusiyyətlərdən
isə, - mənə elə gəlir, mən belə düşünürəm, - ən dəyərlisi odur ki, naxçıvanlılar həmişə milli şüurla yaşamışlar.
Millilik, azərbaycançılıq, milli şüur Azərbaycanda həmişə yüksək olmuşdur. Mən demək istəmirəm ki,
Azərbaycanın harasında yüksək olub, harasında az olubdur, - bu sözlərdən kənaram. Ancaq naxçıvanlılarda milli
qürur, milli şüur, milli hisslər, milli mənlik bir tərəfdən bunları bu sərt iqlimdə daim çalışmağa, daim özünü
yaşatmağa, eyni zamanda döyüşkən olmağa sövq edibdir. Naxçıvanlılar cəsarətlidirlər, döyüşkəndirlər.
Naxçıvanın tarixindən çox şey demək olar. Ancaq bizim yaxın tarixdən sizə deyə bilərəm: Naxçıvanda
milli şüurun, milliliyin nə qədər dərin olması və insanların, demək olar, hamısına xas olması.
1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz etdi. Azərbaycanın böyük bəlaları başlandı. Sovet
hakimiyyəti, sovet hökuməti, Moskva hökuməti, Qorbaçov rəhbərliyi Azərbaycana qarşı ədalətsizlik etdi.
Dağlıq Qarabağda olan münaqişənin qarşısı alına bilərdi. Ancaq alınmadı və Azərbaycan ağır vəziyyətə düşdü.
Azərbaycan xalqının iradəsini, milli oyanış prosesini qırmaq üçün sovet hökuməti, Moskva 90-cı il 20 Yanvar
hadisələrini törətdilər. Qoşun yeridi, bir gecədə günahsız insanlar qırıldı, qan töküldü, şəhidlər verildi.
Azərbaycanın rəhbərliyi nəinki fəaliyyətsizlik göstərdi, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi millətinə qarşı
satqınlıq elədi. Həmin o yanvar hadisələri ilə əlaqədar dövlət xadimləri yox, Azərbaycanın rəhbərləri yox,
Azərbaycan xalqını öz başına toplayan, indi bizim aramızda olan hörmətli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə etiraz
səsini ucaltdı. Millət ayağa qalxdı, bu təcavüzə etiraz etdi. Ancaq Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri bunu
yatırtmağa çalışdılar.
Mən Moskvadaydım, bir-iki dəfə televiziya ilə göstərdilər ki, insanlar kütləvi surətdə kommunist
partiyasının biletlərini necə tonqala atır, yandırırlar. Amma Azərbaycanın rəhbərliyi bunların qarşısını almaq
istəyirdi.
Bəs Naxçıvanda vəziyyət nə təhər idi? Ermənistanın təcavüzü şəraitində buradan, oradan rus qoşunları
daxil olurdu. Yanvarın 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti yığışdı, iradə göstərdi və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının SSRİ-nin tərkibindən çıxması haqqında qərar qəbul etdi. Bu, təsadüfi hal deyildi. Bu,
Naxçıvanda milli ruhun, müstəqilliyə bağlılığın, müstəqillik üçün çalışmağın, azad olmağın rəmzi idi. Bax,
bütün bunlar hamısı bir daha, bir daha mənə əsas verir deyəm ki, Naxçıvanın xüsusiyyətlərindən biri də burada
milli ruhun, milli şüurun, azərbaycançılığın çox yüksək səviyyədə olmasıdır.
Vasif Talıbov burada dedi, ondan sonrakı hadisələrdə də. 90-cı ildə hələ sovet hakimiyyəti möhkəm
yerində idi. Azərbaycanın rəhbərləri də yanvar hadisələrindən özləri üçün nəticə çıxarmayaraq, tökülmüş
qanların üzərində hakimiyyətə yenidən gələrək, hakimiyyəti ələ keçirərək Azərbaycanı yenə də Moskvanın
əlində, SSRİ- nin tərkibində, kommunist partiyasının əlində saxlamaq istəyirdilər.
Amma Naxçıvanda vəziyyət necə idi? Mən o vaxt, 90-cı ildə Moskvada sizə məlum olan təqiblərdən can
qurtarmaq üçün çox böyük əziyyətlərdən keçərək Bakıya gəldim. Vətənimə gəldim ki, bəlkə vətənimdə bir az
rahat yaşaya biləm, bəlkə bu təqiblər olmasın. Ancaq o vaxt Azərbaycanın o satqın rəhbərləri, Moskvaya
yaltaqlıq edən və öz kürsülərindən qorxan rəhbərləri mənə Bakıda yaşamağı qadağan etdilər.
Təsəvvür edin. Burada otuz il müddətində görülən işlər haqqında məlumatlar verildi. Bunlar təkcə burada
yox, Azərbaycanın hər yerində məlumdur. Mən buraya gələndə hər dəfə görürəm, - 23-cü ildə burada anadan
olmuşam, 30-cu illərdə, 40-cı illərin də bir hissəsini burada yaşamışam, ondan sonra buradan getmişəm, Naxçıvanda nə vardı, Naxçıvan xanlarının tikdikləri binalardan savayı başqa heç bir bina yox idi. Mənim
oxuduğum məktəb, - o bina indi durur, tibb texnikumu adlanır, - vaxtilə kiminsə tərəfindən tikilmiş qızlar
gimnaziyası olubdur. Həm dövlət orqanları, həm məktəblər belə binalarda yerləşirdi. Yaxud da, Naxçıvan
xanlarının, Cəfərqulu xanın böyük bir binasını götürüb poliklinika etmişdilər. Cəfərqulu xanın indi xalça muzeyi
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olan böyük sarayını da o vaxt tibb texnikumu etmişdilər, sonra da orada kənd təsərrüfatı texnikumunu
yerləşdirdilər.
Yəni bu binalardan savayı başqa bir şey yox idi. Sonrakı illərdə az-çox tikildi. Ancaq məni düzgün başa
düşün, fəxr edirəm ki, Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, mən burada da öz əsərlərimiz görürəm. Mənim
əsərlərim şer deyil, roman deyil, elmi kitab deyil, musiqi əsəri deyildir. Mənim əsərlərim xalqım üçün
qurduğum, yaratdığım binalar, saraylar, yaşayış evləri, universitet, məktəb binalarıdır, yollardır, körpülərdir, su
hövzələri, su kəmərləridir və sair və sair və sairdir.
Mən bu gün fəxr edirəm ki, 1970-ci ildə Bakıda indi bizim müstəqil dövlətimiz üçün çox mötəbər olan bir
sarayı - Respublika sarayını yaradandan sonra belə bir sarayı da Naxçıvanda yaratmağa çalışdım. Çalışdım və
bu sarayı da mən yaratdım.
Bunları nə üçün deyirəm? Ona görə yox ki, sizə özümü tərifləyim, yaxud özümü təbliğ edim. Buna
ehtiyacım yoxdur. Mən bunu ona görə deyirəm ki, bu cür bir Azərbaycan vətəndaşına, Bakını qurub-yaradan
Azərbaycan vətəndaşına Bakıda yaşamağa imkan vermədilər. Məni Bakıdan çıxartdılar. Məcbur oldum, Moskvaya dönə bilmərəm, Bakıda məni hədələyirlər, orada yaşaya bilmərəm, - uçdum gəldim buraya. Burada
yaşadım.
Naxçıvanda yaşadığım müddətdə burada olan həmin o milli əhval-ruhiyyəni, milli ruhu gördüm. Bunu
mən gördüm. Həqiqət naminə demək lazımdır ki, o vaxt bu sahədə Xalq Cəbhəsinin də rolu böyük idi. Mən heç
bir həqiqəti unutmuram. Xalqın hamısı coşmuşdu, hamısı ayağa qalxmışdı. Xalqda olan o dağ - milli ruh
qalxmışdı. Ona görə də 90-cı ilin 19 yanvarında SSRİ-dən çıxmaq haqqında qərar qəbul edilmişdi.
Sonrakı dövrdə burada cəsarətli addımlar atıldı. Bəli, 90-cı il noyabrın 17-də biz burada, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında, mənim sədrlik etdiyim sessiyada ilk dəfə 1918-ci ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən qəbul olunmuş Azərbaycan milli bayrağını qaldırdıq. Yəni biz bunu küçə və
meydanda qaldırmadıq, - orada bu bayraq qaldırılırdı. Amma biz bir dövlət kimi Naxçıvan Muxtar
Respublikasının dövlət atributlarını müəyyən elədik. Hələ kommunist partiyası da var idi, sovet hakimiyyəti də.
Qərar qəbul etdik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından "sovet sosialist" sözləri çıxarılmalıdır. Çıxardıq
və qərar qəbul etdik ki, Naxçıvanın milli bayrağı qəbul olunmalıdır - milli bayraq 1918-ci ildə Xalq
Cümhuriyyəti tərəfindən qəbul edilmiş üçrəngli bayraqdır. Bu bayrağı sessiyanın salonuna gətirdik, başımızın
üstünə vurduq.
Bakıda fövqəladə vəziyyət davam edirdi, yanvar hadisələrinə qiymət verilmirdi. Ola bilər, düşünəydilər
ki, naxçıvanlıların nə işi var - Bakıda fövqəladə vəziyyət var, yoxsa yox, yaxud Bakıda yanvar hadisələri
olubdur. Burada, sessiyada qərar qəbul etdik ki, yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilməlidir. Bakıda
fövqəladə vəziyyət aradan götürülməlidir. Bir neçə belə siyasi qərar qəbul etdik, Azərbaycan isə indi bizim
müstəqil dövlətimizin bayrağı olan bayrağı Naxçıvanda o bayraq qalxandan yalnız bir neçə ay sonra, 91-ci ilin
fevral ayında qəbul etməyə məcbur oldu.
Amma yenə də yarımçıq qəbul etdilər. O bayrağı qəbul etdilər. Deputat kimi mən də gəlib salonda
oturdum. Gördüm ki, bir yerdə bu bayraqdır, onun da yanında Leninin büstü durur. Bu qədər riyakarlıq ola
bilərmi?
Mən çıxış edəndə başqa fikirlərimlə yanaşı, bunu da dedim. Dedim ki, mən anlaya bilmirəm, - burada, bu
salonda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli bayrağı ilə yanaşı, o cümhuriyyətin ideologiyasına zidd olan
ideologiyanın banisinin büstü durubdur. Mən bunu anlaya bilmirəm. Doğrudur, yenə də orada məni müdafiə
edənlər az oldu, mənim əleyhimə sözlər danışıldı. Amma bunlar hamısı, yenə də deyirəm, Naxçıvanın milli
şüuru, milli ruhun nə qədər yüksək olduğunu göstərir.
91-ci ilin mart ayında Azərbaycanda sessiya keçirilirdi ki, Sovet İttifaqı saxlanılsın, ya saxlanılmasın. Biz
bunu bilirdik. Hələ ondan üç-dörd ay öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində qərar qəbul etdik:
Azərbaycan referenduma getməməlidir və Sovet İttifaqının saxlanılmasına tərəfdar çıxmamalıdır.
Qərarı Bakıya, Azərbaycanın Ali Sovetinə göndərdik. Ancaq fikir vermədilər, sessiya keçirildi.
Deputatların bir qismi, təbii ki, o cümlədən mən də referendum keçirilməsinin əleyhinə çıxdıq. Amma
Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri özlərini, ancaq özlərini saxlamaq üçün Moskvaya xidmət etməli idilər.
Kommunistlər 17 martda referendum keçirdilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın yeganə bölgəsidir
ki, SSRİ-nin saxlanılması ilə əlaqədar 17 mart 91-ci ildə keçirilən referendumda iştirak etmədi.
Demək, görürsünüz, burada milli azadlıq, milli istiqlaliyyət ruhu nə qədər güclü idi. Ona görə də
Naxçıvanda belə müstəqil qərarlar qəbul edilirdi. Bu qərarların da qəbul edilməsində, şübhəsiz ki, mənim də
xidmətim az olmamışdır.
Bu gün Naxçıvan ağır blokada şəraitində yaşayır. Onun ən ağır dövrünü mən naxçıvanlılarla bir yerdə
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yaşadım - 90-cı ildən 93-cü ilə qədər. Burada fəlakətli bir vəziyyət vardı. İndi çox hörmətli qonaqlar gəliblər.
Amma o vaxt Naxçıvana gəlib-gedən yox idi. Yox idi Naxçıvana gəlib-gedən! Bəzən çağırır, xahiş edirdik.
Buraya kiçik bir konsert qrupu gələndə sevinirdik. Düzdür, qışda bu salonda soyuqdan oturmaq olmurdu.
Hamımız paltoda otururduq. Amma yenə də yığışırdıq. Bir-iki-üç nəfər, bəli, Niyaməddin Musayev o vaxt
cəsarət göstərdi, qorxmadı, Naxçıvana gəldi, burada konsert verdi və biz hamımız böyük sevgi, məhəbbətlə
onun musiqisinə, mahnılarına qulaq asdıq.
Ağır vəziyyət idi. Elektrik enerjisi kəsilmiş, qaz kəsilmişdi. Bəli, burada deyildi, - mən 70-ci illərdə
Azərbaycanın bütün bölgələrini, ən ucqar dağ kəndlərini qazlaşdırdım. O cümlədən, Naxçıvanın ən uzaq dağ
kəndlərinə qaz çəkdirdim. Burada qaz kəsildi, elektrik enerjisi kəsildi, yollar bağlandı, dəmir yolu bağlandı. İndi
buraya böyük təyyarələrlə uçmaq olar. Ancaq onda burada kiçik bir təyyarə meydanı vardı. YAK-40 təyyarəsi
cəmi 22-23 adam götürürdü, o da üç-dörd reys edirdi.
İnsanlar ağır vəziyyətdə yaşayırdı. Naxçıvanın qışı çox şaxtalıdır. Biz gecə dona-dona yatırdıq. Səhər
əlimizi yumağa su tapmırdıq. Yaxşı xatirimdədir, məlumat gəldi ki, Şərur rayonunun doğum evində bir qadın
uşaq doğub, sonra gedib evə. Uşaq evdə donub, ana donmuş uşağı gətirib doğum evinin baş həkiminin üstünə
atıb ki, götürün. Dəhşətli faciədir!
Mən Şərura gedirdim. Vaxtilə yol boyunca gözəl ağaclar əkilmişdi. Qar dizə qədər idi. Gördüm ki,
qadınlar əyinlərinə cürbəcür palaz-paltar keçiriblər, ağacları mişarlayır, kəsirlər. Gəldim bunların yanına, dedim
ay bacılar, ay qardaşlar, axı, nə edirsiniz? Bu ağaclar sizə lazımdır. Dedilər ki, bilirik, bizə lazımdır, biz bu
soyuğa dözürük, amma uşaqlarımız donur. Burada nə qədər uşaq şaxtadan donub öldü. Bax, belə ağır şəraitdə
biz yaşadıq. Yaşadıq, amma Naxçıvan əyilmədi. Naxçıvan öz iradəsindən dönmədi. Naxçıvan yaşadı və
Naxçıvan bu günlərə çıxdı.
Bilirsiniz, Naxçıvana ögey münasibət Azərbaycanda sovet hakimiyyəti vaxtında demək olar ki, həmişə
olubdur. Hətta məlumdur ki, naxçıvanlılar burada çox hay-küy salanda Azərbaycanın bəzi rəhbərləri demişdilər
ki, Naxçıvan bizim üçün bir apendisitdir, onu kəsib atmaq lazımdır. Yəni çoxları hazır idilər gəlib Naxçıvanı
işğal etsinlər ki, onların canı qurtarsın. Çünki Naxçıvan onlara çox böyük narahatlıqlar verirdi. Belə ögey
münasibət çox olubdur.
Ancaq bu da həqiqətdir ki, mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman bu ögey münasibət aradan
götürülübdür. Təəssüflər olsun ki, mən gedəndən sonra Naxçıvana bu ögey münasibət yenə də başlandı. Axı
belə olmaz! Azərbaycanın hər yeri Azərbaycanın rəhbərləri üçün doğma olmalıdır. Başqa cür olmaz!
Bu gün mənim Naxçıvana münasibətim eyni zaman Yardımlıya, Lənkərana, Qusara, Gəncəyə
münasibətim kimidir. Qətiyyən fərqi yoxdur. Amma bura ağır şəraitdə olduğuna görə gərək o illər heç olmasa
düşünəydilər ki, gəlib burada insanların yaşayışı ilə maraqlansınlar. Nə gələn, nə gedən, nə də maraqlanan var
idi. Heç bir şey yox idi - "ölürsünüz ölün, qalırsınız qalın".
O vaxt bizə kömək edənlər kimlər olubdur? Birinci növbədə Türkiyə Cümhuriyyəti və onun lideri, əziz
dostumuz, qardaşımız prezident Süleyman Dəmirəl. Qeyri-adi bir hal idi, - biz qısa bir müddətdə onlarla
danışıqlar apardıq, Araz çayı üzərində həmin o həsrət, ümid körpüsünü yaratdıq. Şübhəsiz ki, körpünü Türkiyə
hökuməti tikdi, - bizim o vaxt imkanımız yox idi, - amma biz fəhlələrimizlə, başqa imkanlarımızla, texnika və
sairə ilə orada iştirak edirdik, kömək göstərirdik. Belə bir körpü tikmək bizim, bir azərbaycanlı kimi şəxsən
mənim on illərlə qəlbimdə olan arzu idi, - bizi Türkiyədən ayırıblar, Türkiyə ilə bizim cəmisi 11 kilometr, o da
Naxçıvanda, sərhədimiz var, bu sərhəddən Araz çayı keçir, heç bir şey mümkün deyildir, - bu fikir mənim
qəlbimdə on illərlə yaşayırdı.
Mən özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, gördüyüm bütün başqa işlərlə bərabər o ümid, həsrət
körpüsünün qısa müddətdə tikilməsində, yaranmasında təşəbbüskar oldum, iştirakçı oldum. Biz dostumuz
Süleyman Dəmirəlin və Türkiyə hökumətinin himayəsi, köməyi ilə bunu etdik. Naxçıvan Türkiyəyə açıldı. Bu,
bizi xilas etməyə başladı.
Elektrik enerjisi yox idi, haradan alaq? Yenə də Türkiyə köməyimizə gəldi, elektrik xətləri çəkdilər.
Xatirimdədir, o elektrik xətlərini çəkən türkiyəli adamlar 40 dərəcə şaxtada dirəklərin üstündə durub əlləri donadona bu xətləri çəkirdilər. Çünki bizi xilas etmək lazım idi. Mən onlardan xahiş etdim, elektrik xətti çəkdilər,
bizə bir az elektrik enerjisi verdilər.
Körpü açılandan sonra ticarət başlandı. Mən Türkiyəni bir neçə dəfə ziyarət etdim. Qeyri-adi bir hal idi ki,
Türkiyənin o vaxtkı baş naziri hörmətli Süleyman Dəmirəl qərar qəbul etdi ki, Naxçıvana 100 milyon dollar
dəyərində kredit verilsin və həmin kredit hesabına Naxçıvana ərzaq alınıb gətirilsin.
Bu, bizim üçün xilas idi. Amma Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri, - onda Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi
rəhbərlik edirdi, - onların buradakı nümayəndələri bunun əleyhinə çıxdılar. Onlar mənə suallar verirdilər ki, -
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mən onda Ali Məclisə sədrlik edirdim, bu barədə məlumatlar verirdim, - siz bu kreditləri nə cür qaytaracaqsınız,
nə zaman qaytaracaqsınız, bunu Azərbaycanın hesabına qaytaracaqsınız? Dedim, ay qardaş, birincisi, bəs
Naxçıvan Azərbaycanın deyilmi? İkincisi, sənin nə dərdinə, sənin niyə qarnın ağrıyır ki, biz bunu nə cür
qaytaracağıq?
Mən bilirdim ki, onu kredit adı ilə bizə yardım kimi vermişdilər. Başqa cür ola bilməzdi. Bu, Türkiyənin
bizə münasibəti. Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri o zaman mənim haqqımda orda-burda nə qədər danışıqlar
apardılar ki, "Heydər Əliyev bizim dövlətçiliyimizi pozur, Türkiyəyə gedir, oradan özbaşına kredit alır, filan
edir". Mənim əleyhimə bu işləri həmin Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi aparırdı.
Mən sonra İrana getdim. Mən oraya getməmişdən qabaq danışıqlar apardıq, İrandan Naxçıvana elektrik
xətti çəkdik. O iş də çətin vəziyyətdə oldu. Biz Naxçıvana Türkiyədən, İrandan elektrik xətləri çəkib gətirdik,
çətin vəziyyətdən bir az çıxdıq. Amma indi də çətinlik var. Mənim yaşadığım evdə bu gün elektrik işığı iki dəfə
sönmüşdü. İndi də vəziyyət belədir. Hazırda bizim Bakıda və yaxud başqa bir yerdə elektrik işığı sönəndə hayküy salırlar. Mənim yaşadığım evdə bu gün səhər iki dəfə böyük fasilə ilə elektrik işığı sönmüşdü. Amma
Naxçıvan belə vəziyyətdə yaşayır.
O vaxt mən İrana getdim. Biz Azərbaycana kömək üçün orada böyük protokollar bağladıq. Mən deyə
bilərəm ki, o zaman və ondan sonra da İran İslam Cümhuriyyəti Naxçıvana bir çox vasitələrlə kömək edibdir. O
vaxt bizim o ağır vəziyyətimizdə kömək edib, indi də sərhədləri tamam açaraq, Naxçıvan əhalisinin İrana, İran
əhalisinin Naxçıvana gediş-gəlişini sadələşdirərək burada insanların ticarət aparması, yaşaması üçün çox gözəl
şərait yaradıbdır.
Mən İrana getdim ki, Naxçıvanı xilas etmək üçün bir kömək əldə edim. Mən ora gedən kimi Xalq Cəbhəsi
hökumətinin xarici işlər naziri Tofiq Qasımov İrana nota verdi ki, siz, nə bilim, "dövlət qanunlarını pozursunuz,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqil xarici siyasət aparmaq səlahiyyəti yoxdur, siz prezidentin
təyyarəsini Naxçıvana göndərmisiniz, Heydər Əliyevi Tehrana aparmısınız".
Mən İrana gələndə, ikinci gün o notanı mənə göstərdilər. Soruşdum ki, nə deyirsiniz? Dedilər ki, onlar
cəhənnəm olsunlar. Bildirirdilər ki, biz nə etdiyimizi bilirik, Naxçıvanda bizim qardaşlarımız yaşayır. Görürük
ki, onlar ağır şəraitdədirlər. Sizi də böyük bir siyasi xadim kimi tanıyırıq. Siz bura müraciət etmisiniz, biz də
sizə yardım edirik. Əgər onlar özləri yardım göstərə bilirlərsə etsinlər.
Yəni özləri Naxçıvanı başlı-başına buraxmışdılar. Biz də burada əlimizdən gələni etməyə çalışdığımız
zaman onun qarşısını alırdılar. Mütəllibov hakimiyyəti, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti zamanı da bu, belə idi.
Amma sonra Allah nə yerə gətirib çıxardı? Allah o yerə gətirib çıxardı ki, Xalq Cəbhəsinə xalq etimadsızlıq
göstərəndə Bakıda Xalq Cəbhəsi hökumətini dağıdanda və Surət Hüseynov öz qoşunları ilə hücum edib onları
dar ağacından asmaq haqqında bəyanatlar verəndə onlar yenə də üzlərini Naxçıvana tutdular.
Tarixin həqiqətləri budur. Mən həyat yolumda uzun müddət yüksək vəzifələrdə işləmişəm, amma ağır bir
dövrüm də olubdur. Ancaq özümü xoşbəxt hesab edirəm. Mənim ağır dövrümdə Moskvadan qurtara bildim.
Bakıda mənə yer vermədilər, nəinki yer vermədilər, məni oradan inzibati surətdə çıxardılar. Naxçıvana gəldim.
Naxçıvan məni öz qoynuna aldı, qorudu, saxladı, mən də onları qorudum, mən də onları saxladım.
Xatirimdədir, 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda dövlət böhranı və vətəndaş müharibəsi olduğu
halda, Bakıdan və Azərbaycanın bir çox digər yerlərindən müraciət etdilər ki, mən Bakıya gəlim. Şübhəsiz ki,
mən Bakıya gəlmək istəmirdim və gələ də bilməzdim. Ancaq bununla bərabər, Azərbaycanın o vaxtkı
rəhbərliyi, başda Əbülfəz Elçibəy olmaqla, dörd gün - iyunun 5-dən 9-dək - mənimlə danışıqlar apardılar və
mənim Bakıya gəlməyimi xahiş etdilər. Yenə də getmək fikrim yox idi. Çünki Naxçıvanın ağır dövrünü
yaşamışdım, hesab edirdim ki, ömrümün sonuna qədər də burada yaşayacağam. Ancaq bu qədər tələblər,
xahişlər, bu qədər insanlar?
Azərbaycandakı vəziyyətlə tanış olanda gördüm ki, doğrudan da Azərbaycan dağılır. Buradan yola
düşəndə həqiqətən belə fikirdə idim ki, mən gedib orada 3-4 gün məsləhətlərimi verərəm, kömək edərəm, bir
həftədən sonra yenə də qayıdıb gələrəm.
Mən buradan gedəndə camaat toplaşdı. Ali Məclisin qarşısında ağlaşma başlandı. Qadınlar, kişilər
yığışdılar, dedilər ki, bizi qoyub hara gedirsən? Nə deyim, doğrudan da nəyə gedirdim - bilmirəm, hara
gedirdim - bilmirəm, başıma nə gələcək - bilmirəm? Heç bir şey bilmirəm. Bilirdim ki, özümü odun içinə
atıram. Amma eyni zamanda, fikrim belə idi ki, mən orada müəyyən xidmətimi göstərib öz yerimə
qayıdacağam. Ona görə də əlimi qaldırıb dedim ki, iki gündən sonra qayıdıram. Bunlar sevindilər. Getdim,
amma qayıda bilmədim.
Xatirimdədir, bir dəfə Bakıda veteranlarla görüşürdük. Naxçıvandan, deyəsən, Böyükdüzdən olan bir
qadın - o, bəlkə də indi buradadır.
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Y e r d ə n s ə s: Mən buradayam, adım Zərifədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Zərifə xanım veteranların arasından ayağa duraraq danışdı, axırda mənə dedi ki,
Siz niyə bizi aldatdınız? Soruşdum ki, necə aldatdım? Dedi ki, xatirinizdədir, biz Sizi buraxmırdıq. Yığışıb Sizi
yola salanda bizə dediniz ki, mən iki günə qayıdacağam. Amma indiyə qədər qayıtmamısınız. Dedim ki,
istəyirsən indi qayıdım? Cavab verdi ki, yox, görürəm, burada da lazımsınız.
Mən bu gün, bu bayram günü Naxçıvan əhalisinə, hər bir naxçıvanlıya hədsiz təşəkkürümü bildirirəm ki,
o ağır üç ili bir yerdə yaşadıq, bir yerdə çalışdıq. Naxçıvanı erməni təcavüzündən, dağılmaqdan qoruduq. İndi
Naxçıvan böyük inkişaf yoluna düşübdür.
Son illər Naxçıvanın həyatında böyük dəyişikliklər əmələ gəlibdir. Baxmayaraq ki, yenə də elektrik
enerjisi çatmır, qaz yoxdur, Bakı ilə əlaqədar məhduddur. Bütün bunlara baxmayaraq, Türkiyə ilə, İranla
əlaqələr genişdir. Xüsusən naxçıvanlıların öz fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına Naxçıvan yaşayır, inkişaf edir və
Naxçıvanda quruculuq prosesi gedir.
Məni düz başa düşün. Azərbaycanın hər yeri mənim üçün əzizdir. Amma əgər Naxçıvanda belə ağır
vəziyyətdə məktəb binası tikilə bilirsə, - buraya daş gətirmək mümkün deyil, burada kərpic zavodu, mişar daşı
və başqa şeylər yoxdur, - əgər xəstəxana, universitet binaları tikilirsə, bəs başqa yerdə niyə tikilmir? Demək, bu,
təşəbbüsdən, fədakarlıqdan asılıdır.
Naxçıvanda gedən bu işgüzar quruculuq prosesi məni sevindirir. İnsanlar bu gün də çətin, ağır yaşayırlar.
Bilirəm ki, ağır yaşayırlar. Amma naxçıvanlıların bir xüsusiyyəti vardır - nə qədər çətin yaşasa da, özünü heç
vaxt sındırmaz. Özünü sındırmayıb deyəcək ki, mən yaxşı yaşayıram. Çünki eyş-işrət, bər-bəzək və sairə
naxçıvanlılara heç vaxt xas olmayıbdır. Mən bunları heç vaxt görməmişəm.
Belə bir ağır şəraitdə qurmaq, yaratmaq naxçıvanlıların nə qədər fədakar olduğunu bir daha göstərir.
Məsələn, Vasif Talıbov dedi, - biz Azərbaycanda ilk dəfə 1992-ci ildə burada torpaq islahatına başladıq. Mən
gördüm ki, kolxozlar mal-qaranı onsuz da dağıdır. Kolxoz sədri hər ay hesabat verəndə göstərirdi ki, inək,
qoyun və sairə əvvəlkindən azdır. Fikirləşdim ki, əgər beş-altı ay da belə olsa, bunun hamısını yeyib
qurtaracaqlar. Nə etmək? Həmin o mal-qaranı kolxozçulara güzəştli qiymətə satmaq lazımdır. Biz də satdıq.
Beləliklə, mal-qara özəlləşdi. İndi deyirlər ki, nə qədər artıbdır. Bu qədər nə iribuynuzlu mal, nə də
xırdabuynuzlu mal muxtar respublikanın tarixində, hətta mənim Azərbaycana rəhbərlik etdiyim o inkişaf
dövründə də Naxçıvanda olmayıbdır.
O ağır illərdə bizim bazar iqtisadiyyatına, islahatlara başlamağımızın nəticəsi budur. Mən Azərbaycanda
torpaq islahatı haqqında qanunu keçirmək üçün neçə il əziyyət çəkdim. Nəhayət, 1996-cı ildə biz onu Milli
Məclisdən keçirə bildik. Nə qədər müqavimətlər var idi! Amma biz bunu Naxçıvanda qanunsuz-filansız etdik.
Yəni Ali Məclisin bu barədə qərarı var idi, biz də bu işi görməyə başladıq, torpağı payladıq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında dağ kəndləri var. Orada yaşayış çətindir, torpaq azdır. O vaxt
məhsulun bir hissəsini kolxoz sədri, bir hissəsini hesabdar, bir hissəsini ferma müdiri yeyirdi, polis rəisi gəlirdi
ki, mənim də payımı ver. Şübhəsiz ki, raykom katibinə də bir şey vermək lazım idi. Mən bunların hamısını
bilirdim. Ona görə də dedim ki, həmin o xırda kəndlərdə torpaqları, mal-qaranı kəndliyə verin. Özününkü
olanda o, torpağı yaxşı becərəcək, mal-qaranı bəsləyəcək, məhsul götürəcəkdir. Onun nə kolxoz sədri, nə
hesabdarı, nə ferma müdiri olacaqdır, polisin qarşısında da birtəhər dura bilər. İndi bunlar çox gözəl nəticələr
veribdir.
Yəni biz Naxçıvanda həm müstəqilliyi əldə etmək, həm Azərbaycanda iqtisadi islahatlar həyata keçirmək,
həm respublikamızı bazar iqtisadiyyatı yolu ilə aparmaq, həm də ölkəmizdə hüquqi, demokratik dövlət qurmaq
üçün Naxçıvan ilk təşəbbüskarlardandır. Fəxr edirəm ki, mən bu təşəbbüslərin iştirakçısı olmuşam. Ona görə də
bu bayram günündə mən qəlbimdə olan bu sözləri sizə çatdırmağı özümə borc bildim.
Güman edirəm ki, bəzən mənim şəxsi hissiyyatlarım haqqında sözlərimi də siz düzgün başa düşəcəksiniz.
Çünki mən insanam. İnsan insana xas olan hər bir xüsusiyyətə malik olmalıdır. Bax, bu xüsusiyyətlərə görə də
mən qəlbimdə olan bu sözləri sizə deyirəm.
Mən naxçıvanlıları, bütün Azərbaycan xalqını bu bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Bəyan
edirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyət, dövlətçilik statusu daimidir, əbədidir.
Təəssüf ki, indi bəzi siyasətçilər meydana çıxıb, Azərbaycanda bir söz var - "Hələ yumurtasından
çıxmamış bir cücə kimi" bəyanatlar verirlər ki, "Azərbaycan unitar dövlətdir, burada muxtariyyət ola bilməz, bu
muxtariyyəti ləğv etmək lazımdır". Məni yandıran da budur ki, başa düşürsünüz, bunu edənlər naxçıvanlılardır.
Mən həmin o çocuqlara - necə deyərlər, siyasətə qatılmış, amma siyasətin nə olduğunu görməyən, dövlətçiliyin
nə olduğunu bilməyən, dövlət, idarə işində bir gün də işləməyərək böyük iddialarla yaşayan adamlara - hamısına
cavab verirəm ki, Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi hadisə olubdur. Naxçıvanın statusunu qoruyub saxlamaq üçün
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xüsusən Moskva müqaviləsinin və xüsusən Türkiyə Cümhuriyyətinin imzaladığı Qars müqaviləsinin burada
böyük əhəmiyyəti olubdur. Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın
bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars müqaviləsi
bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan bir sənəddir.
Belə ağır şəraitdə Naxçıvanın yaşamasının, inkişaf etməsinin əsas şərtlərindən biri də odur ki, Naxçıvana
o vaxt muxtariyyət hüququ veriblər. Bu muxtariyyət hüququ bu çətin vəziyyətdə yaşamaqda, inkişaf etməkdə
Naxçıvana böyük şərait yaradıbdır. Amma Naxçıvanın bundan sonra da buna ehtiyacı vardır, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin içində buna ehtiyacı vardır. Ona görə də biz bunları tamamilə düşünərək, təhlil edərək
Azərbaycan Konstitusiyasında yazmışıq, ümumxalq referendumu ilə qəbul etmişik və Naxçıvan Respublikasının
Konstitusiyasında da yazmışıq, ümumxalq referendumu ilə qəbul etmişik və Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Konstitusiyasında da yazdırmışıq.
Naxçıvanlılara eşq olsun!
Naxçıvan Muxtar Respublikasına eşq olsun!
Naxçıvan xalqına eşq olsun!
Sağ olun.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 75 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ
VERİLƏN RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
12 oktyabr 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz dostlar!
Azərbaycan xalqının, müstəqil Azərbaycanın həyatında əlamətdar bir gündür. Müstəqil Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci ildönümünü təntənəli bayram kimi qeyd edirik.
Azərbaycanın hər guşəsi, torpağı hər bir azərbaycanlı üçün əzizdir. Ona görə də Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci ildönümü hər bir azərbaycanlı, bütün Azərbaycan xalqı
üçün bayramdır, bizim dövlətimiz üçün bayramdır. Çünki biz burada, Naxçıvanda olan dəyişiklikləri, inkişafı
bir daha xatırlayaraq, qeyd edərək, eyni zamanda, Azərbaycanın bütövlükdə inkişafını və Azərbaycan
Respublikasının həyatında baş verən dəyişiklikləri nümayiş etdiririk.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçmiş zamanlarda da yubileyləri olubdur. Mən bir neçə dəfə bu
yubiley mərasimlərinin iştirakçısı olmuşam. 1949-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 25-ci
ildönümü qeyd edilirdi. O zaman, bu bayram qeyd edilərkən mən Azərbaycanda deyildim, Leninqradda idim,
orada təhsil alırdım. Amma o vaxta qədər burada işləmişdim. Həm Naxçıvanın Xalq Komissarları Sovetində indi ona Nazirlər Soveti deyirlər, - həm təhlükəsizlik orqanlarında işləmişdim. Həm Naxçıvanın Xalq
Komissarları Sovetində - indi ona Nazirlər Soveti deyirlər, - həm təhlükəsizlik orqanlarında işləmişdim. Ona
görə də Leninqradda olarkən, - şübhəsiz, o vaxt nə televiziya var idi, nə də radio vasitəsilə bir şey öyrənmək
mümkün idi, telefon əlaqəsi də çətin idi, - mən çox maraqlanırdım ki, burada nə var, nə yox, nə keçirilir. Çünki
mən o vaxt ancaq məktub vasitəsilə əlaqə saxlayırdım. O bayramdan bir həftə sonra Naxçıvandan mənə
məlumatlar gəldi. Naxçıvandakı mərasimlər barədə mənə danışdılar, söylədilər.
Yadımda qalan ən böyük hadisə odur ki, - təbii ki, o vaxt mən gənc idim, cəmi 25-26 yaşım var idi, - ilk
dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubileyi münasibətilə Naxçıvanın rəhbərləri, o vaxt fərqlənmiş insanları
Sovet İttifaqı Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti tərəfindən orden və medallarla təltif olunmuşdular. Təltif edilən
həmin adamlardan biri də mən idim.
Doğrudur, o vaxta qədər artıq mənim Böyük Vətən müharibəsi ilə əlaqədar dövlət mükafatlarım,
medallarım var idi. Ancaq Naxçıvanın 25 illiyi ilə əlaqədar, mən Naxçıvanda olmadığım zaman, mənə bu qədər
diqqət, qayğı göstərilməsi şübhəsiz ki, yadımda qalıbdır. Mən bu gün, onun üstündən 50 il keçəndən sonra bunu
xatırlayıram.
Mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 40 illik yubileyində iştirak etmişəm, 50 illik yubileyində, yəni
1974- cü ildə isə mən Azərbaycanın rəhbəri idim. Azərbaycanın rəhbəri kimi gəlib buradakı təntənəli
mərasimlərdə iştirak etmişəm. Bunlar hamısı Naxçıvanın tarixindəki təntənəli mərasimlərə aid səhifələrdir.
Həqiqəti demək lazımdır ki, o vaxt təntənələr indiki kimi keçməsə də, insanlar Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ildönümü münasibətilə çox sevinirdilər və şübhəsiz ki, imkan dairəsində təntənəli mərasimlər
də təşkil olunurdu.
Ancaq bu yubiley əvvəlki bütün yubileylərdən tamamilə fərqlidir. Biz müstəqillik əldə etmişik. Müstəqil
Azərbaycan dövləti öz həyatını, bütün işlərini sərbəst, azad surətdə özü qurur və Azərbaycanın müstəqilliyi
dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci ildönümünü keçirmək mənim üçün şübhəsiz ki, bütün keçmiş
zamanlara nisbətən çox əzizdir, qiymətlidir.
Biz bu təntənəli yubileyi Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini elan etməsi, dövlət müstəqilliyini bərpa
etməsi ilə əlaqədar 1991-ci il oktyabrın 18-də Konstitusiya Aktının qəbul olunması günü ərəfəsində keçiririk.
Yəni 18 oktyabr günü də bizim üçün bayramdır, bu gün də bizim üçün bayramdır. Bu bayramların çox gözəl
vəhdəti vardır.
Mən bu gün söylədim ki, naxçıvanlılar, Naxçıvan əhalisi azadlığa, müstəqilliyə, sərbəstliyə daha da çox
can atanlardan olublar. Ona görə də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunması, - baxmayaraq ki, o vaxt
artıq Naxçıvanda müstəqillik əldə edilmişdi, - bütün Azərbaycan xalqı kimi, naxçıvanlılar üçün də tarixi
hadisədir və çox qiymətlidir.
Hesab edirəm, bütün bunlara görə bugünkü yubiley 75 il ərzində Naxçıvanın həyatında ən qiymətli
gündür və ən tarixi gündür. Biz bu gün bayram edərək Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 8 illiyini bayram
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edirik. Biz bu gün bayram edərək Azərbaycanın bir dövlət kimi müstəqil olmasını dünyaya nümayiş etdiririk.
Biz bu gün bayram edərək Azərbaycanın müstəqillik yolu ilə uğurla gedəcəyinə inamımızı göstəririk. Biz bu
gün bayram edərək Azərbaycanın demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət, azad xalq olduğunu bir daha dünyaya
nümayiş etdiririk. Bütün bunlara görə bu bayram bizim böyük bayramımızdır, bütün Azərbaycan xalqının
bayramıdır.
Azərbaycan 8 il ərzində müstəqillik yolu ilə gedərək çox şərəfli işlər görmüşdür və ən əsas, ən
əhəmiyyətli odur ki, bütün xarici və daxili çətinliklərə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzündən aldığımız
zərbələrə baxmayaraq, torpaqlarımızın 20 faizinin işğal altında olmasına, 1 milyondan artıq vətəndaşımızın
köçkün, qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşamasına baxmayaraq, ölkəmiz yaşayır, inkişaf edir. Biz dövlət
müstəqilliyimizi, demokratik yolumuzu, dünyəvi dövlət quruculuğu yolunu uğurla aparırıq və bundan sonra da
aparacağıq.
Bu gün elan edildi ki, Azərbaycan 8 milyon əhaliyə malik olan bir ölkədir. Bütün dünyaya məlumdur ki,
Azərbaycan zəngin təbii sərvətlərə, yüksək elmə, mədəniyyətə, təhsilə, tərəqqiyə malik olan bir ölkədir. Ona
görə də bizim öz vətənimizlə, doğma Azərbaycanla fəxr etməyə haqqımız vardır.
Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan torpağı mənim doğma
torpağımdır. Mən fəxr edirəm ki, mənim Azərbaycan kimi millətim var. Mən fəxr edirəm ki, mənim doğma ana
dilim, Azərbaycan dilim var. Mən fəxr edirəm ki, müstəqil, azad, qüdrətli Azərbaycan dövləti var.
Mən rica edirəm, badələri Azərbaycan xalqının şərəfinə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və demokratik
inkişafının, Azərbaycan millətinin, Azərbaycan dilinin şərəfinə qaldırasınız.
Yaşasın, yaşasın və yüz illərlə yaşasın müstəqil, azad, demokratik Azərbaycan!
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NAXÇIVANDA AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVA
ADINA POLİKLİNİKADA NİTQ

13 oktyabr 1999-cu il
Əziz dostlar!
Əziz həkimlər, səhiyyə işçiləri!
Mən üçüncü gündür ki, Naxçıvandayam və sizinlə bərabər Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci
ildönümünü təntənə ilə, şöhrətlə və çox ləyaqətlə qeyd edirik. Bu günlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının
tarixi keçmişi, 75 illik muxtariyyət yolu, əldə etdiyi uğurlar və bu günü haqqında çox sözlər deyilibdir. Amma
bunlar da yetərli deyildir, daha da çox demək olar. Düşünürəm ki, elə bu deyilən sözlər Naxçıvanın indiyə
qədərki tarixinə müəyyən yekun vurur və Naxçıvan Muxtar Respublikasının gələcək yollarını işıqlandırır.
Müstəqil Azərbaycanın həyatında səhiyyə sahəsi çox böyük yer tutur. Bu, təkcə bizim ölkədə deyil, insan
cəmiyyətində, insan yaranandan insanın həkimə ehtiyacı olubdur. Ona görə də həkim sənəti yaranıbdır. Həkim
sənətinin yaranma tarixi sizə yaxşı məlumdur. Amma bizim nəsillər gözünü açandan sizin kimi həkimləri
görübdür. Ola bilər, yüz il, iki yüz il bundan öncə həkimlər sizdən fərqli idilər, yaxud siz onlara bənzəyirsiniz.
Amma o qədər də yox. Biz isə sizin kimi həkimləri görmüşük.
Hətta mən demirəm 20-ci illərdə - Naxçıvan muxtariyyət əldə edəndə, 30-cu illərdə, yaxud 40-cı illərdə mən 40-cı illərin sonunda buradan getmişəm - Azərbaycanda həkim çox az idi. Naxçıvanda beş-altı həkim var
idi. Onlardan tanınanı da az idi. Amma hamıdan çox tanınan və bizim hamımızın xatirində qalan Məmmədtağı
Sultanov idi. Bilmirəm, doktor Sultanov indi insanların xatirindədirmi. Ona biz doktor Sultanov deyərdik. O
vaxt o, yaşlı bir adam idi, həkimlik edirdi.
Mənim xatirimdədir, anam xəstə olanda mən bir neçə dəfə səhərdən gedib onun qapısını döymüşəm, xahiş
eləmişəm. Onda avtomobil yox idi, fayton tutmağa imkan yox idi, başqa şey yox idi. Yadıma düşür, onun əlində
adətən çəliyi var idi. Gəlib mənim anama baxıb və reseptlər yazıbdır.
Amma onun də həyatı çox qəribə idi. Bilirsiniz, o illər sovet hakimiyyəti onu çox təqib edirdi. Müharibə
vaxtları o, haradasa sovet hökumətinin, sovet quruluşunun əleyhinə nəsə sözlər demişdi. Allah ona rəhmət etsin.
Özü də bir az içkiyə marağı var idi. İndi, ola bilər, bir balaca içki içib, yadından çıxıb, özünü saxlaya bilməyib
deyibdir. Amma qəlbində olan sözləri deyibdir. Onu o vaxt burada həbs etdilər. Amma yaxşı ki, yenə də rəhm
göstərdilər. Onu Naxçıvandan sürgün etdilər, amma uzağa yox. Burada bir Əznəbirt kəndi var, - adətən orada
ermənilər yaşayırdı, - onu Əznəbirt kəndinə sürgün etdilər. Yazıq kişi o vaxt da artıq yaşlı idi. Getdi, bir il,
bilmirəm, iki il, müharibənin çətin illərində, - guya ki, burada öz danışıqları və s. ilə sovet hökumətini
yıxacaqmış, nə imiş, - getdi orada yaşadı.
O da xatirimdədir ki, bir dəfə Əznəbirt kəndinə getmişdim. Onda mən Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində
işləyirdim. Əznəbirt kəndində kolxoz sədrindən, o birisindən soruşdum, - nə var, nə yox, kim var? Dedim, bəs
deyirlər ki, doktor Sultanov buradadır. Dedi, hə, buradadır, bizi mühafizə edir. Dedim ki, onu görə bilərəmmi və
gəldim gördüm. Adətən o, bığ saxlayardı. Amma gördüm saqqalı da var, bığı da ağappaq ağarıbdır. Beli də bir
az bükülübdür. Baxdım, baxdım buna. Bilirsiniz, o vaxt bir gənc insan kimi həm ürəyim ağrıdı, həm də
fikirləşdim ki, bizim xalqımızda nə qədər dəyərli insanlar var. O, çox ziyalı bir adam idi. Gərək ki, əsli tiflisli
idi. Yaxud da, bəlkə kökü naxçıvanlı idi, amma gedib Tiflisdə təhsil almışdı. Hər halda yüksək tibb təhsili var
idi.
İndi Naxçıvanın böyük səhiyyə ordusu vardır, böyük həkimlər ordusu vardır. Amma cəmisi 50-60 il
bundan öncə Naxçıvan belə vəziyyətdə idi. İndi həkimlərin tarixini yada salanda mən böyük sevinclə bu gün
Əbdüləli həkimlə burada görüşdüm.
Əbdüləli həkim, əlbəttə ki, doktor Sultanovdan çox cavan idi. Ancaq o vaxt - 30-cu illərin axırında, 40-cı
illərdə Naxçıvanda yenə də az həkim var idi. O az həkimlərin içərisində ən mötəbər həkim, hamının inandığı
həkim və hamıya təmənnasız xidmət edən həkim Əbdüləli həkim idi. Bir vaxt Sultanovdan savayı başqa həkim
yox idi, hamı məcburən Sultanovun yanına gedirdi. Amma sonra bir neçə həkim var idi. Kim hansı həkimi
istəyirdi, onun xidmətindən istifadə edə bilirdi. Ancaq Əbdüləli həkimin yanına hamı gedirdi. Əbdüləli həkim
də gecə-gündüz kimə yardım göstərmək, kimi müalicə etmək, kimə məsləhət vermək lazım idi - onu edirdi.
Mən çox sevindim ki, Əbdüləli həkim bu gün də buradadır, bu gün də öz xidmətlərini göstərir. Mən sizin
hamınızı dəvət edirəm ki, o kişiyə yaxşı baxın, ona qayğı göstərin. O, nə qədər fəaliyyət göstərsə, həkimlik
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təcrübəsini sizə versə və xüsusən həkimə məxsus olan mənəviyyat təcrübəsini sizə versə, siz o qədər zəngin
olacaqsınız.
Mən həmişə həkimlər haqqında danışanda Hippokrat andını yadıma salıram. Bu, təsadüfi deyildir. Heç bir
başqa peşə sahibi olan, yaxud diplom alan mütəxəssis heç bir şeyə and içmir: diplomunu aldı - sərbəstdir, gedib
işləyir, çalışır. Amma həkimlik bütün başqa peşələrdən fərqli bir sənətdir, fərqli bir sahədir - həkimlik sahəsi.
Ona görə də həkim gərək həqiqi həkim olsun, bunun üçün gərək onun mükəmməl həkimlik biliyi olsun, yaxşı
təcrübəsi olsun və xəstənin diaqnozunu düzgün qoya bilsin, onun müalicəsinin yollarını düzgün müəyyən edə
bilsin. Amma eyni zamanda, həkim gərək böyük insan olsun, həkim gərək yüksək mənəviyyata malik insan
olsun. Həkim öz insani keyfiyyətləri ilə bütün başqa peşə sahiblərindən daha da yüksəkdə durmalıdır. Ona görə
də tibb elmində belə bir sahə var - deontologiya. Yəni bunu həkimlər yəqin bilirlər. Amma bilməyənlər üçün bir
balaca izah edim, - yəni həkimliyin mənəvi xüsusiyyətləri. Deontologiya Hippokrat andından meydana gələn
qədim bir məfhumdur.
Bilirsiniz ki, mərhum Zərifə xanım göz həkimi idi və öz peşəsini çox yaxşı bilirdi. Əmək fəaliyyəti,
həkimlik fəaliyyəti dövründə çoxlarının gözünü yaxşı müalicə etmişdi, onların gözlərinə işıq vermişdi. Çox işlər
görmüşdü. Eyni zamanda böyük elmi fəaliyyətlə məşğul idi, elmi əsərlər yazırdı. Ancaq mən Azərbaycanda
rəhbərliyə başlayan zaman və Azərbaycanda insanların mənəvi keyfiyyətlərinin daha da yüksəlməsi üçün
çalışan zaman, - yəni insan saf olmalıdır, insan əxlaqlı olmalıdır, insan cəmiyyətə təmənnasız xidmət etməlidir,
insan rüşvətxorluqdan və onun kimi pis hərəkətlərdən uzaq olmalıdır, insan cəmiyyətə xidmət etmək üçün
özünü fəda etməlidir. Bilirsiniz ki, mən 1969-cu ildə Azərbaycanda rəhbərliyə başlayanda bu mənfi hallar çox
geniş yayılmışdı. Mən onlarla mübarizəyə başladım və təbiidir ki, Zərifə xanım da mənim bu mübarizəmi
görürdü, - onda o, deontologiya haqqında bir çox kitablar oxudu və deontologiya haqqında kitab yazdı. Hətta o
vaxt bir neçə dəfə Sovetlər İttifaqının ayrı-ayrı yerlərində - Moskvada, başqa şəhərlərdə elmi konfranslarda çox
uğurla çıxış etdi. Bu, məni çox sevindirdi. Çünki həkim üçün çox əhəmiyyətli olan bu mövzu onu
maraqlandırırdı.
Bir də bizim Azərbaycan üçün əhəmiyyətli, yəni xüsusi bir mövzu vardır. Bəlkə bunu desəm, indi hamı
məni anlaya bilməsin. Ancaq bu, xalqımızın bu günü, gələcəyi üçün tibbi nöqteyi-nəzərdən, insanların,
cəmiyyətin sağlamlığı nöqteyi-nəzərindən çox əhəmiyyətli bir sahədir. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda
qədimdən belə adət var - qohumun qohumla evlənməsi, ailə qurması. Nəslin gələcəyinə bunun nə qədər mənfi
təsir göstərdiyini təəssüf ki, indi də çoxları bilmirlər.
Keçmişdə bizim Azərbaycanın çox müdrik insanları, o cümlədən təbibləri olubdur. Amma nədənsə bu
sahəyə fikir verməyiblər. Mən həkim deyiləm, ancaq o illər bu məsələ ilə çox ciddi məşğul olduğuma görə bu
adətin Azərbaycan xalqının nəsil sağlamlığı üçün nə qədər zərərli olduğunu mən yaxşı dərk etmişdim. Mən bu
barədə bəzi həkimlərlə söhbət aparırdım və şübhəsiz ki, ən yaxın söhbətimi də Zərifə xanımla evdə aparırdım. O
mənə danışırdı ki, onu da bu mövzu çox maraqlandırır və göz xəstəliklərindən bir çoxunun - ola bilər, onu
burada Zəhra xanım da təsdiq edər - kökünü qohumun qohumla nikahında və ondan sonra əmələ gələn uşaqların
gözlərinin xəstəliklərində görürlər. O, bu mövzunu da çox sevdi və bu mövzu üzərində işlədi, bir çox materiallar
topladı. Bəzən biz evdə söhbət edirdik. Gəlirdi, mənə deyirdi ki, nə qədər xəstəliklərin kökünü axtaranda
görürsən ki, bu, qohumluq əlaqələri ilə bağlı olan xəstəlikdir. Yəni mən bunu bilirdim. Bu mənfi hal təkcə gözə
təsir etmir, başqa xəstəliklərə də, xüsusən ağıl, şüur xəstəliyinə də çox təsir edir.
Məsələn, son vaxtlar mənə deyirlər ki, sonsuzluq xəstəliyi yaradır, başqa xəstəliklər yaradır. Bunlar məni
çox narahat etdi. Nə üçün? Çünki mən o illərdə də, 70-ci illərdə də təkcə öz yaşadığım günü, öz yaşadığım
dövrü düşünmürdüm. Mən Azərbaycan xalqının gələcəyini düşünürdüm, Azərbaycan xalqının sağlamlığını
düşünürdüm. Xalqın sağlamlığı ayrı-ayrı adamların, ya da böyük bir qrupun sağlamlığı deyil. Xalqın sağlamlığı
xalqın kütləvi sağlamlığıdır, yəni xalqın hamısının sağlam olmasıdır. İndi tibb elmi və tibb təcrübəsi o qədər
irəli gedibdir ki, bu sahədə dünyada böyük nailiyyətlər vardır. O nailiyyətlər profilaktik tədbirlərin həyata
keçirilməsi vasitəsilə dünyada belə xəstəliklərin çoxunu artıq aradan çıxarıbdır. Mən o vaxt bax, bu düşüncələrlə
millətimin, Azərbaycan xalqının daha da sağlam olmasını istəyərək, gələcək nəsillərin bizim nəslimizdən daha
da sağlam olmasını istəyərək bu məsələ ilə çox ciddi məşğul oldum.
Xatirimdədir, mən bunu Azərbaycanda bir neçə dəfə - bizim rəhbər orqan o vaxt Mərkəzi Komitənin
Bürosu idi - büronun üzvləri ilə müzakirə etdim. Bizim böyük həkimləri, akademikləri dəvət etdim. Rəhmətlik
Mustafa bəy Topçubaşovla da çox ətraflı söhbət etdim. O, bu fikirlərin tamamilə düzgün olduğunu dedi. Ancaq
mən ona dedim - bəs siz nə üçün bu məsələni qaldırmırsınız, nə üçün bu məsələni ümummilli məsələ kimi
ortaya atmırsınız? Dedi ki, bilirsiniz, insanlar başa düşmürlər. Bu adət - əmioğlunun əmiqızı ilə evlənməsi,
yaxud başqa hallar - bunlar Azərbaycanda o qədər dərin köklərə malikdir ki, insanlar o adət-ənənəni o qədər
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qəbul ediblər ki, bunun qarşısına çıxmaq mümkün deyildir.
Ancaq buna baxmayaraq, mən bu məsələni bir dəfə, iki dəfə büroda müzakirə etdim. Bu sözü bəlkə də
mən indiyə qədər deməmişəm, - hətta fikrim var idi Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinə bir maddə əlavə edim ki,
əgər kimsə öz qohumu ilə nikah qurursa, onun qarşısı alınsın. Əgər belə nikah olsa onlar cinayətə cəlb
olunsunlar. Yəni belə qəti addımlar da atmaq fikrində idim. Bir neçə dəfə söhbət etdim. Gördüm, hətta mənim
ətrafımda olan yüksək mədəniyyətə malik insanlar da bu məsələ haqqında ciddi tədbirlər görməyə ehtiyat
edirlər. Deyirdilər ki, adamlar anlamazlar, başa düşməzlər, bu bizim milli adət-ənənəmizdir.
Yadımdadır, o vaxt mənim həmkarlarımdan biri - indi onun çox yaşı var, hələ yaşayır - dedi ki, keçmişdə
belə deyiblər ki, əmioğlu ilə əmiqızının kəbinini Allah göydə kəsibdir. Siz bu sözü eşitmisiniz, yoxsa yox? Mən
bunu o vaxta qədər eşitməmişdim. Dedi, bəli, göydə mələklər kəsibdir. Mənə dedi ki, "Sən nə deyirsən, nə
danışırsan, belə şey etmək olarmı, bu cür məsələni ortaya atmaqmı olar, bu cür məsələ haqqında danışmaq
olarmı?"
Amma bu, məni çəkindirmirdi. Mən bu məsələ ilə məşğul olurdum. Onu da deyə bilərəm ki, mən 1982-ci
ildə Moskvaya gedəndən sonra artıq bu məsələ ilə Azərbaycan miqyasında məşğul ola bilmədim.
Ancaq orada, Moskvada işləyərkən Siyasi Büronun üzvü kimi və Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
kimi mən bütün SSRİ-nin səhiyyəsinə rəhbərlik edirdim. Səhiyyə Nazirliyi, Tibb Akademiyası, bütün tibbi elmi
tədqiqat institutları - hamısı ölkə rəhbərliyində mənə tabe idi, mənə bağlı idi. Mən onlara rəhbərlik edirdim. Ona
görə o illərdə mən Sovet İttifaqının çox böyük alimləri ilə, professorları ilə - onu da demək lazımdır ki,
Moskvada həqiqətən dünyanın başqa ölkələri ilə müqayisədə çox güclü tibb alimləri, tibb mütəxəssisləri var idi
- onlarla da danışarkən təbii, bunu deyirdilər.
Amma onu bilin ki, xristianlarda bu adət yoxdur, qadağandır. Məsələn, ruslarda bu adət yoxdur,
qadağandır. Ona görə də onlarda bu problem yoxdur. Amma bu problemi onlar yaxşı bilirdilər. Mənim bu
danışıqlarımdan onlar başa düşürdülər ki, mən rus xalqı üçün maraqlanmıram. Çünki rus xalqında belə adət
yoxdur. Orada qohum qohumla evlənə bilməz. Onların dini, adət-ənənələri buna yol vermir. Kimsə evlənirsə,
ola bilər, bu, sadəcə hadisədir. Amma dini adət-ənənə buna yol vermir. Ancaq bizdə bu problem var idi və mən
onların da fikirlərini öyrəndim. Sonra bildim ki, bir çox sahələrdə tədqiqatlar aparılıbdır. Bir çox xəstəliklərin,
xüsusən, yenə də deyirəm, əqli xəstəliklərin, şüur xəstəliklərinin, göz xəstəliklərinin, başqa xəstəliklərin kökü
qohumların nikah bağlamasından irəli gəlir. Yəni bundan onların özləri xəstələnmir, amma onlardan törəmiş
uşaqlar xəstələnir. Bəlkə öz övladı xəstələnmir, amma nəvəsi xəstələnir, o biri törəməsi xəstələnir.
Mən bu məsələni burada sizə demək fikrində deyildim. Əgər lazım olsaydı, belə bir fikri mən Moskvada
daha da böyük bir mötəbər tibb toplantısında ifadə edə bilərdim. Ancaq nə üçün mən indi bunu dedim? Çünki
mən Zərifə xanımın xatirəsinə həsr edilmiş bu guşə ilə tanış olanda, o dövrlər müəyyən qədər kino lenti kimi
gözümün qarşısına gələndə onun elmi fəaliyyəti, çalışdığı, gördüyü işlər yadıma düşdü ki, o, bu məsələ ilə nə
qədər maraqlanırdı. Yəni o, birinci növbədə deontologiya elmi ilə maraqlanmağa başladı və bu barədə kitab
yazdı, mühazirələr oxudu. Eyni zamanda, xalqımızın bu günü, gələcəyi üçün bağlı olan bax bu problem ilə
məşğul oldu. Bilmirəm, - burada alimlər yəqin deyə bilərlər, - tibbdə bunun adı nədir?
A k a d e m i k Ə d i l ə N a m a z o v a: Cənab prezident, irsi, genetik xəstəliklər. Hazırda onun
üzərində işləyirlər. Buna deyirlər gen mühəndisliyi. İndi bununla geniş məşğul olurlar.
Heydər Əliyev: Gen mühəndisliyi böyük bir sahədir. Bu, bir çox irsi xəstəliklərin əmələ gəlməsidir.
Amma bunların içərisində bizim millətimizdə, xalqımızda bax bu xəstəlik var. Siz mənim fikirlərimi təsdiq
edirsinizmi?
Ə d i l ə N a m a z o v a: Bəli, təsdiq edirik. Cənab prezident, icazə verin deyim ki, noyabr ayında Tbilisi
şəhərində böyük bir konqres keçiriləcəkdir. Bu konqres "Təbabətdə etika və deontologiya" mövzusuna həsr
olunubdur. Orada mən Azərbaycanda etika və deontologiya haqqında 45 dəqiqəlik məruzə edəcəyəm. Orada
Zərifə xanımın adını çəkirəm. Çünki siz söylədiyiniz kimi, Zərifə xanım o vaxt konfranslarda "Həkimin etikası"
mövzusunda məruzə etmişdi. Bilmirəm, o kitabça Sizdə var, yoxsa yox - həmin məruzə kitabça şəklində nəşr
olunmuşdu. İndi istəyirik ki, onu Azərbaycan dilinə tərcümə edək. Mən də öz məruzəmdə Nizamidən,
Firdovsidən başlayaraq, Zərifə xanımın da fəaliyyətindən bəhs edərək indiki dövrümüzə keçirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, görürsünüz, mən həkim deyiləm, alim də deyiləm, amma buradakı
alimlərin hamısının fikri mənim fikrimlə eynidir.
Bir sözlə, Zərifə xanımın tibb elmi sahəsində xidmətlərindən biri də göz müalicəsi, tədqiqatı idi. Mənə
belə gəlir ki, onun iki dəyərli irsi vardır.
Birinci, Azərbaycanda ilk dəfə deontologiyanı bir elm kimi meydana atıbdır. Xatirimdədir, SSRİ Tibb
Elmləri Akademiyasının prezidenti, akademik Bloxin Bakıya gəlmişdi. Mən Zərifə xanımla birlikdə onunla

593

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

görüşüb danışdıq. O, heyran qaldı. Sonra o da gedib deontologiya haqqında bir kitab yazmışdı. Bu, Zərifə
xanımın başqa sahələrlə əlaqədar birinci irsi.
İkinci də, bizim millətimiz üçün ən vacib olan həmin məsələ - irsi, xromosom xəstəliyi. Zərifə xanım
çalışıb ki, bizim gələcək nəsilləri bu xəstəlikdən xilas etsin, sağlamlaşdırsın. Bunu da o, göz xəstəliklərində
tapdığına görə, orada gördüyünə görə bu fikrə gəlmişdi.
İndi mən Azərbaycanın prezidenti kimi, bu fikri burada açıram və öz fikrimi bildirirəm. Qohumluq
əlaqələri olan adamlar arasında nikah bizim gələcək nəsillərimiz üçün, onların sağlamlığı üçün zərərlidir və
hesab edirəm ki, təhlükəlidir. Tibb alimlərimizi dəvət edirəm ki, onlar nəinki öz elmi araşdırmaları ilə, ya elmi
mühazirələri ilə, çıxışları ilə bunu desinlər, onlar bu problemin Azərbaycanda həll edilməsi üçün düşünsünlər.
Mən Səhiyyə Nazirliyinə bu göstərişi verirəm - bir proqram təşkil etsinlər. Başa düşürəm ki, bu, asan məsələ
deyildir. Başa düşürəm ki, bunu biz bir ildə, iki ildə, on ildə edə bilmərik. Amma bizim bir strateji proqramımız
olsa ki, müstəqil Azərbaycanın, millətimizin, xalqımızın gələcək sağlamlığını daha da təmin edək - bu problem
üzərində biz işləməliyik.
Nəhayət, onu demək istəyirəm ki, mən nitqimi ondan başladım ki, vaxtilə Naxçıvanda həkimlər az idi.
İndi nə qədər həkimlər vardır və nə qədər gözəl tibb ocaqları vardır. Onlardan biri də bu poliklinikadır.
Mən 1992-ci ildə Naxçıvanda işləyərkən buraya gəlmişdim, burada həkimləri yığıb onlarla söhbət də
etmişdim. Ancaq o vaxt bu poliklinika belə vəziyyətdə deyildi. Bizim başqa imkanımız da yox idi. Çünki o vaxt
ölkədə hər şey dağılırdı, yaratmaq, qurmaq da mümkün deyildi.
Mən çox məmnunam ki, son illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında muxtar respublika rəhbərliyinin və
şəxsən Vasif Talıbovun həm təşəbbüsü, həm işgüzarlığı nəticəsində çox quruculuq işləri görülür. O cümlədən
səhiyyə sahəsində çox işlər görülür və bu poliklinika ona nümunədir. Naxçıvanda həkimlərin sayı çoxdur və
istəyirəm ki, bundan da çox olsun. Amma bundan da çox istəyirəm ki, həkimlər həqiqi həkim olsunlar. Mənim
arzum budur.
Mən həkimlərə, tibb işçilərinə, bütün səhiyyə işçilərinə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Sizə
məlumdur ki, mən bütün başqa işlərimlə yanaşı, Azərbaycanda bu sahəyə həmişə diqqət yetirmişəm, qayğı
göstərmişəm və bu sahə ilə demək olar ki, daha da çox bağlı olmuşam. Ona görə də istəyirəm ki, həm
Azərbaycanda, həm də Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanda səhyyə daha da yüksək səviyyədə olsun.
Sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm, işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
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NAXÇIVANDA «KAZIM QARABƏKİR PAŞA MƏSCİDİ»NİN AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
13 oktyabr 1999-cu il
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Əziz bacılar, qardaşlar, dostlar!
Türkiyə Cümhuriyyətindən Azərbaycana, Naxçıvana gəlmiş çox hörmətli qonaqlarımız, dostlarımız,
qardaşlarımız!
Bu günlər biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 75-ci ildönümünü bayram edirik. Bu,
bütün Azərbaycan xalqının bayramıdır. Çünki Azərbaycanın gözəl bir diyarı, eyni zamanda Azərbaycana
düşmən olan bəzi qüvvələr tərəfindən 20-ci illərdə Ermənistan ərazisi vasitəsilə Azərbaycan torpagından ərazi
nöqteyi-nəzərindən ayrı salınmış Naxçıvanın muxtariyyət alması və 75 il müddətində muxtar dövlət kimi
yaşaması böyük hadisədir. Ona görə bu bayram bütün Azərbaycan xalqının bayramıdır.
Bu bayram bizim dostlarımızın, qardaşlarımızın da bayramıdır. O cümlədən bizim dost, qardaş Türkiyə
Cümhuriyyətinin, türk xalqının bayramıdır. Təsadüfi deyil ki, bu təntənələrdə Türkiyə Cümhuriyyətinin ən
yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti iştirak edir. Onlar bizimlə bərabərdir, bu bayram günlərini bizimlə birlikdə
keçirirlər.
Bu bayrama Türkiyənin çox yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin gəlməsi ilə bərabər, bu bayramı
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının əziz dostu, mənim qardaşım Süleyman Dəmirəl
göndərdiyi çox nəzakətli mesaj ilə təbrik etmişdir. Onun təbriki dünən bayram təntənəsinə toplaşmış salonda
elan edilərkən xalq, insanlar tərəfindən böyük sevinc və məhəbbət hissi ilə qarşılandı.
Dünən bizim təntənəli mərasim keçirilən zaman əziz dostumuz, qardaşımız, zati-aliləri Süleyman Dəmirəl
Naxçıvana telefon etdi, bizi bu bayram münasibətilə bir daha təbrik etdi, mənimlə telefonla danışdı, Naxçıvan
Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovla danışdı və özünün bayram təbriklərini bir daha, bir daha bu xalqa
çatdırmağı xahiş etdi.
Mən dünən dedim və bu gün bir də bildirmək istəyirəm ki, bu bayram günlərini keçirmək haqqında bir
neçə ay bundan öncə hörmətli Süleyman Dəmirəllə danışarkən biz razılaşdıq ki, bayrama bərabər gələcəyik və
o, Naxçıvanı bir daha ziyarət edəcəkdir. Bu arzularla naxçıvanlılar da yaşayırdı və mən də yaşayırdım. Ancaq
Türkiyədə baş vermiş zəlzələ və onun nəticəsində olan faciə, böyük insan itkiləri indi Türkiyə dövlətinin,
Türkiyə hökumətinin bütün qayğılarını cəlb edibdir. Türkiyənin prezidenti bütün xarici səfərlərini ləğv edibdir.
Ona görə buraya gəlməsi mümkün olmadı.
Bu gün bu fürsətdən istifadə edərək, Türkiyə Cümhuriyyətinin, Türkiyə xalqının üzləşdiyi ağır fəlakət,
zəlzələ, faciə ilə əlaqədar Azərbaycan xalqının kədərini, qüssəsini və başsağlığını bir daha bəyan edirəm. Dünən
biz təntənəli mərasimdə böyük Atatürkün hörmətli Süleyman Dəmirəlin məktubunda yazılmış sözlərini dərin
minnətdarlıq hissi ilə qarşıladıq. O sözlər daim bizim xatirimizdədir. Böyük Atatürk demişdir: «Azərbaycanın
ələmi bizim ələmimizdir, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir». Biz də, Azərbaycan prezidenti olaraq mən
də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra demişəm: «Türkiyənin ələmi, dərdi, kədəri bizim
dərdimizdir, bizim kədərimizdir, Türkiyənin sevinci bizim sevincimizdir».
Ona görə o faciəli günləri biz bir yerdə keçirdik, bərabər olduq. O günlərdə türk və Azərbaycan
xalqlarının birliyi bir daha nümayiş etdirildi. Biz dərhal yardım əlimizi uzatdıq və zəlzələnin vurduğu zərərləri
aradan qaldırmaq üçün imkanımız dairəsində yardım göstərdik. Bunlar hamısı, o cümlədən bu gün burada
Türkiyənin diyanət işləri bakanlığı tərəfindən inşa edilmiş və Naxçıvana, Azərbaycana hədiyyə olunmuş gözəl
məscidin, camenin açılması da Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının gözəl nümunəsidir.
Bəli, biz dəfələrlə deyirik: «Biz bir millət, iki dövlətik». Bu, bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın
mənasını, məzmununu təşkil edir. Bu dostluq, qardaşlıq türk xalqı, Anadolu türkləri ilə Azərbaycan xalqı,
Azərbaycan türkləri arasında əsrlərdən əsrlərə gələn dostluq, qardaşlıqdır.
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan sonra biz 70 il bir-birimizdən ayrı düşmüşdük. Amma bu 70
il bizi bir-birimizdən qəlbən ayırmamışdır. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edən kimi, müstəqil dövlət
olaraq dünyaya bəyanat verən kimi, sərhədlər açılan kimi Türkiyə və Azərbaycan bir daha bir-birinə qovuşdu və
əbədiyyətə qədər qovuşdu.
Azərbaycan xalqı ağır dövrlərdə Türkiyənin və türk xalqının yardımını görüb və daim buna minnətdardır.
Xüsusən 1918-19-cu illərdə böyük Atatürkün sərkərdəliyi və başçılığı ilə istiqlal savaşı apararkən, öz torpağını
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ermənilərdən və başqa düşmənlərdən təmizləyərkən türk xalqı, Türkiyə Azərbaycana, Naxçıvana da öz
xidmətini göstərdi.
Bəli, Türkiyə ordusu - Ənvər paşanın, Nuru paşanın başçılıq etdikləri Türkiyə ordusu Azərbaycana gəldi Gəncəyə, Naxçıvana, Bakıya gəldi və Azərbaycanı o vaxtkı fəlakətlərdən qurtarmağa yardım etdi, şəhidlər
verdi. Ən gərgin vəziyyət burada yaranmışdı. çünki erməni daşnakları hücum edib buranı işğal edirdilər. Yenə
də türk qardaşlarımız, türk ordusu, Mustafa Kamal Atatürkün ordusu buranı erməni daşnaklarından, bizim
düşmənlərimizdən xilas etdi.
Burada mənim gənc vaxtımda, 13-16 yaşlarımda, orta məktəbi bitirdiyim illərdə mənə dərs verən, ana dili,
türk dili, Azərbaycan dili dərsi verən müəllimim oturubdur – Lətif Hüseynzadə. Dünən təntənəli mərasimdə öz
müəllimlərimi yada salırdım. 60 il, bəlkə də 65 il bundan öncə mənə dərs deyən müəllimlərdən birinci - əziz
müəllimim Lətif Hüseynzadənin adını çəkdim. O, dünən mərasimdə yox idi. Amma onu yad etdiyimi televiziya
ilə eşidib bu gün buraya gəlmişdir. Mən burada onunla görüşdüm. çox məmnunam, çox sevinirəm ki, indiyə
qədər yaşayır, öz fəaliyyətini davam etdirir və böyük işlər görür.
Xatirimdədir, mən Moskvada Sovetlər İttifaqı kimi superdövlətin başçılarından biri olduğum zaman
istefaya getdim və məni Moskvada təqib etdilər. Orada məni çox incitdilər, hətta böyük təhlükələr qarşısında
qalmışdım. Türk xalqı onu da bilməlidir ki, mən rus imperiyası tarixində, sovet imperiyası tarixində, sovet
superdövlətinin tarixində Kremldə, o dövlətin başında duran ilk azərbaycanlı, ilk türk, ilk müsəlman olmuşam.
Xatirimdədir, 1982-ci ildə, - o vaxt Azərbaycanın başçısı idim, - məni Moskvaya dəvət edib Siyasi
Büronun üzvü və Baş nazirin birinci müavini vəzifəsinə təyin edən zaman Türkiyə qəzetləri böyük sevinclə
mənim fotoşəkillərimi vermiş və yazmışdılar ki, Kreml sarayının başında bir türk oğlu yüksəldi. Bəli, bu, bizi azərbaycanlıları, türkləri, müsəlmanları çox sevindirdi. Ancaq düşmənlərimizi kədərləndirdi. Mən beş il orada
çalışandan sonra məcburi istefaya getdim. Mənim əleyhimə, o cümlədən erməni düşmənlərimiz tərəfindən
müxtəlif təxribatlar, fitnələr və yalanlar, böhtanlar edilirdi. Moskvada üç il ağır bir şəraitdə yaşayandan sonra öz
vətən torpağıma, Azərbaycana dönməyi qərara aldım. Gəldim Bakıya. Təəssüflər olsun ki, orada da namərdlər,
nadürüst insanlar mənim yaşamağıma imkan vermədilər. Buraya, Naxçıvana gəldim. Burada məni qucaqladılar,
qoyunlarına aldılar, burada məni yaşatdılar.
Bu hekayəti ona görə deyirəm ki, mən o ağır dövrdə Naxçıvana gəldim. Burada bacım yaşayırdı, onun
kiçik komasında yerləşdim. Məni sayan adamlar gəlib görüşür, kiçik bir həyətdə, demək olar ki, səhərdən
axşama kimi məni ziyarət edirdilər. Mənim müəllimim Lətif Hüseynzadə gəldi. O qədər sevindim ki! Çünki
ondan 39-cu ildə ayrılmışdım, bu isə 90-cı il idi. Oturduq, çox söhbət etdik. Mən onun o vaxt dediyi sözləri sizə
bildirmək istəyirəm. Dedi ki, əzizim Heydər, sən çalış ki, erməni düşmənlərimizin burada qarşısını al,
Naxçıvana təcavüzə imkan vermə. Çünki 18-ci ildə onlar Naxçıvana hücum etdilər, əgər türk ordusu buraya
gəlməsəydi, Kazım Qarabəkir paşanın ordusu Naxçıvana gəlməsəydi hamımızı qıracaqdılar. Bu, mənim
gözümün qabağında olan hadisədir.
Yəni 1990-cı ildə Lətif müəllim, Lətif Hüseynzadə 1918-ci ili yadına saldı və o illərin şahidi olaraq mənə
bir ağsaqqal, müəllim kimi öz tövsiyələrini verdi. Mən ona dedim: Əziz müəllimim, mən böyük həyat yolu
keçmişəm. Bu gün Naxçıvana məcburiyyətdən gəlmişəm, amma eyni zamanda gəlmişəm ki, sizinlə bir yerdə
olum, bərabər olum, öz həmvətənlərimlə bir yerdə olum və vətənimi qoruyum. Əgər qoruya bilərəmsə qoruyacagıq, qoruya bilməyəcəmsə - hamımız bir yerdə şəhid olacağıq.
Türk ordusunun, xüsusən Kazım Qarabəkir paşanın adı Azərbaycanda, ələlxüsus bu bölgədə məşhurdur
və həmişə böyük hörmət-ehtiramla yad edilir. 1921-ci ildə yenə də Naxçıvan ətrafında mübarizə gedirdi.
Ermənilər buranı öz əllərinə keçirmək istəyirdilər. Ancaq Naxçıvan xalqı öz iradəsini göstərirdi. 1921-ci ildə
Qarsda Azərbaycan xalqı üçün çox əhəmiyyətli olan Qars anlaşması, müqaviləsi imzalandı. Onu Türkiyə
imzaladı, Rusiya imzaladı, Azərbaycan imzaladı, Ermənistan imzaladı. Bu imzalarla Naxçıvanın Azərbaycanın
tərkibində olması təsdiq edildi. Burada da əsas rolu Türkiyə oynadı. Həmin o Qars müqaviləsinin altında bizim
hörmətli paşamız Kazım Qarabəkir paşanın imzası var.
1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana təcavüz edən zamandan, – Azərbaycan hələ Sovetlər İttifaqının
daxilində idi,- Türkiyə Azərbaycanla bir yerdə oldu, Azərbaycana dayaq durdu, erməni təcavüzkarlarını pislədi,
qınadı. Türkiyə Ermənistan kimi dövləti indiyə qədər tanımır, Ermənistanla öz sərhədlərini açmayıb və
Azərbaycanla bir yerdədir.
90-93-cü illərdə, mən burada yaşayarkən, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə gedərkən,
Naxçıvan ağır blokada şəraitində olarkən Naxçıvanın başçısı kimi mən yenə də əlimi Türkiyəyə uzatdım. Əziz
dostum Süleyman Dəmirələ müraciət etdim, ona telefon etdim. O, dərhal köməyə gəldi. Biz bərabər, bir yerdə
körpü tikdik - «ümid körpüsü», «həsrət körpüsü» tikdik. O körpü Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdirdi. İndi o
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körpü vasitəsilə siz, əziz qonaqlarımız, buraya keçib gəlmisiniz, biz Türkiyəyə gedib-gəlirik. 1992-ci il may
ayının 28-də bu körpünün təntənəli açılışını da biz - başda Süleyman Dəmirəl olmaqla Türkiyə hökuməti və
Naxçıvan hökuməti, mən - bir yerdə bayram etdik.
Əziz dostum Süleyman Dəmirəllə mənim çox söhbətlərim olub. Xüsusən bu bölgə haqqında, Kazım
Qarabəkir paşa haqqında. O, bir dəfə mənə dedi ki, bir kitab var - «Suyu arayan adam», onu sənə göndərərəm,
oxu. Mənim məlumatlarım var idi, amma o istəyirdi daha da çox olsun. Aldım, oxudum, çox gözəl bir kitabdır,
çox gözəl! Buradakı hadisələr, o cümlədən Kazım Qarabəkir paşanın fəaliyyəti, o dövr çox gözəl əks olunubdur.
Yəni, hörmətli Süleyman Dəmirəllə mənim aramda olan dostluq əlaqələri çərçivəsində biz bu tarixi bir yerdə
təhlil etmiş, bir yerdə düşünmüşük.
İndi xoşbəxtlikdir, bəxtiyarlıqdır ki, biz bu günlərə gəlib çatmışıq. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu,
qardaşlığı möhkəm olub, sarsılmazdır və əbədi olacaqdır!
Hörmətli diyanət işləri bakanı dedi ki, bu, Heydər Əliyevin əsəridir. Mən buna çox məmnunam, amma
eyni zamanda həqiqət də budur ki, mən burada işləyərkən körpünü açdıq, yollar açıldı, getdik-gəldik. Mən rica
etdim ki, Türkiyə buraya hər türlü yardımlar edir, amma burada bir məscid, came də yaransın. Çünki xalqımız
70 il dindən ayrı düşüb. Yəni, qəlbində dini saxlayıb, amma din yasaq, qadağan olunubdur, Naxçıvanda Allah
evi azdır, bunu etmək lazımdır. Mənim bu ricam da qəbul edildi. Diyanət işləri bakanlığının qərarı ilə bu
camenin tikilməsi üçün yer axtarıldı. Biz birlikdə bu yeri tapdıq. Sonra camenin layihəsini gətirdilər, baxdıq və
onun əsası qoyuldu.
Sonra mən Bakıya getdim, Azərbaycana rəhbərliyə başladım. Amma daim maraqlanırdım ki, burada
inşaat, tikinti necə gedir, nə vaxt qurtaracaq. Çünki tələsirdim ki, gəlib bu cameni görüm və onun açılışında
iştirak edim. Allah bu qisməti mənə verdi. Ona görə mən böyük iftixar hissi ilə bu təntənəli, hörmətli məclisdə
iştirak edirəm və bu hadisə münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.
Türkiyədən gələn qonaqlarımızın hamısı bizim üçün əzizdir. Ancaq buraya gələnə və Türkiyənin böyük
elçisi mənə məlumat verənə qədər heç bilmirdim ki, hamımız üçün çox qiymətli bir insanın - Kazım Qarabəkir
paşanın qızı da buradadır, o da buraya gəlibdir. Əziz bacım, siz bizim üçün çox qiymətlisiniz, Azərbaycan xalqı
üçün qiymətlisiniz, naxçıvanlılar üçün qiymətlisiniz. Çünki sizin qəhrəman atanız Azərbaycan xalqı üçün,
Naxçıvan üçün böyük xidmətlər göstərib və böyük irs qoyub gedibdir. Ona görə də mən təşəkkür edirəm ki, siz
buradasınız. Sizi xüsusi salamlayır və öz təşəkkürümü bildirirəm.
Əziz dostlar, sizi bir daha təbrik edirəm. Güman edirəm ki, artıq biz lenti bərabər kəsməliyik. Sağ olun.
***
Mən buradan gedəndə camaat toplaşdı, Ali Məclisin qarşısında ağlaşma başlandı. Qadınlar, kişilər
yığışdılar, dedilər ki, bizi qoyub hara gedirsən? Nə deyim, doğrudan da nəyə gedirdim – bilmirəm, hara
gedirdim – bilmirəm, başıma nə gələcək – bilmirəm? Heç bir şey bilmirəm. Bilirdim ki, özümü odun içinə
atıram. Amma eyni zamanda, fikrim belə idi ki, mən orada müəyyən xidmətimi göstərib öz yerimə qayıdacağam. Ona görə də əlimi qaldırıb dedim ki, iki gündən sonra qayıdıram. Bunlar sevindilər. Getdim, amma
qayıda bilmədim.
Xatirimdədir, bir dəfə Bakıda veteranlarla görüşürdük. Naxçıvandan, deyəsən, Böyükdüzdən olan bir
qadın – o, bəlkə də indi buradadır.
Y e r d ə n s ə s: Mən buradayam, adım Zərifədir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Zərifə xanım veteranların arasından ayağa duraraq danışdı, axırda mənə dedi ki,
siz niyə bizi aldatdınız? Soruşdum ki, necə aldatdım? Dedi ki, xatirinizdədir, biz Sizi buraxmırdıq. Yığışıb Sizi
yola salanda bizə dediniz ki, mən iki günə qayıdacağam. Amma indiyə qədər qayıtmamısınız. Dedim ki,
istəyirsən indi qayıdım? Cavab verdi ki, yox, görürəm, burada da lazımsınız.
Mən bu gün, bu bayram günü Naxçıvan əhalisinə, hər bir naxçıvanlıya hədsiz təşəkkürümü bildirirəm ki,
o ağır üç ili bir yerdə yaşadıq, bir yerdə çalışdıq, Naxçıvanı erməni təcavüzündən, dağılmaqdan qoruduq. İndi
Naxçıvan böyük inkişaf yoluna düşübdür.
Son illər Naxçıvanın həyatında böyük dəyişikliklər əmələ gəlibdir. Baxmayaraq ki, yenə də elektrik
enerjisi çatmır, qaz yoxdur, Bakı ilə əlaqələr məhduddur. Bütün bunlara baxmayaraq Türkiyə ilə, İranla əlaqələr
genişdir. Xüsusən naxçıvanlıların öz fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına Naxçıvan yaşayır, inkişaf edir və
Naxçıvanda quruculuq prosesi gedir.
Məni düz başa düşün, Azərbaycanın hər yeri mənim üzün əzizdir. Amma əgər Naxçıvanda belə ağır
vəziyyətdə məktəb binası tikilə bilirsə, - buraya daş gətirmək mümkün deyil, burada kərpic zavodu, mişar daşı

597

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

və başqa şeylər yoxdur, - əgər xəstəxana, universitet binaları tikilirsə, bəs başqa yerdə niyə tikilmir? Demək, bu,
təşəbbüsdən, fədakarlıqdan asılıdır.
Naxçıvanda gedən bu işgüzar quruculuq prosesi məni sevindirir. İnsanlar bu gün də çətin, ağır yaşayırlar.
Bilirəm ki, ağır yaşayırlar. Amma naxzıvanlıların bir xüsusiyyəti vardır – nə qədər çətin yaşasa da, özünü hez
vaxt sındırmaz. Özünü sındırmayıb deyəcək ki, mən yaxşı yaşayıram. Çünki eyş-işrət, bər-bəzək və sairə
naxçıvanlılara heç vaxt xas olmayıbdır. Mən bunları heç vaxt görməmişəm.
Belə bir ağır şəraitdə qurmaq, yaratmaq naxçıvanlıların nə qədər fədakar olduğunu bir daha göstərir.
Məsələn, Vasif Talıbov dedi, - biz Azərbaycanda ilk dəfə 1992-ci ildə burada torpaq islahatına başladıq. Mən
gördüm ki, kolxozlar mal-qaranı onsuz da dağıdır. Kolxoz sədri hər ay hesabat verəndə göstərirdi ki, inək,
qoyun və sairə əvvəlkindən azdır. Fikirləşdim ki, əgər beş-altı ay da belə olsa, bunun hamısını yeyib qurtaracaqlar. Nə etmək? Həmin o mal-qaranı kolxozçulara güzəştli qiymətə satmaq lazımdır. Biz də satdıq. Beləliklə,
mal-qara özəlləşdi. İndi deyirlər ki, nə qədər atrıbdır. Bu qədər nə iribuynuzlu mal, nə də xırdabuynuzlu mal
muxtar respublikanın tarixində, hətta mənim Azərbaycana rəhbərlik etdiyim o inkişaf dövründə də Naxçıvanda
olmayıbdır.
O ağır illərdə bizim bazar iqtisadiyyatına, islahatlara başlamagımızın nəticəsi budur. Mən Azərbaycanda
torpaq islahatı haqqında qanunu keçirmək üçün neçə il əziyyət çəkdim. Nəhayət, 1996-cı ildə biz onu Milli
Məclisdən keçirə bildik. Nə qədər müqavimətlər var idi! Amma biz bunu Naxçıvanda qanunsuz-filansız etdik.
Yəni Ali Məclisin bu barədə qərarı var idi, biz də bu işi görməyə başladıq, torpağı payladıq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında dag kəndləri var. Orada yaşayış çətindir, torpaq azdır. O vaxt
məhsulun bir hissəsini kolxoz sədri, bir hissəsini hesabdar, bir hissəsini ferma müdiri yeyirdi, polis rəisi gəlirdi
ki, mənim də payımı ver. Şübhəsiz ki, raykom katibinə də bir şey vermək lazım idi. Mən bunların hamısını
bilirdim. Ona görə də dedim ki, həmin o xırda kəndlərdə torpaqları, mal-qaranı kəndliyə verin. Özününkü
olanda o, torpağı yaxşı becərəcək, mal-qaranı bəsləyəcək, məhsul götürəcəkdir. Onun nə kolxoz sədri, nə
hesabdarı, nə ferma müdiri olacaqdır, polisin qarşısında da birtəhər dura bilər. İndi bunlar çox gözəl nəticələr
veribdir.
Yəni biz Naxçıvanda həm müstəqilliyi əldə etmək, həm Azərbaycanda iqtisadi islahatlar həyata keçirmək,
həm respublikamızı bazar iqtisadiyyatı yolu ilə aparmaq, həm də ölkəmizdə hüquqi, demokratik dövlət qurmaq
üçün Naxçıvan ilk təşəbbüskarlardandır. Fəxr edirəm ki, mən bu təşəbbüslərin iştirakçısı olmuşam. Ona görə də
bu bayram günündə mən qəlbimdə olan bu sözləri sizə çatdırmağı özümə borc bildim.
Güman edirəm ki, bəzən mənim şəxsi hissiyyatlarım haqqında sözlərimi də siz düzgün başa düşəcəksiniz.
Çünki mən insanam. İnsan insana xas olan hər bir xüsusiyyətə malik olmalıdır. Bax, bu xüsusiyyətlərə görə də
mən qəlbimdə olan bu sözləri sizə deyirəm.
Mən naxçıvanlıları, bütün Azərbaycan xalqını bu bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Bəyan
edirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyət, dövlətçilik statusu daimidir, əbədidir.
Təəssüf ki, indi bəzi siyasətçilər meydana çıxıb, Azərbaycanda bir söz var - «hələ yumurtasından
çıxmamış bir cücə kimi» bəyanatlar verirlər ki, «Azərbaycan unitar dövlətdir, burada muxtariyyət ola bilməz, bu
muxtariyyəti ləğv etmək lazımdır». Məni yandıran da budur ki, başa düşürsünüz, bunu edənlər naxçıvanlılardır.
Mən həmin o cocuqlara - necə deyərlər, siyasətə qatılmış, amma siyasətin nə olduğunu görməyən, dövlətçiliyin
nə olduğunu bilməyən, dövlət, idarə işində bir gün də işləməyərək böyük iddialarla yaşayan adamlara - hamısına
cavab verirəm ki, Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi hadisə olubdur. Bu, çətin bir dövrdə böyük bir mübarizənin
nəticəsi olubdur. Naxçıvanın statusunu qoruyub saxlamaq üçün xüsusən Moskva müqaviləsinin və xüsusən
Türkiyə Cümhuriyyətinin imzaladığı Qars müqaviləsinin burada böyük əhəmiyyəti olubdur. Naxçıvan
Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini,
muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan bir
sənəddir.
Belə ağır şəraitdə Naxçıvanın yaşamasının, inkişaf etməsinin əsas şərtlərindən biri də odur ki, Naxçıvana
o vaxt muxtariyyət hüququ veriblər. Bu muxtariyyət hüququ bu çətin vəziyyətdə yaşamaqda, inkişaf etməkdə
Naxçıvana böyük şərait yaradıbdır. Amma Naxçıvanın bundan sonra da buna ehtiyacı vardır, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin içində buna ehtiyacı vardır. Ona görə də biz bunları tamamilə düşünərək, təhlil edərək
Azərbaycan Konstitusiyasında yazmışıq, ümumxalq referendumu ilə qəbul etmişik və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Konstitusiyasında da yazdırmışıq.
Naxçıvanlılara eşq olsun!
Naxçıvan Muxtar Respublikasına eşq olsun!
Naxçıvan xalqına eşq olsun!
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Sağ olun.
***
Naxçıvan incəsənət ustalarının iştirakı ilə böyük bayram konsertindən sonra yaradıcı kollektiv ilə
görüşdə çıxışİ
Əziz dostlar!
Bugünkü təntənəli mərasimdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi haqqında xoş sözlər
deyildi. Naxçıvanda mədəniyyətin nə qədər zəngin olduğuna və onun bu gün Azərbaycan mədəniyyətini nə
qədər gözəl inkişaf etdirdiyinə Naxçıvan incəsənət xadimlərinin bugünkü konserti əyani nümunədir. Mən
buraya, səhnəyə xüsusi olaraq çıxdım. Onların hamısına sağ ol deyirəm.
Naxçıvanda, bu qədim diyarda, Azərbaycandan ayrı düşmüş Azərbaycan torpağında belə gənc incəsənət
ustaları yetişir. Musiqiçilər, müğənnilər, söz ustaları, həm milli musiqimiz, həm Avropa musiqisi, həm simfonik
orkestr, həm xor kapellası və burada gördüklərimizin hamısı onu göstərir ki, Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz
bir hissəsi olaraq demokratiya, dünyəvi dövlət quruculuğu, hüquq, haqq yolu ilə gedir. Hamınız sağ olun!
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CƏMŞİD NAXÇIVANSKİ ADINA HƏRBİ LİSEYİN NAXÇIVAN FİLİALININ
AÇILIŞINDA NİTQİ
13 oktyabr 1999-cu il
Əziz kursantlar!
Əsgərlər, zabitlər!
Müstəqil Azərbaycan Respublikası Ordusunun əsgərləri!
Mən sizi ürəkdən salamlayıram, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Ordusu üçün dəyərli
zabitlər hazırlamaq məqsədi ilə bu gün Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin Naxçıvan filialının açılması
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasının, dövlət müstəqilliyi əldə edilməsinin 8-ci ili bu
günlərdə tamam olacaqdır. Hər bir müstəqil dövlətin öz dövlətçiliyini, torpaqlarını, ərazisini, xalqını qorumaq
üçün güclü, qüdrətli ordusu olmalıdır. Biz bu ordunu son illər yaradırıq və apardıgımız işlər böyük uğurlarla
nəticələnir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman onun ordusu yox idi. Təəssüflər olsun ki, müstəqillik
əldə ediləndən dörd il öncə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüz etməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın o
vaxtkı rəhbərləri torpaqlarımızı müdafiə etməkdən ötrü ordu qurmaq, ordu quruculuğu işləri ilə məşğul olmaq
üçün vaxt tapmamış, yaxud, sadəcə, bunu istəməmişlər.
Hətta bəziləri bildirirlər ki, Azərbaycanın o vaxtkı başçısı Mütəllibov deyirmiş ki, «bizə ordu lazım deyil,
çünki biz Sovetlər İttifaqının bir hissəsiyik, sovet ordusu bizi də müdafiə edəcəkdir». Amma o vaxt açıq-aydın
görünürdü ki, 1988-ci ildən Ermənistanın təcavüzü başlayandan sovet ordusu nəinki Azərbaycanın torpaqlarının
müdafiəsində xalqımıza kömək etmədi, əksinə, bu torpaqların işüal olunmasında Azərbaycana təcavüz edən
Ermənistana kömək göstərdi.
Azərbaycanda ordu quruculuğuna son zamanlar başlanıbdır. Biz bu işə təxminən 1993-1994-cü illərdə
başlamışıq, qısa bir zamanda torpaqlarımızı müdafiə etməyə qadir olan ordumuzu yaratmışıq. Ancaq bu, böyük
bir prosesdir. Hər bir ordu canlı orqanizmdir, hər bir ordu daim inkişafdadır, heç zaman bir yerdə durmur.
Ordunun xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, əgər zabit heyəti uzun müddət xidmət edirsə, ordunun əsas
hissəsi olan, hərbi mükəlləfiyyətə çağırılan əsgərlər il yarım, iki il müddətində xidmət edirlər. Ona görə də ordu
daim canlı orqanizm kimi fəaliyyət göstərməlidir. Bunun da əsasını təşkil edən ordunun komandir kadrlarıdır,
zabitləridir. Əgər peşəkar zabitlər komanda heyəti deyilsə, heç bir ordu güclü ola bilməz. Əsgərlər nə qədər
qəhrəman, qüdrətli olsalar da onlara istiqamət verilməlidir. Hərbi peşəkarlıq sənətini mənimsəmiş komandirlər
xidmət zamanı əsgərləri öyrətməli, onları düzgün istiqamətə yönəltməlidirlər. Ordu məhz bu cür daim
möhkəmlənə bilər. Buna görə də biz bu gün də, gələcəkdə də Azərbaycanda ordumuz üçün zabit, komandir
kadrları yaranması işini əsas vəzifə hesab edirik, bu işlə ciddi məşğul oluruq və bundan sonra da məşğul
olacağıq.
Doğrudur, təəssüflər olsun ki, bu sahədə bizim Müdafiə Nazirliyi səhvlər də buraxıbdır. Ancaq bu səhvlər
aradan qaldırılır və Azərbaycan Ordusunun dəyərli, peşəkar, yüksək hərbi biliyə malik zabitlərinin hazırlanması
üçün indi şərait yaranıbdır. Şübhəsiz ki, bu baxımdan kadrların hazırlanmasının bir neçə təbəqəsi mövcuddur.
Bu, hər bir orduda vardır. Amma keçmişdə heç vaxt ordumuz olmadığına görə təcrübəmiz də olmamışdır.
Sizə məlumdur ki, mən hələ 1969-cu ilin sonunda və 1970-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanda peşəkar
zabit kadrları hazırlanması işi ilə ciddi məşğul olurdum. O vaxt müharibə yox idi. O vaxt heç güman etmək də
mümkün deyildi ki, Ermənistan Azərbaycana təcavüz edəcək, Azərbaycan müharibəyə qoşulacaqdır.
Sual oluna bilər, onda nə üçün mən o vaxt başqa işlərlə bərabər, yaxud ondan da çox, sovet ordusunda
azərbaycanlılardan ibarət zabit kadrlarının hazırlanması üçün çalışırdım? Amma bu da asan deyildi. Çünki sovet
ordusunun komandan, zabit heyəti həmişə ruslardan və ümumiyyətlə, slavyanlardan ibarət olubdur. Başqa
millətlərdən, xüsusən müsəlman millətlərindən orduya çağırılanlar ancaq əsgər olublar. Adətən, bu əsgərlərin də
bir qismini inşaat batalyonlarına göndərirdilər.
Bunun səbəbi, bir tərəfdən ondan ibarət idi ki, o vaxt Sovetlər İttifaqı öz ordusunun özü üçün ən etibarlı
komandan heyətinin əlində olmasını istəyirdi. Məhz ona görə də Böyük Vətən müharibəsi zamanı, müharibənin
ağır dövründə yaradılmış milli diviziyalar, o cümlədən Azərbaycan Milli Diviziyası müharibə qurtarandan sonra
buraxıldı, dagıdıldı. Bu, o vaxtkı sovet imperiyasının siyasəti idi. Mən bu siyasəti görürdüm, başa düşürdüm.
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İstəyirdim ki, bütün vasitələrdən istifadə edib Azərbaycan gənclərini orduda peşəkar zabit sənətini
mənimsəməyə cəlb edim.
Bu, bir də ona görə çətin idi ki, Azərbaycanın özündə – həm keçmiş zamanlardan, həm də sovet
hakimiyyəti qurulan dövrdən - gənclər arasında, ümumiyyətlə, xalq arasında hərbçi, peşəkar zabit olmaq
arzusu, istəyi az olmuşdur. Ona görə də mən işi iki istiqamətdə aparırdım: birincisi, azərbaycanlıların o vaxt
Sovet İttifaqında mövcud olan ali hərbi məktəblərdə təhsil almasına imkanlar yaradılmasını təmin etmək,
ikincisi də, bunu həyata keçirmək üçün bir hazırlıq dövrü yaratmaqdan ibarət idi.
Bizim azərbaycanlılar ali hərbi məktəblərdə bəzən, çox hallarda müsabiqədən keçmirdilər. Birincisi, ona
görə ki, hərbi işə marağı olmadığı üçün bəlkə də o, buna çox cəhd göstərmirdi. İkincisi, ona görə ki, bir çoxları
rus dilini bilmədiyinə görə hərbi məktəblərə daxil olmağa çətinlik çəkirdi. Üçüncüsü, bəlkə ona görə ki, sadəcə,
bunların qarşısı alınırdı. Bax, bütün bunların hamısını təhlil edəndən sonra mən Azərbaycanda orta hərbi məktəb
- indi ona hərbi lisey deyirik – yaranması haqqında qərar qəbul etdim. Mən bu məktəbi yaratdım və ona
Azərbaycanın çox dəyərli generallarından biri olan Cəmşid Naxçıvanskinin adını verdim.
Bu, çətin bir proses idi. Həm Azərbaycanın daxilində bunu dərk edə bilmirdilər, həm də Moskva buna yol
vermirdi. Ancaq mən bunu Moskvadan icazə almadan özüm, öz iradəmlə, öz qərarımla qəbul etdim. Bakının
Zığ qəsəbəsində bir internat-məktəb var idi. O məktəbi köçürtdüm, orada Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi
məktəbi yerləşdirdim.
Təbiidir ki, oraya ilk kursantların qəbul olunması da adi məsələ deyildi. Həvəskarlar, gəlmək istəyənlər az
idi. Sonra gördüm ki, Azərbaycanda yaşayan ruslar, ermənilər və başqa millətlərin nümayəndələri oraya daha
çox daxil olmağa çalışırlar, nəinki azərbaycanlılar. Bu, böyük bir proses idi. Mən bu proseslərin hamısından
keçdim. Moskvada bunu çox pis qəbul etdilər, üç dəfə komissiya göndərdilər. Mənim qərarımı qanunsuz olaraq
ləğv etməyə çalışdılar. Amma mən lazımi tədbirlər gördüm, məktəbin ləğv olunmasına imkan vermədim. Sonra
isə - 1982-ci ildən Moskvada, Sovet İttifaqının rəhbərliyində işlədiyim zaman həmin məktəbin nəinki ləğv
olunmaması, hətta güclənməsi üçün lazımi tədbirlər gördüm və o vaxtkı Sovetlər İttifaqı Müdafiə Nazirliyinin
rəhbərliyinə lazımi təsirlər göstərdim.
Beləliklə, həmin məktəb yarandı. İndi hamıya məlumdur ki, o məktəb bizim bu günümüz üçün
yaradılıbdır. Bəli, doğrudan da, bu gün Azərbaycanın Milli Ordusunda olan zabit kadrlarının əksəriyyəti o
məktəbin yetirməsidir. Mən çalışırdım ki, azərbaycanlı gənclər üç il o məktəbdə hazırlıq keçəndən sonra həm
Bakıdakı ali hərbi məktəbə, həm də SSRİ-nin başqa şəhərlərindəki ali hərbi məktəblərə qəbul olunsunlar. Çünki
həmin gənclər artıq üç il hazırlıq keçmişdilər, rus dilini öyrənmişdilər, hərbi peşəyə maraqları var idi, fiziki
cəhətdən hazırlıqlı idilər. Həmin hərbi məktəbdə fiziki hazırlıq əsas amillərdən biri idi. Beləliklə də, bu məktəb
inkişaf etdi, genişləndi. İndi Azərbaycan onunla fəxr edə bilər.
Mən bu gün bir daha deyirəm - bu, mənim böyük iftixarımdır, nailiyyətimdir ki, ölkəmiz bu bəlaya
düşdüyü bir dövrdə - Azərbaycana Ermənistanın təcavüzü başlanan zaman döyüşlərdə və sonrakı döyüşlərdə də
həmin məktəbi bitirən gənclər iştirak edirdilər. Onların bir çoxu şəhid olubdur. İndi bizim ordumuzda xidmət
edən zabitlərin də çoxu həmin məktəbin yetirmələridir.
Mən bu məktəbin daha da güclənməsi üçün lazımi göstərişlər vermişəm. Müdafiə naziri Səfər Əbiyevdən
bu gün bir daha tələb edirəm ki, həmin məktəbə diqqət, qayğı daha da artsın. Biz Azərbaycanın milli zabit
kadrlarının hazırlanmasına bundan sonra daha ciddi diqqət yetirməliyik.
Həmin məktəbin Naxçıvanda filialı gərək çoxdan açılaydı. Təəssüf ki, bu, gec olub. Bu təşəbbüsü
Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov mənim qarşımda qaldırıbdır. Ancaq gec qaldırıbdır. Təəssüf
edirəm ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi də və nazir Səfər Əbiyev də bu məsələ haqqında
vaxtında düşünməyib, lazımi tədbir görməyibdir. Nə üçün? Çünki Azərbaycanın hər yerində zabit kadrları
lazımdır, çünki Azərbaycanın demək olar ki, hər yerində bizim ordunun hissələri yerləşibdir. Amma bunların
içərisində Naxçıvan xüsusi vəziyyətdədir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın əsas torpağından Ermənistan ərazisi vasitəsilə ayrıdır,
blokada şəraitində yaşayır. Amma mən bilirəm ki, hərbi peşəyə yiyələnmək, zabit olmaq istəyən gənclər
Naxçıvanda həmişə çox olubdur. Naxçıvanın Azərbaycandan aralı düşməsi və bir çox sahələrdə əlaqələrin çox
çətin olması, əlbəttə, buradakı gənclərin gedib Bakıdakı Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Litseyə daxil olması
üçün çətinliklər yaradır. Bunu düşünmək, bilmək və vaxtında təşkil etmək lazım idi. Ona görə də mən hesab
edirəm ki, bu məsələ gecikibdir. Ancaq mən qeyd edirəm ki, Vasif Talıbov bu təşəbbüsü qaldırdı və mən əmr
verdim, bu filial yarandı.
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Mən çox sevinirəm ki, qısa bir müddətdə belə bir gözəl bina hazırlanıb və hərbi liseyin filialına verilibdir.
Mən buna çox sevinirəm. Çünki mən bilirəm ki, Naxçıvan ağır vəziyyətdə yaşayır. Bilirəm ki, burada tikinti
materialı yoxdur, başqa şeylər çatışmır.
Sizə deyə bilərəm ki, 1971-ci ildə Bakıdakı həmin internat-məktəbin binasını Cəmşid Naxçıvanski adına
Orta Hərbi Məktəbə verəndə mən hər il oraya gedirdim və hər dəfə də müxtəlif göstərişlər verirdim ki, yeni
binalar tikilsin, bu iş genişləndirilsin. Mənim bu ciddi göstərişlərim və ona xüsusi nəzarətim sayəsində bütün
bunlar yerinə yetirilirdi. Şübhəsiz ki, bunlar qısa zamanda yox, bir neçə ilə başa gəlirdi. Həmin məktəbin bütün
tələblərə uyğun səviyyəyə gəlib çatması üçün bir neçə il lazım oldu. Bunlar isə yalnız mənim oraya daimi
diqqətimin nəticəsində mümkün oldu.
Ancaq muxtar respublikanın yerli hakimiyyəti qısa zamanda Naxçıvanda belə bir bina hazırlayıbdır. Bu,
çox tərifəlayiq bir hadisədir. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm.
Hərbi liseyin burada filialının yaradılması zərurəti bir də ondan irəli gəlir ki, tarixən naxçıvanlı gənclər
zabitlik peşəsinə yiyələnməyə meylli olublar. Tarixi vərəqləyin, görün Naxçıvandan vaxtilə nə qədər böyük
sərkərdələr çıxıbdır. Elə XIX-XX əsrlərin tarixini götürsək, Naxçıvan xanları Kəngərlilər sülaləsindən çar
Rusiyasının ordusunda 6 general var idi. Onlardan sonuncusu Cəmşid xan Naxçıvanski idi.
Əgər sonrakı dövrü, sovet hakimiyyəti dövrünü götürsək, Naxçıvandan yüksək rütbəli çox dəyərli zabitlər
çıxıbdır. General Akim Abbasov, yüksək rütbəli bir çox zabitlər, Sovet İttifaqı qəhrəmanları Abbas Quliyev,
Qəzənfər Əkbərov və başqaları. Demək, Naxçıvanda, bu xırda torpaqda tarixən hərbə, hərbi peşəyə çox yüksək
həvəs olubdur. Ona görə də burada olan gəncləri hərbi peşəyə cəlb etmək üçün hərbi liseyin filialının
yaradılması çox zəruri idi. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm.
Burada təhsilə başlayan gənclərimizə, bütün Azərbaycan gənclərinə üzümü tutub deyirəm ki, cəmiyyətdə
hər bir peşə lazımlıdır, hörmətlidir, cəmiyyət üçün faydalıdır. Ancaq vətəni qorumaq peşəsi bu peşələrin
hamısından yüksəkdir.
Özünü bu peşəyə həsr edən hər bir Azərbaycan gənci bütün gənclərdən yüksəkdə durur, bütün gənclərdən
qiymətlidir. Çünki müstəqil dövlətimiz, müstəqil Azərbaycan yaşamalıdır, inkişaf etməlidir. Onun çox güclü
ordusu bu gün də, gələcəkdə də olmalıdır. Olmalıdır ki, torpaqlarımız bundan sonra heç bir tərəfdən işgal
edilməsin. Olmalıdır ki, torpaqlarımızın hər bir qarışı qoruna bilsin. Olmalıdır ki, dünyada məşhur olan və
dünya tarixində böyük yer tutmuş sərkərdələr kimi, müstəqil Azərbaycanın özünün də hərbi sərkərdələri olsun.
Biz bunu gözləyirik. Tam inanıram ki, Azərbaycan gəncləri içərisindən yaxın gələcəkdə belə sərkərdələr çıxacaqdır. Onlar nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada tanınan sərkərdələr olacaqdır.
Ona görə də mən özünü bu peşəyə həsr edənləri yüksək qiymətləndirirəm, onlara öz hörmət, ehtiramımı
bildirirəm. Ümidvaram ki, Naxçıvan filialı qısa müddətdə genişlənəcəkdir. Buraya 100 yox, 200, bəlkə də
ondan daha artıq gənc qəbul edib hazırlamaq mümkündür ki, bizim zabit kadrlarımız daha çox olsun.
Mən Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin Naxçıvan filialına ugurlar arzulayıram. Buradakı müəllim,
zabit heyətinə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, onlar öz biliklərinin
artması üzərində daim çalışacaqlar, hərb elminin bütün biliklərini filialın müdavimlərinə, kursantlarına
çatdıracaqlar, burada yaxşı kadrlar hazırlanacaqdır.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Naxçıvan filialının məzunlarının 100 faiz hamısı Azərbaycanın
ali hərbi məktəblərinə qəbul olunacaqdır. Bunun üçün yaxşı oxumaq, çalışmaq lazımdır.
Mən bu hisslərlə sizin hamınıza bir daha cansaglıgı, səadət, yeni-yeni ugurlar arzulayıram. Sag olun.
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GÖRKƏMLİ YAZIÇI-PUBLİSİST, DRAMATURQ, İCTİMAİ XADİM CƏLİL
MƏMMƏDQULUZADƏNİN EV MUZEYİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
13 oktyabr 1999-cu il
Əziz dostlar, xanımlar, cənablar, bacılar, qardaşlar!
Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin görkəmli nümayəndələri, alimlər!
Üç gündür ki, Naxçıvandayıq. Burada Naxçıvanın Muxtar Respublika kimi yaranmasının 75-ci
ildönümünü təntənə ilə qeyd edirik. Mən bu üç gün ərzində bəlkə də son aylarda bu qədər enerji ilə
işləməmişdim, bu qədər ayaqüstə durmamışdım, insanlarla bu qədər əlaqədə olmamışdım. Çünki bilirsiniz ki,
mən Amerikada cərrahiyyə əməliyyatı keçirəndən sonra həkimlər mənə göstəriş vermişdilər ki, çox ciddi
rejimdə olmalıyam. Mən bu rejimi çoxdan pozmuşam. Amma bu günlərdə tamamilə pozmuşam. (Alqışlar). Nə
üçün əl çalırsınız, rejimi pozduğuma görə? Əksinə, siz gərək deyəydiniz ki, rejimi pozmayın, biz sizə məsləhət
görmürük. Çünki niyə, mənim çiyinlərimdə ağır yük var, Azərbaycan xalqının, müstəqil Azərbaycanın
prezidenti kimi, məsul bir yük var. Mən bu yükü üzərimə götürərkən, çiyinlərimə alarkən dərk edirdim ki, bu,
asan məsələ, asan iş deyil.
Xüsusən, xatırlayın, 1993-cü ildə Azərbaycanın o vəziyyətində mən buradan, Naxçıvandan Bakıya dəvət
olundum və getdim. O vaxt Naxçıvanın da nə qədər ağır vəziyyətdə olduğunu görürdüm. Ancaq Bakının o qədər
ağır vəziyyətdə, Azərbaycanın da o qədər ağır vəziyyətdə olduğunu təsəvvür edə bilmirdim. Amma gəldim,
gördüm. Bilirsiniz ki, mənə təklif olunan vəzifəyə bir neçə gün razılıq vermədim. Ancaq düşündüm, fikirləşdim
ki, bizim bu millət, dövlət, ölkə, Azərbaycan dağılır, parçalanır. Bəs nə olacaq? Xalqımız nə olacaq? Şübhəsiz
ki, xalq heç vaxt ölməz.
Mən dünən dedim, - Naxçıvan Azərbaycanın bir parçası kimi və vaxtilə Atabəylər hakimiyyəti dövründə
Azərbaycanın paytaxtı və mərkəzi kimi dəfələrlə hücumlara məruz qalıbdır, yerlə-yeksan olubdur, kül olubdur.
Amma qalxıbdır, yaşayıbdır. Ancaq xalqı öldürmək mümkün deyildir. Xalqı əzmək, sındırmaq, onun inkişafını
böyük bir zaman çərçivəsində dayandırmaq mümkündür və mümkün olubdur. Bizim xalqımız öz çoxəsrlik
tarixində bunların hamısını görübdür.
Bunları düşünərkən mən fikirləşdim ki, indi xalqı bu vəziyyətdə qoymaq olmaz. Ona görə də mən,
xatirinizdədir ki, iyunun 15-də bu vəzifəni öz üzərimə götürdüm. Bir halda ki, götürdüm, bunu daşımalıyam –
xəstəyəm, xəstə deyiləm. İndi xəstə deyiləm. Amma ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparıblar. Bu, asan bir iş
deyildir. İndi burada elə bir adam tapılmaz ki, ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparılmış olsun. Amma mənim
ürəyində ediblər. Bundan sonra, təbiidir ki, həkimlər mənə deyirdilər ki, altı ay gündə iki saatdan artıq
işləməməlisən, bir il də tamamilə rejimdə olmalısan. Mən bunları pozdum. Allah da mənə kömək edir. Bu
məsuliyyəti üzərimə götürərək bu gün də bu qədər, belə gərgin işləyərək həmişə düşünmüşəm: Bizim ulu
babalarımız, əcdadlarımız, bizdən əvvəlki nəsillər Azərbaycanı yaradıblar, yüksəldiblər, Azərbaycan xalqını
inkişaf etdiriblər. Xüsusən, Azərbaycanın mütəfəkkir, uzaqgörən insanları, – onların içərisində şübhəsiz ki,
yazıçılar, alimlər, mütəfəkkirlər də, – Şərqin hər tərəfi əhatə etdiyi bir yerdə, Azərbaycan da Şərqin içərisində
olduğu bir məkanda Azərbaycanı daha çox inkişafa və mədəniyyətə, daha çox dünyəviliyə aparıblar.
Mən dünən çıxışımda dedim, bu gün də deyirəm, - Azərbaycan bizi əhatə edən istər uzaq, istər yaxın –
bütün Şərq ölkələrindən bu gün fərqlənir. Nəyə görə fərqlənir? Əgər bizim ulu babalarımız, əcdadlarımız
Azərbaycanda mədəniyyəti, elmi, dünyəviliyi, tərəqqini yaratmasaydılar, onu inkişaf etdirməsəydilər, bəli,
Azərbaycan belə olmazdı. Azərbaycanda insanlar bu gün də çadra altında olacaqdılar. Azərbaycan öz milli
ənənələrini, dəyərlərini, dini dəyərlərini qoruyaraq, saxlayaraq, inkişaf etdirərək eyni zamanda dünyəvi
mədəniyyətə doğru gedibdir. Azərbaycan xalqının buna nail olmasında Azərbaycanın böyük simalarının, o
cümlədən dahi insan Cəlil Məmmədquluzadənin – Mirzə Cəlilin xüsusi xidməti və rolu olubdur.
Əgər Cəlil Məmmədquluzadə kimi şəxsiyyət dünyaya gəlməsəydi, öz fəaliyyətini göstərməsəydi, əgər
«Molla Nəsrəddin» jurnalı yatmış insanları qaranlıqdan çıxarmağa çalışmasaydı, əgər onun «Ölülər» əsəri
insanların gözünü real dünyaya açmasaydı xalqımız bu qədər inkişaf edə bilməzdi. Bu sözlər təkcə Cəlil
Məmmədquluzadəyə aid deyil, bizim çox dahilərimizə aiddir. Ancaq biz bu gün məhz Mirzə Cəlilin evinə
gəlmişik və burada onun xatirəsini yad edirik. Ona görə də mən bu sözləri deyirəm.
Bəli, Azərbaycanın dahi insanları çoxdur. Əkrəm Əylisli bir yazıçı kimi onlardan üçünün adını çəkdi.
Amma mən onlarının, yüzlərinin adlarını çəkə bilərəm. Azərbaycanın böyük tarixini götürsək, lap müasir
tarixini götürsək, XX əsri, XIX əsri götürsək belə şəxsiyyətlər çoxdur.
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Azərbaycanın zənginliyi bir də ondan ibarətdir ki, ölkəmiz elə insanlar yetiribdir ki, bu insanlar kütləni,
xalqı oyada bilib, qaldıra bilib, onlarda milli ruhu inkişaf etdirə bilib, milli ruhu canlandıra bilib və millətimiz
millət olub, millətimiz inkişaf edibdir.
Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı həqiqətən unudulmayıbdır. Ancaq hesab edirəm ki, onun
fəaliyyətinə, yaradıcılığına nə qədər yüksək qiymət versək də, yenə də onun borcundan çıxa bilmərik.
Görülən işlərin sırasında, xatirimdədir, mən 70-ci illərdə Bakıda bizim bir neçə ədəbiyyat, musiqi,
mədəniyyət xadimlərinin ev muzeylərinin açılması haqqında qərarlar qəbul edərkən Cəlil Məmmədquluzadənin
Bakıda ev muzeyinin açılması haqqında da qərar qəbul etdim. Orada işlədiyim dövrdə bir neçəsini mən yarada
bildim. Üzeyir Hacıbəyovun, Səməd Vurğunun ev muzeylərini yaratdım. Bülbülün, Cəfər Cabbarlının ev
muzeylərini yaratdım və Cəfər Cabbarlıya böyük heykəl ucaltdım. Amma gedəndən sonra işlərim yarımçıq
qaldı.
Yarımçıq qalan işlər çox idi. Ancaq bu sahədə – mədəniyyət sahəsində məni həmişə narahat edən bir də o
idi ki, mən 1981-82-ci illərdə böyük cəsarət göstərərək Hüseyn Cavidin cənazəsini Sibirdən Azərbaycana
gətirdim. Bakıya gətirdik. O vaxt orada iştirak edən hörmətli elm və mədəniyyət xadimlərimizlə
məsləhətləşirdik. Əksəriyyət belə fikirdə idi ki, Hüseyn Cavidin cənazəsini Bakıda, Fəxri xiyabanda torpağa
vermək lazımdır. Mən isə dedim – yox, onu Naxçıvana aparmaq lazımdır.
Fəxri xiyabanda dahilərimiz yan-yanadır, hamısına böyük hörmət var. Amma Hüseyn Cavid həm
əsərlərinə görə, həm də əqidəsinə görə o qədər ağır cəzalandığına görə və bütün xidmətlərinə görə, güman
edirəm ki, xüsusi bir abidəyə layiqdir. Ona görə də qoy qədim Azərbaycan diyarı Naxçıvanda əcdadlarımız
tərəfindən yaradılmış abidələrlə yanaşı, bizim yaratdığımız bir abidə də olsun. Əcəmi Naxçıvanini Mömünə
Xatun abidəsi ilə yanaşı, bizim dövrümüzün də bir abidəsi olsun. Bir də ona görə ki, Cavid bu torpaqda
doğulubdur. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində doğulmuş adamların hamısı Bakıda torpağa verilsə, onda bəs
Azərbaycanın başqa yerləri kasıb olacaq axı.
Hamı mənimlə razı oldu. Gətirdik buraya və o vaxt mən elan etdim ki, onu adi qəbiristanda yox, Naxçıvan
şəhərinin mərkəzində, öz ata-baba evinin yanında, – ora elə şəhərin mərkəzi idi, – torpağa verək və böyük bir
abidə yaradaq. Amma bilirsiniz ki, bundan sonra mən Azərbaycanı tərk etdim. Mən gedəndən sonra hər şey
qaldı. Məni yandıran bu idi. Buna görə də mən o vaxt düşünürdüm, – bəlkə də səhv etdim, bəlkə də lazım
deyildi, bəlkə də elə Fəxri xiyabanda olmalı idi. Düşünürdüm, maraqlanırdım – Naxçıvanda bir abidə yarandı?
Yox, yox.
1990-cı ilin isti yayı – iyun ayı idi. Buraya gəldim, məni çox hərarətlə qarşıladılar. Əkrəm Əylisli
gəlmişdi, gedib o həyətdə söhbət edirdik – bacımın xırda bir koması vardı, yadındadır? Orada bir balaca nəfəs
alandan sonra dedilər ki, meydana Naxçıvanın hər yerindən adamlar toplaşıb. Həqiqətən, yüz minə qədər adam
toplaşmışdı, onlarla görüşmək lazım idi. Dedim, yox, onlarla görüşməzdən qabaq mən gərək Hüseyn Cavidin
məzarını, qəbrini ziyarət edim. Gedib nə gördüm – bir başdaşı var, başqa heç bir şey yoxdur. Qəlbim daha da
incidi.
Naxçıvanda işləyirdim. Demək olar ki, bütün ağır işlərlə bərabər fikirləşirdim ki, nə edim, öz niyyətimi
necə yerinə yetirim. Yerli memarlar bir-iki layihə yaratdılar. Amma vəsait yox, Naxçıvanın özünü sıxırlar,
qoymurlar. Və belə oldu ki, getdim. Demək, Allah mənim tərəfimdə imiş. Getdim və Bakıya gəlib bir neçə işləri
qurtarandan sonra 1982-ci ildə qəbul etdiyim həmin qərarın həyata keçirilməsinə nail oldum. İndi Hüseyn
Cavidin məqbərəsini gedib gördünüz.
Gəlib öyrəndim ki, Mirzə Cəlilin Bakıda ev muzeyi yaranmayıbdır. Bu o qədər çətin bir şey deyildi.
Göstəriş verdim, təmir etdilər, hazırladılar. O vaxtları, mənim vaxtımda bunu mən niyə yerinə yetirə bilmədim?
Çünki onun qohumları orada yaşayırdılar və onlara ev vermək lazım idi ki, çıxsınlar. Onlara da ev verdik, birini,
ikincisini verdik, üçüncüsünü də verdik. Bəziləri çıxdı, amma biri çıxmadı. Qabilin yadındadır. Elə Cəfər
Cabbarlının ailəsi də mənim başıma o işləri gətirdi. Cəfər Cabbarlının evini azad etmək istəyirdim. Oğlu deyirdi
ki, mən buradan çıxmaram ki, çıxmaram. A kişi, şəhərin mərkəzində sənə yaxşı ev veririk. O deyirdi ki, dağlı
məhəlləsindən çıxmaram. Yaxşı, o vaxtı Lenin meydanında – indi Azadlıq meydanıdır – yaxşı binalardan
birində ev verdik, ikincisini verdik, üçüncüsünü verdik… Sonra qızı Gülara xanımın köməyi ilə bunları birtəhər
yola gətirdik, orada Cəfər Cabbarlının ev muzeyini düzəltdik.
Burada da belə bir hadisə ilə rastlaşdıq və bu məsələni mən həll edə bilmədim, yəni çıxıb getdim, qaldı –
o vaxtdan, mən gedəndən
Azərbaycana yenidən qayıdanadək qaldı. Mən gəlib Bakıda Cəlil
Məmmədquluzadənin ev müzeyini yaratdım. Bunu, şübhəsiz ki, burada da etmək istəyirdim. Mən burada
Hüseyn Cavidin ev muzeyini Azərbaycanda işləyərkən yaratmışdım. Ancaq 1990-cı ildə Naxçıvana gələrkən
gedib gördüm ki, bərbad vəziyyətdədir və ətrafı da, məni bağışlayın, üzr istəyirəm, naxçıvanlılar bilirlər, zibillik
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idi. Ora keçmək mümkün deyildi. Amma Cəlil Məmmədquluzadənin buradakı ev muzeyini mən o vaxt təşkil
edə bilməmişdim. Bu da mənim arzum idi. Bu arzuma da çatdım. İndi sizinlə birlikdə Cəlil
Məmmədquluzadənin Naxçıvanda, doğulduğu, yetişdiyi bu torpaqda yaşadığı evin qarşısına gəlmişik və burada
yaradılmış muzeyi birlikdə açırıq.
Burada deyildi, – Naxçıvan böyük, dahi insanlar yetirmişdir. Naxçıvan torpağı doğrudan da çox qəribə bir
torpaqdır. Amma Cəlil Məmmədquluzadənin doğulduğu bir kənd də var – Nehrəm kəndi. Orada doğulubdur,
dünyaya gəlibdir. O kənd çox qəribə bir kənddir. Həqiqətən çox mövhumatcıl bir kənddir, dinə çox bağlı
kənddir. Amma eyni zamanda, təsəvvür edin, o kənddə doğulmuş adam – onun atası Məmmədqulu kişi öz
oğlunu o kənddən ayırır, Qori seminariyasına, bura, Naxçıvana oxumağa göndərir. Bu kənd qeyrətli insanlar
kəndidir. Mən o kəndi həmişə sevmişəm. Xatirimdədir, 40-cı illərdə mən Naxçıvanda yaşayanda Cəlil
Məmmədquluzadənin qızı Münəvvər xanım burada idi, mən onunla dəfələrlə görüşürdüm. Mən gənc idim,
onunla yaş fərqim böyük idi. Ancaq Cəlil Məmmədquluzadəyə görə onu daha yaxından tanımaq, öyrənmək
üçün çalışırdım, görüşürdüm. O vaxt onunla görüşmək də asan deyildi. O, SSRİ-nin deputatı idi. Ancaq
görüşürdüm.
Bu kənd qəribə bir kənddir. Elə Cəlil Məmmədquluzadə kimi şəxsiyyəti dünyaya gətirdiyinə görə bu
Nehrəm kəndi xüsusi hörmətə layiqdir. Amma təkcə ona görə yox. Orada həmişə çox qəhrəman insanlar
yaşayıb. Oranın xüsusi mühiti var. Məlumdur ki, 1918-ci ildə erməni daşnakları Naxçıvana hücum edib
naxçıvanlıları qıran zaman, Andronikin ordusu buradan keçən zaman nehrəmlilər onun dərsini vermişdilər.
Nehrəm belə qəhrəman insanların kəndidir. Mən bunu bir daha öz həyatımda hiss etdim.
1987-ci ildə mən Moskvada istefaya gedəndən sonra həyatımda çox ağır dövr başlandı. Bu dövrdə,
məlumdur, mənim əleyhimə nə qədər böhtanlar, yalanlar yaymağa çalışdılar. Həm Moskvada, təəssüflər olsun
ki, Azərbaycanın özündə də. Bu ağır dövrü mən yaşadım. Ancaq Naxçıvan əhalisi, xüsusilə nehrəmlilər o vaxt
mənim arxamda möhkəm dururdular. Bir neçə faktlar var. Hamısını demək istəmirəm. Amma birini demək
istəyirəm. Mənə ikinci dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verilmişdi və ona görə də o vaxtkı Sovet İttifaqının
Ali Sovetinin qərarı ilə iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı alan şəxslərin sağlığında onların heykəli, büstü
qoyulurdu. Bu qərar ilə Naxçıvanda mənim büstüm qoyulmuşdu. O vaxtlar, mənim əleyhimə işlər gedən zaman
buradakı bəzi yaltaqlar, o cümlədən Bakıda xalqına xain olan insanlar Moskvaya yaltaqlıq etmək üçün
deyirdilər ki, Heydər Əliyevin büstü dağıdılsın. Baxmayaraq ki, SSRİ-də heç bir yerdə qurulan büstlərin biri də
dağıdılmadı, hamısı durur. Amma burada bu addımı atmaq istəmişdilər.
Ermənilər bura hücum edən zaman, – məlumdur ki, Moskvada mənim hakimiyyətdən getməyimin səbəbkarlarından biri də erməni lobbisi oldu, ermənilər oldular, - ermənilərin gecə gəlib bu büstü dağıtmaq istəməsi
təhlükəsi olmuşdu. Nehrəmlilər aylarla gecə-gündüz orada növbə çəkmişdilər və büstü qoruyub saxlamışdılar. İş
onda deyil, o büstü dağıda da bilərdilər. Həyatdan o qədər incimişdim ki, mən sizə açıq deyirəm, xidmət etdiyim
hakimiyyətdən, o partiyadan o qədər incimişdim ki, mənim üçün fərqi yox idi – büstvar, yoxdur. Mən
ümumiyyətlə, – sabah yaşayacağam, yaşamayacağam, – belə bir psixoloji vəziyyətdə idim. Mənim üçün bunun
fərqi yox idi. Amma insanların sədaqətliliyinə, mərdliyinə baxın. Bunun əsas təşkilatçısı nehrəmlilər olmuşlar.
Ona görə Mirzə Cəlil öz xalqına, millətinə nə qədər sədaqətli olduğu kimi, nehrəmlilər də həm Mirzə Cəlil
irsinə, həm Azərbaycan xalqına, həm Azərbaycan dövlətinə və onların sevdiyi insanlara o qədər sədaqətlidirlər.
Mən bu sözləri bu gün nehrəmlilərə böyük hörmət və ehtiram hissi ilə deyirəm.
Bilirsiniz, mən xoşbəxt günlərimdən birini yaşayıram. Nə üçün? Çünki arzuma çatmışam. Çünki Mirzə
Cəlilin ev muzeyini yaratmaq istəmişəm, bunu da yaratmışam. Azərbaycanın mötəbər adamları ilə bir yerdəyəm
və bunu bir yerdə açırıq. Allah Mirzə Cəlilə rəhmət eləsin. Mirzə Cəlilin irsi, şəxsiyyəti, xidmətləri Azərbaycan
xalqının qəlbində əsrlərlə yaşayacaqdır.

605

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

MİLLİ MEMARLIĞIMIZIN MÖHTƏŞƏM ABİDƏSİ, XII ƏSRDƏ GÖRKƏMLİ MEMAR
ƏCƏMİ ƏBUBƏKR OĞLU NAXÇIVANİNİN YARATDIĞI MÖMÜNƏ XATUN TÜRBƏSİNİ
ZİYARƏTİ ZAMANI ÇIXIŞI
Naxçıvan şəhəri
14 oktyabr 1999-cu il
Yadımdadır, mən burada yaşayan zaman, gənc vaxtımda, məktəbdə oxuyanda gəlib bunun ətrafında
gəzirdim. Məktəbdə oxuyanda çoxlu rəsm çəkirdim, buna həvəsim vardı, rəssam olmaq istəyirdim. Onda memar
nə olduğunu heç başa düşmürdüm. Ancaq rəsm çəkdiyimə görə axtarır, gözəl yerləri çəkirdim. Məsələn,
Haçadağı, Naxçıvanın başqa yerlərini çəkirdim. Mömünə Xatun türbəsini bir neçə variantda çəkmişəm. Çox
təəssüf edirəm, mən Bakıya, oradan Leninqrada, Moskvaya gedəndən sonra buradakı kitablarım, çəkdiyim
şəkillər hamısı dağıldı. Təəssüf edirəm. Akvarellə çəkilmiş çox gözəl şəkillərim vardı.
Mən sizə (Vasif Talıbova) tapşırıq verirəm ki, bu abidəni, vaxtilə sərdabədə dəfn olunanların məzarlarının
oğurlanıb aparılmış, başdaşlarını qiymətli mərmərdən çox gözəl düzəldin. Nə qədər vəsait lazımsa, ayrılacaqdır.
Sən (Arif Qədimov) bu gün çox gözəl məlumat verdin, çox sag ol, təşəkkür edirəm. Ancaq, əlbəttə ki,
məni incidən odur ki, bizim xalqımız öz tarixini, mədəniyyətini - zəngin tarixini, zəngin mədəniyyətini, zəngin
tarixi köklərini keçən əsrlərdə də, ondan sonrakı dövrdə də, indi, XX əsrdə də, birincisi, öz xalqına göstərə
bilməyib, ikincisi də dünyaya göstərə bilməyibdir.
Bu baxımdan, məsələn, mərhum akademik Ziya Bünyadovun əsəri, deyə bilərəm ki, Azərbaycan tarixində
yazılmış ən qiymətli əsərlərdən biridir. Azərbaycanda işlədiyim zaman bu əsərə görə ona Dövlət mükafatı
verdim. Bu əsərə qədər Atabəylər dövləti və Azərbaycanın XII əsrdəki dövlətçilik tarixi məlum deyildi. Bizə
məlum olmayanda, kimə məlum olacaqdı?
Ona görə də hesab edirəm ki, Ziya Bünyadov böyük bir tarixi ixtira edibdir. Bunu bir gündə etməmişdir.
Bunu tədqiq, təhlil etmək, yazmaq, meydana çıxarmaq asan məsələ deyildi. Ziya Bünyadov həyatdan getdi.
Yaşadığı zaman da mən onu həmişə qiymətləndirmişdim. Ancaq ola bilər ki, bizim xalqımız Azərbaycan
tarixinin, qədim tariximizin tədqiqində, kitablar yazılmasında hələ ona lazımi qiymətini verməyibdir. Ona görə
də mən təntənəli iclasda danışarkən Atabəylər dövləti haqqında dedim.
Sizə düzünü deyim ki, Atabəylər dövləti haqqındakı məlumatlarımın hamısı Ziya Bünyadovun
kitablarından aldıgım məlumatlardır. Ondan əvvəl bunu eşitmişdim. Amma məlumatım yox idi. Əgər mənim
məlumatım yox idisə, demək, digərlərinin məlumatı heç yox idi. Ona görə bu gün biz mərhum Ziya Bünyadova,
böyük alimimizə bir daha, bir daha minnətdarlığımızı bildirməliyik. Allah ona rəhmət eləsin. Onun irsini,
tarixçilik, tədqiqatçılıq fəaliyyətini davam etdirmək lazımdır. Mən bu sözləri deyirəm, televiziya da yazır,
Azərbaycanın hər yerinə də yayılacaqdır. Mən bu gün buradan Azərbaycanın tarixçilərinə, Elmlər
Akademiyasına öz göstərişlərimi verirəm: tarixçilərimiz Ziya Bünyadov tarixçilik məktəbi - Azərbaycanın
qədim tarixi, Orta əsrlər tarixi sahəsində onun kimi fəaliyyət göstərsinlər və belə dəyərli əsərlər yaratsınlar.
İkincisi, təbiidir ki, Atabəylər dövlətinin Azərbaycan dövlətçiliyini yüz il dünyaya nümayiş etdirməsini,
Atabəylər sülaləsinin, nəslinin Azərbaycan tarixində nə qədər böyük yer tutduğunu bu gün biz dərk etməliyik.
Amma bunu indiyə qədər dərk etməmişik.
Sən gözəl xəritə göstərdin ki, Atabəylər dövlətinin sərhədi necə idi. Həqiqətdə də belədir. O, bugünkü
Azərbaycandan da böyük bir ərazi idi. Bugünkü Azərbaycanın böyük bir hissəsi - həm Naxçıvan tərəfdə olan
hissəsi, həm də Araz çayının o tərəfindəki hissəsi Azərbaycan dövləti, Atabəylər dövləti olubdur. Ona görə də
biz buna tarixi qiymət verməliyik.
Bu baxımdan onlar Mömünə Xatun türbəsini, şübhəsiz ki, özlərinin böyük insani keyfiyyətlərinə görə
yaradıblar. Onlar müdrik insanlar olublar. Əgər o müdriklik, böyük zəka, agıl olmasaydı, məsələn, Şəmsəddin
Eldəniz öz həyat yoldaşına bu cür türbənin yaradılmasına qərar qəbul etməzdi. Gör nə qədər agıllı insan
olubdur. O nəsil nə qədər ağıllı olubdur ki, onun oglu bunu davam etdirib və bizim tariximizi göstərən bu qədər
əzəmətli memarlıq abidəsi, tariximizi təsdiq edən abidə yaranıbdır.


Əməkdar mədəniyyət işçisi Arif Qədimov milli memarlığımızın möhtəşəm abidəsi Mömünə Xatın
türbəsi, Atabəylər dövlətinin tarixinə dair burada yaradılmış ekspozisiya haqqında prezidentə ətraflı məlumat
verdi.
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Əlbəttə, bu abidənin qiyməti yoxdur. Məsələn, çox vaxt, elə bu gün də bunu gözəl memarlıq abidəsi kimi
təblig edirlər. Bu təbiidir, dogrudan da belədir. Dagılanlar dagılıb, amma qalanlar içərisində Mömünə Xatun
məqbərəsi XII əsrdə, Orta əsrlərdə Azərbaycanın nə qədər zəngin mədəniyyəti olduğunu, dogrudan da böyük
memarlıq məktəbi oldugunu göstərir. Sən də dedin, biz də bilirik ki, Əcəmi Naxçıvani və onun yaratdığı məktəb
təkcə Naxçıvanı əhatə etmir, Şərq aləminin böyük bir hissəsində onun memarlıq üslubu, memarlıq məktəbi
davam edib, böyük əsərlər yaradıbdır.
Ancaq hesab edirəm ki, bu abidənin memarlıq qiyməti ilə bərabər, bizim üçün bəlkə daha da böyük
qiyməti Azərbaycanın qədim dövlət olmasını göstərməsidir. Bu, təkcə memarlıgın zənginliyini yox,
dövlətçiliyin nə qədər zəngin olduğunu, nə qədər möhkəm olduğunu da göstərir. Əgər dövlətçilik o qədər
yüksək səviyyədə olmasaydı, onlar bu cür abidənin yaradılması üçün qərar qəbul elə bilərdilərmi?
Elə XX əsri götürün. Məsələn, böyük dövlətlər var, amma böyük abidələr yarada bilmirlər, çünki
imkanları yoxdur. Amma Atabəylər həm imkanlı olublar, həm də tarixə, gələcəyə böyük irs qoyublar. O yazı da
təsadüfi deyildir. Burada heç bir şey təsadüfi deyildir. Onu bizim üçün yazıblar. Bəli, bizim üçün yazıblar,
gələcək nəsillər üçün yazıblar.
Ona görə də hesab edirəm ki, son illərdə gördüyünüz iş yüksək qiymətə layiqdir. Mən bunu çox yüksək
qiymətləndirirəm, çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Bu işi davam etdirmək lazımdır. Bu işi davam
etdirmək üçün nə qədər vəsait lazım olsa, - Naxçıvanın başçısına, Ali Məclisin sədrinə deyirəm, - mən bunu
əsirgəməyəcəyəm. Çünki bu, bizim müstəqil dövlətimiz üçün, gələcək nəsillər üçün çox lazımdır.
Sənin bu işə həvəsin, ona bu qədər qəlbdən yanaşmagın, birincisi, həqiqətən vətənpərvər insan oldugunu,
vətənpərvər azərbaycanlı oldugunu göstərir, eyni zamanda belə işləri görməyə qadir oldugunu göstərir. Mən çox
məmnunam ki, sənin kimi adamlar var. Sənin kimi adamlar nə qədər çox olsa, öz tariximizi, mədəniyyətimizi,
dövlətçiliyimizi daha da geniş tədqiq, təhlil edə, millətimizə, xalqımıza göstərə, təblig edə bilərik və dünyaya
göstərə bilərik.
Bu, indi bizə əvvəlkindən daha da çox lazımdır. Çünki biz müstəqil dövlətik. Azərbaycan xalqı öz
müstəqilliyini alıb, Azərbaycan dövləti öz milli, mənəvi dəyərlərini qiymətləndirərək, şübhəsiz ki, daha da
yüksələcəkdir.
Mən sənə təşəkkür edirəm. Buradaca sənə «Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi» adı
verirəm. Bu, birincisi. İkincisi, sən o kitabı hazırla, məşgul ol, nəşr üçün hazırlayıb verin. Hesab edirəm ki, sən
bu kitabı elmi dərəcə almaq üçün təqdim eləməlisən. Güman edirəm ki, bizim alimlər sənin kitabını və
gördüyün işləri mənim kimi yüksək qiymətləndirərlər. Hesab edirəm, bu kitaba, bu tədqiqatlara görə sən elmlər
doktoru adına layiqsən.
Mən çox sevinirəm ki, bu gün buraya gəldik. Yenə də deyirəm, uşaq vaxtı bu abidənin ətrafını gəzmişəm,
baxmışam, görmüşəm, onu sevmişəm. Bir neçə dəfə demişəm - əvvəlcə rəssam olmaq istəyirdim, sonra isə
memarlığa meylim, memarlıq fakültəsinə daxil olmagım, memarlıq təhsili almagım bəlkə də elə bunlarla baglı
idi. Bunları görərək, bunların təsiri altında bu sənəti sevmişəm.
Ancaq sən Naxçıvandakı iki abidəni də dedin. «Qarabaglar» abidəsini də unutmamaq lazımdır,
başqalarını da.
V a s i f
T a l ı b o v: Sizin tapşırığınızla Bakıdan, neft şirkətindən gəlmişdilər. Buranın da,
«Qarabaglar» türbəsinin də bərpası üçün layihə-smeta sənədlərini hazırlayıblar. Özləri bərpa etdirəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim Dövlət Neft Şirkəti? İlham, bu iş sənə həvalə olunur. Mən çox məmnunam
ki, siz belə təşəbbüs göstərmisiniz. Bu məsələni öz əlinizə götürün. Özün bu işlə məşğul ol, bütün layihələrə
bax. Nə qədər vəsait lazımsa, Dövlət Neft Şirkəti ayıra, təmin edə bilər.
Çox sağ olun. Sənə, sənin kimi azərbaycanlılara təşəkkür edirəm.
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NAXÇIVAN MR ALİ MƏCLİSİNDƏ KEÇİRİLƏN GÖRÜŞDƏ NİTQİ
14 oktyabr 1999-cu il
Əziz dostlar!
Mən beşinci gündür ki, Naxçıvandayam, buraya gəldiyim gündən - ayın 10-dan sizin hamınızla bir
yerdəyəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi, sakinləri ilə mənim həddindən çox görüşlərim olubdur.
Bunların içərisində ən əhəmiyyətlisi odur ki, biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyət almasının,
muxtar respublika kimi yaranmasının 75-ci ildönümünü hamımız birlikdə, böyük iftixar hissi ilə qeyd edirik.
Hesab edirəm ki, biz bunu çox layiqli qeyd etdik. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikası və 75 il ərzində
naxçıvanlıların keçdiyi yol buna layiqdir.
Mən təntənəli mərasimdəki nitqimdə dedim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçmiş zamanlarda da
yubileyləri qeyd olunub və bəzilərində mən iştirak etmişəm. Ancaq bu bayram bütün hamısından üstündür.
Birincisi, ona görə ki, biz müstəqil dövlətik, azad xalqıq, özümüz öz işlərimizi qururuq və bu bayram müstəqil
Azərbaycanın bayramıdır.
İkincisi, ona görə ki, bir müstəqil dövlət olduğumuz üçün bu bayramı təkcə biz özümüz, yəni təkcə
Azərbaycan çərçivəsində yox, beynəlxalq ictimaiyyətin, dövlətlərin iştirakı ilə keçirdik. Qonşu Türkiyə, İran
hökumətlərinin nümayəndələrinin və xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərinin bu bayramda iştirak etməsi
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bir daha nümayiş etdirdi, eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının
bu bayramını daha da zənginləşdirdi.
Bu günlərdə həm təntənəli iclasda, həm də başqa görüşlərdə mən öz sözlərimi demişəm. Amma Naxçıvan
haqqında mənim ürəyim o qədər doludur ki, nə qədər desəm də yenə də tükənməz. Mən ayın 12-də də bunu
dedim, bu gün də deyirəm ki, Naxçıvanda doğulmağım, ərsəyə gəlməyim, təhsil almagım mənim üçün bir
doğma
vətən kimi əzizdir. Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Naxçıvanda quruculuq işlərinin
görülməsindəki fəaliyyətim də mənim üçün əzizdir. Ancaq mənim üçün bunların hamısından əziz 1990-cı ildən
1993-cü ilə qədər burada sizinlə bir yerdə yaşamağım, bir yerdə çalışmağım, işləməyim olubdur.
Mən Naxçıvanda doğulmuşam, tərcümeyi-halımı bilirsiniz. Mən 16 yaşımda buradan Bakıya getmişəm,
instituta daxil olmuşam. Sonra müharibə zamanı bir neçə il burada işləmişəm, ondan sonra yenə də təhsil almaq
üçün buradan Leninqrada, sonra Moskvaya getmişəm. 1950-ci ildə oradan dönəndən sonra Bakıda işləmişəm.
Demək, bu dövr, yəni mənim burada doğulduğum, işlədiyim dövr, sonra Azərbaycanda rəhbər olarkən
Naxçıvanda birlikdə gördüyümüz işlər - hamısı əhəmiyyətlidir. Ancaq mən bütün o illərdə Naxçıvanı sonra 1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər olan kimi əvvəl heç vaxt hiss etməmişdim.
Təbiidir, mən vətənimi çox sevən adamam. 60 il bundan öncə mənə burada dərs deyən müəllimlərin
adlarını da bu gün yadımdan çıxarmamışam. Təkcə o deyil. Dünən də, bu gün də Naxçıvanı gəzirdik, baxırdıq.
Bu gün qəbiristana getdim, atamın qəbrini ziyarət etdim. Ondan sonra Mömünə Xatın məqbərəsinə çox böyük
maraqla gəldim, orada işləyən şəxsin - Arif Qədimovun verdiyi məlumatları dinlədim. Baxmayaraq ki, bu tarix
mənə çox məlumdur, ancaq onu böyük maraqla, həyəcanla dinlədim.
Ondan sonra şəhəri bir az gəzdik. Keçmişdə «İsmayıl xan hamamı» adlanan hamamın bərpa olunmasını
gördüm, onun içərisinə baxdım. Yadıma saldım ki, 1930-cu illərdə, mən uşaq olarkən gəlib bu hamamdan
istifadə etmişəm. Allaha şükür olsun ki, indi o dağılmayıbdır. Doğrudur, bir vaxtlar oranı yeməkxana, çayxana
etmişdilər. Amma ondan əvvəl hamamı torpaq tamamilə basmışdı, yəni üstünə torpaq tökmüşdülər. Sonra açıb
onu yenidən hamam etmişdilər. İndi burada gözəl bərpa işləri gedibdir. O, memarlıq abidəsidir, XVIII-XIX əsr
Azərbaycan memarlığının nümunəsidir. Mən çox maraqla ona baxmışam. Nəhayət, Hüseyn Cavidin qəbrini
ziyarət edib, yaratdığınız məqbərəni bir daha seyr etmişəm. Sonra da buraya gəlmişəm.
Mən əvvəlki günlər də, bu gün də daim burada 1990-1993-cü illərin fikirləri, xatirələri ilə yaşayıram. Bu
salona girəndə mən ona doğma bir salon kimi baxıram. Bu salon nələr görməyibdir! Xatirimdədir, 1990-cı ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ilk sessiyaları burada keçirdi. Burada qızğın danışıqlar gedirdi,
insanlar bir-birini anlamırdı. Yadımdadır, bir deputat kimi, mən də orada, qapının yanında otururdum. Sonra isə
mən Naxçıvan əhalisinin tələbi, sizin tələbinizlə 1991-ci ilin sentyabrında Ali Məclisə sədrlik etməyə başladım.
Bizim çox ağır, çətin günlərimiz olurdu. Mən bunu dedim, o vaxt Naxçıvanı nə qədər əzmək, dağıtmaq
istəyirdilər. Həm Bakıdakı rəhbərlər - çünki Naxçıvan onların başına bəla olmuşdu, - həm də təəssüflər olsun ki,
özümüzün içimizdəki dağıdıcı adamlar Naxçıvanı dağıtmaq istəyirdilər.
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Xatirinizdədir, biz bir neçə dəfə Ali Məclisin sessiyasını çağırırdıq, amma onu keçirə bilmirdik. Çünki
Xalq Cəbhəsindən olan deputatlar artıq müxalifətə keçmişdilər və sessiyanı boykot edirdilər, say yığılmırdı.
Salonda oturan, yaxud dəhlizdə, kənarda duran adamları bütün günü başa salmaq istəyirdik ki, əyri yoldan əl
çəkin. Biz nə qədər əziyyətlər çəkmişik.
Nəhayət, mənim üçün bir dəyərli xatirə də var. 1992-ci ilin oktyabr ayında biz burada ilk dəfə dövlət
çevrilişinə cəhdlə rastlaşdıq. Bəli, Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələri gedib muxtar respublikanın Daxili İşlər
Nazirliyinin, televiziyasının binalarını zəbt etdilər və Naxçıvanda olan hakimiyyəti devirməyə çalışdılar. O
dövrdə xalq ilk dəfə artıq Xalq Cəbhəsini yox, bizi müdafiə etdi.
Mən dünən də dedim, bu gün də deyirəm - Xalq Cəbhəsi yarananda insanlar onlara çox inanmışdılar.
Çünki insanlar kommunist, sovet hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına, millətimizə qarşı ədalətsizliyindən o
qədər doymuşdular, incimişdilər ki, sovet hökumətinin əleyhinə çıxan bir qüvvə, Azərbaycanın etirazını bildirən
bir qüvvə, - ümumiyyətlə, şəxsiyyətindən asılı olmayaraq, kim olur-olsun, - əlbəttə ki, rəğbət qazanırdı.
Sovet İttifaqı rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibətdə göstərdiyi ədalətsizliyə xalqın coşğun
etirazı, narazılığı insanları meydanlara - Bakıda Azadlıq meydanına, burada meydana yığırdı. O vaxt insanlar
içərisində gənclər daha da fəallıq göstərirdilər.
Xalq Cəbhəsi yarandı. Bu, yaxşı bir hadisə idi. Mən bu gün də onu, onların fəaliyyətini qiymətləndirirəm.
Doğrudur, onlar hər şeyi öz adlarına çıxırlar, ancaq bu, elə deyil. Guya ki, onlar Azərbaycanda sovet
hakimiyyətini deviriblər. Bu, yalan bir şeydir. Sovet İttifaqı kimi fövqəldövləti, - əgər o, özü-özünü
dağıtmasaydı, heç kəs dağıda bilməzdi. Amma o, özü-özünü dağıtdı. Bu da təbiidir, çünki bu dağılma prosesi
gedirdi. Guya «soyuq müharibə» dəyişilib, gərginliyin zəiflədilməsi ilə əvəz olunmuşdu. Sovet İttifaqı istədi ki,
guya Qərblə daha uyğun münasibət yaradıb rəqabətə girsin, ancaq bu rəqabətə dözmək mümkün deyildi.
Kommunist Partiyasının fəaliyyəti artıq Sovetlər İttifaqının hər yerində insanları incitmişdi, onları narazı
salmışdı.
Bütün bunlar olmasaydı Sovet İttifaqı dağılmazdı. Heç kim deməməlidir ki, «Sovet İttifaqını mən
dağıtmışam». Heç kəs deməməlidir ki, «Mən Azərbaycanda imperiyanın əleyhinə çıxıb, onu dağıtdım».
İmperiyanı belə dağıtmaq mümkün deyildi. Tarixdə heç bir imperiya ayrı-ayrı qüvvələr tərəfindən dağıdıla
bilməyibdir. Bütün imperiyalar ya böyük müharibələr nəticəsində, yaxud öz-özünə dağılıbdır.
Yəni onlar belə sərsəm fikirlər də söyləyirlər. Amma o dövrdə onların müəyyən qədər fəaliyyəti oldu. Ona
görə də bilirsiniz ki, mən buraya gələndə onları dəstəklədim. İstədim, Naxçıvanda xalqı həqiqətən birləşdirəm
ki, parçalanmasın. Çünki onlar xalqı artıq parçalayırdılar. Onlar guya Azərbaycanın bütün dərdinə qalanlar idi,
amma yox. Onlar illərlə can qoymuş, Naxçıvanı yaratmış, inkişaf etdirmiş insanları pisikdirmişdilər,
sıxışdırmışdılar. Mən o vaxt xalqımızı birləşdirmək istəyirdim. Çünki o ağır günlərdə xalq birləşməli idi. Ancaq
Xalq Cəbhəsinin üzvləri - görünür, əvvəldən də ağılsız idilər - ağılsız oldular, bizə qarşı müxalifətə çıxdılar,
cavablarını da aldılar.
1992-ci ilin oktyabr ayında onlar burada dövlət çevrilişinə yenə də cəhd göstərdilər. «Yenə» deyəndə,
mən onu ilk dəfə burada, sonra da Bakıda hiss etdim. Amma mənim çağırışımla xalq buraya toplaşdı və muxtar
respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin binasına soxulmuş Xalq Cəbhəsinin 200-dən artıq silahlı üzvünü xalqın
gücü ilə oradan çıxara bildik. Onlar gedib televiziyanı da tutaraq oradan Naxçıvan əhalisinə məlumatlar
vermişdilər ki, guya Naxçıvanda hakimiyyət onların əlindədir. Bu adamlar hətta bir PDM aparıb televiziyanın
həyətinə qoymuşdular. Biz xalqın gücü ilə onları oradan da çıxara bildik.
Bundan sonra nə oldu? Bakıda hakimiyyət Xalq Cəbhəsinin əlində idi. Bəli, onlar, o cümlədən vaxtilə
burada işləmiş Afiyəddin Cəlilov da, başqaları da gəldilər. Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri də buraya gəldilər
ki, guya burada nə isə bir anlaşılmazlıq olubdur. Ancaq Bakıda Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətdə olmasına
baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi burada onlar haqqında qəti qərar qəbul etdi.
Ondan sonrakı dövr də sizə məlumdur. Mən bütün bu anları ona görə xatırlayıram ki, biz burada birlikdə
olmuşuq, çalışmışıq. O vaxt biz Naxçıvanın qorunması, yaşaması üçün bu salonda birlikdə tədbirlər görmüşük.
Naxçıvan xalqı burada mənə böyük hörmət, qayğı, məhəbbət göstərib, ən ağır anlarda mənim dayağım olub,
arxamda durubdur, mənimlə bir yerdə olubdur. Ona görə də biz işləmişik, mübarizə aparmışıq, qalib gəlmişik.
Vasif Talıbov indi məlumat verir ki, burada heyvandarlıq məhsulları - ət, süd, başqa məhsullar - o
qədərdir ki, Naxçıvan blokada şəraitində olduğuna görə onu satmağa da yer tapa bilmirlər.
Amma xatırlayıram, 1990-cı ildə mən buraya gəlib bacımın evində yaşayırdım, Vasif ilə Bəylər də
mənimlə bir yerdə idilər. Səhər bir də görürdüm onlar danışıq aparırlar, deyirlər,Ccəhridə ət kəsiblər, tez ora
gedək, qurtarmamış 1-2 kiloqram da biz alaq. Onlar bəzən gedib çatırdılar, bəzən də qayıdıb gəlirdilər ki, bir
inək, yaxud öküz kəsibmişlər, biz gedənə qədər əti satıb qurtarıblar, bir şey ala bilmədik. Bir dəfə də səhər
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həyətdə oturmuşdum, eşitdim, yenə danışırlar, deyirlər ki, bəs Nehrəmdə ət kəsiblər, gedib oradan ət alaq. Gedirdilər, alırdılar, gətirirdilər, bozbaşdan-küftədən bişirib yeyirdilər.
Siz yəqin bilirsiniz, mən sonra Vasif Talıbovun keçmiş Puşkin küçəsindəki - indi onun adı İstiqlal
küçəsidir - kiçik bir mənzilində, onun ailəsi ilə bir yerdə - onun ailə üzvləri beş nəfərdir, bir də mən, altı yaşayırdıq.
Oğlum indi mənim yanımdadır. Amma o dövrdə onun Moskvadan mənim yanıma gəlməsi o qədər də
mümkün olmurdu. Şübhəsiz ki, onlar məndən narahat idilər. Amma bir neçə dəfə Naxçıvana mənim yanıma
gəlmişdi. O, Naxçıvana gəldi. İndi xatırlayır, yadına salır - açılan kreslo var idi, onu açdılar, yer saldılar ki,
yatsın. Amma axı boyu hündürdür, ona görə də ayağı çıxıb çöldə qalmışdı. Bəli, biz belə şəraitdə, amma çox
şirin yaşayırdıq.
Bunu ona görə yadıma salıram ki, həmin evin altında mağaza var idi. Səhər durub görürdüm ki, - mən
onda Ali Məclisin sədri işləmirdim, - orada dalaşırlar, qışqırırlar. Soruşurdum, nə olub? Deyirdilər ki, növbədir,
gözləyirlər, satışa ət gələcək, kimi alacaq, kimi ala bilməyəcəkdir. Siz bunları məndən yaxşı bilirsiniz. Amma
mən bunları görmüşəm. İndi deyəndə ki, ət, süd, yağ, pendir artıqlaması ilə istehsal olunur, başına qalıb,
satmağa imkan yoxdur, çünki çıxarıb başqa yerdə satmaq mümkün deyildir,- mən buna nə qədər sevinirəm. Nə
qədər sevinirəm ki, o vaxt biz özəlləşdirməni Azərbaycanın hər yerindən tez başladıq və Naxçıvan bu işlərə
hamıdan qabaq nail oldu, muxtar respublikanın o qara günləri qurtardı.
Mən indi Naxçıvana gəlmişəm, baxdıqca sevinirəm ki, son illərdə nə qədər gözəl işlər görülübdür,
şəhərin, insanların siması nə qədər dəyişilibdir. O vaxt, elə mən burada işlədiyim zaman da insanlar küçədə
rahat gedə bilmirdilər. Biz burada işləyirdik, amma Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələri öz işlərini görürdülər.
Xatirimdədir, gedib Buzqovda sərhədi pozmuşdular, atışma olmuşdu, biz tərəfdən də, onlar tərəfdən də
bir-iki nəfər ölmüşdü. Mən Xalq Cəbhəsinin adamlarını çağırdım ki, gəlin danışaq, amma gəlmədilər. Mən
onları bir-iki dəfə çağırdım. Xalq Cəbhəsinin üzvləri olan müavinlərimə deyirdim ki, siz onları başa salın.
İndi görün Azərbaycan, Naxçıvan kimin əlində idi. Sahib adlı bir nəfər var idi, «Kamaz» maşınının
sürücüsü imiş. Bu adam Xalq Cəbhəsində müdafiə komitəsinin sədri idi. Mənə hamı - yəqin Asif Kələntərli
buradadır, o da, Qafar Məmmədov da - dedi ki, bu məsələ Sahibdən asılıdır. Sahibi birtəhər mənim yanıma
gətirdilər, gəlib oturdu. O, mənimlə elə danışırdı ki, elə bil özü padşahdır, mən də, necə deyərlər, hansısa bir
kiçik rəiyyətəm. Mən ona başa salmaq istəyirəm ki, Naxçıvanı dağıtmayın, qoyun saxlayaq. O isə cavab verir ki,
biz beləyik, eləyik, onu edəcəyik, bunu edəcəyik.
Görün Naxçıvan nə günə qalmışdı! Yenə də deyirəm, bir tərəfdən ermənilərin təcavüzü, bir tərəfdən
Naxçıvanın blokada şəraiti, blokadaya görə iqtisadi çətinliklər, bir tərəfdən də onlar burada avtomat çiyinlərində
at oynadırdılar. Nə edək, durub bunlarla vuruşaqmı? Vuruşa bilmirdik və vuruşmaq da lazım deyildi. Başa
salaqmı? Başa salmaq mümkün deyildi. Başa salmaq mümkün deyildi ki, axı siz Naxçıvanı təhlükəyə salırsınız.
O vaxt mənim üçün ən böyük fikir ondan ibarət idi ki, Dağlıq Qarabağda gedən müharibə buraya sirayət
etməsin. Çünki müharibə buraya sirayət etsəydi, Naxçıvan dağılacaqdı.
Bilirsiniz ki, mən bu barədə bir neçə tədbir gördüm, Ermənistanın rəhbərləri ilə danışdım, gedib
sərhəddə görüşlər keçirdim. İndi nadürüst, namərd adamlar, o cümlədən elə biri bizim naxçıvanlı Rəsul Quliyev
məni günahlandırır. Özü oğurladığı pulların üstündə oturub Amerikada kitab yazır. Bəli, yazır ki, «Heydər
Əliyev ermənilərlə Naxçıvanda separat danışıqlar aparıb və Meqrinin zəbt olunmasına, Naxçıvanın müharibəyə
qoşulmasına yol verməyibdir, beləliklə də, xəyanət edib, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinin
səbəbkarı olubdur». Belə vicdansız adamlar çoxdur.
Şübhəsiz ki, bu, yalan və böhtandır. Məsələn, bunu Rəhim Qazıyev deyəndə, mən müəyyən qədər
düşünürəm ki, onsuz da o, xalqa da düşməndir, naxçıvanlılara da düşmən olmuşdur. Amma indi bunu Rəsul
Quliyev deyir. Ay vicdansız, axı sən burada doğulmusan, bu Qazançı kəndi sənin kəndin olubdur. Niyə bunları
unutmusan? Burada sənin qohum-əqrəban var idi.
Mən buranı qorumuşam və heç kimlə separat danışıqlar aparmamışam. Sadəcə, öz siyasətimlə,
Ermənistanın müxtəlif rəhbərləri ilə telefon danışıqları, yaxud da sərhəddə görüşlər aparıb, Naxçıvanın bu
müharibəyə qatılmasının qarşısını almışam. Çünki bu, tamam uğursuz bir şey idi. Mən bunu etmişəm, xalq
qiymətləndirir. Amma bizim içimizdən olan həmin adamlar, - vaxtilə deyirdilər, «sapı özümüzdən olan
baltalar», - ən dəhşətlisi odur ki, Naxçıvanda doğulmuş, Naxçıvandan özünə yol tapmış adamlar indi gör nə
qədər xəyanət edirlər.
Biz belə ağır günləri burada yaşadıq. Ancaq sizinlə bir yerdə şərəflə yaşadıq. İndi təsəvvür edin, mənim
kimi adam – 14 il Azərbaycana rəhbərlik etmiş, beş il Kremldə oturaraq dünyanın siyasəti ilə məşğul olmuş,
ondan əvvəl 25 il Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində ən yüksək vəzifələrdə işləmiş və təbiidir ki, bu vəzifələrə
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görə müvafiq şəraitlərdə yaşamış adam – gəlib düşdüm bura, ağır şəraitdə yaşadım. Bu, mənim üçün bir
problem olmadı. Amma bu nadanlarla rastlaşdım və bu nadanlar mənim üzümə qayıdırdı. Mən çağırıb onlara
söz deyəndə, onlar az qalırdı məni təhqir etsinlər. Mən bunlara dözdüm və dözməli idim, ancaq bunlara heç kəs
dözə bilməzdi. Mən dözürdüm, çünki bilirdim ki, bunların axırı yoxdur.
Bilirdim ki, biz Naxçıvanı bu ağır günlərdən çıxarmaq üçün dözməliyik. Biz Naxçıvanı bu ağır günlərdən
çıxardıq.
Burada da deyildi, hamı da bilir, - 1993-cü ildə həmin o Xalq Cəbhəsi burada Naxçıvanı dağıtmaq
istəyirdi və bir il içərisində özü-özünü dağıtdı. Onlar o qədər ağır vəziyyətə düşdülər ki, axırda yenə də üzlərini
Naxçıvana, mənə tutdular.
Xatirimdədir, həmin Xalq Cəbhəsinin üzvləri gəlib burada Daxili İşlər Nazirliyini, televiziyanı işğal
etmişdilər. Fərəc Quliyevlə Asəf Quliyev də çıxıb televiziya ilə müraciət edirlər. Mən Əbülfəz Elçibəyə telefon
edirəm. Deyirəm, ay qardaş, sən nə iş görürsən? O da bildirir ki, mənim heç bir şeydən xəbərim yoxdur.
Deyirəm ki, sən həm prezidentsən, həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədrisən. Burada isə Xalq Cəbhəsinin
silahlı qüvvələri var. Həmin silahlı qüvvələr gəlib Naxçıvanda çevriliş edirlər. Bunun qarşısını alın. Cavab verir
ki, yaxşı, indi baxaram, danışaram. Bir saat, iki saat keçdi, heç bir cavab olmadı. Mən İsa Qəmbərova zəng
etdim. Eyni sözlər, eyni cavablar. Yenə də Əbülfəz Elçibəyə zəng etdim. Yenə də eyni şeylər.
Mən o gün Əbülfəz Elçibəylə doqquz dəfə danışdım. Heç bir nəticə vermədi. Bir neçə dəfə də İsa
Qəmbərovla, Pənah Hüseynovla danışdım. Heç bir nəticə vermədi. Bir tərəfdən bu . Amma bunun ikinci tərəfi
də var. O vaxtlar Naxçıvanda elə idi ki, zəng etdiyin adamla səni telefonçu qızlar bağlayırdılar. O zaman dəmir
yolu telefonu da var idi. Ya bu, ya da başqa vasitə ilə danışmaq olurdu, Bakı ilə əlaqəni əsasən 07 yaradırdı.
Mən indi bu həqiqəti deməliyəm. Mən həmin telefonçu qızların üzünü görməmişəm. Onlar mənə telefon
edib ağlaya-ağlaya, göz yaşı ilə deyirdilər ki, biz qorxuruq, ola bilər, bizi öldürsünlər. Amma sizə həqiqəti
demək istəyirik. Siz Əbülfəz Elçibəylə danışandan sonra o, Xalq Cəbhəsinə zəng edib deyir ki, möhkəm durun.
Siz İsa Qəmbərovla danışandan sonra o götürüb zəng edir ki, möhkəm durun, axıra qədər durun, Heydər Əliyevi
orada devirmək lazımdır.
Yenə də deyirəm, o qızların üzünü də görməmişəm. Ola bilər, indi də rabitə işində işləyirlər. Özü də
bunları biri, ikisi yox, bütün gün ərzində hamısı deyirdi. Duyurdum ki, telefonda göz yaşı tökürlər. Bu, onların
insanlığı, vətənpərvərliyidir. Mən bu gün onlara təşəkkür edirəm, Naxçıvanın belə insanları qarşısında baş
əyirəm. Bu, onların insanlığı, o da kökü Naxçıvandan olan həmin o Əbülfəz Elçibəyin öz xalqına düşmənçiliyi.
Bilirsiniz ki, mən Rusiya diviziyasını buradan çıxarmışdım, silahları almışdım. Bunlar bütünlüklə
Naxçıvanın ixtiyarında idi. Kimsə oradan komandirlər göndərmişdi. Mən onlardan birini çağırdım, dedim ki, ay
kişi, gəlin bizə bir kömək edin. Bildirdi ki, bizə vaxt verin. Sonra gəlib söylədi ki, gedib Bakı ilə danışdıq,
dedilər ki, biz belə işlərə qarışmırıq.
Muxtar respublikanın polisi isə Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələri tərəfindən iş yerlərindən çıxarılıb iflic
halına salınmışdı. Bəs nə edək? Mən Əbülfəz Elçibəyə deyirəm, - ay kişi, sən prezidentsən, prezident kimi sənin
ordun, Daxili İşlər Nazirliyin, başqa silahlı qüvvələrin var, sən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Baş
Komandanısan. Nə üçün Xalq Cəbhəsinin xüsusi silahlı dəstələri olmalıdır? Dəhşətli bir iş idi.
Şübhəsiz ki, məfkurəsi, düşüncəsi belə olan adam dövləti saxlaya bilməzdi. Həm Bakıdan, həm də burada
əllərində silah olanlar çalışdılar ki, bizi devirsinlər. Amma xalq bizi müdafiə etdi. Biz həmin silahlı dəstələrin
hamısını zərərsizləşdirdik. Ancaq ondan cəmisi 6-7 ay sonra, yəni bu hadisələr 1992-ci il oktyabrın 24-də
olubsa, 1993-cü ilin iyun ayında həmin o Əbülfəz Elçibəyin və başqalarının, başda Surət Hüseynov, cənubda isə
Ələkram Hümbətov olmaqla, özləri üçün təyin etdiyi komandirlər bunları devirməyə cəhd etdilər.
Yaxşı, əgər Xalq Cəbhəsisənsə, xalq sizin arxanızdadırsa, xalqı çağırın, qoy xalq sizi müdafiə etsin.
Amma müraciət etdilər, xalq onların iç üzünü gördü, onların arxasınca getmədi.
Xatirinizdədir, onlar gəlib burada məni 4-5 gün dilə tutdular. Mən ayın 9-da Bakıya getdim. Mənimlə
danışıqlar gedirdi. Bakıya gedəndən 2, ya 3 gün sonra mən də prezident Əbülfəz Elçibəyin otağına gəlmişdim,
oturub söhbət edirdik. Gəlib bildirdilər ki, bəy, mitinq toplanıbdır - guya onları müdafiə etmək üçün - xahiş
edirik, siz də gələsiniz. Bir azdan sonra o, düşüb Prezident Aparatının qarşısına getdi. Mən də həmin otaqda
oturmuşdum. Pəncərədən baxdım. Orada Xalq Cəbhəsinin silahlı adamlarından, yəni əyinlərində hərbi forma
olan 300-400 nəfərdən savayı bir adam yox idi. Neçə dəfə insanları müdafiəyə çağırmaq istədilər, bir şey
çıxmadı. Həmin vaxt Surət Hüseynovun qoşunları rayonları ala-ala gəlirdi.
Bilirsiniz, xalqa arxalanmayan, xalqın inamını qazanmayan adam heç bir yerdə heç bir şey edə bilməz.
Mənim üç il ağır dövrdə burada yaşamağımın, sizinlə birlikdə Naxçıvanı saxlamağımın əsas səbəbi o idi ki,
xalqın mənə inamı olmuşdur. Bu inam da məni yaşatmış, ruhlandırmış, mən də sizinlə birlikdə bu Naxçıvanı
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qoruyub saxlamışam. Bunlar Naxçıvanın qara günləri idi və indi onlar tarixdə qaldı. Görün Naxçıvanın nə
qədər işıqlı, sevindirici günləri vardır!
Şübhəsiz ki, mən Naxçıvandan gedəndən sonra da Naxçıvan haqqında düşünürdüm. 1993-cü il iyunun
15-də Bakıda məni parlamentin sədri seçdilər. Təbiidir ki, mən öz üzərimə məsuliyyət götürdüm. İki gün
ondan sonra Əbülfəz Elçibəy qaçıb Kələkidə gizləndi. Bilirsiniz, bu cür həyat keçirmiş adam indi yenidən gəlib
siyasətlə məşğul olur, Azərbaycanda yenidən prezident olmaq istəyir. Gərək axı adamın üzündə bir az həya
olsun. Xalq sənə dəstək verib, inanıb, guya səni seçib, prezident etmişdi. Bir balaca çətinlik olan kimi canını
götürüb qaçırsan. Bəs xalq nə olsun?
O, Kələkiyə qaçdı. Pənah Hüseynov qaçıb 3 il, yaxud 4 il haradasa gizləndi, üzə çıxmadı. Qalanları da
qaçıb dağıldılar. Belə adamlar o vaxt da, indi də, bundan sonra da Azərbaycana rəhbərlik edə bilərdilərmi? İndi
yenə də hərəsi özünə bir partiya yaradıbdır. Biri Müsavat, biri Xalq Cəbhəsi Partiyası, başqaları da onlar kimi.
Onlar yenə də hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar.
Belə adamlar Azərbaycanda heç vaxt hakimiyyətə gələ bilməzlər. Azərbaycan kimi bir dövlətdə hakim,
yəni başçı olmaq üçün ağıl, zəka, insani keyfiyyətlər, mərdlik, cəsurluq, böyük təcrübə, dövlətçilik təcrübəsi və
bir çox başqa xüsusiyyətlər lazımdır. Ən əsası isə - xalqa sədaqət lazımdır. Sədaqət hissi ilə yaşayan insan öz
xalqını darda qoyub, canını qurtarıb dağlara qaçmazdı. O bura, bu ora qaçdı, şübhəsiz ki, mən Bakıda
Azərbaycanın dərdləri ilə üzbəüz tək qaldım. Həmin dövr sizin xatirinizdədir.
Biz həmin ağır günlərdən çıxdıq. Amma yenə də ürəyim Naxçıvanda idi ki, Naxçıvan necədir, nə təhərdir.
İmkan daxilində telefonla zəng vurub maraqlanırdım. Amma təəssüflər olsun ki, o dövrdə, mən gedəndən sonra
Naxçıvanda da nizam-intizam pozuldu, işlər zəiflədi. Sonra mən Namiq Həsənovla, başqaları ilə
məsləhətləşdim. Məsləhət gördüm ki, bəlkə bu adam Naxçıvana rəhbərlik edə bilər. Nəzərə almışdım ki, bu
adam Daxili İşlər Nazirliyində, digər sahələrdə, ictimai-siyasi işlərdə çalışıbdır. Amma təəssüflər olsun, mən
onu vəzifəyə təyin edəndən bir ay sonra Naxçıvandan elə soraqlar çatdı ki, mən dəhşətə gəldim. İnsan da belə
ola bilərmi?
Vaxtilə İsgəndər Həmidov daxili işlər naziri olanda bu adamı vəzifədən qovdu, küçədə qaldı. Mən bunun
acığına yox, qayğı göstərərək Ali Məclisə gətirib onun üçün xüsusi bir şöbə açdım və müdir təyin etdim, bir
avtomobil də verdim. Yəni bütün şərait yaratdım ki, işləsin. Amma elə bir işi də yox idi. Yəni mən bu adama
inandım, buna görə də onun Naxçıvana başçı seçilməsini tövsiyə etdim. Amma bir, iki aydan sonra bu adamı
tanımaq olmadı. Ona görə də həmin dövrdə mən nə qədər çalışsam da Naxçıvan inkişaf edə bilmədi.
Mən məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, son dörd il içərisində Naxçıvanda işlər lazımi səviyyədə gedir.
Vasif Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun çox xüsusiyyətlərini bilirdim. Amma o, çox gənc idi. Daxilən bir
az fikirləşirdim ki, gəncliyinə görə bəlkə də ağır, çətin olar. Ancaq bu dörd il müddətində o, sübut etdi ki,
vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam yaşından asılı olmayaraq böyük işlər də görə bilər.
Görülən işlər haqqında həm təntənəli iclasda, həm də bugünkü görüşdə Vasif Talıbov məlumat verdi.
Bunlar hamısı məni sevindirir. Amma məni ən çox sevindirən – şübhəsiz ki, bu da görülən işlərin nəticəsidir –
Naxçıvanda yaranmış sağlam ictimai-siyasi mühitdir. Sağlam mühitdə insanların hamısının üzü gülür. İnsanlar
1993-cü, 1994-cü illərin, bəlkə də 1995-ci ilin əsarətindən qurtardılar. İndi insanlar, şübhəsiz ki, burada ağır
blokada şəraitində yaşayır, amma işləri görmək üçün yol tapırlar.
Təbiidir ki, belə şəraitdə məktəb tikmək böyük işdir. Azərbaycanın çox yerlərində belə şey yoxdur –
baxmayaraq ki, orada nə blokada, nə də başqa çətinliklər var, daşı da, sementi də yanındadır. Naxçıvanda
məktəb, xəstəxana tikmək, böyük bərpa işləri aparmaq, universitet korpusu inşa etmək, yaxud elektrik enerjisi
sahəsində bu qədər işlər görmək, dayanmış müəssisələri işə salmaq asan məsələ deyildir.
Şübhəsiz ki, bunlar Vasif Talıbovun rəhbərliyi altında sizin hamınızın birgə fəaliyyətinizin nəticəsidir.
Yəqin ki, bu işləri görməkdə Azərbaycan rəhbərliyinin dəstəyi də sizə kömək edir. Bu olmasa idi, çox çətinlik
çəkərdiniz. Azərbaycan prezidenti kimi mən cəmiyyətimizi irəli aparan, quran, yaradan hər bir təşəbbüsü
dəstəkləyirəm və ona kömək edirəm. Amma təşəbbüs, təşəbbüskar lazımdır, bu təşəbbüsü edib dəstəyi alandan
sonra o işi yerinə yetirən lazımdır. Bax, mən Naxçıvanda bu mühiti, əhval-ruhiyyəni görürəm. Ona görə də sizin
işləriniz gedir və yaxşı gedəcəkdir. Mən buna sevinirəm.
Mən bir daha deyirəm, Haxçıvan Azərbaycanın elə bir diyarıdır ki, burada milli ruh, milli şüur çox
yüksəkdir. Mən o gün Atabəylər dövləti haqqında danışdım. Bu gün Mömünə Xatın məqbərəsinə getdim, orada
xəritələrə baxdım, daha da dəqiq məlumatlar aldım. Baxmayaraq ki, bizim böyük alimimiz mərhum Ziya
Bünyadovun «Atabəylər dövləti» kitabını diqqətlə oxumuşdum və çox sevmişdim, ona görə də mən o vaxt onu
mükafatlandırdım, ona Dövlət mükafatı verdim, - amma məqbərədəki eksponatlar mənim yadıma çox şeyi saldı.
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Bəli, Naxçıvan belə olubdur. Naxçıvan XII əsrdə də, ondan sonrakı zamanlarda da dövlət olubdur. Naxçıvanda
millilik, azərbaycançılıq, türkçülük çox dərin köklərə malikdir.
Burada insanlar həmişə ağır şəraitdə yaşayıblar - mən bunu demişəm. Naxçıvanı Azərbaycandan indi
blokada ayırıb, amma mənim xatirimdədir, əvvəllər dəmir yolu olmadığına görə buradan Bakıya getmək,
gəlmək bir problem idi. Gərək İrəvandan, Tbilisidən üç sutka keçib Bakıya gələydin və ya gedəydin.
Naxçıvana münasibət həmişə ögey olubdur. Mən bu haqda danışmışam. Naxçıvanın iqlimi də sərtdir.
Bunlar hamısı Naxçıvanda insanları çox fədakar, cəfakeş edibdir. İnsanlar çalışıblar ki, belə bir ağır şəraitdə
yaşasınlar, gələcəyi təmin etsinlər. Buna görə də, görürsünüz, bu ağır şəraitdə yaşayan insanlar içərisindən
Azərbaycanın nə qədər alimləri, böyük mədəniyyət xadimləri, böyük insanları çıxıbdır.
Bəli, bu ağır, çətin şəraitdə yaşayan naxçıvanlıların ruhu çox yüksək olubdur. Ruhu yüksək olduğuna
görə də bütün bu çətinliklərdən keçərək, cəmiyyətdə öz yerini tutublar. Mən bu xüsusiyyətlərinə görə
naxçıvanlıları xüsusi sevirəm. Mən özüm də naxçıvanlıyam. Deyə bilərsiniz ki, sən özün-özünü də sevirsən.
Bəli, bunlar naxçıvanlıları çox yerdən fərqləndirir.
Məhz buna görə biz həmin o ağır illəri yaşadıq, Naxçıvanı saxladıq. Naxçıvan bu gün də inkişaf edir.
Güman edirəm, əgər bundan sonra da belə çalışsanız, işinizdəki nöqsanları aradan qaldırsanız, - onlar var, elə
bilməyin ki, yoxdur. Mən buraya sadəcə, bayram üçün gəlmişəm. Demək istəmirəm ki, bu və sair nöqsandır.
Yaxşı olar ki, bunları özünüz biləsiniz, özünüz də bilirsiniz. Mən bilirəm ki, özünüz bu nöqsanları tənqid
edirsiniz və onların aradan qaldırılması üçün lazımi işlər görürsünüz. Əgər bu nöqsanların aradan qaldırılması
üçün daha da çox çalışsanız, imkanlardan daha da səmərəli istifadə etsəniz, Azərbaycan hökuməti, prezidenti
tərəfindən sizə göstərilən qayğıdan, diqqətdən səmərəli istifadə etsəniz, siz bundan sonra daha çox işlər görə
bilərsiniz. Güman edirəm ki, görəcəksiniz.
Naxçıvan həm təbiətinə, həm də iqliminə görə çox gözəldir. Cizə düzünü deyim, mən Amerikada
cərrahiyyə əməliyyatı keçirəndən sonra həkimlər çox ciddi rejim yaradıblar. Mən buraya gələndən o rejimi tam
pozmuşam. Sizə deyə bilərəm ki, özümü rejim vaxtından çox yaxşı hiss edirəm. Çünki buranın iqlimi nə qədər
sərt olsa da, bir o qədər də gözəldir və havası təmizdir, insan üçün çox gözəldir. Şübhəsiz ki, burada olan
ictimai-siyasi mühit gözəldir. Bilirsiniz ki, oğlum İlham da burada, mənim yanımdadır. O, hər gün mənə deyir
ki, ata, bir gün də qalaq, getməyək. Beləliklə, burada gözəl təbiət, iqlim, hava və ən əsası odur ki, fədakar, milli
ruhlu insanlar var.
Mən Ali Məclisin, Nazirlər Kabinetinin, icra orqanlarının işini yüksək qiymətləndirirəm. Bütün bu
işlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bütün bu işlərin aparılmasında təşkilatçı və rəhbər rol oynayan Vasif
Talıbovun işini xüsusilə yüksək qiymətləndirirəm.
Mən sizin hamınıza, Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün sakinlərinə bu günlərdə mənə göstərilən
sevgiyə, məhəbbətə, hörmət, ehtirama görə təşəkkür edirəm. Bütün naxçıvanlıların hamısına daha da gözəl
günlər arzulayıram. Ümidvaram ki, o gözəl günlər olacaq və çox yaxın gələcəkdə olacaqdır. Sizə, Naxçıvanın
rəhbər vəzifəli şəxslərinə, muxtar respublikada işləri irəli aparmaq üçün məsul şəxslərə cansağlığı, ailə səadəti
və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN "SAMANYOLU" TELEVİZİYASININ MÜXBİRİ İLƏ MÜSAHİBƏSİ
14 oktyabr 1999-cu il
Naxçıvan
S u a l: Cənab prezident, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci ildönümü bayramınızı təbrik edirik.
Dörd gündür ki, Naxçıvanda çox coşqun hava mövcuddur. Siz 1993-cü ildə Bakıya qayıtdıqdan sonra ikinci
dəfədir ki, Naxçıvana gəlirsiniz, Naxçıvandakı dəyişiklikləri Siz də gördünüz. Naxçıvanda keçirilən bayram
tədbirlərini və bu müsbət dəyişiklikləri necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Təşəkkür edirəm. Mən əvvəlcə sizin bu televiziyanızdan istifadə edərək, Türkiyə
Cümhuriyyətinin bütün vətəndaşlarına, türk xalqına öz salamımı, sayğılarımı, sevgimi, məhəbbətimi bildirirəm.
Çox məmnunam ki, biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci ildönümü münasibətilə bu bayram
mərasimlərini qardaş Türkiyə ilə bərabər keçiririk. Mən xüsusən sizin televiziyanın - "Samanyolu"
televiziyasının da bu sahədə xidmətlərini yüksək qiymətləndirirəm.
Bəli, mən 1993-cü ilə qədər Naxçıvanda işləmişdim. 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda yaranmış
gərgin vəziyyətə görə, vətəndaş müharibəsi başlandığı və Azərbaycanın artıq dağıldığı bir zamanda xalq
tərəfindən və o vaxtkı hakimiyyət tərəfindən xahiş etdilər, Bakıya getdim. Mən o vaxtdan Azərbaycana
rəhbərlik edirəm.
Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir, muxtar respublikadır. Naxçıvanın xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, vaxtilə Azərbaycana qarşı ədalətsizlik edilib və Zəngəzur diyarının Ermənistana verilməsi ilə
əlaqədar Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ərazi nöqteyi-nəzərdən ayrı düşübdür. Ona görə də burada
muxtariyyət dövründə yaşayış o qədər də asan olmayıbdır. Ancaq Naxçıvanın muxtariyyətinin olması ərazi
cəhətdən ayrı düşmüş Naxçıvanın inkişaf etməsinin əsas şərtlərindən biridir.
Naxçıvanın muxtariyyət statusu alması da çox ağır, gərgin bir dövrdə, yəni gərgin mübarizələr nəticəsində
olmuşdur. Bu mübarizələrdə Türkiyə Cümhuriyyətinin və böyük Mustafa Kamal Atatürkün də böyük rolu
olmuşdur. Xüsusən 1921-ci ildə Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan və Gürcüstan tərəfindən imzalanmış
Qars müqaviləsi Naxçıvanın statusunun müəyyən edilməsinə çox böyük yardım göstərmişdir.
Təbiidir ki, bütün bunlara görə də indi Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci ildönümündə türk xalqı,
Türkiyə Cümhuriyyəti belə yaxından, bizimlə bərabər iştirak edir. Bu təntənəli mərasimi daha da
zənginləşdirən, ona daha da böyük ruh verən Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük
dostu, mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəlin göndərdiyi təbrik məktubudur.
Siz müşahidə etdiniz ki, təntənəli mərasimin keçirildiyi salonda olan insanlar bu məktubu, mesajı nə qədər
böyük sevinclə, hərarətlə qarşıladılar və ayağa qalxaraq onu alqışladılar. Türkiyənin böyük nümayəndə
heyətinin - dövlət və hökumət nümayəndələrinin, o cümlədən, nazirlərin, millət vəkillərinin, qonşu vilayətlərin
valilərinin də bu mərasimdə iştirak etməsi göstərdi ki, biz bayramı bir yerdə keçirdik. Yenə də deyirəm, bu,
sevindiricidir, ancaq təəccüblü də deyil, belə də olmalıdır. Bu, təbiidir, çünki Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri bunu tələb edir, belə olmalıdır.
Bu mərasim sırasında çox sevindirici hal bir də odur ki, vaxtilə 1992-ci ildə mən Naxçıvanda işləyərkən,
Türkiyənin hökuməti, dövləti ilə əlaqələr qurarkən, xüsusən Türkiyənin o vaxtkı baş naziri, indiki prezidenti
hörmətli Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə bir neçə dəfə Ankaraya gedib Naxçıvanın problemlərini həll edərkən və
Türkiyədən gələn nümayəndələrlə burada görüşərkən Türkiyə tərəfindən bir məscidin, camenin tikilməsini də
rica etmişdim. O vaxt buna razılıq verdilər, yer seçdik, layihəsinə baxdıq və sonra onun inşasına başladılar. Çox
məmnunam ki, gözəl bir məscid, came tikildi. Biz Türkiyədən gələn qonaqlarla, o cümlədən, hörmətli diyanət
işləri naziri ilə bu məscidin, camenin açılması mərasimini keçirdik.
Məni çox sevindirdi ki, Azərbaycan üçün, xüsusən Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi üçün adı çox əziz olan
Kazım Qarabəkir paşanın qızı da Naxçıvanı ziyarət etdi. O, bu mərasimdə iştirak etdi. Bu cameyə Türkiyə
xalqının qəhrəmanı, böyük Mustafa Kamal Atatürkün silahdaşlarından biri Kazım Qarabəkir paşanın adı verildi.
Görürsünüz, biz sizinlə birgə qısa bir müddətdə Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu, qardaşlığını göstərən,
nümayiş etdirən və bir daha təsdiq edən nə qədər hadisələrin iştirakçısı və şahidi olmuşuq. Şübhəsiz ki, mən
bütün bunlara görə də sevinirəm və çox məmnunam.
M ü x b i r: Siz buradakı bütün çıxışlarınızda demisiniz ki, Türkiyə ilə Azərbaycan əbədi olaraq qardaşdır
və qardaş olaraq da qalacaqlar.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
S u a l: Burada ən önəmli hadisələrdən biri də Robert Koçaryanla sərhəddə keçirdiyiniz görüş idi.
Qarabağ məsələsini uluslararası, beynəlxalq təşkilatın artıq həll edə bilməyəcəyi, ikitərəfli görüşlərin
başlanmasının vacibliyi barədə yeni bir test irəli sürdünüz. Sizin səyləriniz sayəsində bu görüşlər baş tutdu.
Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı ikitərəfli görüşlər necə olacaq və bu, beynəlxalq təşkilatları hansısa şəkildə
üzərmi, sıxıntıya salarmı?
C a v a b: Yox, nə üzməz, nə də sıxıntıya salmaz. Uluslararası təşkilatlar, yəni ATƏT-in Minsk qrupu və
Minsk qrupunun həmsədrləri - Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa bu işlərlə məşğul olurlar və məşğul
olacaqlar. Onların vasitəçilik, yəni araçılıq fəaliyyəti indiyə qədər olub, indi də olmalıdır.
Mən sentyabr ayının əvvəlində Rusiyanın xarici işlər naziri İvanovla görüşərkən, sonra Amerika Birləşmiş
Ştatları prezidentinin ATƏT-in Minsk qrupundakı xüsusi nümayəndəsi ilə də görüşərkən bəyan etdim, dedim ki,
Minsk qrupu fəaliyyətdə olmalıdır, çalışmalıdır və bizə yeni təkliflər verməlidir. Çünki öncə verilmiş təklifdə,
yəni təxminən bir il, yaxud 11 ay bundan əvvəl verilmiş təklifdə məsələni sülh yolu ilə həll etmək üçün bir
"ortaq dövlət" prinsipi meydana atılmışdı. Biz bunu qəbul etməmişdik, bu gün də qəbul etmirik. Çünki "ortaq
dövlət" prinsipini qəbul etmək Dağlıq Qarabağa müstəqillik vermək deməkdir. Sadəcə, bunu üstüörtülü edirlər.
Bu, bir az adamaldatmaya bənzəyir. Guya ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa status verir və Azərbaycanın torpaq
bölünməzliyi, yəni ərazi bütövlüyü təmin olunur, amma eyni zamanda, Azərbaycanın torpağında bir yeni erməni
dövləti meydana çıxır.
Biz bunu qəbul etmədik. Amma keçmişdə də təkliflər olmuşdu, biz bu təkliflərin demək olar ki,
əksəriyyətini qəbul etmişdik. Yəni bu təklifləri Minsk qrupu vermişdi, ancaq Ermənistan onları qəbul
etməmişdi. İndi ilk dəfədir ki, biz qəbul etmirik, Ermənistan qəbul edir. Minsk qrupunun həmsədrləri bundan
artıq təklif vermək istəmirlər. Bəzi yerlərdə də erməni lobbisinin təsiri ilə bizi günahlandırırlar ki, nə üçün biz
bunu qəbul etmirik. Mən deyirəm ki, əcəba, bəs vaxtilə, 2-3 il bundan öncə, hətta 2 il bundan əvvəl Minsk
qrupunun verdiyi təklifi biz qəbul edəndə, Ermənistan qəbul etməyəndə siz onları niyə suçlandırmırdınız,
günahlandırmırdınız, tənqid etmirdiniz, indi bizi tənqid edirsiniz?
Ona görə də mən bu gün də bəyan edirəm ki, bu danışıqlar davam etməlidir. Bir də ona görə ki, bu
danışıqlar, yəni Minsk qrupunun fəaliyyəti sürətləndirilməlidir. Çünki qarşıdakı ayda, noyabr ayının 18-19-da
İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşü olacaqdır. Belə bir zirvə görüşü 3 il bundan öncə, 1996-cı ilin dekabr ayında
Portuqaliyada, Lissabonda olmuşdur. İndi yeni zirvə görüşü olacaqdır və o, böyük bir hadisədir. Orada Minsk
qrupu hesabat verməlidir ki, nə edib və biz Ermənistan-Azərbaycan, Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün
nə etdik. Ona görə də o vaxta qədər qalan günlərdə çox çalışmaq lazımdır. Mən bu gün bəyan edirəm ki, biz
Minsk qrupundan yeni təklif gözləyirəm.
Mənim və Ermənistan prezidentinin təkbətək görüşməsi heç də beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətini
dayandırmır və onları uzaqlaşdırmır. Əksinə, mən hesab edirəm ki, onlar da çalışmalıdır, biz də təkbətək
görüşərkən bu məsələnin həll olunması üçün öz səylərimizi göstərməliyik.
Məhz buna görə də bu ilin aprel ayında Vaşinqtonda bizim ilk belə görüşümüz oldu. Sonra biz iki dəfə
Cenevrədə bir dəfə Yaltada görüşdük. Bu dəfə burada, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, Sədərək kəndi
yaxınlığında görüşdük, danışdıq.
S u a l: Cənab prezident, bu görüşdə bir irəliləyiş əldə edildimi?
C a v a b: Şübhəsiz ki, irəliləyiş alınır və mən hesab edirəm, bu görüşlərin faydası vardır. Bizim
görüşlərimiz və müəyyən qədər irəliləyiş əldə olunması, ikinci tərəfdən də Minsk qrupunun sürətlə çalışması,
ola bilər, ATƏT-in zirvə görüşünə bizi dəyərli bir təkliflə gətirib çıxarsın.
M ü x b i r: ATƏT-in zirvə görüşü bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün çox önəmli olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
S u a l: İndi Türkiyədən Azərbaycana həm təhsil, həm də ticarət sahəsində iş görməyə xeyli adam gəlir.
Azərbaycana dünyanın bir çox ölkələrindən də gələnlər çoxdur. Türkiyədən gələn iş adamları haqqında nələr
düşünürsünüz və indən sonra gələnlərə nələri tövsiyə edirsiniz?
C a v a b: Türkiyədən gələn iş adamlarına Azərbaycanda yer çoxdur. Azərbaycanda indi ən çox iş görən
Türkiyənin iş adamlarıdır. Ölkənizin böyük elçisi bir dəfə mənə dedi ki, indi Bakıda, Azərbaycanda iş görmək
üçün gələn 5000 türk yaşayır. Təbiidir ki, mən istəyirəm onlar daha da çox yatırım qoysunlar. Onlar inşaatda,
ticarətdə və başqa sahələrdə çalışırlar, bir neçə kiçik fabriklər yaradırlar. Ancaq bunlar azdır.
Mən dəvət edirəm ki, onlar Azərbaycana böyük yatırımlar qoysunlar. Məsələn, biz neft sahəsində
Amerika və Avropanın bir çox ölkələri ilə, Qərb ölkələri ilə əməkdaşlığımızla Azərbaycana çox böyük yatırım
gətirmişik. Yalnız bu müqavilələrdən Azərbaycana 3 milyard dollara yaxın yatırım gəlibdir. Bunların içərisində
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Türkiyənin də yeri vardır.
Mən 1994-cü ildə "Türk petrolları" şirkətini birinci müqaviləyə qatdım. O vaxta qədər layihədə
Türkiyənin həmin müqavilədə 1, 75 faiz yeri var idi. Amma müqavilə bağlanandan sonra mən Azərbaycanın
hissəsindən 5 faiz Türkiyəyə verdim və onu 6,75 faiz etdim. Türkiyəyə "Şahdəniz" yatağı üzrə bağlanan
müqavilədə 10 faiz, digər yataqlarda da 10 faiz yer vermişik.
Bilirsinizmi, beləliklə, mən Türkiyəni neft ölkəsi etdim. Bu, önəmlidir. Amma başqa sahələrdə yatırım
gətirmək lazımdır. Türkiyədə belə imkanlar var. Türkiyənin iş adamları dünyanın çox ölkələrinə yatırımlar
qoyurlar. Amma onlar ən çox yatırımı Azərbaycana qoymalıdırlar. Çünki Türkiyəyə Azərbaycan qədər yaxın bir
ölkə yoxdur.
S u a l: Bütün çıxışlarınızda bəhs etdiyiniz xüsusi bir nöqtə vardır. Zati-alinizin rəhbərliyi altında son 810 il ərzində Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində çox böyük işlər görülmüşdür. Siz
demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu yolunu necə görürsünüz?
C a v a b: Yox, biz 10 il deyil, 8 il bundan əvvəl öz müstəqilliyimizi bəyan etmişik. Amma sən bu 8 ilin 3
ilini çıx. Çünki onda dövlət qurmaq mümkün deyildi. O vaxt vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq lazım idi.
Sizə məlum olduğu kimi, 1994-cü, 1995-ci illərdə dövlət çevrilişinə silahlı cəhdlərin qarşısını almaq lazım
idi. Azərbaycanın cənubunda "Talış-Muğan Cümhuriyyəti" yaranmasının, bir neçə terror aktlarının qarşısı
alınmalı idi.
Ona görə də biz 1995-ci ildən bu işləri daha da sürətdə apardıq. 1995-ci ilin noyabr ayında biz müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyasını, Ana Yasasını qəbul etdik. Bu Konstitusiyada Azərbaycanın demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət kimi inkişaf etmək yolunu müəyyən etdik. İndi bunu həyata keçiririk, dövlət quruculuğu
gedir. Amma bu dövlət quruculuğu bir ayın, bir ilin işi deyildir. Bu, böyük bir prosesdir. Biz bu prosesi aparırıq.
Azərbaycanda demokratiya inkişaf edir, insan haqları qorunur, insan, mətbuat, söz, fikir, vicdan azadlığı hamısı təmin olunubdur. Azərbaycan öz inkişaf yolunu belə seçib və belə də gedəcəkdir.
M ü x b i r: Cənab prezident, Sizə çox təşəkkür edirəm, yoruldunuz. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən tamaşaçıları bir daha salamlayıram, onlara xoşbəxtlik, səadət arzulayıram və
hər kəsə, hər bir türk qardaşıma uğurlar arzulayıram.
M ü x b i r: Sağ olun.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRİ İSA KƏLƏNTƏRLİNİN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
16 oktyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Axır zamanlar İrandan Azərbaycana çox hörmətli
qonaqlarımız gəlir, Azərbaycandan da İrana yaxşı ziyarətlər olur. Bir-birimizlə, daha tez-tez görüşürük,
danışırıq, söhbət edirik və beləliklə münasibətləri daha da genişləndiririk.
İ s a K ə l ə n t ə r i: Cənab prezident, qardaşlar gərək həmişə bir-birinə gedib-gələlər. Belə olanda hər
şey yaxşı olar və işlər də qabağa gedər, yaxınlaşarlar. Qardaşlıqda bunlar vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, elədir. Mən bu günlərdə Naxçıvanda İrandan gələn böyük mötəbər heyətlə
görüşdüm. Yəqin ki, bilirsiniz, - mən vaxtilə orada, Naxçıvanda işləyərkən İran hökumətindən xahiş etmişdim
və onlar da razı olmuşdular ki, Naxçıvanda böyük məscid tiksinlər. Onu da tikib hazırladılar, bərabər açdıq. Çox
təntənə ilə keçdi. Ağayi Bikdeli oradaydı, Ərdəbil ostandarı da orada idi. Ağayi Əbdüləlizadə, Rəfiqdust,
Ayətulla Şəbüstəri və başqa çox mötəbər adamlar gəlmişdilər.
İ s a K ə l ə n t ə r i: Cənab prezident, Ağayi Hatəmi, hamımız Sizin İrana gəlişinizi gözləyirik. Ümid
edirik, inşallah, tezliklə gələrsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah, mən də gələcəyəm. Bəli, mənə Naxçıvanda da dedilər, indi siz də
deyirsiniz. Ağayi Hatəmi məni dəvət edibdir və istəyirəm ki, İrana gedim, - çoxdandır İrana gəlməmişəm, orada da görüşək, söhbət edək, danışaq.
İ s a K ə l ə n t ə r i: Biz də neçə gündür İrşad müəllimin qonağıyıq. Bizdə keçən il çox quraqlıq idi,
xəsarət çox dəydi. Biz onunla məşğul idik. Əkinçilərə, kəndlilərə kömək edirdik. İranda quraqlıqdan dövlətə çox
xəsarət dəyir. Bunlara görə Bakıya keçən il gələ bilmədim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizdə kənd təsərrüfatı məhsulları necədir?
İ s a K ə l ə n t ə r i: Bu il quraqlıqdır. İndi görək nə cür olacaqdır. Payız mövsümü başlasa da, hələ
yağış yağmayıbdır. Heç bir şey yoxdur. Allaha qalıb və görək Allah nə verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Allah həmişə hər şeyi vaxtında verir. Bilirəm ki, sizdə kənd təsərrüfatı yaxşı
inkişaf edibdir, çox yaxşı təcrübəniz vardır. Mən həmişə bizim dövlət, hökumət adamlarına, o cümlədən kənd
təsərrüfatı nazirinə göstəriş verirəm ki, sizin təcrübənizi öyrənsinlər, istifadə etsinlər. Çünki bilirsiniz ki, biz
keçmişdə kolxoz-sovxoz sistemində yaşamışıq. İndi başqa bir sistemə keçirik. Torpaqları camaata paylamışıq.
İstəyirik özəlləşdirsin, hərə öz torpağını becərsin, mal-qarasını bəsləsin. Ancaq bu proses də asan proses
deyildir, çətindir.
İ s a K ə l ə n t ə r i: Bəli, çox çətindir. Ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində əkinçilərə kömək olmasa,
əkinçi öz işini irəli apara bilməz. Məsələn, Qərb ölkələrində əkinçilərə ildə 400 milyard dollardan çox kömək
edirlər.
İranda əkinçilik çox mühüm yer tutur. Ümumi daxili məhsuldan gələn gəlirin 27 faizi əkinçiliyin payına
düşür. İşləyənlər isə 23 faiz təşkil edir. Neftdən gələn gəlir 17, sənayedə isə bu, 20 faizdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, neft 17 faiz, əkinçilik 27 faiz, sənaye isə 20 faiz təşkil edir?
İ s a K ə l ə n t ə r i: Bəli. İranda əhalinin ümumi sayının 40 faizini kənd əhalisi təşkil edir. İmam
Xomeyni zamanından onların vəziyyəti yaxşılaşdı. Amma o zaman çox aşağı idi.
21 il bundan əvvəl 20 milyon ton kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunurdu. İndi bu, 65 milyon tona
çatıbdır. Hazırda həm imkanımız çoxdur, həm də əkinçilik yaxşıdır. Düzdür, indi quraqlıqdır, amma yer çoxdur.
Problemlər də vardır.
12 il bundan əvvəl nazir olanda mənə dedilər ki, sənin bir vəzifən vardır – sən gərək əkinçiləri çətinlikdən
qurtarasan, gərək əkinçilik aşağı səviyyədən orta səviyyəyə çata. Şah dövrünün axır zamanında əkinçilər 33 faiz
təşkil edirdi. Bu, Qərb ölkələrində 16 faiz idi. İndi bizdə bu, orta səviyyəni də keçibdir. Bu işə dövlət çox kömək
edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni dövlət himayədarlıq edir, maddi yardım göstərir.
İ s a K ə l ə n t ə r i: Bəli, himayədarlıq etdilər və bununla da istehsal artdı. 1979-cu ildə ərzağın 45
faizini xaricdən gətirirdik. İndi biz bunu 15 faizə endirmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, 15 faiz yenə gətirirsiniz?
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İ s a K ə l ə n t ə r i: Əhalimizin sayı 34 milyon idisə, indi 67 milyon olubdur. Dövlət də əkinçilərə öz
köməyini əsirgəmir və pulu subsidiya ilə veririk. Onlardan məhsulu dövlətin müəyyən etdiyi qiymətlə alırıq.
Əkinçilərin həm özlərini, həm də məhsullarını sığortalamışıq.
Qədim zamanlardan İranda çox kiçik yerləri əkib-becərirdilər. Əkinçilik bir faiz dövlətin əlindədir, 99 faiz
isə kəndlilərin əlindədir. Onlar pərakəndə məşğul olurdular. İndi mülkləri ilə birlikdə kooperativlərdə
cəmləşiblər və özlərindən rəhbərlik seçmişik. Göstərilən kömək nəticəsində istehsalları artır.
Hazırda su problemimiz vardır. Bu işə çox sərmayələr qoymuşuq. Su bəndləri inşa olunur. Bu sahədə
müəyyən işlər görülür, bunların nəticəsində irəliləyişlər olacaqdır. Amma indi çətinliklər vardır. Dövlət
əkinçilərə kredit verir və digər işlər görür. İnqilabdan sonra biz sərmayəni tədqiqat işlərinə yönəltmişik. İndi
bizim 210 tədqiqat işimiz vardır. Biz əkinçilərə subsidiya veririk. Amma bu o demək deyil ki, onlar öz
məhsulları ilə dünya bazarında rəqabət apara bilərlər. Bu çətindir. Amerikanın özündə əkinçilərə ildə 130-140
milyard dollar subsidiya verirlər. Onlarda suvarmanın xərci yoxdur, hamısı yağışın hesabınadır. Bizdə isə gərək
quyudan su çıxarasan, kanaldan su aparasan, bunlara pul verəsən. Bu çətindir.
Əlbəttə, bizdə enerjinin qiyməti sizdən çox ucuzdur. Burada bahadır. Buna baxmayaraq izafi xərclər
Avropada, Amerikada, Asiya ölkələrində azdır. Ona görə də biz əkinçilərə himayə göstərməsəydik inkişaf edə
bilməzdik. İndi biz xaricdən 1 milyard 800 milyon dollarlıq mal alırıq. Əvəzində 1 milyard 100 milyon dollarlıq
məhsul ixrac edirik. Balans mənfi 700 milyon dollardır. Biz gərək bunu üçüncü beşillikdə müsbət 2 milyard
edək. Ona görə də böyük layihələrin tətbiqinə başlanıbdır. Kəndlərdə kiçik layihələr də həyata keçirilir.
Ümidvarıq ki, əlimizdən gələn köməyi sizə də edə bilərik. Eyni zamanda sizin köməyinizə də ehtiyac vardır.
Çünki sizin də yaxşı işləriniz çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Hər halda, biz 7-8 il bundan öncəki dövrə qədər başqa bir sistemdə –
kolxoz, sovxoz sistemində idik. Doğrudur, o da öz rolunu oynadı. İndi siz subsidiya deyirsiniz. Məsələn, o vaxt
dövlət meliorasiya işlərinə həddindən artıq vəsait buraxırdı. Meliorasiya şoran torpaqların təmizlənməsi,
irriqasiya isə suvarma kanallarının yaranmasıdır. Amma meliorasiya həm suvarma, həm də şoran torpaqların
təmizlənməsi, torpaqların yuyulmasıdır. Buna həddindən çox pul buraxırdılar. Hətta Sovetlər İttifaqında bu işə
baxan nazirlik var idi. Azərbaycanda da belə bir nazirlik var idi. Böyük kanallar, su hövzələri tikilirdi.
Hələ 70-ci illərdə mən burada işlədiyim zaman Azərbaycanda su hövzələri tikilməsəydi, indi bu işlər çox
çətin olardı, camaat ac qalardı. Biz o vaxtlar Mingəçevir dəryaçasından neçə kanallar çəkdik. O kanalları İranla
sərhəd olan pambıqçılıq rayonlarına su vermək üçün çəkib gətirdik. Bizdə su yoxdur, azdır, bizdə çay yoxdur –
bir Araz çayıdır, bir də Kür çayıdır. Kürdən gələn suyu bir yerə- Mingəçevirə yığmışıq. Vaxtilə orada bir bənd,
su elektrik stansiyası tikdik. Ondan sonra mən birini də Kürün üstündə başqa yerdə ondan yuxarıda tikdim. O da
Şəmkir su elektrik stansiyasıdır. Suvarma işi üçün. Amma indi yenidən gəlmişəm və Kürün üstündə birini də
tikirəm, o da Yenikənd adlanır. Biz Dünya Bankından 90 milyon dollar kredit aldıq. Stansiyanı tikirik və bu ilin
dekabrında, son ayında açacağıq. Bu, həm elektrik enerjisi üçündür, həm də suvarma üçündür. Belə şeylər
etməsəydik çətin olardı.
Bir o deyil. Məsələn, Lənkəran tərəfdə böyük su hövzəsi tikdik. Şəki tərəfdə, Quba tərəfdə və başqa
yerlərdə də tikdik. Birini də tikdim, Dağlıq Qarabağda qaldı, ermənilər istifadə edirlər – Tərtər çayının üstündə
Sərsəng su hövzəsi idi. Orada da kiçik elektrik stansiyası yaratdıq.
Yəni o illər mənim yadımdadır. Mən kənd təsərrüfatı ilə çox məşğul olurdum. 70-80-ci illərdə sovet
hökuməti bu işlərə çox pul buraxırdı və bu pulun hesabına bunları edirdi. Əgər bu olmasaydı məhsul istehsal
edilə bilməzdi. Yəni o vaxtlar buraxılan pul alınan gəlirdən qat-qat artıq idi.
Məsələn, bizdə çörəyin bir kilosunun qiyməti 20 qəpik idi. Bir manatın 20 qəpiyi, beşdə bir hissəsi.
Xatirimdədir, 70-ci illərin axırlarında məsələ qaldırmışdılar ki, axı biz çörəyi belə müftə satırıq, amma çörəyin
istehsalına, buğdanın istehsalına – filana nə qədər xərc qoyuruq. İki-üç dəfə məsələ qaldırıldı ki, heç olmasa
bunun qiymətini 10-20 qəpik artıraq. Amma dedilər, yox, xalq buna dözməz.
Yaxud da ki, heyvandarlıq məhsulları, sən dediyin kimi, bu subsidiya məsələsi. O vaxtlar da sovet
hökuməti bunu buraxırdı. Amma ayrı-ayrı adamlara subsidiya buraxmırdı. Bunu kolxozlara, sovxozlara verirdi.
Orada da ümumi təsərrüfat olduğuna görə şübhəsiz ki, böyük hissəsindən istifadə edilirdi, amma yeyibdağıdanlar da olurdu. Ona görə o vaxtlar biz bilirdik ki, məsələn, Amerikada fermerlərə buğda istehsal etmək
üçün hökumət pul verir. Çünki fermer öz pulu ilə o buğdanı istehsal edib gəlir götürə bilmir. Belə olanda da
ölkə buğdasız qalır. Demək, hökumət nə etməlidir? Subsidiya verməlidir, pul verməlidir.
İndi siz bu işi yaxşı təşkil etmisiniz. Amma bizim hələ buna o qədər böyük imkanımız yoxdur. Biz sadəcə,
torpaqları paylayandan sonra bir çox vergilər var idi. Həmin vergiləri götürdük. Sonra kənd təsərrüfatı

618

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

mövsümü zamanı, kənd təsərrüfatı olan yerlərə yanacağın ümumdövlət qiymətini azaltdıq. İndi mənə deyirlər
ki, bütün bunlar kömək edibdir.
İ r ş a d Ə l i y e v (Kənd təsərrüfatı naziri): Bəli, cənab prezident, çox böyük köməyi olubdur. Əgər
belə olmasaydı 30 min hektar qarğıdalı, 15-20 min hektar sahədə pambıq səpilməzdi. Hələ tərəvəz, bostan
məzsullarını demirəm. Məhsulun yığımı da o qədər mütəşəkkil təşkil olunmazdı. Hədsiz dərəcədə köməyi
olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim iqlimimiz elə bir-birinə bənzəyir. Bizdə də yağış azdır, su mənbəyi azdır,
çay azdır. Ona görə hər şey bir-birinə bənzəyir. Özümüz də bir-birimizə bənzəyirik, dilimiz də bir-birinə
bənzərdir. Baxıram, elə gözümüz də, qaşımız da bir-birinə bənzərdir. Hamısı bir-birinə bənzərdir.
İ s a K ə l ə n t ə r i: Cənab prezident, mən Mərənddənəm. Arazdan 60 kilometr aralıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirəm. Mən də naxçıvanlıyam. Mərəndlə Naxçıvanın arasında, sən dediyin
kimi, 60 kilometr məsafə var. Mən Naxçıvanda yaşayan zaman Təbrizə gedəndə dayanıb Mərəndə baxdım,
oranı gördüm.
İ s a K ə l ə n t ə r i: Dünyanın hər yerində – Amerikada, Asiyada, İranda, Azərbaycanda əkinçilərin
özlərinə nisbətdə vəziyyəti eyni deyil. Ümumiyyətlə, bu cür hökumətlərdə heç vaxt istəməyiblər ki, ərzaq
bahalansın. İranda deyirdilər ki, başqa sahələr kimi, ərzaq da sərbəst buraxılsın. Bu, ola bilməz. Bunu dövlət
nəzarətdə saxlamalıdır.
Biz İranda əkinçiyə kömək etdiyimizə görə minnət qoymuruq. Əksinə, onlara minnətdar oluruq. Çünki
onlar məhsul istehsal edərək qiyməti daha da ucuz edirlər və bu, şəhərdə yaşayanlar üçün də xeyirlidir.
Kəndlilərə deyirik ki, məhsullarını baha satsalar, onda həmin məhsullar xaricdən daha ucuz qiymətə
gətiriləcəkdir. Aydındır ki, xaricdə ucuzdur, çünki köhnə malları ucuz qiymətə satırlar. Məsələn, taxılın tonunu
80 dollara da ala bilərsən, 200 dollara da. Hər iki qiymətə olan taxıldan çörək bişirmək olar. Biz əkinçilərimizə
minnətdarıq ki, qiymətləri ucuz edirlər, inflyasiyanın qarşısını alırlar. Ona görə də onlara subsidiya verilir. İndi
istəyirlər ki, subsidiyanı ilbəil azaltsınlar, amma biz müqavimət göstəririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məh hesab edirəm, düzgün siyasət aparırsınız. Ona görə də deyirsən ki,
inqilabdan sonra kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üç dəfədən də çox artıbdır. Təcrübəniz də çox yaxşıdır.
Mən yenə də deyirəm, bizim nümayəndələr dəfələrlə İranda olublar və gəlib mənə danışıblar ki, çox yaxşı
təcrübəniz vardır. Ona görə çalışmalıyıq ki, əməkdaşlıqda sizin təcrübənizdən istifadə edək. Şübhəsiz ki, indi
dövlətimiz bir az pullanandan sonra daha da çox subsidiya verəcəyik.
Bayaq mən dedim, biz torpağı paylamışıq. Əvvəl deyirdik ki, torpağı paylamaq çətin məsələdir, belə şey
olmaz. Üç-dörd il burada mübahisə gedibdir. Məsələn, Rusiyada indiyə qədər torpağı paylamayıblar – icarəyə
veriblər, filan ediblər, amma paylamayıblar. Biz torpağı payladıq. Elə bilirdik ki, torpaq paylanandan sonra
kəndli hər şeyi özü edəcəkdir. Amma kəndlinin qarşısına o qədər problemlər çıxdı ki, demək, onlara kömək
etmək lazımdır. Doğrudur, siz bunu 20 ildir görmüsünüz. Biz də indi görürük. Ona görə biz də bunları edəcəyik
və yenə də deyirəm, sizin köməyiniz, təcrübəniz bizə çox lazımdır. Mən təşəkkür edirəm ki, siz Azərbaycanı
ziyarət etmisiniz. Mən bizim kənd təsərrüfatı nazirinə tapşırmışam. Baş nazirə də demişdim. O mənə dedi ki,
sizinlə görüşübdür. Baxaq görək, biz bu sahədə İran – Azərbaycan əməkdaşlığını nə cür inkişaf etdirə bilərik.
Buna görə mən sizə təşəkkür edirəm.
İ s a K ə l ə n t ə r i: Çox sağ olun. Bu barədə cənab Yaşar Əliyev Tehrana gələndə, ondan sonra İrşad
müəllimlə biz danışmışıq. Amma bir neçə məsələlərin icra olunması üçün Sizin köməyinizə ehtiyac vardır.
İstərdik ki, Sizin köməyinizlə bu işlər daha da qabağa getsin.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN
BİNƏ HAVA LİMANINDA QARŞILANMA MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
18 oktyabr 1999-cu il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, bizim əziz qardaşımız zati-aliləri
Süleyman Dəmirəl mənim dəvətimlə bu gün Azərbaycana qısamüddətli işgüzar səfərə gəlmişdir. Bu səfər
münasibətilə, onun yenidən Azərbaycana qayğı, diqqət göstərib mənim dəvətimi qəbul etdiyinə görə və indi
Azərbaycanda olduğuna görə ona Azərbaycan xalqı adından təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm.
Azərbaycana xoş gəlmisən, səfa gətirmisən!
Əziz və hörmətli prezident Süleyman Dəmirəllə bərabər Azərbaycana Türkiyə Cümhuriyyətinin Silahlı
Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi hörmətli Hüseyn Kıvrıkoğlu da gəlibdir. Mən silahlı qüvvələr baş qərargahının
rəisini ürəkdən salamlayıram, «Azərbaycana xoş gəlmisiniz!» deyirəm.
Türkiyə Cümhuriyyəti Baş nazirinin müavini, enerji naziri hörmətli Cümhur Ərsümər də Azərbaycana
gəlibdir və onunla bərabər Azərbaycana Türkiyənin böyük nümayəndə heyəti gəlibdir. Onların hamısını ürəkdən
salamlayıram. Qardaş Türkiyədən Azərbaycana əziz dostumuz, prezident Süleyman Dəmirəllə bərabər gələn
dostlarımızın hamısına «Xoş gəlmisiniz!» deyirəm.
Əziz dostlar!
Bu gün Azərbaycanın bayram günüdür. Bu gün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə etməsinin, yəni
dövlət müstəqilliyini bərpa etməsinin 8-ci ildönümüdür. Bu bayram münasibətilə sizi, bütün Azərbaycan
xalqını, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və Azərbaycanda əbədi müstəqillik uğrunda
irəli getmək arzulayıram.
Əziz dostumuz, qardaşımız prezident Süleyman Dəmirəlin Azərbaycana məhz bu gün - Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi günü gəlməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycan xalqının milli azadlığı, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi bizim xalqımız üçün nə qədər əzizdirsə, o qədər də Türkiyə üçün əzizdir, türk xalqı üçün əzizdir və
bizim qardaşımız Süleyman Dəmirəl üçün əzizdir.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında, bizim xalqlarımız arasında dərin köklərə malik olan, min illik tarixə malik
olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri vardır. Biz bir kökdənik, biz bir dildə danışır, biz bir millətin şaxələriyik və
bizim bu dostluğumuz dərindir. Bu dostluğumuz həmişə olubdur. Ancaq Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə
edəndən sonra Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında, Türkiyə xalqı ilə Azərbaycan xalqı
arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələri tamamilə başqa sifət almış, başqa səviyyəyə çatmışdır. İndi isə bu
dostluq, bu qardaşlıq sarsılmazdır, əbədidir.
Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı həm siyasi, həm iqtisadi, həm mədəni, həm insani əlaqələr və
həyatın bütün digər sahələrində son illər inkişaf edib və yüksəlibdir. Bunu biz özümüz üçün, müstəqil
Azərbaycan üçün böyük nailiyyət hesab edirik və bu dostluğa, bu qardaşlığa görə türk xalqına, Türkiyə
Cümhuriyyətinə, böyük Mustafa Kamal Atatürk cümhuriyyətinə və onun prezidenti, Türkiyə xalqının lideri
Süleyman Dəmirələ təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk.
Türkiyənin prezidenti, bizim əziz dostumuz Süleyman Dəmirəl bu gün Azərbaycana səfərini Bakı hava
limanında tikilmiş aerovağzal kompleksinin açılışı ilə başlayır. Sizə məlumdur ki, bu hava limanının aerovağzal
kompleksi Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan iqtisadi əlaqələrin nəticəsində qısa bir müddətdə yaranmışdır.
Eyni zamanda onu da bilirsiniz ki, bu binanın, hava limanının aerovağzal kompleksinin tarixi də böyükdür.
1981-ci ildə mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Azərbaycana, Bakı şəhərinə, bizim doğma
respublikamıza bir gözəl hava limanı və onun gözəl aerovağzal kompleksini yaratmaq haqqında qərar qəbul
etdim. O qərarın əsasında həmin bu aerovağzal kompleksinin layihəsi hazırlandı və sonra onun inşası başlandı.
Doğrudur, o vaxt biz Sovetlər İttifaqının tərkibində idik və belə bir böyük binanı yaratmaq, tikmək üçün mütləq
Moskvadan, sovet hökumətindən vəsait almalı idik. Özümüzün buna vəsaitimiz yox idi, bütün vəsaitlər hamısı
orada toplanırdı. Böyük çətinliklər vasitəsilə bu vəsaiti aldıq, bu tikintiyə başladıq və tikinti uğurla gedirdi.
Ancaq təəssüflər olsun ki, 1988-1989-cu illərdə bu tikinti tamamilə dayandı və Azərbaycan xalqı gözlədiyi bu
aerovağzal kompleksini ala bilmədi.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, biz dövlət müstəqilliyimizi möhkəmləndirəndən sonra,
bəzi iqtisadi məsələlərimizi həll edəndən sonra bu binanın tikintisini davam etdirmək və onu başa çatdırmaq
haqqında qərar qəbul etdik. Qəbul etdiyimiz qərar ondan ibarət oldu ki, bunu biz Türkiyə Cümhuriyyətinin
şirkətləri ilə birgə, müştərək etməliyik. Danışıqlar aparıldı, vəsait tapıldı, kreditlər alındı, o cümlədən Böyük
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Britaniya banklarından kreditlər alındı, Türkiyənin «Eksimbank» Bankından kreditlər alındı, Türkiyənin «BurcEnka» şirkəti ilə, Böyük Britaniyanın şirkətləri ilə əlaqələr yarandı və bunların hamısının nəticəsində bu
aerovağzal kompleksinin tikintisinə başlandı.
1981-ci ildən 1989-cu ilə qədər burada demək olar ki, elə bir iş görülməmişdi. Amma bu gün böyük
məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, qısa bir zamanda, iki ildən də az bir müddətdə bu aerovağzal kompleksi tikildi
və indi istifadəyə verilir. Bu, gözəl bir memarlıq əsəridir. Bu, Azərbaycan xalqı üçün gözəl milli sərvətdir və bu
beynəlxalq aerovağzal kompleksi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bir daha təsdiq edir.
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin böyük bir hissəsini iqtisadi əlaqələr, iqtisadi əməkdaşlıq, ortaq, müştərək
işlər görmək təşkil edir. Bu gün məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, Türkiyənin iş adamları Azərbaycanda çox
sahələrdə çox dəyərli işlər görürlər. Onların içərisində «Burc-Enka» şirkətinin burada yaratdığı əsərlərdən ən
gözəli, ən yaxşısı Azərbaycanın, Bakının hava limanında olan aerovağzal kompleksidir.
Məlumdur ki, bütün məsələlərin həll olunmasında hər bir ölkənin hökumətinin, dövlətinin dəstəyi lazımdır.
Mən bildirmək istəyirəm ki, bizim bu böyük işimizi görmək üçün Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz
dostumuz Süleyman Dəmirəl bunu dəstəklədi, şirkətləri bu işə başlamaq üçün həvəsləndirdi, öz dəstəyini
bildirdi. Ona görə də o, bu gün həmin bu böyük kompleksin müəlliflərindən biridir.
Mən bu gün Türkiyə Cümhuriyyətinin burada çalışan şirkətlərinə, xüsusən «Burc-Enka» şirkətinə, onların
rəhbərlərinə gördükləri işlərə görə təşəkkür edirəm. Beynəlxalq banklara – Türkiyənin «Eksimbank»ına, Böyük
Britaniyanın şirkətlərinə və banklarına bizə yardım göstərdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Ancaq ən böyük
təşəkkürümüz, ən böyük minnətdarlığımız Türkiyə Cümhuriyyətinədir, onun dövlətinədir və onun dövlətinin
başçısı, prezidenti, əziz dostumuz Süleyman Dəmirələdir.
Mən çox sevinirəm, çox məmnunam, əziz bacılar, qardaşlar, görürəm, siz də nə qədər sevinirsiniz ki, bizim
dostumuz, qardaşımız hörmətli Süleyman Dəmirəl bu gün Azərbaycandadır, Azərbaycan torpağındadır,
Bakıdadır və burada birlikdə böyük bir bayram mərasimi keçiririk.
Əziz dostum qardaşım!
Mən bir daha Sizin Azərbaycana gəlməyiniz münasibətilə təşəkkür edirəm. Sizə sevgi və məhəbbət hissi ilə
buraya toplaşmış insanların qarşısında söz demək üçün razılıq verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyəti!
Yaşasın böyük türk xalqı!
Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, Türkiyənin lideri, bütün
türk aləminin lideri, böyük insan Süleyman Dəmirəl!
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AZƏRBAYCAN – TÜRKİYƏ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİ ARASINDA DANIŞIQLAR
ZAMANI ÇIXIŞI
Prezident sarayı
18 oktyabr 1999-cu il
Zati-aliləri Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, əziz qardaşım
Süleyman Dəmirəl!
Mən sizi Azərbaycan torpağında səmim-qəlbdən salamlayıram. Mənim dəvətimi qəbul edib, vaxt sərf
edərək qısa bir zaman içərisində işgüzar səfərə gəlməyinizə görə təşəkkür edirəm.
Mən sizinlə bərabər silahdaşlarınızın da Azərbaycana gəlməsindən çox məmnunam. Türkiyə Silahlı
Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi hörmətli Hüseyn Kıvkoğlunu, Baş nazirin müavini, enerji naziri hörmətli
Cümhur Ərsüməri salamlayıram və sizin bütün heyətin hamısına «xoş gəlmisiniz!» deyirəm.
Sizin Azərbaycana hər gəlişiniz xalqımız, millətimiz, vətəndaşlarımız üçün bir sevincdir, mənim üçün
xüsusi sevincdir. Sizin bugünkü səfərinizin ən böyük qiyməti ondan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini elan etməsi, dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi günündən 8 il keçir, bu böyük tarixi hadisənin 8-ci
ildönümüdür. Bu gün Azərbaycanda bayram günüdür. Bu gün sizin aramızda, bizimlə bərabər olmağınız
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə, azadlığına nə qədər bağlı olduğunuzu bir daha nümayiş etdirir.
Biz bu gün sizinlə bir çox məsələləri müzakirə etdik. Bu müzakirə bir daha onu göstərir ki, Türkiyə –
Azərbaycan dostluğu, əməkdaşlığı günü-gündən inkişaf edir. Bizim üçün, müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan
dövləti üçün Türkiyə Cümhuriyyəti, hökuməti, dövləti ilə əlaqələrimiz bütün sahələrdə xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Allaha şükürlər olsun ki, - mən bunu məmnuniyyətlə qeyd edirəm, - Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə
edəndən sonra bu əlaqələr tədricən inkişaf edibdir, son illərdə xüsusi inkişaf edibdir və inkişaf etməkdədir.
Biz bu gün sizinlə bu barədə ətraflı danışdıq və qarşıda duran məsələlərin həll olunması üçün öz
fikirlərimizi bildirdik. Bizim fikirlərimiz eynidir. Azərbaycanın daxili və xarici siyasətini sizin dəstəkləməyiniz,
Azərbaycanın Ermənistan təcavüzündən xilas edilməsi və bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün
verdiyiniz dəstək, göstərdiyiniz dəyərli fəaliyyətləriniz, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesində ölkəmizin gördüyü işlərdə sizin təcrübəniz, məsləhətləriniz, dəstəyiniz bizim üçün həmişə çox böyük
dayaq olubdur. Biz bunu həmişə yüksək qiymətləndirmişik və qiymətləndiririk.
Güman edirəm ki, sizin bu səfəriniz zamanı da danışıqlarımız, apardığımız müzakirələr ölkələrimiz
arasındakı əlaqələri daha da inkişaf etdirəcək, yüksəldəcəkdir və dostluğumuzu, qardaşlığımızı daha da
möhkəmləndirəcəkdir. Onlar onsuz da polad kimi möhkəmdir. Ancaq polad da gərək daim polad olsun.
Biz bir çox məsələlərə toxunduq, o cümlədən Bakı – Ceyhan boru xəttinin tikilməsi məsələsinə çox geniş
yer verdik, onu müzakirə etdik. Bilirsiniz ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycan ilk böyük neft
müqaviləsini imzalayarkən bu müqavilənin şərtlərindən biri böyük neft kəməri – Bakı – Ceyhan neft kəmərinin
tikilməsi idi.
Bilirsiniz ki, ötən beş ildə bu sahədə çox işlər görülüb. Hörmətli prezident, bu günlərdə sizin
göndərdiyiniz yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə bərabər biz «Əsrin müqaviləsi»nin 5-ci ildönümünü
bayram etdik. Biz bir daha bəyan etdik ki, bu barədə prinsiplərimiz, baxışlarımız dəyişilməzdir. Yəni Xəzər
dənizinin böyük neft və qaz imkanları haqqında hər ay yeni məlumatlar gəlir. Xəzər dənizindəki yataqlardan
hasil edilən bu neftin böyük bir hissəsi gərək mütləq böyük neft kəməri ilə getsin. Bu böyük neft kəməri isə
Bakı – Ceyhan neft kəməridir.
Keçən ilin oktyabr ayında, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümündə biz böyük bir bəyannamə
imzaladıq. Mən bəyan edirəm ki, biz bu bəyannaməyə bu gün də sadiqik. Türkiyə hökumətinin nümayəndələri
ilə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri arasında aparılan işlər artıq onu göstərir ki, biz bu məsələnin tam
başa çatmasına gəlib çıxmışıq. Mən hesab edirəm ki, buna çox az qalıbdır. Biz bu barədə danışmışdıq, siz də öz
fikrinizi bildirəcəksiniz.
İqtisadi əlaqələrimiz genişdir. Türkiyənin iş adamları burada çalışırlar, çoxlu mənfəət verirlər. Bunların ən
böyük bir nümunəsi bu gün sizinlə bərabər açdığımız Bakı hava limanındakı beynəlxalq standartlara cavab
verən aerovağzal kompleksidir. Yaxud, keçən dəfə siz tarixi İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar Bakıda keçirilən
beynəlxalq konfransa gələrkən böyük bir otel kompleksini açdıq. O da yenə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
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iqtisadi əlaqələrin nümunəsidir. Ancaq təkcə bunlar deyildir. Görülmüş belə işlər çoxdur və daha da çox
olacaqdır.
Hesab edirəm ki, Türkiyənin iş adamları ilə Azərbaycanın iş adamları arasında işlər getdikcə daha da
yaxşı olacaqdır. Bilirsiniz ki, biz iqtisadi islahatları, özəlləşdirmə proqramını həyata keçiririk. Bilirsiniz ki, biz
bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdiririk. Ona görə də ölkələrimizin iqtisadiyyatları bir-birinə uyğunlaşır və
şübhəsiz ki, bu da əməkdaşlıq etməyə daha da böyük imkanlar yaradır.
Mən sizi bir daha salamlayıram. Sizə bir daha «Xoş gəlmisiniz!» deyirəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Hörmətli cümhur başkanı, çox təşəkkür edirəm.
Hər zaman olduğu kimi, bu gün də qardaş, dost ölkənin gözəl torpağına ayaq basdığımız andan etibarən
bizə göstərilən sevgi, qonaqpərvərlik və bu böyük qardaşlıq hissləri bizim hamımızı çox xoşbəxt etmişdir.
Türkiyədəki 65 milyonluq qardaşlarınız bizə Azərbaycanda göstərilən isti münasibətdən çox məmnun
qalacaqlar. Çünki bu, onların özlərinə göstərilən münasibətdir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, milli azadlığının Anadolu türkcəsi ilə desək, bağımsızlığının bayram
edildiyi, gündə Sizinlə birgə olmaq bizim üçün çox xoşdur. Ötən 8 il ərzində Sizin rəhbərliyinizlə
Azərbaycanda nə qədər çox böyük dəyişikliklər olduğunu ən yaxşı müşahidə edənlərdən biri də mənəm. Çünki
mən 8 ildən bəri Azərbaycana tez-tez gəlib-gedirəm. Mən burada hər şeyin nə qədər gözəl dəyişdiyini, çox yaxşı
olduğunu görürəm.
Mən hər zaman olduğu kimi, bugünkü görüşümüzün də Azərbaycan – Türkiyə dostluğuna böyük təsir
edəcəyinə, ölkələrimizin əlaqələrinin inkişafına yeni təkan verəcəyinə əminəm.
Biz istəyirik ki, Azərbaycanın məruz qaldığı böyük haqsızlıq aradan qaldırılsın, daimi sülh əldə edilsin və
Qafqazda hər şey yaxşı olsun. Daimi sülh hamımız, bölgədəki hər kəs üçün fövqəladə dərəcədə önəmlidir,
amma Azərbaycan xalqı üçün daha çox vacibdir. Biz ötən bu 8 ildə Azərbaycanın hansı çətinliklərdən keçdiyini
bilirik. Azərbaycanda müstəqillik əldə edildikdən sonra böyük uğurlar qazanılmışdır.
Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanındadır, Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkədir, onun daim
inkişaf etməsi üçün əlindən gələn hər bir yardımı göstərmişdir və göstərməkdə də davam edəcəkdir. Əminəm ki,
qarşımızdakı onillikdə Azərbaycan iqtisadi və sosial inkişaf sahəsində çox yüksək sürətlə irəliləyəcəkdir.
Bölgədəki digər ölkələrlə bərabər, Azərbaycanla əlaqələrimiz daha sürətlə irəli gedəcəkdir.
Azərbaycanın təbii sərvətlərinin üzə çıxarılaraq ölkənizdə əhalinin rifah halının yüksəldilməsinə kömək
göstərməsində Bakı–Ceyhan boru xəttinin çox böyük rolu olacaqdır. Azərbaycan neftinin və qazının Türkiyə
vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılması ən düzgün yoldur. Bu sahədə apardığımız danışıqlar müvəffəqiyyətlə
nəticələnmişdir. Biz bu gün də bu barədə söhbət apardıq, Bakı–Ceyhan boru xəttinin yaxın vaxtlarda tikintisinə
başlanması üçün görülən hazırlıq işlərini təsdiq etdik. Biz ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının
İstanbul zirvə görüşü zamanı Bakı – Ceyhan boru xəttinin tikilməsi haqqında digər tərəflərin iştirakı ilə son
sənədin imzalanacağı barədə razılığa gəldik. Bu, sevindirici bir haldır.
Beləliklə, uzun illərdən bəri üzərində işlədiyimiz bir layihə, azərbaycanca desək, neft kəməri layihəsi
meydana çıxacaqdır. Doğrudan da bu, bir kəmərdir. Yəni bu kəmər insanlarımızı, ölkələrimizi bir-birinə daha
möhkəm yaxınlaşdıracaq, bağlayacaqdır.
Türkiyəli iş adamlarının Azərbaycan ilə bağlılığı gündən-günə artmaqdadır. Əminəm ki, ölkələrimizin iş
adamlarının əlaqələri bundan sonra daha da möhkəmlənəcəkdir.
Möhtərəm prezident, məhz Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan bir dünya dövlətinə çevrilmişdir. Biz
həmişə Sizin yanınızda olmuşuq və yenə də Sizin yanınızdayıq. Çox təşəkkür edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hesab edirəm ki, ayrı-ayrı danışıqlarda – Azərbaycanın Baş naziri ilə
Türkiyə Baş nazirinin müavini, Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi ilə Azərbaycanın müdafiə
naziri görüşdülər, biz sizinlə təkbətək danışdıq, sonra birlikdə görüşürük – məsələlərin hamısını müzakirə etdik.
Burada həll oluna bilməyən heç bir məsələ yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sizin bu ziyarətiniz çox
uğurludur, xeyirlidir və Türkiyə – Azərbaycan dostluğunun, əməkdaşlığının daha da inkişaf etməsi üçün yeni bir
mərhələdir. Bunlara görə sizə təşəkkür edirəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Hörmətli prezident, mən Sizi Türkiyəyə dəvət edirəm. Bilirsiniz ki, Sizdən
və bizdən asılı olmayan bir sıra uyğunsuzluqlar baş verdi. Zəlzələ nəticəsində Türkiyə böyük acılara qərq oldu.
Zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bizə göstərdiyiniz yardıma görə mətbuat nümayəndələri
qarşısında Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.
Türkiyənin çox önəmli mükafatlarından biri «Beynəlxalq Atatürk sülh mükafatı»dır. Bu bölgədə,
Qafqazda sülhün bərqərar olunması sahəsində gördüyünüz işlərə görə Türkiyədə bu mükafatı Sizə vermək
qərara alınmışdır. Bu mükafat Sizə Türkiyədə təqdim, edilməlidir. Yəni mükafatınız məndədir. Nə zəman
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vaxtınız olsa, bu mükafatı Türkiyədə Sizə təqdim etmək istəyirəm. Ən qısa zamanda Sizi Türkiyədə təkrar
görmək, qucaqlamaq və mükafatınızı təqdim etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Hörmətli prezident, bilirsiniz ki, mən Sizi Azərbaycana geniş bir səfərə dəvət etmişdim. Siz də buna
razılıq vermişdiniz. Bu səfər sentyabr ayında olmalı idi. Biz buna çox hazırlaşırdıq. Ancaq Türkiyədə baş
vermiş zəlzələ bu səfərin həyata keçirilməsinə imkan vermədi. Çünki, məlumdur, mən bunu bir neçə dəfə
demişəm ki, Türkiyənin prezidenti kimi, siz bu zəlzələ ilə, böyük itkilərlə əlaqədar xarici ölkələrə bütün
səfərlərinizi dayandırdınız və ancaq daxili məsələlərlə, xüsusən zəlzələnin vurduğu zərərləri aradan qaldırmaqla
məşğul oldunuz. Sizin kimi biz də bu zəlzələdən o günlərdə də, bu günlər də dərd və kədər içindəyik. Sizə bu
barədə bir daha «keçmiş olsun» deyirəm, həlak olanların hamısının ailələrinə və bütün ölkənizə, dövlətinizə
başsağlığı verirəm.
Buna görə də siz o zaman Azərbaycana səfər etmədiniz. Amma mən məmnunam ki, siz bu qısa, bir
günlük səfərinizə imkan tapdınız.
Bilirəm ki, zəlzələdən sonra siz heç bir yerə getmirsiniz. Amma imkan tapıb buraya gəlmisiniz. Bu, çox
sevindirici haldır. Eyni zamanda, bizim əvvəlki danışığımız öz gücündə qalır. Yəni mən sizi Azərbaycana böyük
bir səfərə dəvət etmişəm ki, təkcə Bakını yox, başqa bölgələrimizi də görəsiniz, bir çox məsələləri müzakirə
edək. Mən bu dəvətimi bir də təkrar edirəm. Ümidvaram ki, siz bunu qəbul edəcəksiniz və uyğun bir zamanda
biz bunu birlikdə həyata keçirəcəyik.
Böyük Atatürkün adını daşıyan mükafatın mənə verilməsi mənim üçün böyük iftixar hissi doğurur,
mənim üçün böyük şərəfdir. Doğrusu, mən bundan çox məmnun oldum, hətta çox hissiyyatlandım. Bilirsiniz ki,
sizdə bu mükafatı adətən, aprel ayında verirlər. Siz məni oraya gəlməyə dəvət etmişdiniz. Ancaq məlumdur ki,
həmin vaxt mən Amerikada xəstəxanada idim, sizin diqqətiniz, qayğınızla orada müalicə keçirdim. Güman
edirəm ki, indi, uyğun bir vaxtda Türkiyəyə, Ankaraya mütləq gələcəyəm. Yəqin ki, onda bu məsələni də başa
çatdırmaq olar. Təşəkkür edirəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Türkiyədə görüşənədək.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLƏ
"İSTİQLAL" ORDENİ TƏQDİM OLUNMASI MÜNASİBƏTİLƏ
KEÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
18 oktyabr 1999-cu il
Zati-aliləri Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, əziz qardaşım
Süleyman Dəmirəl!
Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi hörmətli Hüseyn Kıvrıkoğlu!
Türkiyə Cümhuriyyəti baş nazirinin müavini, enerji naziri hörmətli Cümhur Ərsümər!
Türkiyədən gəlmiş bütün qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi qəlbdən salamlayır, Azərbaycan xalqı adından sizə "xoş gəlmişsiniz!"
deyirəm. Bütün Azərbaycan xalqının sizə olan sevgi və məhəbbətini çatdırıram.
Bu gün Azərbaycan xalqının böyük bayramıdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini elan etməsindən,
dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasından səkkiz il keçib, səkkizinci ildönümüdür. Bu bayram günü mən bütün
Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşlarını ürəkdən təbrik edir, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə,
Azərbaycan millətinə müstəqillik yollarında yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Əziz dostumuz, hörmətli prezident Süleyman Dəmirəl!
Mənim dəvətimlə Sizin qısa müddətli işgüzar səfəriniz və bu gün, oktyabr ayının 18-də - Azərbaycanın
müstəqillik günü bayramında olmağınız Sizin və Türkiyə Cümhuriyyətinin, türk xalqının Azərbaycan xalqına,
Azərbaycana, onun müstəqilliyinə böyük hörmətinin və ehtiramının rəmzidir. Sizin bu gün Azərbaycana
gəlməyiniz bizim bayramımızı ikiqat bayram etdi. Biz böyük bayram keçiririk, Siz bu bayram günü
bizimləsiniz, bizimlə bərabərsiniz. Bunun da çox böyük məntiqi var. Çünki Azərbaycan xalqı dövlət
müstəqilliyi yolunda nə qədər çalışmışsa, dövlət müstəqilliyi əldə etmişsə, o qədər də türk xalqı bizə dayaq
olmuş, xüsusən o qədər də bizim əziz dostumuz prezident Süleyman Dəmirəl dəyərli fəaliyyət göstərmişdir.
Əziz dostumuz, Sizinlə görüş hər dəfə Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin, şübhəsiz ki, gözdən keçirilməsini
tələb edir. Türkiyədə və ya Azərbaycanda, yaxud da başqa ölkələrdə, beynəlxalq təşkilatlarda hər dəfə Sizinlə
görüşərkən mən həmişə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələrin keçmişini, tarixini, bu gününü
xatırlayıram. Həqiqət bundan ibarətdir ki, xalqlarımız yüz illərlə, min illərlə bir olublar, bərabər olublar. Bizim
xalqlarımız bir kökə malikdir, bir dinə malikdir, xalqlarımız bir mədəniyyətə malikdir. Xalqlarımız əsrlər boyu
çətin, amma qəhrəman yol keçiblər. Ona görə də Azərbaycanda hər bir azərbaycanlı Türkiyəni sevir və
Türkiyədə də hər bir türk vətəndaşı, hər bir türk Azərbaycanı sevir. Yəni bu sevgi-məhəbbət, qədim
zamanlardan indiyə qədər ayrı-ayrı insanlar arasında, əcdadlarımız arasında olan sevgi-məhəbbət davam edib və
nəhayət, bizi bu xoşbəxt, gözəl günlərə gətirib çıxarıbdır.
Azərbaycan xalqı 1918-ci ildə müstəqilliyini elan etdi, xalq cümhuriyyətini yaratdı. Ancaq bu
cümhuriyyət o dövrün şəraitinə görə 23 ay yaşadı. Sonra isə Azərbaycan sovet hakimiyyətinin əlinin altına
keçdi. Biz 70 il sovet hakimiyyəti şəraitində, kommunist ideologiyası ilə yaşadıq. Bizim üçün ən yaxın, qardaş
olan Türkiyədən 70 il təcrid edildik. Amma qəlbimiz həmişə bir yerdə olub və həmişə ümid etmişik ki, biz nə
vaxtsa yenə də birləşəcək, yenə də görüşəcəyik. Bu günlər gəldi çatdı. Hesab edirəm ki, bu günlər əbədiyyətə
qədər olacaqdır.
Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycana, Azərbaycan xalqına marağı, qayğısı həmişə olmuşdur. Türkiyə
Cümhuriyyətinin banisi böyük Mustafa Kamal Atatürk türk xalqları haqqında düşünərkən, öz fikirlərini həyata
keçirməyə çalışarkən Azərbaycana xüsusi diqqət yetirirdi. Onun Azərbaycan haqqındakı fikirləri, dediyi sözlər
hamımızın qəlbindədir və biz bunları bir vəsiyyət kimi böyük minnətdarlıqla qəbul edirik.
Azərbaycan hələ sovet hakimiyyəti dövründə Türkiyəyə çox maraq göstərirdi. Türkiyə də Azərbaycana
çox maraq göstərirdi. Ancaq bizim dostumuz Süleyman Dəmirəl həmişə Azərbaycana xüsusi qayğı ilə, xüsusi
maraqla yanaşıbdır. Biz 20-ci ildə bir-birimizdən ayrılandan sonra Türkiyədən heç bir dövlət adamı Azərbaycanı
ziyarət etməmişdi. Amma 1967-ci ildə, hələ sovet hökumətinin, sovet imperiyasının güclü vaxtında hörmətli
dostumuz Süleyman Dəmirəl Türkiyənin baş naziri seçiləndən sonra Sovetlər İttifaqına ziyarəti zamanı mütləq
Azərbaycana gəlmək istəmişdir. Bu istəyinə, arzusuna da nail olmuş və ilk dəfə 1967-ci ildə Azərbaycanı
ziyarət edərkən Azərbaycan xalqının ona və onun simasında Türkiyəyə nə qədər böyük məhəbbəti olduğunu
hiss etmişdir. Biz isə dostumuz Süleyman Dəmirəlin Azərbaycana nə qədər böyük marağı, diqqəti və qayğısı
olduğunu hiss etmişdik. Bu, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin parlaq səhifəsidir. Yəni, biz hələ müstəqilliyimizə
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çatmaqdan 24 il əvvəl fürsət tapıb Azərbaycana gəlmək, Azərbaycanı görmək onu göstərir ki, hörmətli
Süleyman Dəmirəl öz daxili problemləri ilə bərabər, daim türk dövlətləri ilə, xüsusən Azərbaycanla da çox
maraqlanmışdır.
Sovetlər İttifaqı dağılmağa başlayanda Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etmək üçün daha da canlı
hərəkətlər etməkdə idi. Ancaq təəssüflər olsun ki, o zaman Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü başladı.
Ermənistan Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək üçün Azərbaycana təcavüz etdi. Bizim mənsub olduğumuz sovet
hökuməti ədalətsizlik etdi, məsələnin ədalətli həllini təmin etmədi, Ermənistanı dəstəklədi və Azərbaycan ağır
günlərə düşdü.
O vaxtlar, o günlərdə, sovet hakimiyyəti zamanında da Türkiyə xalqı, bizim türk qardaşlarımız,
dostlarımız oradan öz səslərini qaldırıb, Azərbaycanı müdafiə etmək üçün öz sözlərini dedilər. Xatirimdədir, o
vaxtkı qəzetlərdə nə qədər coşqun fikirlər yazılırdı. Yəni biz müstəqilliyimizə yaxınlaşdığımız zaman Türkiyə
bunu hiss etdi və bizə öz yardım əlini uzatdı.
Azərbaycana qarşı Ermənistanın təcavüzü başlayandan Türkiyə Azərbaycanla bir olubdur, Azərbaycana
dəstək verib, Azərbaycanın haqq işini qiymətləndirib və onu müdafiə edibdir. Beynəlxalq təşkilatlarda
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunarkən Türkiyə həmişə Ermənistanı
təcavüzkar kimi qınamış, pisləmişdir. Azərbaycanın təcavüzə məruz qaldığını bəyan etmişdir.
Ancaq Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin yeni mərhələsi, yeni tarixi Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan
edəndən başlayıbdır. Bundan isə səkkiz il keçir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bəyan edəndə o vaxt baş
naziri hörmətli Süleyman Dəmirəl olan Türkiyə Azərbaycanı tanıyan ilk ölkə, dövlət oldu. Ondan sonra isə
Azərbaycanın müstəqilliyini tanımaq üçün yollar açıldı.
O zaman, hələ Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi gedən zaman, Azərbaycan ilk müstəqillik addımlarını
atan zaman Türkiyə bizə dayaq idi, bizə kömək edirdi. Hörmətli Süleyman Dəmirəlin bu sahədə fəaliyyəti və
gördüyü işlər əvəzsizdir və yüksək qiymətlidir.
Bu baxımdan Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdirən Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm Türkiyə
tərəfdən, həm Azərbaycan tərəfdən "Həsrət körpüsü", "Ümid körpüsü" adlanan körpünün qısa müddətdə
tikilməsi məhz hörmətli Süleyman Dəmirəlin həm təşəbbüsü, həm də rəhbərliyi, himayəsi ilə başa çatdı.
Mənim xatirimdədir, o vaxt blokada şəraitində olan Naxçıvan ağır günlər keçirirdi. O ağır günlərdə bizə
qardaş, dost əlini uzadan Türkiyə və onun lideri hörmətli Süleyman Dəmirəl idi. 1992-ci ilin may ayında həmin
"Həsrət körpüsü" tikilib başa çatdırılmışdı. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın müstəqillik günü olan 28 may günü
hörmətli Süleyman Dəmirəl hökumətin bir çox üzvləri, 60-a qədər millət vəkili ilə Azərbaycana-Naxçıvana
gəldi. Türkiyə təyyarəsi, Türkiyə baş nazirinin təyyarəsi Naxçıvan torpağına endi və biz "Həsrət körpüsü"nü,
"Ümid körpüsü"nü birlikdə açdıq, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ilk yolu aça bildik.
Bütün ötən illərdə Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri sürətlə inkişaf edir. Birinci növbədə siyasi əlaqələr,
iqtisadi əlaqələr, elmi, insani əlaqələr inkişaf edir. Ən əsası, hər bir türk üçün, hər bir azərbaycanlı üçün
önəmlisi odur k, insanlar bir-birinə qovuşub, bir-birini tapıb, 70 ildən sonra bir-biri ilə görüşüblər. Artıq ortada
heç bir sərhəd, heç bir sədd yoxdur. Bütün bu illərdə biz Türkiyənin diqqətini, qayğısını və xüsusən əziz
dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəlin qayğısını həmişə hiss etmişik.
Hörmətli Süleyman Dəmirəl beynəlxalq təşkilatlarda hər dəfə Azərbaycan nümayəndə heyətinə xüsusi
diqqət yetirir. Mən olduğum təşkilatlarda biz mütləq görüşürük. Bizim başqa nümayəndə heyətləri olan
təşkilatlarda hörmətli Süleyman Dəmirəl mütləq bizim nümayəndələri axtarır, onlara məsləhətlərini verir,
sözünü deyir. Onun qəlbi, ürəyi həmişə bizimlə, həmişə Azərbaycanladır.
Bizi sevindirən, bizə böyük ruh verən odur ki, Türkiyə Cümhuriyyəti 75 il ərzində böyük, uğurlu yol
keçmişdir. Türk xalqı Mustafa Kamal Atatürkün yaratdığı cümhuriyyəti qorumuş, saxlamış, Atatürk ideyalarına
sədaqətini daim nümayiş etdirmişdir. Türkiyə Cümhuriyyəti bu gün dünyanın 65 milyonluq, əzəmətli, qüdrətli
və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkəsidir. Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürkün vəsiyyətlərini yerinə yetirərək,
ölkədə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurubdur. Beləliklə, dünyada, müsəlman aləmində ilk dünyəvi,
demokratik dövlət, hüquqi dövlət quran Türkiyə Cümhuriyyətidir.
Biz Türkiyənin bütün nailiyyətləri ilə fəxr edirik. Türkiyənin 75 il ərzində keçdiyi yol bizim üçün, indi
dövlət müstəqilliyi yolu ilə gedən Azərbaycan üçün örnəkdir, təcrübə məktəbidir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra özünə yol seçib və bu yolla gedir. Azərbaycanda
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur. Azərbaycan ölkədə bazar iqtisadiyyatını təşkil edir və
iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdirir. Azərbaycan qapılarını dünya birliyinə açır və xarici
sərmayələrin gəlməsi üçün çox işlər görür. Bunlar hamısı vaxtilə Türkiyənin keçdiyi yollardır. Biz bu gün
Türkiyənin bəlkə də 20, 30, 40 il bundan əvvəl keçdiyi yolu keçirik. Ona görə də bu təcrübə bizim üçün çox
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əhəmiyyətlidir. Xüsusən ölkələrimizin, xalqlarımızın milli, mənəvi dəyərləri, dini dəyərləri eyni olduğuna görə
bu təcrübə bizim üçün bütün başqa ölkələrin təcrübəsindən əhəmiyyətlidir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin bu qədər yüksəklərə qalxması, şübhəsiz ki, birinci növbədə türk xalqının
qəhrəmanlığı, fədakarlığı, öz dövlətini inkişaf etdirmək əzmi ilə bağlıdır. Eyni zamanda bu, türk xalqının böyük
liderlərinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dünyaya ən böyük şəxsiyyətlərdən birini - Mustafa Kamal Atatürkü bəxş
etmiş türk xalqı elə təkcə bununla fəxr edə bilər. Biz də Azərbaycanda fəxr edirik ki, XX əsrdə türk dünyasının
belə böyük, dahi şəxsiyyəti olmuşdur.
Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 il ərzində keçdiyi ağır, çətin və şərəfli yolun əsasını təşkil edən - Türkiyə
dövlətinin, hökumətinin və xalqının Mustafa Kamal Atatürk ideyalarına sadiqliyi olmuşdur. Bunu təmin edən
Türkiyə Cümhuriyyətinin, hökumətinin çox dəyərli insanları, liderləri olmuşdur. Bizim dostumuz, qardaşımız
hörmətli Süleyman Dəmirəl Türkiyə Cümhuriyyəti ilə bərabər bir ömür yaşamışdır. Yəni, 1923-cü ildə Türkiyə
Cümhuriyyəti yaranmış və 1924-cü ildə dünyaya bu gün bizim hamımız üçün əziz olan Süleyman Dəmirəl
gəlmişdir.
Həyatının 45 ilini siyasətə, dövlət işinə həsr edən, xalqa xidmət edən Süleyman Dəmirəl çox ağır və çətin
yollar keçmiş, böyük çətinliklərlə üzləşmişdir. Onun tərcümeyi-halı, həyat yolu məlumdur. Bu, şərəfli yoldur,
qəhrəmanlıq yoludur. Bu böyük, dahi insan yoludur! Bu 45 il ərzində hörmətli Süleyman Dəmirəl türk xalqına,
Türkiyə Cümhuriyyətinə sədaqətlə xidmət etmişdir.
Məhz bunlara görə o, siyasi fəaliyyəti, dövlətçilik fəaliyyəti dövründə qarşısında duran hər bir çətinliyin
öhdəsindən gələ, hər bir maneəni aradan götürə bilmişdir. Bəzən geriyə çəkilməli olmuş, bəzən müxtəlif
qüvvələr onun fəaliyyətini dayandırmağa çalışmışlar. Amma onda olan Atatürk ideyası, Atatürk qəlbi onu
həmişə yaşatmış, siyasi fəaliyyətdə yüksəltmişdir. On illərdir ki, hörmətli Süleyman Dəmirəl Türkiyə
Cümhuriyyətinin ən yüksək hökumət və dövlət vəzifələrində çox uğurlu fəaliyyət göstərir.
1993-cü ilin may ayında dostumuz Süleyman Dəmirəl Türkiyə Cümhuriyyətinin doqquzuncu prezidenti
seçilibdir. Birinci prezident Mustafa Kamal Atatürk, doqquzuncu prezident Mustafa Kamal Atatürkün sadiq
tələbəsi, onun işinin sadiq davamçısı hörmətli Süleyman Dəmirəl!
Ötən illər ərzində, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti vəzifəsini öz çiynində apardığı son illərdə
dostumuz hörmətli Süleyman Dəmirəl Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə xalqı üçün çox böyük işlər görmüşdür.
Həm Türkiyənin dünyada hörmətini qaldırmaq üçün, həm türk xalqının rifahını yüksəltmək, Türkiyənin
iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün, həm də Türkiyəni daha da əzəmətli, qüdrətli dövlət etmək üçün çox böyük
işlər görmüşdür. Buna görə də türk xalqı ona minnətdardır və Azərbaycan xalqı ona minnətdardır.
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra, türkdilli respublikalar öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra
Türkiyə Cümhuriyyətinin və şəxsən hörmətli Süleyman Dəmirəlin türk dünyası qarşısında ən böyük xidmətləri
ondan ibarətdir ki, türkdilli dövlətlərin birliyi yarandı. Bu birlik bu gün davam edir, türkdilli dövlətləri bir-birinə
daha da yaxınlaşdırır, əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirir, bizim müştərək tarixi köklərimizin birlikdə
araşdırılmasına və onların aşkara çıxarılmasına, dünyaya göstərilməsinə çox kömək edir. Türkdilli Dövlətlər
Birliyinin iştirakçısı kimi Azərbaycan dövlətinin başçısı olaraq mən deyə bilərəm ki, bu birliyin yaranmasında
və indiyə qədər fəaliyyət göstərməsində hörmətli Süleyman Dəmirəlin rolu və müstəsna xidmətləri var.
Hər bir müstəqil dövlətin özünün problemləri var - daxili problemlər, xarici problemlər və başqa
problemlər. Hər bir türkdilli dövlətin, indi Türkdilli Dövlətlər Birliyinə daxil olan dövlətin də öz problemləri
var. Bəzən bu problemlər müəyyən ölkələr arasında ziddiyyətlər də yaradır. Bunlar hamısı ötən illərin
təcrübəsidir. Ancaq bu prosesin daimi iştirakçısı kimi mən onu deyə bilərəm ki, bütün türkdilli dövlətlərə
ağsaqqallıq edən, onları daim birləşdirməyə çalışan və birləşdirən, öz hörməti ilə bütün bu dövlətləri bir-birinə
daha da yaxınlaşdıran bizim əziz dostumuz Süleyman Dəmirəldir.
Azərbaycanın ən ağır, ən çətin problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən başlayan bu münaqişə sonra böyük müharibəyə çevrilmişdir. Müharibə nəticəsində
Ermənistan silahlı qüvvələri müxtəlif səbəblərdən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etmişdir. Bir
milyondan artıq azərbaycanlı öz yerindən-yurdundan didərgin düşmüşdür, köçkün-qaçqın vəziyyətində yaşayır.
Biz bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. 1994-cü ilin may ayında Ermənistanla Azərbaycan
arasında atəşkəs haqqında saziş imzalanıbdır. Biz bu sazişi həyata keçirir və atəşkəs rejimini saxlayırıq. Ötən
illərdə biz Minsk qrupu tərkibində, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, İslam
Konfransı Təşkilatında, başqa təşkilatların hamısında çox danışıqlar aparmışıq və məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasına çalışmışıq.
Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə dövləti və şəxsən hörmətli Süleyman Dəmirəl həmişə məsələnin sülh yolu
ilə həll edilməsinin tərəfdarı olub və bu sahədə böyük xidmətlər göstəriblər. Birincisi, Türkiyə Minsk qrupunun
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üzvüdür, ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi öz fəaliyyətini daim göstərir. İkincisi, hörmətli Süleyman
Dəmirəl bu məsələni daim öz nəzarəti altında saxlayır. Nə qədər biz bu məsələ ilə məşğuluqsa, o qədər də bizim
dostumuz hörmətli Süleyman Dəmirəl bu məsələ ilə məşğul olur. Beynəlxalq konfranslarda, xüsusən üç il
bundan öncə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə məhz bizim müştərək işimizin nəticəsində, hörmətli Süleyman
Dəmirəllə apardığımız məsləhətləşmələr və əməkdaşlığımız nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunması üçün Lissabon sammitinin çox əhəmiyyətli bir sənədi meydana gəldi.
Ondan sonrakı dövrdə, ötən üç il müddətində də biz apardığımız bütün danışıqlarda, gördüyümüz bütün
işlərdə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə bir yerdəyik. Bir də qeyd edirəm, hörmətli dostumuz, əziz Süleyman Dəmirəl
bu məsələni öz ölkəsinin, öz xalqının, şəxsən özünün doğma işi hesab edir və bu məsələnin həlli üçün əlindən
gələni etməyə çalışır.
Bütün bunlara görə biz əziz dostumuz, qardaşımız hörmətli Süleyman Dəmirələ hədsiz minnətdarlıq və
qəlbimin dərinliyindən gələn təşəkkürümü bildirirəm.
Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl çox böyük ürəkli, çox humanist bir insandır. Onun həyat yolu
bunu dəfələrlə göstəribdir. Bu, Türkiyənin xaricində yaxşı məlumdur. Ancaq mən hörmətli dostum Süleyman
Dəmirəlin nə qədər böyük insan, böyük ürəkli insan, nə qədər humanist insan olduğunu bütün dövlət
fəaliyyətimlə yanaşı, öz şəxsi həyatımda da hiss etdim, bunun şahidi oldum.
Sizə də, bütün dünyaya da məlumdur ki, bu ilin yanvar ayında mən xəstələnən zaman hörmətli Süleyman
Dəmirəl dərhal, bir neçə saatdan sonra iki təyyarə ilə Türkiyənin çox hörmətli həkimlərini buraya göndərdi.
Ondan sonra mənimlə bir neçə dəfə telefon əlaqəsi saxlayıb məni Türkiyəyə dəvət etdi. Mən orada iki həftə
müalicə olundum. Hər gün, hər dəqiqə hörmətli Süleyman Dəmirəlin qayğılarını hiss edirdim. Türkiyənin
həkimləri, vətəndaşları - hamısı mənə qayğı göstərdi. Amma bu qayğıların, diqqətin başında duran və hamıya
nümunə göstərən hörmətli Süleyman Dəmirəl oldu.
Bu ilin aprel ayında biz Vaşinqtonda idik, bərabər idik, NATO-nun 50 illik yubileyinə getmişdik. Birinci
onu deyim ki, Vaşinqtona gələn kimi yenə də bir-birimizlə əlaqəyə girdik. Bütün mərasimlərdə bərabər olduq.
Hörmətli Süleyman Dəmirəl orada gözəl nitq söylədi. Çox məmnunam ki, o, mənim nitqimi də sonra çox
məmnuniyyət hissi ilə qeyd etdi. Mərasimləri bir yerdə keçirdik. Eyni zamanda böyük İpək yolunun bərpası ilə
əlaqədar böyük toplantıda bərabər olduq, başqa yerlərdə birlikdə olduq.
Ancaq bir gün mən son mərasimə getmədim. Dərhal narahat olmuşdu. Sonra mənə söyləyirdi ki, baxdım,
nahar yeməyində Heydər Əliyev yoxdur. Fikirləşdim ki, Heydər Əliyev protokola çox hörmət edən adamdır,
necə ola bilər ki, gəlməsin? Dərhal maraqlandım, dərhal da məlumat aldım ki, Heydər Əliyev xəstələnib və
sonra da xəstəxanaya gedibdir.
Bu nüansı, bu balaca ştrixi, cəhəti sizə çatdırıram. Orada o qədər adamın içərisində Heydər Əliyevin
olmadığını o dəqiqə görüb və düşünüb ki, nə üçün yoxdur - axı, o, həmişə olur, protokola hörmət edir. Sonra isə
həkimlərdən məlumat alıbdır. Ondan sonra, mən Klivlend xəstəxanasında müalicə olunan zaman mənə daim
diqqət və qayğı göstəribdir. Neçə dəfə telefon edib, həkimlərimlə danışıbdır. Atalıq qayğısı, qardaşlıq qayğısı
göstəribdir. Bir insan kimi mən bunu heç vaxt, unuda bilmərəm!
Mən Klivlend xəstəxanasından Azərbaycana dönməli idim. Ancaq əziz dostum Süleyman Dəmirəl yenə
də mənə qayğı göstərərək telefon etdi, məni Türkiyəyə dəvət etdi. Ankarada bir neçə gün bir yerdə olduq.
Ondan sonra Antalyada oldum. Hər gün mənə qayğı göstərdi, məni ziyarət etdi, hər gün mənə telefon etdi.
Bilirsinizmi, mən tarixdə hətta doğma qardaşın qardaşa bu qədər qayğısını, diqqətini görməmişdim, hiss
etməmişdim və təsəvvür də edə bilməzdim.
Bu, ancaq böyük şəxsiyyətə, müdrik insana, ancaq böyük qəlbi olan insana, nadir insana xas olan
xüsusiyyətlərdir. Hörmətli Süleyman Dəmirəl bu xüsusiyyətləri şərəflə daşıyır.
Əziz dostum, qardaşım, Azərbaycanda Sizin haqqınızda şerlər, kitablar yazırlar. Xatirimdədir, mən
xəstəxanada olan zaman Siz Azərbaycandan nə qədər məktublar alırdınız. Ondan sonra, Antalyada olduğum
zaman nə qədər şerlər alırdınız, gətirib Sizə nə qədər rəsm əsərləri bağışlayırdılar. Nə qədər sadə insanlar Sizi
görmək, Sizin əlinizi sıxmaq, əlinizi öpmək istəyirdilər. Bunlar hamısı Sizin Azərbaycana göstərdiyiniz
qardaşlıq münasibətinin və Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin təzahürüdür! Eyni zamanda, Sizin böyük, qayğıkeş
insan olmağınızın təzahürüdür!
Bu il noyabr ayının 1-də əziz dostum Süleyman Dəmirəlin 75 yaşı tamam olur. O, mənim üçün və bütün
türk dünyası üçün ağsaqqaldır. Amma məndən bir yaş gəncdir. Bu da təbiidir, - ağsaqqallıq yaşla, saqqalın
uzunluğu-qısalığı ilə təyin olunmur, insani xüsusiyyətlərlə təyin olunur.
Mən hörmətli Süleyman Dəmirəli Azərbaycana böyük səfərə dəvət etmişdim. O, razılıq vermişdi ki, bir
neçə günlük səfər olsun. Azərbaycan xalqı öz qəlbində olan hissiyyatları ona bildirsin, təntənə ilə qarşılasın,
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Azərbaycanın başqa bölgələrində də olsun. O, mənim bu dəvətimi qəbul etmişdi və sentyabr ayında bu səfər
olmalı idi. Amma təəssüflər olsun ki, Türkiyədə baş vermiş zəlzələ, şübhəsiz, buna mane oldu. Bu zəlzələ
Türkiyə xalqının dərdi olduğu kimi, bizim də dərdimizdir. Necə Türkiyə xalqı o dərdi-qəmi keçirdi, eləcə də biz
keçirdik.
Əziz dostum Süleyman Dəmirəl çox hallarda böyük Atatürkün kəlamlarını deyir ki, Azərbaycanın ələmi
bizim ələmimizdir, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir. Biz isə, xüsusən bu zəlzələ baş verəndən sonra,
deyirik: Türkiyənin ələmi bizim ələmimizdir, Türkiyənin sevinci bizim sevincimizdir.
Biz bu kədəri türk qardaşlarımızla bir yerdə keçirdik və keçiririk. Əlimizdən gələn köməyi etdik və
bundan sonra da edəcəyik. Bu gün mən bu münasibətlə Türkiyə Cümhuriyyətinə, türk xalqına bir daha
başsağlığı verir və "keçmiş olsun" deyirəm.
Əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəl!
Sizin gəlişiniz bizi sevindirir. Amma gedişiniz... şübhəsiz, mən istərdim ki, bu gecə də qalasınız, sabah da
qalasınız. Amma imkan yoxdur. Bəlkə də vaxtınızı çox aldım, amma qəlbimdə türk xalqı haqqında, Türkiyə
Cümhuriyyəti haqında, Atatürk Cümhuriyyəti haqqında və bu gün Türkiyənin əvəzsiz lideri Süleyman Dəmirəl
haqqında o qədər sözlər var ki, ola bilər, hələ bir neçə saat bunları deyə bilərdim. Sadəcə, bilirəm ki, yola
düşməlidir.
Sözlərimin sonu olaraq onu demək istəyirəm ki, hörmətli Süleyman Dəmirəl Türkiyə üçün nə qədər əziz,
qiymətlidirsə, Azərbaycan üçün da bir o qədər əziz və qiymətlidir. Bu gün o, Türkiyənin ən yüksək nöqtədə
duran siyasi xadimi, türk xalqının lideridir. Mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, hörmətli Süleyman Dəmirəl bütün
türk dünyasının lideridir. Mən inanıram, Azərbaycan xalqı inanır ki, türk xalqı 2000-ci ildə də Süleyman
Dəmirələ yenə böyük etimad göstərəcək və o, yenidən prezident olacaq, əbədiyyətə qədər Türkiyənin cümhur
başqanı olacaqdır. Azərbaycan xalqının yüzdə yüzü bu arzularla yaşayır, bunu istəyir!
Əziz dostum!
Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin, müstəqil Azərbaycan dövlətinin sizə olan hissiyyatlarını
sizə çatdırmaq üçün siz Azərbaycanın ən yüksək ordeni, ən yüksək dövlət nişanı - "İstiqlal" ordeni ilə təltif
olunmusunuz.
Fəxr edirəm ki, sizin bu ordenlə təltif olunmağınız haqqında Azərbaycan dövlətinin fərmanını mən
imzalamışam. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanın bu yüksək "İstiqlal" ordenini sizə təqdim etmək də bu gün mənə
nəsib olubdur.
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ABŞ-ın DÖVLƏT KATİBİNİN YENİ MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR ÜZRƏ XÜSUSİ
KÖMƏKÇİSİ STİVEN SESTANOVİÇİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
21 oktyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi salamlayıram və
sizinlə yenidən görüşməyimdən çox məmnun olduğumu bildirirəm.
Sizinlə bizim görüşlərimiz Azərbaycan - Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrini həmişə müzakirə etməyə
imkan verir və xüsusən də, bizim üçün böyük bir problem olan Dağlıq Qarabağ, Ermənistan- Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunması məsələsini müzakirə etməyə imkan verir.
Amerika- Azərbaycan əlaqələri, xüsusən iqtisadi və siyasi sahədə, hesab edirəm ki, uğurla inkişaf edir.
Doğrudur, burada da həll olunmamış məsələlər vardır Amma mən hesab edirəm ki, burada əlaqələrin inkişafı
yaxşı səviyyədədir. Ancaq Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barəsində Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında, - nəzərə alaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Minsk qrupunun
həmsədrlərindən biridir, 1999-cu il başa çatır, - biz lazımi səviyyədə iş görə bilməmişik.
Sentyabr ayının əvvəlində cənab Kavano Azərbaycana gəlmişdi. Mən onunla görüşəndə də dedim və bir
də təkrar edirəm ki, Minsk qrupu çox zəif fəaliyyət göstərir. Minsk qrupundan, onun işindən, o cümlədən Minsk
qrupunun həmsədrləri olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının işindən biz razı deyilik. Çünki bu bir il içərisində çox
iş görmək olardı. Ancaq son vaxtlar mən hiss edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu məsələyə münasibət
fəallaşıbdır. Xüsusən xanım Olbraytın mənə göndərdiyi məktubdan və son zaman vitse-prezident cənab Qorun
mənə göndərdiyi məktubdan gördüm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələnin həll olunması üçün öz
fəaliyyətini daha da artırır. Bu, məni sevindirir və ümid edirəm ki, bu fəallıq sonra yenə də sönməsə, biz
müəyyən qədər irəliyə gedə bilərik.
Bilirsiniz ki, xanım Olbraytın vasitəçiliyi ilə aprel ayında Vaşinqtonda Ermənistan prezidenti Koçaryanla
Azərbaycanın prezidenti arasında təkbətək görüş oldu. Bu görüşləri biz sonralar da davam etdirdik. Xarici işlər
nazirləri arasında görüşlər oldu və xüsusən, biz Yaltada olarkən Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər
nazirləri görüşdülər və hiss olundu ki, müəyyən bir irəliləmə əldə etmək olar. Sonra yenə də xanım Olbraytın
təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə Nyu-Yorkda Ermənistanın və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri yenidən
görüşdülər. Mən bunları müsbət qiymətləndirirəm və bir də qeyd edirəm ki, bunlar onu göstərir ki, Amerika
Birləşmiş Ştatlarında bu məsələnin həll olunmasına maraq artıbdır və müəyyən əməli addımlar da atılır.
Mən arzu edərdim ki, bu fəaliyyət daha da intensiv davam etsin. Xüsusən ona görə ki, gələn ayın 18-19-da
İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşü olacaqdır. Təbiidir ki, biz bu görüşə gərək müəyyən konkret nəticələrlə gedək.
Bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və başqa ölkələrdə Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan
prezidentinin təkbətək görüşlərinə çox böyük maraq göstərilir. Ümumiyyətlə, mən bildiyimə görə, beynəlxalq
ictimaiyyət bu təkbətək görüşləri, bilavasitə görüşləri müsbət qiymətləndirir. Azərbaycanda da cəmiyyətimizin
əksəriyyəti bunu müsbət qiymətləndirir. Çünki ümid edir ki, bu görüşlərin nəticəsində məsələnin həll edilməsinə
yaxınlaşmaq olar, ya onu həll etmək olar.
Bu görüşlərdən sonra mən də və prezident Koçaryan da bəyan etmişik ki, məsələni həll etmək üçün
müəyyən kompromislərə getmək lazımdır. Bu da həqiqətdir. Əgər kompromislər olmasa məsələni həll etmək
mümkün olmayacaqdır.
Azərbaycanda isə xüsusən müxalifət qüvvələri buna çox mənfi münasibət göstərirlər. Hesab edirlər ki,
heç bir güzəşt ola bilməz, heç bir kompromis ola bilməz. Amma bu, onların öz işləridir. Mən hesab edirəm ki,
əgər bizim bu görüşlərimiz müsbət bir nəticə versə, təbiidir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunlar hamısı
məmnuniyyətlə qəbul olunacaqdır.
Beləliklə, indi biz elə mərhələdəyik ki, hansısa bir irəliləyiş edə bilərik. Ona görə də, əlbəttə ki, danışmaq
lazımdır, məsləhətləşmək lazımdır - nə etmək olar, nə etmək olmaz. Güman edirəm, siz də bu barədə öz
fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Buyurun.
S t i v e n S e s t a n o v i ç: Çox sağ olun, cənab prezident. Sizinlə yenidən görüşməyimə çox şadam.
Mən ilk növbədə prezident Klintonun və dövlət katibi Olbraytın salamlarını Sizə çatdırmaq istərdim.
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Qonaq onunla birlikdə gəlmiş nümayəndələri prezidentə təqdim etdikdən sonra sözünə davam edərək
dedi:
– Cənab prezident, Siz Amerika - Azərbaycan münasibətlərinin yaxşı vəziyyətdə olduğunu söylədiniz və
biz Sizin fikrinizlə razıyıq. 1997-ci ildə Sizin Vaşinqtona səfərinizdən başlayaraq bu münasibətlər inkişaf etmiş,
genişlənmiş və daha yüksək səviyyəyə çatmışdır. Bu münasibətlər ümumi mənafelərin ciddi təməlinə əsaslanır.
Ümumi mənafelər isə ən müxtəlif sahələri əhatə edir. Burada neft hasilatından və ya diplomatiyadan da söhbət
gedə bilər.
Bildiyiniz kimi, Birləşmiş Ştatlar bu rugionun ölkələrinin müasir siyasi, sosial və iqtisadi təsisatlar
yaratmaq, öz müstəqilliklərini möhkəmləndirmək səylərini hər vasitə ilə dəstəkləyir. İndiki dövr bizim
münasibətlərimiz üçün çox əhəmiyyətlidir. Məlum olduğu kimi, bir aydan sonra İstanbulda ATƏT-in zirvə
görüşü keçiriləcəkdir. Biz birlikdə işləyir və ümid edirik ki, münasibətlərimizdə əldə olunmuş nailiyyətlər zirvə
görüşündə öz əksini tapacaqdır.
Enerji sektorunu götürsək, sizin kimi biz də son dərəcə maraqlıyıq ki, Bakı-Ceyhan boru kəmərinin
yaradılmasına dair iş möhkəm zəmin üzərinə keçirilsin. Bildiyimə görə, bu həftə prezident Dəmirəl ilə
görüşümüz zamanı Siz demisiniz ki, bu, regionda çox böyük nailiyyətdir.
Biz də ümid edirik ki, İstanbul zirvə görüşündə Avropada adi silahlar məsələsinə dair iş başa çatdırılacaq
və müqavilə imzalanacaqdır. Bu, həm Birləşmiş Ştatların, həm də Azərbaycanın mənafeyinə uyğundur.
Əlbəttə ki, biz Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı diplomatik məsələ üzərində də işləyirik. Minsk
qrupunun həmsədri kimi, biz çox istəyirik ki, beynəlxalq birlik bu münaqişənin həllini tapsın və onun həlli üçün
sürətlə fəaliyyət göstərə bilsin. Əlbəttə, biz həmçinin şadıq ki, Siz Minsk qrupunun fəallığının artmasından
məmnunsunuz. Xatirimdədir, aprel ayında dövlət katibi Olbraytla görüşünüz zamanı Siz Minsk qrupunu və
Birləşmiş Ştatları öz fəaliyyətlərini gücləndirməyə çağırmışdınız. Minsk qrupunun öz fəallığını artırmasından
razı qalmağımızla yanaşı, Ermənistan rəhbərliyi ilə Sizin birbaşa dialoq yarada bilməyinizdən də
məmnunluğumuzu bildirmək istəyirik.
Biz eşitdik ki, Siz bugünkü vəziyyətlə və İstanbul zirvə görüşü ilə əlaqədar «irəliləyiş» sözünü işlətdiniz.
Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərdə hansı ümumi nəticələr əldə olunduğu barədə Sizin
fikrinizi eşitməyi səbirsizliklə gözləyirik. Çünki bu, əlbəttə, sazişin mümkün olub-olmayacağı məsələsinin özü
üçün ciddi sınaqdır. Şübhəsiz ki, beynəlxalq birlik və Minsk qrupu sazişə nail olunmasına kömək göstərə bilər,
ancaq sazişin özünün əldə edilməsi üçün məsuliyyət tərəflərin üzərinə düşür. Bir az əvvəl Sizin dediyiniz kimi,
sazişin nəticələri, bu ölkələrin mənafeyinə nə dərəcədə uyğun gəlməsi onun üçün sınaq olacaqdır.
İcazənizlə, sözümün sonunda onu deyim ki, son iki ildə Amerika - Azərbaycan münasibətlərinin xeyli
genişlənməsinə baxmayaraq, bunun daha da inkişaf etdirilməsi üçün hələ çox böyük potensial var. İndi üzərində
işlədiyimiz və gələn ay da işləyəcəyimiz layihələr daha geniş əməkdaşlıq üçün zəmin yaradacaqdır.
Bizi qəbul etdiyinizə və bir çox sahələrdə əməkdaşlığımızın nəticələrini təhlil etmək imkanı verdiyinizə
görə Sizə bir daha təşəkkürümüzü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Siz Bakı-Ceyhan məsələsinə toxundunuz. Mən bildirmək
istəyirəm ki, biz bu məsələ üzərində son aylar çox intensiv işləmişik. Bizim nümayəndə heyəti həm Türkiyə
hökuməti ilə işləyir, həm də konsorsiumun tərkibində olan şirkətlərlə, o cümlədən Amerika şirkətləri ilə işləyir.
Deyirsiniz ki, burada çox problemlər yaranmışdı. Problemlər ondan ibarət idi ki, konsorsiuma daxil olan
şirkətlər o illərdə Bakı-Ceyhan boru xəttinin indi tikilməsinə meylli deyildilər, yəni onu o qədər də istəmirdilər.
Bir il bundan öncə, keçən il oktyabr ayının 29-da biz Ankarada bu kəmər barədə bəyannamə imzaladıq. O
bəyannaməni Amerika Birləşmiş Ştatlarının enerji naziri cənab Riçardson da imzaladı. Ötən bir ildə biz çox
intensiv işləmişik. Yəni burada Azərbaycanın mövqeyi dəyişməzdir və konsorsium, Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkəti tərəfinlən irəli sürülmüş bəzi maneələr ki, guya bu boru xəttinin dəyəri çoxdur və başqa
şeylər, - biz çalışdıq onlara sübut edək ki, bu fikirləri doğru deyil.
Son 25 gündə bizim böyük nümayəndə heyəti Ankarada Türkiyənin hökuməti və şirkətləri ilə çox intensiv
işləmişdir. Nəticədə belə fikir irəli sürülmüşdür ki, Türkiyənin ərazisindən keçən boru xəttini Türkiyənin şirkəti
tikəcəkdir və orada olan müəyyən riski onlar öz üzərinə götürür. Çünki konsorsium Türkiyənin verdiyi bu
məlumata inanmırdı ki, Bakı - Ceyhan xətti 2,4 milyard dollara başa gələcəkdir. Ona görə də bunlar məsələ
qoyuldular ki, əgər tikinti qurtaranda xərc bundan artıq olsa, o artıq hissəsini Türkiyə öz üzərinə götürməlidir.
Türkiyə əvvəl bununla razı oldu, amma sonra belə təklif irəli sürdü ki, Türkiyənin ərazisindən keçən boru
xəttinin əgər qiyməti artıq olsa, yəni riski onlar öz üzərinə götürür. Azərbaycan və Gürcüstan ərazilərindən
keçən xəttin riskini isə bu konsorsium, şirkətlər öz üzərinə götürsünlər. Yəni o cümlədən Azərbaycan öz
üzərinə götürməlidir. Çünki Gürcüstanın burada heç bir payı yoxdur. Amma bu konsorsiumun gəlirləri həm
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onların gəlirləridir, həm də Azərbaycanın gəlirləridir. Təxminən 2 milyard 400 milyon dollardan 1 milyard 400
milyonu Türkiyə tərəfinə düşür, 1 milyardı isə Azərbaycan və Gürcüstan tərəfinə düşür. Şirkətlər buna etiraz
edirdilər.
Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və şəxsən prezident cənab Bill Klintonun bu barədə
mövqeyi də şirkətlərin bu məsələyə daha ciddi yanaşmasına kömək etdi.
Bu ayın 18-də Türkiyənin prezidenti hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl burada olarkən biz bu məsələni
çox ətraflı müzakirə etdik. Nəhayət, biz prezident Süleyman Dəmirələ söz verdik və bəyan etdik ki, biz Azərbaycan öz üzərimizə götürürük ki, şirkətlərlə danışaq və bu risklər şirkətlərin üzərinə düşsün. Bu
danışıqları biz apardıq. Bu gün «Bi-Pi AMOKO» şirkətinin başçısı cənab Con Brayn mənə məktub göndərib ki,
onlar bu təkliflə razıdırlar. Beləliklə, bu çətin məsələni biz həll etmişik. Təbiidir ki, İstanbulda bu barədə son
müqavilə, saziş imzalana bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi haqqında siz də
dediniz. Şübhəsiz ki, burada da böyük ehtiyat mənbələri vardır, onlardan istifadə etmək lazımdır.
Bu günlərdə «Motorola» şirkətinin - bilirsiniz ki, Amerikada böyük şirkətdir - prezidentini mən burada
qəbul etmişdim. Onların burada bizim Rabitə Nazirliyi ilə bəzi problemləri var. Mən söz verdim ki, bunları həll
edəcəyəm və onlar üçün burada daha da yaxşı şərait yaradıb, öz fəaliyyətlərini genişləndirmək üçün tədbirlər
görəcəyəm.
Yəni buradakı çətinlikləri nə qədər mürəkkəb də olsa aradan qaldırmaq mümkündür. Ermənistan Azərbaycan münaqişəsində isə Minsk qrupu var, onun həmsədrləri var - böyük dövlətlər Amerika, Rusiya,
Fransa. Siz isə hər dəfə deyirsiniz ki, biz sizə kömək edirik, amma özünüz razılığa gəlin. Bilirsiniz ki, razılığa
gəlmək də çox çətindir. Çünki Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olunubdur, bir milyondan artıq qaçqınlar
çadırlarda yaşayırlar.
İki gün öncə burada bütün günü yağış yağdı. Biz bu otaqlarda da bir az soyuqluq hiss etdik. Amma mən
düşünürdüm ki, o çadırların altında qalan insanlar necə yaşayırlar. Biz nə qədər tədbirlər görsək də, çadırın
altında yaşamaq qış vatında da çətindir, yay vaxtında da çətindir. Ona görə bu məsələləri biz gərək ciddi
müzakirə edək və mən də istəyirəm sizinlə müzakirə edək.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI DÖVLƏT KATİBİNİN MÜAVİNİ STROUB TELBOTT
BAŞDA OLMAQLA ABŞ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
26 oktyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Telbott, hörmətli qonaqlar, Amerika Birləşmiş Ştatları
nümayəndə heyətinin üzvləri, mən sizi Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayır və Azərbaycana səfərinizi
yüksək qiymətləndirirəm.
Xatırlayın ki, son dəfə siz Azərbaycanda 1993-cü ildə, ölkəmiz çox ağır vəziyyətdə olduğu zaman
olmuşdunuz. O günlərdə mən Azərbaycan Parlamentinin sədri idim, eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirirdim. Siz Azərbaycana gəldiniz. Doğrudur, qısa görüşümüz oldu. O vaxt da indiki
kimi - gəldiniz, bir neçə saatdan sonra getdiniz.
Sonrakı illərdə biz sizinlə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, beynəlxalq təşkilatlarda dəfələrlə görüşmüşük.
Mən xüsusilə ATƏT-in Lissabon zirvə toplantısında sizinlə görüşlərimi xatırlayıram. Xatırlayıram ki, Lissabon
sammiti zamanı yekun sənədinin qəbul olunması üçün yaranmış böhranlı bir zamanda sizinlə bir neçə dəfə
görüşdüm, vitse-prezident cənab Albert Qorla bərabər sizinlə görüşdük. Birlikdə çıxış yolu tapdıq.
Yəni demək istəyirəm ki, sizinlə Azərbaycanın əlaqələri daimidir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan
arasında əlaqələrin inkişaf etməsində sizin xidmətlərinizi qiymətləndiririk. Xüsusən Ermənistan - Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının, şəxsən sizin
göstərdiyiniz səyləri və apardığınız işləri mən yüksək qiymətləndirirəm.
Doğrudur, Lissabon sammitindən sonra, Amerika Birləşmiş Ştatları bizim xahişimizlə Minsk qrupunun
həmsədri olandan sonra Minsk qrupunun fəaliyyətində bir irəliləmə görmədik. Ancaq eyni zamanda, bizim
işimiz davam edir. Bir neçə gün bundan öncə cənab Sestanoviç öz nümayəndə heyəti ilə, cənab Kavano və
başqaları ilə Azərbaycanda olmuşdur. Biz çox ətraflı danışıqlar apardıq. Bu gün də siz Azərbaycana gəlmisiniz.
Ümid edirəm ki, biz sizinlə Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması barədə geniş fikir mübadiləsi apara bilərik.
Bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana yol çox uzundur, bir çox saat havada olmusunuz.
Bəlkə də yorulmusunuz. Mən də səhərdən işləyirəm, bəlkə mən də yorulmuşam. Amma mən sizi yorğun
görmürəm, özümü də yorğun hesab etmirəm. Güman edirəm ki, biz ətraflı danışıqlar apara biləcəyik. Təşəkkür
edirəm.
S t r o u b T e l b o t t: Cənab prezident, gec olmasına baxmayaraq, məni və həmkarlarımı qəbul etdiyinizə
görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz, yəni stolun bu tərəfində əyləşənlərin heç biri Bakıda qərib deyildir.
Şəxsən mən çox məmnunam ki, yenidən Bakıya gəlmək imkanı əldə etmişəm.
Cənab prezident, mənim barəmdə söylədiyiniz xoş sözlərə cavab verməzdən öncə, icazə verin, prezident
Klintonun dərin, ürəkdən Sizə göndərdiyi şəxsi salamını, həmçinin dövlət katibi xanım Olbraytın hələ
qulaqlarımda səslənən xoş arzularını Sizə yetirim.
Onların hər ikisi Sizinlə həm şəxsi münasibətlərini, həm də iş təmasları zamanı əməkdaşlıqlarını həddindən
artıq yüksək qiymətləndirirlər. Sizin 1997-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi səfərinizdən sonra həm
prezident, həm də dövlət katibi Azərbaycanla ABŞ arasında bir çox sahələrdə münasibətlərin daha da
dərinləşməsi və güclənməsi üçün fəaliyyətlərini genişləndirmək yolları barədə daim düşünürlər.
Siz çox doğru dediniz, mən də bununla razı olduğumu bildirirəm ki, həm bizim dövlət rəhbərlərimizlə
keçirdiyiniz görüşlər zamanı, həm də mənim şəxsən iştirak etdiyim, Sizin qeyd etdiyiniz Lissabon, Vaşinqton
görüşlərində və digər görüşlərdə toxunduğumuz bir çox məsələlər ətrafında bu gün yenidən ətraflı fikir mübadiləsi
aparmaq imkanımız olacaqdır.
Ümidvaram ki, Sizinlə bugünkü görüşüm zamanı enerji məsələləri, iqtisadi əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi,
xüsusən Bakı - Ceyhan boru kəməri ilə əlaqədar işlərin dərhal görülməsi barədə geniş fikir mübadiləsi
aparacağıq. Həmçinin Azərbaycanın da, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da bərabər hüquqlu üzvü olduqları
beynəlxalq birliyə gələcəkdə, zaman keçdikcə öz töhfəsini verə biləcək siyasi təsisatların möhkəmləndirilməsi
sahəsində də fikir mübadiləsi edəcəyik.
Cənab prezident, şübhəsiz ki, Sizin dediyiniz kimi, regionda sülhün bərqərar olması, münaqişənin dinc yolla
aradan qaldırılması sahəsində son dövrdə atılan addımlar, regiona sabitlik və təhlükəsizlik gətirilməsi və bütün
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bunların sayəsində region xalqlarının rifahının yüksəldilməsi və inkişafının təmin edilməsi sahəsində mövcud
olan məsələlər haqqında da geniş fikir mübadiləsi aparacağıq.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarını Minsk qrupunda təmsil edən həmsədr kimi, prezident Klintonun və dövlət
katibi Olbraytın şəxsi tapşırıqları əsasında Sizinlə bərabər bu regionda sülhün əldə olunması üçün birgə səylər
göstərilməsində yaxından iştirak etmişəm. Onlar bu gün məni buraya göndərməklə şəxsən Sizinlə bir daha fikir
mübadiləsi aparmağımı istəmişlər ki, bu münaqişənin aradan qaldırılması üçün əlavə yeni addımlar atılması
istiqamətində nə dərəcədə imkanlar olması barədə Sizin şəxsi düşüncələrinizi öyrənim və bunu onlara çatdırım.
Vəziyyətlə əlaqədar Sizin fikirlərinizi dinləməzdən öncə isə mən prezident Klintonun və dövlət katibi
Olbraytın Sizin şəxsiyyətinizə olan dərin ehtiramını Sizə çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Onlar bu regionda
mövcud olan münaqişənin aradan qaldırılması üçün Sizin göstərdiyiniz liderliyi və cəsarəti çox yüksək
qiymətləndirirlər.
Sizi əmin edirəm ki, bu regionda sülhün bərqərar edilməsində Sizə yardımçı olmaq üçün Amerika Birləşmiş
Ştatları əlindən gələn hər cür addımı atmağa hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla, istərdim prezident cənab Klintonun və dövlət katibi xanım Olbraytın mənə
çatdırdığınız salamlarına görə dərin təşəkkürümü bildirim. Rica edirəm, mənim səmimi salamlarımı, ən xoş
arzularımı və məhəbbətimi prezident cənab Bill Klintona və xanım Olbrayta çatdırasınız.
Həqiqətən, siz qeyd etdiyiniz kimi, 1997-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına mənim rəsmi səfərim Amerika –
Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün çox böyük hadisə və mərhələ oldu. Son illər bizim əməkdaşlığımız prezident
cənab Bill Klintonla, dövlət katibi xanım Olbraytla mənim aramda həqiqətən səmimi dostluq əlaqələri yaradıbdır.
Mən bu dostluq əlaqələrini çox yüksək qiymətləndirir və bunları həm özüm üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün
çox dəyərli hesab edirəm.
Mən aprel-may aylarında Amerika Birləşmiş Ştatlarında - Klivlenddə xəstəxanada müalicə olunarkən
Amerika prezidenti, dövlət katibi və başqa dövlət adamları tərəfindən mənə göstərilən qayğıya, diqqətə görə bir
daha, bir daha təşəkkür edirəm. Öz xalqımıza dəfələrlə bəyan etmişəm və indi bir də demək istəyirəm ki,
prezident cənab Bill Klinton tərəfindən, dövlət katibi xanım Olbrayt tərəfindən göstərilən bu qədər diqqət, qayğı
mənim sağalmağım üçün bəlkə də həkimlərin müalicəsindən daha da güclü idi. Azərbaycan xalqı,
vətəndaşlarımız da hədsiz minnətdardır ki, prezident cənab Bill Klinton, dövlət katibi xanım Olbrayt və
Klivlendin çox yüksək səviyyəli həkimləri məni yaxşı müalicə etdilər, xalqımız üçün bundan sonra daha böyük
qüvvə ilə işləmək üçün şərait yaratdılar. Allaha şükürlər olsun ki, artıq o dövr arxada qalıbdır. Mən tam
sağalmışam və bəlkə də əvvəlkindən çox enerji ilə işləyirəm. Bunlara görə çox təşəkkür edirəm.
Bugünkü danışıqlarımızın mövzuları haqqında fikirlərinizi tamamilə dəstəkləyirəm. Bu məsələlər həm sizin
üçün, həm də bizim üçün vacibdir. Hesab edirəm, danışıqlar apararaq bu məsələlərdə eyni fikrə gəlmək, birbirimizə kömək etmək Azərbaycan üçün çox vacibdir və Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də çox əhəmiyyətlidir.
Sizin bəyan etdiyiniz sözlər - prezident cənab Bill Klintonun və dövlət katibi xanım Olbraytın regionda sülh,
əmin-amanlıq cəhdlərimi yüksək qiymətləndirmələri, liderliyimi qiymətləndirmələri - bu, məndə böyük
hissiyyatlar doğurur.
Həqiqətən, prezident cənab Bill Klinton, xanım Olbrayt və sizin kimi, mən də sülhə sadiqəm. Bölgəmizdə,
xüsusən Ermənistan ilə Azərbaycan arasında yaranmış münaqişənin yalnız sülh yolu ilə həll olunmasının
tərəfdarıyam. Bu sahədə sizinlə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, xüsusən prezident cənab Bill Klintonla,
dövlət katibi xanım Olbraytla əməkdaşlıq etməyimi çox əhəmiyyətli sayıram. Ona görə, yəqin ki, bu gün çox
danışmalı olacağıq.
S t r o u b T e l b o t t: Cənab prezident, mən Klivlenddə, Ohayo ştatında boya-başa çatmışam. Hələ də
oranı doğma şəhərim hesab edirəm. İnanıram ki, Klivlend. Ohayo ştatı Sizin qayğınıza yaxşı qaldı. Çünki bu
regionun, dünyanın bu bölgəsinin Sizin liderliyinizə hələ ehtiyacı var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Klivlend çox gözəl şəhərdir. Mən şəhərlə də bir az tanış oldum.
Orada çox gözəl insanlar və çox gözəl həkimlər var. Mənim üçün çox xoşdur ki, siz məni müalicə edən çox
gözəl bir şəhərdə doğulmuş adamsınız, ora sizin vətəninizdir.
S t r o u b T e l b o t t: Şəhərin həm də yaxşı beysbol komandası var, amma ondan danışmayacağıq. Cənab
prezident, mən Sizinlə işləməyə hazıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən belə başa düşürəm ki, bizim danışıqlarımız bundan sonra özəl olmalıdır,
elədirmi? Ona görə də mətbuat nümayəndələrinə təşəkkür edirəm.
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POLŞA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ALEKSANDR KVASNEVSKİ İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
27 oktyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident! Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Respublikamıza rəsmi
səfərə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sözsüz ki, Azərbaycan ilə Polşa arasında qarşılıqlı surətdə
faydalı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi hər iki tərəf üçün çox əhəmiyyətlidir.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Azərbaycan öz müstəqilliyini
əldə etdikdən sonra ölkələrimizin əlaqələri ardıcıl surətdə möhkəmlənir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim şəxsi dostluq münasibətlərimiz isə bu əlaqələrin daha da səmimiləşməsinə
kömək edir. Onu da deyim ki, Polşa rəhbərinin Azərbaycana ilk rəsmi səfərini respublikalarımızın
əməkdaşlığının inkişafı üçün yeni mühüm hadisə kimi qiymətləndirmək lazımdır.
1997-ci ilin avqustunda Varşavaya rəsmi səfərimi məmnunluqla xatırlayıram, Mən bir çox sahələrdə
münasibətlərin daha da sıxlaşdırılması məqsədi ilə ölkələrimiz arasında bağlanmış müqavilələri yüksək
dəyərləndirirəm. Bakıda imzalanması nəzərdə tutulan sənədlərin də Azərbaycan-Polşa əməkdaşlığının daha
sürətlə inkişaf etdirilməsinə güclü təkan verəcəyinə əminəm.
Hal-hazırda bazar münasibətləri, demokratik inkişaf yolunu seçmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasında
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində tədbirlər həyata keçirilir, islahatlar müvəffəqiyyətlə
aparılır və nəticədə böyük uğurlar əldə olunur.
Öz iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə daha sıx bağlanmasına çalışan Azərbaycan xarici ölkələrlə, o
cümlədən Polşa ilə əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir.
On ildən bəridir ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal olunmuşdur. Bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan
zorla çıxarılaraq çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır. Hal-hazırda bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyət göstərir, Ermənistan prezidenti ilə son dövrdə danışıqlar
aparılır.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edildiyimə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm və Sizinlə görüşdən hədsiz məmnunluq duyuram. Polşa Azərbaycanla bütün sahələrdə daha sıx əlaqələr qurmağa böyük maraq göstərir.
Demokratik inkişaf yolu ilə inamla addımlayan müstəqil Azərbaycanda əldə olunmuş nailiyyətləri
görməkdən məmnun qaldım. Cənab prezident, biz dəfələrlə görüşüb söhbət etmişik. Çox məmnunam ki, indiki
görüşümüz Azərbaycanda keçirilir.
Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində mühüm rolu olan Polşanın əsas sahələrinin
yüksək vəzifəli şəxslərini və işgüzar dairələrin bir çox nümayəndələrini özümlə bərabər Bakıya gətirmişəm.
Polşa Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu yerdə coğrafi-siyasi cəhətdən xüsusi əhəmiyyət daşıyan Azərbaycanla
əlaqələrin daha da sıxlaşdırılması üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəkdir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə, beynəlxalq normalara uyğun surətdə tezliklə aradan
qaldırılmasına Polşa da tərəfdardır. Ümid edirəm ki, ATƏT-in qarşıdakı İstanbul zirvə görüşü bu münaqişənin
dincliklə aradan qaldırılması yollarının müəyyənləşdirilməsinə yeni təkan verəcəkdir.
Tarixi İpək yolunun bərpasına dair Avropa Birliyinin himayəsi ilə, TRASEKA proqramı çərçivəsində
ötən il Bakıda keçirilmiş beynəlxalq konfransda Polşa nümayəndə heyəti də yaxından iştirak etmişdi. İndi bizim
müvafiq strukturlar bununla əlaqədar məsələlər üzərində işləyirlər. Biz Avropanın nəqliyyat infrastrukturunun
İpək yoluna qoşulmasını istəyirik. Biz istəyirik ki, Baltik dənizi ilə Qara dəniz, Cənubi Qafqaz ilə Mərkəzi
Avropa arasındakı məkanda regional əməkdaşlıq ideyası öz dinamik inkişafını tapsın. Neftin Xəzər dənizindən
Qərbi Avropaya nəqlinə dair iri layihədə Polşa da iştirak etmək arzusundadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən əminəm ki, bizim bu görüşümüz, apardığımız danışıqlar, imzaladığımız
sazişlər dünya siyasətində ölkələrimizin mövqeyini müəyyənləşdirəcək, Qafqazda vəziyyətin sabitləşməsi
yolunda aparılan işlərə kömək edəcək, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi üçün zəmin
yaradacaqdır.
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AZƏRBAYCAN VƏ POLŞA NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİ ARASINDA
DANIŞIQLARDA ÇIXIŞI
Prezident sarayı
27 oktyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Zati-aliləri, Polşa Respublikasının prezidenti hörmətli cənab Aleksandr
Kvasnevski, mən sizi və sizinlə birlikdə Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyətinizi ürəkdən salamlayıram.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Polşa prezidentinin Azərbaycana ilk səfəri Polşa-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişafı üçün çox faydalı olacaqdır.
Rus dilindən istifadə edə bildiyimizi nəzərə alaraq, tərcüməyə çox vaxt sərf etməmək üçün mən nitqimin
və danışıqların qalan hissəsini rus dilində aparacağam. Bizdə polyak dilini bilən bir adam var, o, yanımda
oturub, Polşa-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədridir, 1997-ci ildə mənimlə birlikdə Polşada olub, ancaq
tərcüməçilik fəaliyyətində böyük təcrübəsi yoxdur və ehtiyat edirəm ki, tərcümədə qeyri-dəqiqliklər ola bilər.
Ona görə də rus dilinə keçirəm.
Hörmətli prezident, dəvətimi qəbul edib, Azərbaycana rəsmi səfərə gəldiyinizə görə sizə təşəkkürümü
bildirirəm. Son illər Polşa ilə Azərbaycan arasında münasibətlər intensiv inkişaf edir.
Hörmətli cənab prezident, 1997-ci ilin avqustunda sizin dəvətinizlə mən Polşada rəsmi səfərdə oldum. Biz
orada çox səmərəli danışıqlar apardıq, mən sizin həyatınızla, ölkənizin həyatı ilə və sizdə də gedən proseslərlə
tanış oldum, biz Polşa ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı haqqında birgə bəyannamə,
ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlərin müqavilə-hüquqi əsasını təşkil edən bir sıra mühüm sənədlər
imzaladıq. Mən Polşaya rəsmi səfərimi, sizinlə, hökumətinizin üzvləri ilə söhbətləri və danışıqları bu gün də
böyük səmimiyyətlə və hörmətlə xatırlayıram. Varşavanın müxtəlif yerlərinə gedərkən Polşa vətəndaşları ilə
ünsiyyətdə olmaq imkanım da oldu. Bütün bunlar mənə çox böyük təsir bağışladı. 1997-ci ilin avqustunda
Polşada danışıqlarımızda və görüşlərimizdə mənim üçün heç nə ilə müqayisəyə gəlməyən ən başlıca cəhət isə
budur ki, biz bəyan etdik ki, Polşa ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə dostluq münasibətlərini
möhkəmlədəcək və inkişaf etdirəcəyik, Şimali Atlantika İttifaqı Şurasında, NATO-nun «Sülh naminə
tərəfdaşlıq» Proqramında əməkdaşlıq üçün, Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyası üçün səylər
göstərəcəyik.
Bu baxımdan sizinlə əməkdaşlıq bizim üçün çox mühümdür, çünki Azərbaycan Avropanın bir hissəsidir,
özü də Avropa qitəsinin qurtaracağında yerləşir, Azərbaycandan sonra Asiya başlayır. Avropa ilə Asiya arasında
yerləşən ölkə kimi, Azərbaycan bütövlükdə ölkələrin, xüsusən Qərb və Şərq ölkələrinin öz aralarında
münasibətləri üçün, hesab edirəm, az rol oynamır, odur ki, Polşa ilə əməkdaşlıq bizim üçün çox böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Ümumiyyətlə, biz bunu sizinlə Polşada iki il əvvəl müzakirə etmişdik. Şadam ki, bundan sonra dostluq
münasibətlərimiz çox fəal inkişaf etdi, biz sizinlə beynəlxalq təşkilatların iclaslarında görüşdük. ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə nizama salınması prinsiplərinin qəbul edilməsi üçün
1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşü zamanı sizin dəstəyinizi də bütün xalqımız bu gün
yaxşı xatırlayır.
Biz sizin NATO-ya daxil olmağınızı alqışladıq, mən bunu Madriddə iclas keçirilərkən demişdim və sizi
təbrik etmişdim. Vaşinqtonda NATO-nun 50 illik yubileyi keçirilərkən Azərbaycanın mövqeyini mən bir daha
bəyan etdim. Bir sözlə, bütün bunlar bizi çox sıx bağlayır, onu nəzərdə tuturam ki, biz siyasi sahədə də, iqtisadi
sahədə də, elmi sahədə də, təhsil və mədəniyyət sahələrində də münasibətlərimizi inkişaf etdirə bilərik.
Hörmətli cənab prezident, bu gün biz sizinlə dünya siyasətinə, o cümlədən Qafqazda vəziyyət haqqında,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə nizama salınması prosesinə aid bir çox
məsələlər barəsində təkbətək çox açıq, səmimi fikir mübadiləsi apardıq. Mən şadam ki, biz bütün bu
məsələlərdə tam qarşılıqlı anlaşmaya gəldik. Buna görə də biz Polşanı özümüz üçün çox yaxın və dost ölkə
hesab edirik.
Şəxsən mən, cənab prezident, sizinlə mənim aramda yaranmış şəxsi münasibətləri çox yüksək
qiymətləndirirəm, zənnimcə, bu münasibətlər səmimi, mehriban xarakter daşıyır. Əminəm ki, Azərbaycana
səfəriniz zamanı biz çox məsələləri müzakirə edə biləcəyik. Üstəlik, sizinlə görüşümüz zamanı nümayəndə
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heyətlərimizin üzvləri də məsələləri müzakirə etmiş, nə barədəsə razılığa gəlmiş, hansısa perspektivləri
müəyyənləşdirmişlər.
Əlbəttə, şad olacağam ki, siz Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri ilə tanış olacaq, bəzi yerlərə gedəcək,
xalqımız, ölkəmiz haqqında böyük təsəvvür alacaqsınız. Ölkəmiz keçmişdəki kimi, xüsusən də bu gün bəşəri
dəyərləri xüsusilə bərqərar edərək, onları öz milli ənənələri ilə, milli mənəvi dəyərləri ilə birləşdirir.
Yeri gəlmişkən, siz burada hələ əsrin əvvəllərində tikilmiş və Bakıya indiyədək yaraşıq verən bəzi çox
gözəl binaları görəcəksiniz. Layihələrin müəllifləri arxitektorlar Ploşko və Zaslavski olmuşlar. Buna görə də
belə düşünürəm ki, Polşa mənim çox xoşuma gəldiyi kimi, şəhərimiz də sizin xoşunuza gələcəkdir. Əlbəttə,
məni xüsusilə heyran qoyan bu olmuşdu ki, İkinci dünya müharibəsi zamanı əslində tamamilə dağıdılmış olan
Varşavanı polyak xalqı ötən 50 ildə bərpa edə bilmişdir və indi hətta təsəvvürə belə gətirmək çətindir ki, bu
şəhər dağıdılmışdı.
Ümidvaram ki, Bakı ilə, Azərbaycanla tanış olarkən siz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının
səmimi mehribanlığını daha çox hiss edəcəksiniz. Təbii ki, bütün bunlar münasibətlərimizin daha da inkişaf
etməsinə təkan verəcəkdir. Sizi bir daha salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Biz hamımız mühüm tarixi hadisədə iştirak edirik, çünki bu, Polşa Respublikası prezidentinin müstəqil
Azərbaycana ilk səfəridir. Yəqin ki, bu, yeni ənənə açır, belə ki, bunun sayəsində prezidentlər də bir-birini daha
tez-tez ziyarət edəcəklər. Biz bir neçə ildən bəri yaxından apardığımız siyasi dialoqu davam etdirəcəyik.
Mən də tarixi hadisəyə - Azərbaycan prezidentinin 1997-ci ilin avqustunda Polşaya ilk səfəri mövzusuna
qayıtmaq istəyirəm. Xoş xatirələrə görə Sizə təşəkkür etmək və xatırlatmaq istəyirəm ki, o vaxt biz
dövlətlərarası 8 saziş imzaladıq. Bu sazişlər gələcək əməkdaşlığımız üçün zəmin olmalıdır.
Biz bu gün də bəyannamə və digər sazişlər imzalayacağıq, onlar gələcək əlaqələrimizin inkişafı üçün
hüquqi əsas olacaqdır. Məmnun qaldığımı bildirmək istəyirəm ki, iqtisadi əlaqələrimiz inkişaf edir və inkişaf
perspektivinə malikdir. Yəqin ki, nazirlərimiz bu barədə danışacaqlar.
Mənimlə birlikdə Bakıya bir qrup çox ciddi biznesmen, sahibkar gəlmişdir. Ümidvaram ki, onların
danışıqları da əlaqələrimizə təkan verəcəkdir. Cənab prezident, Sizdən xahiş etmək istəyirəm ki, hər iki tərəfdən
olan sahibkarlarımızın danışıqlarını hamiliyə götürəsiniz.
Polşa və Azərbaycan xalqlarının bir-birini daha yaxşı tanımaları üçün digər sahələrdə - mədəniyyət, turist
mübadiləsi sahələrində də əlaqələrimizin genişlənəcəyinə ümid bəslədiyimi ifadə etmək istəyirəm.
Cənab prezident, NATO-ya yolumuzu dəstəklədiyinizə görə Sizə və Azərbaycana təşəkkür etmək
istəyirəm. NATO-ya daxil olmağımız münasibətilə Vaşinqtonda bizi təbrik etdiyinizə görə, o vaxt dediyiniz bu
sözlərə görə Sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, NATO-nun genişlənməsi kiməsə hədə-qorxu gəlmək deyildir və
bu genişlənməni davam etdirmək lazımdır. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Polşa «Sülh naminə tərəfdaşlıq»
Proqramında və Şimali Atlantika İttifaqında öz fəallığını davam etdirəcəkdir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə nizama salınması yollarının axtarışını dəstəklədiyimizi demək
istəyirəm. Mənim bu barədə Sizinlə bir neçə dəfə danışmaq imkanım olubdur. Əmin etmək istəyirəm ki, biz bu
münaqişənin dincliklə nizama salınmasına xidmət edəcək hər şeyi hər vasitə ilə dəstəkləyəcəyik. Biz Sizin
xidmətinizdəyik və ümidvarıq ki, İstanbul zirvə görüşü bu cür axtarışlar üçün məqam ola bilər.
Biz regional əməkdaşlığın inkişafında çox fəal iştirak edirik. Bir neçə həftə bundan əvvəl Yaltada
keçirilmiş görüşümüzə qayıtmaq istəyirəm. Nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, biz Baltik dənizi ilə Qara dəniz,
Cənubi Qafqaz ilə Mərkəzi Avropa arasındakı məkanda regional əməkdaşlıq ideyasının dinamik inkişaf
etməsini istəyirik. Neftin Xəzər dənizindən Qərbi Avropaya nəqlinə dair iri layihədə iştirak etmək arzumuz var.
Bilirsiniz ki, Polşa Avropa Birliyinə üzv olmaq barədə ərizə vermişdir. Biz buna 2002-ci ilin sonunadək
hazır olmaq istəyirik. Əlbəttə, bu, bir çox amillərdən, bizim hazırlığımızdan və Avropa Birliyinin qərarından
asılıdır. Lakin Avropa Birliyinə üzv olmaq barədə siyasətimizi həyata keçirərkən, Avropa Birliyinin
çərçivəsindən kənarda olan və öz siyasəti ilə Avropada qarşılıqlı fəaliyyətə qoşulmaq istəyən ölkələrlə də
əlaqələr saxlamaq istəyirik. Buna görə də biz Azərbaycanı ən mühüm tərəfdaşlarımızdan biri sayırıq. Biz bu
əməkdaşlığı nəinki dolğunlaşdırmaq, həm də davam etdirmək üçün bütün işləri görəcəyik. Bakıya da məhz bu
niyyətlə gəlmişik.
Biz şadıq ki, belə açıq danışıqlar apara bilirik. Cənab prezident, qonaqpərvərliyinizə, mehribanlığınıza,
səmimiyyətinizə görə sağ olun. Burada cəmi bir neçə saat olsaq da, özümüzü, demək olar, evimizdəki kimi hiss
edirik. Düşünürəm ki, səfərimiz Polşa-Azərbaycan münasibətlərinin strukturu və infrastrukturunu yaratmaqda
mühüm addım olacaqdır.
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Cənab prezident, sizə bir daha təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, nazirlər öz danışıqlarının gedişi barədə
bizə məlumat verə bilərdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir neçə kəlmə deyim, sonra isə nazirləri dinləyərik.
Cənab prezident, fikirlərinizə görə və Polşa ilə Azərbaycan arasında münasibətləri müsbət
qiymətləndirdiyinizə görə, münasibətlərimizin perspektivi ilə bağlı fikirlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Sizə məlum olduğu kimi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra çox mürəkkəb yol
keçmişdir. Biz müstəqillik əldə edərkən Dağlıq Qarabağda münaqişəyə görə Ermənistanla müharibə
vəziyyətində idik. 1994-cü ildə biz atəşkəs haqqında saziş imzaladıq və problemin dincliklə nizama salınmasına
çalışırıq. İndi biz bu istiqamətdə fəal işləyirik, müxtəlif kanallardan, əlbəttə ki, ən əvvəl ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin səylərindən istifadə edirik.
Cari ilin aprelindən başlayaraq biz Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında bilavasitə
görüşlərdən də istifadə edirik. Biz bir neçə şəxsi görüş keçirmiş, məsələləri çox açıq şəkildə müzakirə etmişik.
Ümumiyyətlə, çalışırıq ki, müəyyən kompromislər yolu ilə hər halda sülhə nail olaq, çünki Azərbaycanın
bundan sonra da bu cür vəziyyətdə qalması əslində mümkün deyildir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ərazisinin 20
faizi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdur, özü də bu ərazidəki yeddi inzibati rayon
Dağlıq Qarabağ vilayətinin hüdudlarından kənardadır. Bütün bu ərazilərdən zorla qovulub çıxarılmış bir
milyondan çox azərbaycanlı ağır şəraitdə, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Buna görə biz də hesab edirik ki,
ATƏT və onun Minsk qrupu öz fəaliyyətini gücləndirməlidir. Ümidvarıq ki, İstanbul zirvə görüşü bu məsələni
müəyyən dərəcədə irəlilədəcəkdir. Biz sizin dəstəyinizə ümid bəsləyəcəyik.
Bayaq dedim ki, biz Avropa strukturları ilə inteqrasiyaya çalışırıq. Dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən
sonra Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu xətti götürülmüşdür. Biz bu sahədə böyük
uğurlara nail olmuşuq. Biz bazar iqtisadiyyatını, bazar münasibətlərini inkişaf etdirmək, Avropa və dünya
ölkələri ilə inteqrasiya xətti götürmüşük. Azərbaycana xarici sərmayələr cəlb edilməsi məsələsi ilə xüsusilə fəal
məşğul olmuşuq. Əsasını siyasi və iqtisadi islahatlar təşkil edən bütün bu tədbirlərimiz öz nəticələrini verir,
hərçənd, hələ də iqtisadi və sosial xarakterli böyük çətinliklərlə rastlaşırıq. Bu çətinliklər əsasən bir milyondan
artıq qaçqının olması ilə bağlıdır, onların əksəriyyəti heç yerdə işləmir və biz onları böyük çətinliklə
dolandırırıq. Lakin ümidvarıq ki, apardığımız islahatlar, bazar iqtisadiyyatının, demokratiyanın və demokratik
dəyərlərin inkişaf etdirilməsi yaxın vaxtlarda xalqımızın daha yaxşı yaşayışını və təbii ki, ölkəmizin sosialiqtisadi inkişafını təmin edəcəkdir.
Biz Avropa strukturları ilə inteqrasiyaya çalışaraq, Avropa Birliyi ilə, Avropa Şurası ilə, ATƏT və digər
təşkilatlarla da fəal əməkdaşlıq edirik. Mən sizin Avropa Birliyinə daxil olmağa hazırlaşmanızı alqışlayıram.
Əlbəttə, biz orada səsə malik deyilik, özümüz onun hüdudlarından kənardayıq, ancaq sizi mənəvi baxımdan
dəstəkləyəcəyik.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Bu da mühümdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Lakin biz hələ Avropa Şurasında qonaq statusuna malik olduğumuz mərhələdəyik
və Avropa Şurasına onun tam hüquqlu üzvü kimi daxil olmaq ümidindəyik. Ümidvaram ki, Avropa Şurasının
üzvü kimi, Polşa bu məqsədə nail olmaqda Azərbaycana kömək göstərmək üçün öz imkanlarından və
nüfuzundan istifadə edəcəkdir. Belə ki, son illərdə müxtəlif islahatlar aparılması və müxtəlif tədbirlər görülməsi
nəticəsində Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü olmaq üçün, necə deyərlər, Azərbaycanda bütün tələblər yerinə
yetirilmişdir. Bunun bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
Əlbəttə, Varşavada dediyimiz kimi, bu gün də deyirik ki, iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək, o
cümlədən sizin söylədiyiniz kimi, neftin nəqlində Polşanın iştirakı üçün bütün tədbirləri görəcəyik. Böyük
məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm ki, Polşa Böyük İpək yolunun bərpasına, TRASEKA proqramının
reallaşdırılmasına dair ötən ilin sentyabrında Bakıda keçirilmiş beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. O vaxt
biz çox mühüm sənədlər qəbul etdik. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan böyük İpək yolunun bərpası üçün tədbirlərin
həyata keçirilməsində ümdə əhəmiyyətə malikdir və Polşa bu yolun bərpasına böyük maraq göstərir. Biz bunu
qiymətləndiririk, çünki bu, hər iki tərəf üçün çox mühüm və sərfəlidir. Biz hər şey edəcəyik ki, Böyük İpək
yolunun bərpası haqqında ötən ilin sentyabrında qəbul olunmuş bəyannamədə üzərimizə qoyulmuş vəzifələr
həyata keçirilsin.
Təbii ki, Qərblə Şərq, Avropa ilə Asiya arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin çox böyük
əhəmiyyəti var. Bu baxımdan Azərbaycan öz coğrafi-strateji mövqeyi ilə çox mühüm rol oynayır. Biz iqtisadi
əməkdaşlıq məqsədi ilə, digər bütün məqsədlərlə Avrasiya ölkələrinin gələcək inteqrasiyası üçün bu rolumuzu
yerinə yetirməyə bundan sonra da çalışacağıq. Hesab edirəm ki, burada niyyət və fikirlərimiz uyğun gəlir. Ona
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görə də mən bugünkü söhbətlərimizdən razıyam. Ümidvaram ki, sonrakı günlərdə sizin burada olmağınız bizə
daha çox fikir mübadiləsi aparmağa imkan verəcəkdir.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Cənab prezident, Sizə təşəkkürümü bildirərək təklif edirəm ki, hər
iki nümayəndə heyəti aparılmış danışıqlar haqqında məlumat versinlər.
A r t u r R a s i z a d ə (Azərbaycanın Baş naziri): Hörmətli cənab Polşa prezidenti, Azərbaycan
Respublikasının hörmətli cənab prezidenti!
Bizə ayrılmış qısa vaxt ərzində Polşada və Azərbaycanda iqtisadiyyatın vəziyyəti haqqında fikir
mübadiləsi oldu. Polşada artıq neçə ildən bəri aparılan islahatlar barədə məlumat almaq bizim üçün çox maraqlı
idi. Polşanın təcrübəsi bütün dünyada məlumdur və bu islahatların necə həyata keçirildiyi, nə əldə etmək
mümkün olduğu barədə, habelə hələ də qalmaqda olan problemlər barədə məlumat almaq çox xoş idi. Polşada
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan proqramlar – metallurgiya sənayesinə, hərbi kompleksə, gömrük sənayesi
kompleksinə və digər sahələrə aid proqramlar barədə məlumat almaq bizim üçün çox mühüm idi.
Biz ölkəmizdə islahatlar aparılması sahəsində görülən işlərdən danışdıq. Bununla yanaşı, böyük qarşılıqlı
maraq doğuran bir sıra konkret layihələrə də toxunduq. Polşa tərəfi neftin emalı, neft məhsulları istehsalı, bu
prosesdə Polşa müəssisələrinin iştirakı məsələlərinə böyük maraq göstərdi.
GUÖAM proqramına, bunun nədən ibarət olduğuna, orada iqtisadi məsələlərin necə həll edildiyinə və ya
həll etmək nəzərdə tutulduğuna da böyük maraq göstərildi. Sonra, İNOQEYT proqramı barədə söhbət getdi. Biz
bu proqramın üzvüyük, Polşa isə hələlik müşahidəçidir. Yeni boru kəmərlərinin çəkilməsi və mövcud olanların
təmir edilməsi nəzərdə tutulur. Polşa tərəfi buna maraq göstərir və neftin bu regiondan, konkret olaraq
Azərbaycan neftinin Odessa-Brodı-Qdansk marşrutu ilə nəqli barədə məsələni bir daha qaldırdı. Bu layihəyə
Ukrayna da böyük maraq göstərir.
Biz MDB ölkələri ilə iqtisadi münasibətlər haqqında da fikir mübadiləsi apardıq.
Əgər Polşa ilə iqtisadi münasibətlərimizdən danışmaq lazım gəlsə, onda, təəssüflər olsun, bu gün etiraf
edilməlidir ki, onlar öz həcmlərinə görə nə bugünkü günə, nə də xüsusən sabahkı günə uyğun deyildir. Buna
görə də hər iki tərəf yaxın illərdə Azərbaycan ilə Polşa arasında əmtəə dövriyyəsinin kəskin surətdə artırılması
yollarını axtaracaqdır. Bu sahədə çox iş görmək lazımdır.
Konkret layihələr barəsində biz dəmir yol, avtomobil nəqliyyatı, dava-dərman, mebel, digər ənənəvi
mallar göndərilməsi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə etdik. Biz dedik ki, bunda marağımız var və bütün bu
proqram nəinki neft və qaz sektoru sahəsində, həm də ölkəmizin iqtisadiyyatının potensiala malik digər
sahələrində həmişə aparılmışdır və aparılır. Polşa tərəfinin imkanlarına bələd olaraq biz onu neft sektorunda
birgə layihələr axtarışına qoşulmağa dəvət etdik.
Bu gün yalnız birinci gündür, sabah bütün iqtisadi istiqamətlər üzrə işləri davam etdirmək nəzərdə
tutulur. Sabah biz cənab prezidentlə birlikdə iqtisadi forum keçirəcəyik. Forumda Polşa tərəfindən və təbii ki,
bizim tərəfdən biznesmenlərin böyük bir qrupu iştirak edəcəkdir. Burada mümkün layihələr daha da
dəqiqləşdiriləcək və gələcəkdə bu layihələri həyata keçirmək üçün onların üzərində işləmək lazımdır.
Cənab B l a ş ş e k (Polşa iqtisadiyyat nazirinin müavini):
Hörmətli cənab prezidentlər!
Cənab Baş nazir apardığımız danışıqlardan çox ətraflı bəhs etdi. İki kiçik məsələni əlavə edə bilərəm.
Biz Azərbaycan tərəfinin maraqları barədə fikri məmnunluqla dinlədik. Azərbaycanda şəkər və sement
zavodlarının tikintisinin mümkünlüyündən, yaxud Azərbaycana sement göndərilməsinin mümkünlüyündən,
Polşa texnologiyalarının, ərzaq məhsullarının göndərilməsindən söhbət gedir.
Bizi maraqlandıran ticarət məsələsini geniş müzakirə etdik. Azərbaycanın ümumdünya ticarət təşkilatına
üzvlüyü barədə onun vəsatətinin Polşa tərəfindən dəstəkləndiyini təsdiqlədik. Noyabrda Sietldə danışıqların
növbəti mərhələsi zamanı Polşa öz mövqeyini bir daha təsdiqləyəcəkdir. Biz həmçinin dedik ki, Polşanın strateji
cəhətdən mühüm və perspektivli tərəfdaşla münasibətləri inkişaf etdirmək istəyi qüvvədə qalır.
P ş e m ı s l a v Q r u d z i n s k i (Polşa xarici işlər nazirinin müavini): Hörmətli cənab prezidentlər!
Cənab prezidentlər, sizin toxunduğunuz problemlər silsiləsinə yalnız iki kiçik məsələ əlavə etmək
istəyirəm.
Cənab prezident Aleksandr Kvasnevskinin dediyi kimi, Polşa nəinki Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlər
saxlamaqda, həm də bu münasibətləri beynəlxalq forumlarda, o cümlədən NATO-da təmsil etməkdə maraqlıdır.
Zənnimcə, NATO fəallıq göstərməli və təkcə Azərbaycan barəsində deyil, bütün Cənubi Qafqaz regionu
barəsində də əlaqəli siyasət aparmalıdır. Biz məhz bu cür strategiyanın hazırlanmasına kömək etməyə hazırıq.
Cənab prezident, bunu səmərəli şəkildə etmək üçün biz sizin rəyləriniz və mövqeyinizlə, Azərbaycanın
görkəmli siyasətçilərinin rəyləri, mövqeləri ilə yaxşı tanış olmalıyıq. Biz iki konkret addım atmağı təklif edirik.
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Əvvəla, haqqında indiyədək fəal və konkret danışıqlar aparmadığımız bütün məsələlərə dair
məsləhətləşmələr keçirilməlidir. Bunlar ən əvvəl təhlükəsizliyə aid məsələlərdir. Azərbaycanda və Polşada
müvafiq təsisatlar bu məsələlərlə məşğul ola bilərdilər. Belə məsləhətləşmələrə yazda Varşavada başlamaq
istərdik.
İkinci təklif. Bu, diplomatik münasibətlərin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. İkitərəfli diplomatiyamıza
tarazlıq amili tətbiq olunmasını istərdik. Mən Azərbaycanın Varşavada normal, müntəzəm nümayəndəliyi
olmasını nəzərdə tuturam. Bu, hökumətlərimiz və prezidentlərimiz arasında müntəzəm və daha mükəmməl
əlaqələr yaradılmasına imkan verərdi.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Cənab prezident, siz bizim tərəfimizdən əməkdaşlığımıza təkcə
hazırlıq deyil, həm də onu necə dolğunlaşdırmaq barədə ideyalar olduğunu görürsünüz. Mən şadam ki, bu cür
mövqeyi, bu cür münasibəti Azərbaycan tərəfi də nümayiş etdirir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident, mən də məmnunam ki, mövqelərimiz üst-üstə düşür. Mənə elə
gəlir ki, bu, münasibətlərimizi inkişaf etdirmək üçün çox yaxşı şərtdir.
Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, cənab prezident, siz öz nümayəndə heyətinizlə Azərbaycana
biznesmenlərin böyük bir qrupunu gətirmisiniz. Müxtəlif şirkətlər arasında əməkdaşlıq iqtisadi əməkdaşlığımız
üçün çox mühümdür. Polşada, demək olar, hər şey özəlləşdirilmişdir, Azərbaycanda özəlləşdirmə fəal sürətlə
gedir. Təbii ki, indi və gələcəkdə bütün iqtisadi əlaqələr, ticarət əlaqələri məhz özəl şirkətlər, özəl strukturlar
vasitəsilə, fəal biznesmenlər vasitəsilə inkişaf edə bilər.
Mən sizə dedim ki, biz Azərbaycana xarici sərmayələr cəlb edilməsi üçün olduqca çox işlər görmüşük.
Ən çox da neft sektoruna, lakin təkcə oraya deyil, başqa sektorlara da. Biz Polşaya, Polşa biznesmenlərinə,
işgüzar adamlara, şirkətlərə də təklif edirik ki, Azərbaycana maraq göstərsinlər. Bundan ötrü bütün lazımi şəraiti
yaradacağıq. Məsələn, sement zavodu haqqında, şəkər zavodu haqqında da danışıqlar aparmaq olar. Lakin artıq
bunlar dövlət müəssisələri deyil, özəl müəssisələrdir.
O ki qaldı Polşanın və Azərbaycanın xarici işlər nazirlikləri arasında məsləhətləşmələrə, mən bunu çox
mühüm məsələ hesab edirəm və belə bir fikri tamamilə dəstəkləyirəm ki, biz bu məsləhətləşmələri fəal surətdə
aparmalıyıq. Məsələn, biz buna ehtiyac duyuruq, çünki Avropa strukturları ilə inteqrasiyaya çalışarkən, Polşa
kimi Avropa ölkəsi ilə daha sıx əlaqələrimiz və daimi məsləhətləşmələrimiz bizim üçün böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Polşada Azərbaycan səfirliyinin olmasına gəldikdə isə, biz bunu çox istəyirik. Bilirsiniz ki, mən
Ukraynaya səfiri çoxdan təyin etmişəm. O, Polşada da səfir vəzifələrini yerinə yetirir. Açığını deyəcəyəm,
Polşada öz daimi səfirliyimizi açmaq üçün biz yaxın vaxtlarda vəsait axtarmağa çalışacağıq. Biz bunu çox
istəyirik.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Cənab prezident, hələliksə öz səfirinizdən soruşun ki, o harada
işləmək istəyir- Kiyevdə, yoxsa Varşavada?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu səfirliyin açılması haqqında qərar qəbul etdikdən sonra soruşacağam.
Onda o, bəlkə də Kiyevdən Varşavaya köçmək istəyəcəkdir. Çox sağ olun.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Qonaqpərvərliyə görə bir daha çox sağ olun. Biz söhbətimizi davam
etdirəcəyik. Əlbəttə ki, nazirlərin də bu cür imkanı olacaqdır.

640

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AZƏRBAYCAN-POLŞA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
Prezident sarayı
27 oktyabr 1999-cu il
Zati-aliləri Polşa prezidenti cənab Aleksandr Kvasnevski!
Polşa nümayəndə heyətinin hörmətli üzvləri!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün Polşa prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlanmışdır. Bu, Polşa prezidentinin ölkəmizə ilk
rəsmi səfəridir.
Ötən saatlar ərzində biz böyük iş görə bildik. Prezidentlər arasında təkbətək görüş oldu, bu görüş zamanı
biz Polşa ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətlərə, beynəlxalq həyatın problemlərinə, Cənubi
Qafqaz regionunda problemlərə, ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişaf perspektivlərinə aid bir çox
məsələlər barəsində çox açıq, səmimi fikir mübadiləsi apardıq.
Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlərə, bu
problemin dincliklə nizama salınması yollarına xüsusi diqqət yetirildi.
Deməliyəm ki, bizim şəxsi görüşümüz və söhbətimiz dostluq ruhunda, qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı etimad
şəraitində keçdi.
Nümayəndə heyətlərinin görüşü olmuşdur. Biz həm Polşa, həm də Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin
üzvlərini dinlədik. Zənnimcə, buradakı jurnalistlərin hamısı həmin görüşdə olmuşdur və ona görə də bunun
üzərində xüsusi dayanmağa lüzum yoxdur.
Biz nümayəndə heyətlərimizin danışıqlarına yekun vurduq və belə bir yekdil fikirdə olduq ki, xüsusən
1997-ci ilin avqustunda Azərbaycan prezidentinin Polşaya səfərindən sonra Polşa ilə Azərbaycan arasında
dostluq və əməkdaşlıq müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Həmin səfər zamanı münasibətlərimizin müqavilə-hüquqi
əsasını yaradan bir çox mühüm dövlətlərarası sənədlər imzalanmışdı. Biz münasibətlərimizin inkişaf
etdirilməsinin zəruriliyi barədə razılığa gəldik və bundan ötrü böyük potensial var.
Polşa prezidentinin nümayəndə heyətində Polşa biznesmenlərinin böyük bir qrupunun olmasını mən
böyük məmnunluqla qarşıladım. Sabah xüsusi forum keçiriləcəkdir. Forumda Polşa və Azərbaycan
biznesmenləri fikir mübadiləsi aparmaq və iqtisadi əməkdaşlığı daha da genişləndirmək məsələlərini müzakirə
etmək imkanı qazanacaqlar.
İndi imzalanmış sənədlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Əvvəla, neft sənayesi sahəsində əməkdaşlıq
haqqında niyyət protokolu bu sahədə gələcək inkişafımız üçün yaxşı təməldir. Polşa prezidentinin və
Azərbaycan prezidentinin imzaladıqları birgə bəyannamədə çox mühüm müddəalar var və hesab edirəm ki,
Polşa ilə Azərbaycan arasında hərtərəfli əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və dostluğun
möhkəmləndirilməsi üçün mühüm əsasdır.
Mən olduqca şadam ki, hörmətli prezident Aleksandr Kvasnevski dəvətimi qəbul etmiş və bu gün
Azərbaycana öz rəsmi səfərinə başlamışdır. Cənab prezidentin Azərbaycana gəlişindən sonrakı vaxtda görülmüş
işdən olduqca məmnunam və əminəm ki, ölkələrimiz arasında dostluğun və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı
üçün qarşıdakı günlərdə daha çox işlər görüləcəkdir.
Bir daha nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, Polşa prezidenti cənab Aleksandr Kvasnevskinin rəsmi səfəri
Azərbaycanın həyatında, Polşa-Azərbaycan münasibətlərində mühüm hadisədir. Mən bunu yüksək
qiymətləndirir və hesab edirəm ki, bundan sonra biz daha iti sürətlə irəliləyəcəyik.
Cənab prezident, sözü sizə verirəm.
POLŞA PREZİDENTİ ALEKSANDR KVASNEVSKİNİN BƏYANATI
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Polşa Respublikası prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfərini etmək şərəfi ilə əlaqədar sevincimi
bildirmək istəyirəm. Buna görə öz xanımımın adından da təşəkkür etmək istəyirəm.
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Azərbaycan prezidentinin Polşaya 1997-ci ildəki rəsmi səfəri və o vaxt imzalanmış sənədlər, habelə
mənim indiki səfərim ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlərin yeni keyfiyyətindən xəbər verir.
Ölkələrimiz arasında siyasi əməkdaşlıq, müxtəlif məsələlərə dair məsləhətləşmələr inkişaf edir. Biz ticarət
dövriyyəsinin artdığını qeyd edirik, mədəni və elmi əməkdaşlığın müxtəlif formaları müşahidə olunur. Lakin,
şübhəsiz, cənab prezident Heydər Əliyevin dediyi kimi, biz hələ çox böyük iş görməliyik. Əminəm ki, qarşıdakı
görüşlər, iqtisadi forum əməkdaşlığımıza yeni təkan verəcək, onun sürətini artıracaqdır.
Ümidvaram ki, prezidentlərin qarşılıqlı səfərləri, sizin şərhləriniz bizə böyük informasiya verir.
Xalqlarımız bugünkü Azərbaycanın polyaklar üçün, bugünkü, müasir Polşanın isə azərbaycanlılar üçün nə
demək olduğunu öyrənə bilərlər.
Beynəlxalq səviyyədə də qarşılıqlı fəaliyyətimizi vurğulamaq istəyirəm. Polşa və Azərbaycan «Sülh
naminə tərəfdaşlıq» Proqramı çərçivəsində, habelə Şimali Atlantika komissiyası çərçivəsində əməkdaşlıq
edirlər. NATO-nun üzvü kimi biz Azərbaycanın bu Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq barəsindəki tədbirlərini
hər vasitə ilə dəstəkləmək istəyirik.
Bu gün biz təklif etdik ki, - yeri gəlmişkən, bu, Azərbaycan tərəfindən bəyənildi və qəbul olundu, regionda təhlükəsizlik məsələsinə dair müntəzəm siyasi məsləhətləşmələr aparılsın. Biz sizi gələn ilin yazında
Varşavaya bu cür məsləhət görüşünə dəvət edirik.
ATƏT çərçivəsində əməkdaşlığımızdan da danışmaq istəyirəm. Polşa Dağlıq Qarabağda münaqişənin
dincliklə nizama salınması yollarının axtarışına nəinki maraq, həm də bu sahədə fəallıq göstərir. Ümidvarıq ki,
qarşıdakı İstanbul zirvə görüşü bu münaqişənin dincliklə nizama salınması yollarının axtarışına yeni təkan, yeni
impuls verəcəkdir. Artıq dediyim kimi, biz bu münaqişənin dincliklə nizama salınması yollarının axtarışında
bundan sonra da fəallıq göstərəcəyik. Bu gün biz prezident Heydər Əliyevlə həmin məsələ barəsində çox söhbət
etdik.
Regional miqyasda əməkdaşlığımızı nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Ötən il Polşa İpək yolunun, yəni
regionlarımızı birləşdirə biləcək nəqliyyat marşrutlarının bərpası məsələsinə dair Bakıda keçirilən konfransda
iştirak etmişdir. Prezident Heydər Əliyevlə birlikdə biz sentyabrda Yalta konfransında iştirak etmişik. Bu
konfrans Baltik dənizi və Qara dəniz hövzələri, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Avropa dövlətlərinin regional
əməkdaşlığı məsələləri ilə məşğul olmuşdur.
Biz Xəzər dənizindəki, o cümlədən Azərbaycandakı iri neft yataqları haqqında, bu neftin Qərbi Avropa
ölkələrinə nəqlindən də danışdıq. Biz neftin Xəzər bölgəsindən Avropaya nəqli, çatdırılması ilə bağlı iri
layihələrin həyata keçirilməsində iştirak etməyə hazırıq.
Cənab prezident, icazə verin, Azərbaycan torpağında olduğumuz ilk dəqiqələrdən qarşılaşdığımız
qonaqpərvərliyə, səmimiyyətə və mehribanlığa görə bir daha təşəkkür edim. Prezident Heydər Əliyevlə artıq
səkkizinci görüşümün, nəhayət, Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar sevincimi ifadə etmək istəyirəm. Biz Parisdə,
Lissabonda, Vaşinqtonda, habelə Varşavada görüşmüşük. Çox şadam ki, bu gün və sabah Bakıdayam. Sizə
təşəkkür edirəm.
***
S u a l: Qarşılıqlı maraq doğuran beynəlxalq problemlər, o cümlədən Rusiyanın Şimali Qafqaz
bölgəsində vəziyyət görüş zamanı müzakirə edildimi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bu məsələ barəsində ətraflı fikir mübadiləsi apardıq.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Bəli, biz bu barədə danışdıq. Mən öz narahatlığımı ifadə etdim,
amma qərar Rusiyanın əlində, Moskvadadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlavə edim ki, Rusiya ilə həmsərhəd olan və Şimali Qafqaz respublikaları ilə çox
sıx əlaqələrə malik bir ölkə kimi Azərbaycan çox istəyir ki, Şimali Qafqazda sülh və sakitlik tez bir zamanda
bərqərar edilsin.
S u a l: Sual Polşa Respublikasının prezidenti cənab Aleksandr Kvasnevskiyədir. İpək yolunun
bərpasına dair layihədə Polşanın iştirakı necədir və siz bu istiqamətdə nə kimi addımlar atmısınız?
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Əvvəla, biz ötənilki konfransda iştirak etmişik və bu layihədə
marağımız var. İndi əlaqədar nazirliklər və baş idarələr onun üzərində işləyirlər. Əlbəttə, istərdik ki, Avropanın
bir hissəsi bütün Avropa nəqliyyat infrastrukturuna qoşulsun - bu infrastruktur neft və qazın nəqli üçün boru
kəmərləridir. Əlbəttə, siyasi iradə var, amma bu, iri maliyyə tədbiridir, ondan ötrü çox böyük məbləğdə vəsait
gərəkdir və bir korporasiya bunun öhdəsindən gələ bilməz. Beynəlxalq təşkilatlar və neçə-neçə dövlət bu
məsələyə qoşulmalıdır.
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S u a l: Sual hər iki prezidentədir. NATO-da Azərbaycanın maraqlarını təmsil etməyə hazır olmaq
barədə Polşa nümayəndə heyətinin bugünkü bəyanatını və eyni zamanda bu strukturla «Sülh naminə
tərəfdaşlıq» Proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyəti haqqında Azərbaycanın daim
verdiyi bəyanatları nəzərə alaraq, hazırda Gürcüstan kimi, Azərbaycan da ümid bəsləyə bilərmi ki, yaxın
beş il ərzində o, həmin təşkilatın üzvü ola biləcəkdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən dedim və təkrar edirəm ki, biz Şimali Atlantika İttifaqı Şurası ilə «Sülh
naminə tərəfdaşlıq» Proqramının həyata keçirilməsində artıq fəal əməkdaşlıq edirik. Vaşinqtonda NATO-nun 50
illiyi bayram edilərkən Azərbaycan NATO-nun genişlənməsini dəstəklədiyini bildirdi. Biz Polşanın NATO-nun
üzvü olmasını alqışlamışıq və bu gün bir daha alqışlayırıq. Bu gün razılaşdığımız kimi, Polşa və Azərbaycanın
xarici işlər nazirlikləri xətti ilə aparılacaq siyasi məsləhətləşmələr digər məsələlərlə yanaşı, bu məsələləri də
əhatə edəcəkdir. Gələcəkdə nə olacağını isə həyat göstərəcəkdir.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Sözümü cənab prezident Heydər Əliyevin fikrini tamamladığı
məqamdan başlaya bilərəm. İnteqrasiya proseslərinin nə dərəcədə sürətlə baş verəcəyini həyat göstərəcəkdir.
Bizim heç birimiz Peyğəmbər deyilik və konkret tarix haqqında danışmaq çətindir. Lakin NATO-nun üzvü
kimi, Polşa adı çəkilən strukturlarda – Şimali Atlantika İttifaqı Şurasında və «Sülh naminə tərəfdaşlıq»
Proqramında Azərbaycanın iştirak etməsində olduqca maraqlıdır. Demək istəyirəm ki, Vaşinqton görüşü zamanı
prezident Heydər Əliyevin çıxışında verdiyi dəstəyin böyük əhəmiyyəti və böyük təsiri oldu. Prezident
Klintonla aparılan danışıqlarda həm Gürcüstan tərəfindən, həm də Azərbaycan tərəfindən dəstək verilməsinin
NATO-nun genişləndirilməsi məsələsinə mühüm təsiri oldu.
Bizim vəzifəmiz ilk növbədə mövcud strukturlar çərçivəsində yaxşı əməkdaşlıq etməkdən ibarətdir. Bu
baxımdan, hər iki tərəf - Azərbaycan və Polşa yekdil, həmrəydir və buna hazırdır.
S u a l: Sual cənab Kvasnevskiyədir. Cənab prezident, Polşa beş dövlətin ittifaqı olan GUÖAM-a
nə dərəcədə maraq göstərir? Perspektivdə Polşanın bu ittifaqa qoşulması mümkündürmü? Əgər
mümkündürsə, nə zaman? Mümkün olarsa, Azərbaycan prezidentindən də bu suala öz münasibətini
bildirməyi xahiş edərdim.
A l e k s a n d r K v a s n e v s k i: Bayaq dediyim kimi, biz bu təşkilatla əməkdaşlıq edirik, lakin
üzvlük məsələsi hələlik nəzərdən keçirilmir. Bundan ötrü vaxt gərəkdir, təcrübə toplamaq lazımdır. İndi məhz
belə bir vaxtdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən prezident Aleksandr Kvasnevskinin verdiyi cavabla tamamilə razıyam. Sağ
olun
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ADINDAN POLŞA RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ ALEKSANDR KVASNEVSKİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
27 oktyabr 1999-cu il
Zati-aliləri, Polşa Respublikasının prezidenti cənab Aleksandr Kvasnevski!
Hörmətli İolanta Kvasnevskaya!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Cənab prezident, mənim dəvətimi qəbul etdiyinizə və bu gün Azərbaycana öz rəsmi səfərinizə
başladığınıza görə sizə təşəkkür edirəm.
Polşa prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri ilk səfərdir və şübhəsiz, tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bu səfər
bizə Polşa ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin, sıx əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə
etməyə imkan verir.
Polşa Avropanın ən iri ölkələrindən biridir, zəngin tarixi var. Polyak xalqı özünün bütün tarixi ərzində
qəhrəmanlıq və mərdlik göstərmiş, çox çətinlikləri, çox məhrumiyyətləri aradan qaldırmış, lakin öz milli
ləyaqətini qorumuş, öz mədəniyyətini inkişaf etdirmişdir. Polyak xalqının qismətinə tarixin bir çox faciəli
səhifələri düşmüşdür, o, həmişə azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizə aparmış, ancaq onun mübarizəsi heç
də həmişə uğurla qurtarmamışdır.
Əsrin əvvəllərində dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra, 1939-cu ildə polyak xalqının taleyində yeni
faciə baş vermişdir. Faşist Almaniyasının Polşaya hücumu ilə İkinci Dünya müharibəsi başlanmışdır. Polyak
xalqı öz torpağını, öz ölkəsini mətanətlə və mərdliklə müdafiə etmiş və axıradək əzmkarlıqla dayanmışdır.
Keçmiş tarixdə polyak xalqının itkiləri çox olmuşdur, amma ən böyük itki İkinci Dünya müharibəsi illərində baş
vermişdir, o vaxt Polşa xalqı özünün altı milyondan çox vətəndaşını itirmişdir.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra polyak xalqının, Polşanın həyatının dövrləri də qeyri-adi olmuşdur,
hərçənd Polşa tam dövlət müstəqilliyinə malik idi. Lakin "soyuq müharibə" qurtardıqdan, Berlin divarı
dağıldıqdan, Varşava müqaviləsi süquta uğradıqdan sonra polyak xalqı tam azadlıq və müstəqillik qazandı və
ötən illər ərzində Polşa yüksək sürətlə inkişaf edir.
Polyak xalqı dünyaya elm və mədəniyyət sahəsində Kopernik, Adam Mitskeviç, Şopen kimi bir çox
görkəmli şəxslər vermişdir.
Son illər Polşa özünün seçdiyi yolla - demokratiya, tərəqqi, azadlıq, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir və
böyük uğurlara nail olmuşdur. Ən başlıcası budur ki, Polşa Avropada, bütün dünya birliyində layiqli yer
tutmuşdur. Polşa Avropa Şurasının, bir çox Avropa təşkilatlarının üzvüdür, NATO-nun üzvü olmuşdur. Şübhə
etmirəm ki, Polşanın Avropa Birliyinə üzv olmaq səyləri də uğurla qurtaracaqdır.
Biz polyak xalqının azad demokratik inkişaf üçün nəhayət imkan əldə etməsinə şadıq və Polşanın gözəl
gələcəyinə inanırıq.
Son illər bütün dəyişikliklərində, yəni Polşanın son vaxtlardakı bütün nailiyyətlərində - iqtisadi
islahatların aparılmasında, iqtisadiyyatın, sosial sahənin inkişafında və xüsusən Polşanın beynəlxalq miqyasda
nüfuz və rolunun artmasında Polşa prezidentinin, dostumuz Aleksandr Kvasnevskinin olduqca böyük rolu var.
Polyak və Azərbaycan xalqları arasında münasibətlər qədim və zəngin tarixə malikdir. Bunu sübut edən
bir çox parlaq səhifələr var. Azərbaycan və polyak xalqları arasında əlaqələrin və münasibətlərin nə qədər qədim
olduğunu söyləmək üçün yalnız bir neçə ştrixi qeyd edə bilərəm. Hələ orta əsrlərdə, XV əsrdə Azərbaycan
hökmdarları Uzun Həsənin və Şah Abbasın Polşa kralı ilə birbaşa əlaqələri vardı, fəal ticarət gedirdi,
Azərbaycan Polşaya çox mallar, o cümlədən də gözəl Azərbaycan xalçaları göndərirdi.
Polyak xalqının Azərbaycan xalqı ilə əlaqələrini göstərən faktlar XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində
xüsusilə çoxdur. Məlumdur ki, Polşanın və Azərbaycanın tərəqqipərvər adamları - çar Rusiyası Dövlət
Dumasının deputatları "Nasional" fraksiyasında fəal əməkdaşlıq edərək, muxtariyyət uğrunda mübarizə
aparırdılar.
Polşa mədəniyyətinə və ədəbiyyatına azərbaycanlıların marağının da böyük tarixi var. Hələ 1912-ci ildə
çar Dövlət Dumasının üzvü, "Nasional" fraksiyasına daxil olmuş Əlimərdan bəy Topçubaşov görkəmli polyak
şairi Adam Mitskeviçin şerlərini tərcümə etmiş və bu şerləri məşhur bəstəkar, Azərbaycanın professional opera
musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəyov özünün "Azərbaycan" qəzetində dərc etmişdir.
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Polşanın və Azərbaycanın siyasi xadimləri arasında əlaqələr Azərbaycanda XX əsrin 18-20-ci illərində,
Şərqdə ilk dəfə Azərbaycanda demokratik dövlət - Xalq Cümhuriyyəti qurulan dövrdə xüsusilə sıx olmuşdur.
Hökumətin tərkibində polyaklar da vardı. Azərbaycanın ilk demokratik hökuməti ordusunun baş qərargah rəisi
polyak Sulkeviç idi. 1918-ci ildə Azərbaycanda ilk demokratik hökumətin banilərindən biri Məmməd Əmin
Rəsulzadənin polyak Pilsudski ilə fəal əməkdaşlığı tarixə yaxşı məlumdur. Mühacirət illərində Məmməd Əmin
Rəsulzadə bir çox illər Polşada yaşamış və onun arvadı Vanda polyak qızı idi.
XIX əsrin axırlarında və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda çoxlu polyak olmuşdur, onlar yaşayır,
çalışırdılar, bir çoxu Azərbaycan sənayesini və mədəniyyətini inkişaf etdirirdi. Əsrin əvvəllərində Azərbaycan
neft sənayeçiləri və xarici şirkətlərin nümayəndələri tərəfindən tikdirilmiş və memarlıq baxımından gözəl olan
bir çox binalar polyak arxitektorlar Ploşko və Qoslavskinin layihələri əsasında ucalmışdır. Azərbaycanda
dənizdə neft hasilatı layihəsini ilk dəfə polyak mühəndisi Pototski həyata keçirmişdir. Bu, 20-ci illərin
əvvəllərində olmuşdur. 50 ildən artıqdır ki, Azərbaycan neftçiləri Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft
və qaz yataqlarının sənaye üsulu ilə işlənilməsi ilə fəal məşğul olurlar və çoxlu neft çıxarmışlar, ən başlıcası isə,
neft və qazla zəngin olan yataqlar kəşf etmişlər. 20-ci illərin əvvəllərində məhz dənizdə neft hasilatı sahəsində
mühəndis Pototskinin əməyi bizim üçün mühümdür.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Polşa ilə Azərbaycan arasındakı sıx dostluq
münasibətlərindən böyük məmnunluqla danışa bilərik. Polşa Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanımış ilk
ölkələrdən biridir. Biz beynəlxalq təşkilatlarda fəal əməkdaşlıq etmişik. Polşanın Azərbaycana dəstək verməsinə
dair faktlar olduqca çoxdur. 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair sənədin qəbul olunması məsələsi böyük
çətinliklə həll edilərkən, Polşa Azərbaycanı fəal dəstəkləmiş və ATƏT-in bu məsələ barəsində məlum
bəyanatına səsvermiş 53 ATƏT ölkəsindən biri olmuşdur.
Biz bunu da Polşanın böyük nailiyyətləri sayırıq ki, indi Polşa Avropanın bütün strukturlarında öz yerini
tutmuş və NATO-nun üzvü olmuşdur. Polşa NATO-nun ən şərq ölkəsidir. Biz Polşa ilə Şimali Atlantika İttifaqı
Şurasında, NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramında fəal əməkdaşlıq edirik. Polşanın nümunəsinin
bizim üçün böyük əhəmiyyəti var. Biz onun təcrübəsini, əlbəttə, öyrənirik və mənə elə gəlir ki, bu məsələ
barəsində gələcək məsləhətləşmələrimizin bizim üçün böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
Azərbaycan prezidentinin 1997-ci ilin avqustunda Polşaya səfəri və Polşa prezidentinin bu gün
Azərbaycana səfəri elə hadisələrdir ki, onlar ölkələrimiz arasında daha sürətli inteqrasiyanı, dostluq
münasibətlərimizin inkişafını, əməkdaşlığımızın genişlənməsini təmin edir. Hörmətli prezident, sizi əmin edə
bilərəm ki, Azərbaycan Polşa ilə dostluğu, bizim aramızdakı xoş və gözəl münasibətləri, bütün sahələrdə
əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir və Polşa ilə dostluğu bundan sonra da həmişə qoruyub saxlayacaqdır.
Cənab prezident, dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən sonra ötən səkkiz ildə Azərbaycanın keçdiyi
mürəkkəb yol sizə məlumdur. Bizim üçün ən çətini, bəlkə də ən faciəlisi budur ki, 1991-ci ilin axırlarında dövlət
müstəqilliyi əldə edilərkən, Azərbaycan Ermənistanla üç ildən çox hərbi münaqişə, əslində müharibə
vəziyyətində idi, Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətini qoparıb özünə birləşdirmək məqsədi ilə
Azərbaycan xalqına qarşı təcavüz etmişdir. Bu təcavüz, bu müharibə Azərbaycana olduqca böyük ziyan vurmuş,
çoxlu insan həlak olmuş, çoxlu qan tökülmüşdür və müxtəlif səbəblər üzündən Ermənistan silahlı birləşmələri
nəinki Dağlıq Qarabağ vilayətini, həm də Dağlıq Qarabağ ətrafında yalnız azərbaycanlıların məskunlaşdığı
böyük bir ərazini işğal edə bilmişlər. Beləliklə, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələrinin
işğalı altındadır, bir milyondan artıq azərbaycanlı Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğal etdikləri torpaqlardan
didərgin salınmışdır, onlar çox ağır şəraitdə, əksəriyyəti də çadırlarda yaşayır.
Cənab prezident, şadam ki, siz Azərbaycana səfərinizin proqramında öz ev-eşiyindən, öz torpağından və
hər şeyindən məhrum edilmiş qaçqınların yaşadıqları yerlərdən birinə getməyi də nəzərdə tutmusunuz.
Doğrudur, onlar Bakıda, amma hər halda yaşayış üçün münasib olmayan binalarda yerləşir. Lakin sabah siz
onları gördükdə, təsəvvür edin ki, qaçqınlar - öz ev-eşiklərindən, öz yurdlarından didərgin salınmış, qışda da,
yayda da çadırlarda yaşayan azərbaycanlılar necə ağır vəziyyətdədirlər.
Bütün itkilərə, Azərbaycana vurulmuş çox böyük maddi və mənəvi zərərə, vətənin müdafiəsi zamanı
qurbanlar verilməsinə baxmayaraq, biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama salınması
mövqelərində durmuşuq. Ümidvarıq ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin - Rusiyanın, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın köməyi ilə, bütün Dünya Birliyinin köməyi ilə biz münaqişənin sülh yolu ilə
aradan qaldırılmasına, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə, yurd-yuvasından qovulmuş bütün
insanların öz evlərinə qayıtmasına nail ola biləcəyik.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini belə ağır şəraitdə əldə etmişdir və təbii ki, Azərbaycan
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Respublikasının müstəqil dövlətinin təşəkkülü müharibə ilə əlaqədar bir çox çətinliklərlə olmuşdur. Müxtəlif
dövlət çevrilişi cəhdləri ilə, ayrı-ayrı silahlı dəstələrin qanunsuz hərəkətləri ilə və ümumiyyətlə, Azərbaycanda
sabitsizliklə, - bu sabitsizlik 1993-cü ildə ölkəmizi vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxarmışdı, - bağlı ölkənin
daxilində də çox çətinliklər olmuşdur.
Biz bu çətinlikləri, əlbəttə, böyük əziyyətlə dəf etdik. Azərbaycanda biz demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət quruculuğu, həyatın bütün sahələrini demokratikləşdirmək, ümumbəşəri dəyərləri Azərbaycan xalqının
milli, mənəvi, əxlaqi dəyərləri ilə inteqrasiyada, sintezdə bərqərar etmək yoluna qətiyyətlə qədəm qoyduq. Biz
bazar iqtisadiyyatının inkişafı yoluna qətiyyətlə qədəm qoyduq və Azərbaycanın qapılarını xarici sərmayələrə
açdıq ki, bu da öz müsbət nəticələrini verir. Biz siyasi, sosial, iqtisadi islahatları, özəlləşdirməni, torpağın
kəndlilərə verilməsini və bu cür bir çox digər tədbirləri müvəffəqiyyətlə həyata keçiririk. Məhz bunun sayəsində
biz iqtisadiyyatın vəziyyətində dönüşə nail ola bilmişik. 1995-ci ildə biz Azərbaycan iqtisadiyyatının artım
sürətinin ildən-ilə geriləməsini dayandırmağa, iqtisadiyyatın inkişafını təmin etməyə müvəffəq olduq. Son
illərdə ümumi daxili məhsulun artım sürəti orta hesabla 5,6 faiz, bəzən isə hətta 7 faiz təşkil edir. Biz sənaye və
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artımına nail olmuşuq. Lakin bütün bunlar başlanğıc addımlardır, yəni
iqtisadiyyat sahəsində həyata keçirdiyimiz konkret praktiki tədbirlərin ilk nəticələridir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan bir çox iqtisadi çətinliklər çəkir, bizdə həll edilməmiş çoxlu sosial
problemlər var, xalqımızın rifahının lazımi səviyyəsini hələlik təmin edə bilmirik və bunun da səbəbi aydındır.
Bu, əvvəla, keçid dövrünün şəraiti ilə, ikincisi isə, onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın bir milyon sakini hər halda
qaçqın vəziyyətindədir və onların əksəriyyəti işləmir. Ancaq biz nikbin insanlarıq. İnanırıq ki, gördüyümüz və
görəcəyimiz bütün işlər iqtisadiyyatda, sosial sahədə durmadan yüksəlişi, xalqın həyat səviyyəsinin
yaxşılaşmasını təmin edəcəkdir.
Biz bütün bunlarda Polşanın çox zəngin və qiymətli təcrübəsindən bəhrələnirik. Bilirik ki, son illərdə
Polşa iqtisadiyyatın inkişafında böyük müvəffəqiyyətlər qazanmışdır. Ölkəyə böyük həcmdə xarici sərmayələr
gəlir, tikinti işləri gedir. Bütün bunlar Polşa hökumətinin və ən əvvəl ölkənin prezidenti hörmətli Aleksandr
Kvasnevskinin düzgün iqtisadi siyasətinin nəticəsidir. Buna görə də biz Polşa ilə Azərbaycan arasında dostluq
münasibətlərini təcrübə əldə etmək üçün də, qarşılıqlı yardım, əməkdaşlığın inkişafı üçün də mühüm amil kimi
qiymətləndiririk.
Mən 1997-ci ilin avqust ayında Polşada olarkən Varşava, onun bəzi məhəllələri ilə tanış ola bildim. Bu
şəhərin büsbütün dağıldığını təsəvvür etmək çətindir. Yeri gəlmişkən, tarixi binalarla əhatələnmiş bir meydana
getməyimi xatırlayıram. Orada ziyafət verildi, sonra isə biz həmin meydanda pivə içdik. Orada çox sayda gözəl
evlər var, özü də heç biri digərinə bənzəmir. Bizə dedilər ki, bunların hamısı tamamilə dağıdılmışdı. İndi isə
bütün bunlar bərpa olunub, özü də necə vardısa, o cür. Bu, bir daha onu göstərir ki, polyak xalqı necə nəhəng
intellektual potensiala, çox böyük hünərə və mətanətə malik xalqdır.
Hörmətli prezident, Sizə, Polşadan gəlmiş bütün qonaqlara Azərbaycan xalqının polyak xalqına olan ən
dərin hörmət hisslərini çatdırıram. Bəyan edirəm ki, biz dostluğumuzu, əməkdaşlığımızı bundan sonra da inkişaf
etdirəcək və möhkəmləndirəcəyik.
Müstəqil Polşanın şərəfinə badə qaldırmağı təklif edirəm!
Qəhrəman polyak xalqının şərəfinə!
Polyak xalqının əldə etdiyi böyük uğurların şərəfinə!
Polşa-Azərbaycan dostluğunun şərəfinə!
Polşanın prezidenti, mənim hörmətli dostum Aleksandr Kvasnevskinin və onun xanımı hörmətli İolanta
Kvasnevskayanın şərəfinə!
Sizin sağlığınıza!
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN DƏVƏTİ İLƏ
QARDAŞ ÖLKƏYƏ QISAMÜDDƏTLİ İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
31 oktyabr 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, səfərinizin məqsədi barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm.
C a v a b: Səfərin məqsədi elan olunubdur. Mən Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, hörmətli dostum,
qardaşım Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə həmin ölkəyə iki günlük səfərə gedirəm. Mən bu gün İstanbula, sabah
səhər tezdən isə zəlzələ olan yerə - Kocaeli diyarına gedəcəyəm. Orada zəlzələdən zərər çəkmiş yerlərlə tanış
olacağam.
Kocaeli Universitetində dərslər indiyə qədər açılmayıbdır, sabah orada dərslər başlanacaqdır. Həmin diyarda
Süleyman Dəmirəl adına Mədəniyyət Mərkəzi vardır. Biz o mərkəzdə və Kocaeli Universitetində hörmətli
Süleyman Dəmirəl ilə bərabər olacağıq. Sonra onunla bipgə Ankaraya uçacağıq. Mənim arzum, istəyim o idi ki,
noyabrın 1-də Ankaraya gedib Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu hörmətli
Süleyman Dəmirəlin doğum gününü - 75 illiyini təbrik edim. Ancaq onlar proqramı dəyişiblər. Sabah gərək ki,
saat 17.30-da Çankaya köşkündə mənə beynəlxalq Atatürk sülh mükafatının təqdim edilməsi mərasimi
olacaqdır. Ondan sonra isə mən dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəli təbrik edəcəyəm. Bunun üçün ayrıca
mərasim olacaqdır.
Məqsədimiz bundan ibarətdir. Bundan sonra isə zəlzələdən zərər çəkmiş insanların müalicə olunduğu
xəstəxanaya gedəcəyəm, onlara baş çəkəcəyəm, onları ziyarət edəcəyəm. Ayın 2-də isə Bakıya dönəcəyəm.
Məqsədimiz bundan ibarətdir.
S u a l: Cənab prezident, Sizcə, Ermənistanda yaranmış vəziyyət sülh danışıqlarına mənfi təsir edə
bilərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, həm Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan, həm Rusiyanın xarici işlər naziri İqor
İvanov, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Stroub Telbott artıq neçə dəfə bəyanat
veriblər, xüsusən Ermənistan bəyanət veribdir ki, birincisi, Ermənistanda baş vermiş faciəli hadisələrin, terror
hadisələrinin Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması,
tənzimlənməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İkincisi, onlar eyni zamanda bəyanat veriblər ki, bu hadisə sülh
prosesinə mane olmayacaqdır. Siz bunları bilirsiniz, amma mən də sizə deyirəm.
S u a l: ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə bir sülh müqaviləsi imzalana bilərmi?
C a v a b: ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə çox müqavilələr imzalanacaq, ola bilər, bu müqavilə də imzalansın.
S u a l: Cənab prezident, müxalifət qüvvələri son istefaları özlərinə xeyir olan variantda təqdim
edirlər. Bu məsələyə münasibətiniz necədir?
C a v a b: Onlar hər şeyi tərsinə təqdim edirlər. Sağ olun.
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İSTANBUL ŞƏHƏRİNİN ATATÜRK ADINA HAVA LİMANININ ŞƏRƏF SALONUNDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
31 oktyabr 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Ermənistanda son terror hadisəsinin baş verməsi bir təsadüfdürmü və Siz
bu barədə nə düşünürsünüz?
C a v a b: Bilirsiniz, bu olaylar artıq hamıya məlumdur. Sizə də məlumdur. Ermənistanda olan olaylar
terrordur. Biz hər zaman terrorun əleyhinə olmuşuq, bu gün də terrorun əleyhinəyik. Ancaq bu terror
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə mane olmayacaqdır.
Çünki Ermənistanın cümhur başqanı və digər şəxslər belə bəyanat veriblər ki, birincisi, bu terrorun ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İkincisi, bu, onların daxili işidir. Üçüncüsü,
bu məsələ, bu olay bizim sülh danışıqlarımıza mane olmayacaqdır və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi prosesinə maneçilik törətməyəcəkdir. Daha kimin nə sözü var?
S u a l: Ermənistandakı həmin hadisədən sonra bu ölkənin hökumətində bir böhran əmələ gəlmişdir.
Ermənistan prezidentinin istefaya getməsi barədə də iddia var. Əgər Ermənistan hökumətində rəhbərlik
dəyişirsə, bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına mənfi təsir göstərə
bilərmi və bu sahədə problem olacaqmı?
C a v a b: Bilirsiniz, insanlar dəyişməyiblər. İndi kimsə terrordan vəfat edibdir, kimsə yaşayır. Ancaq həyat
davam edir. Ona görə də hesab edirəm ki, - mən dedim, bir də bəyan edirəm, - həm Ermənistan rəsmilərinin, o
cümlədən cümhur başqanının, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, o cümlədən dövlət katibinin yardımçısı
Telbotun, - hansı ki, indi Yerevandadır, - həm də Rusiyanın xarici işlər naziri İvanovun verdiyi bəyanatlardan
belə görünür ki, bu, Ermənistanın daxili məsələsidir, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə heç bir aidiyyəti
yoxdur və bizim sülh prosesinə heç bir maneçilik törətməyəcəkdir.
Amma sülh prosesi uzun bir prosesdir. Neçə ildir, 1994-cü ilin may ayından atəşkəs yaratmışıq. O vaxtdan
da danışıqlar aparırıq. Amma hələ bir nəticəyə gəlməmişik. Danışıqlar bundan sonra da gedəcəkdir. Amma sülh
barədə danışıqlar gedəcəkdir. Yəni biz, Azərbaycan bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
S u a l: Cənab prezident, noyabrın 18-19-da ATƏT-in İstanbulda keçiriləcək zirvə toplantısında
Dağlıq Qarabağla bağlı bir anlaşmanın imzalanması mümkündürmü və Siz belə bir sazişin
imzalanmasını gözləyirsinizmi? Eyni zamanda bu zirvə görüşü zamanı Bakı-Ceyhan neft kəməri barədə
də sazişin imzalanması gözlənilirmi?
C a v a b: Birincisi, o günlərə qədər yaşayaq, onda hər şey məlum olacaqdır. İkincisi, mən təəccüb edirəm
ki, artıq Bakı-Ceyhan barəsində mənə sual vermirlər. Çünki bir neçə il bundan öncə mən Türkiyəyə - ya
İstanbula, ya Ankaraya gələndə mənə hamı sual verirdi ki, Bakı-Ceyhan nə oldu? Allaha şükür olsun ki, indi siz
də rahatsınız, biz də rahatıq ki, Bakı-Ceyhan boru kəməri məsələsi çözülüb. Keçən il, düz bir il bundan öncə
Ankarada biz böyük bir bəyannamə imzaladıq. Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan
cümhur başqanları və Amerika Birləşmiş Ştatlarının enerji naziri Riçardson bunu imzaladılar. Amma bu bir il
müddətində Bakı-Ceyhan boru xətti ilə əlaqədar çox gərgin iş gedibdir. Bəyannaməni imzaladıq, ancaq bu boru
xəttinə aidiyyəti olan şirkətlər, - hansı ki, konsorsiuma daxildirlər və Xəzərin Azərbaycan sektorunun bir
hissəsində, «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarında neft istehsalı ilə məşğuldurlar, neft çıxarmaqla
məşğuldurlar, - onlar bu boru xəttinin dəyəri haqqında, qiyməti haqqında fərqli fikirdə idilər.
Ona görə də siz onu bilməlisiniz, - o vaxtdan bir ildir ki, Azərbaycan bu barədə çalışır. Azərbaycanın
nümayəndə heyəti daim - ya Ankarada, ya İstanbulda, ya Nyu-Yorkda, ya Vaşinqtonda bu məsələnin çözülməsi
ilə məşğul olur. Bu gün də bizim nümayəndə heyətimiz Ankaradadır və Türkiyə ilə bərabər bu işləri görürük.
Biz istəyirik ki, hazır olsun.
Nəhayət, bir çətin, ağır məsələ var idi. Bu, ondan ibarət idi ki, konsorsiuma daxil olan xarici ölkələrin
şirkətləri tələb edirdilər ki, əgər Bakı-Ceyhan boru xəttinin qiyməti, dəyəri 2,4 milyard dollardan artıq olsa,
onda bu dəyəri, vəsaiti Türkiyə ödəməlidir. Çünki onlar deyirdilər ki, bu, 3 milyard, yaxud 3,7 milyard dollar
olacaqdır. Türkiyə isə hesabladı və dedi ki, 2,4 milyard olacaqdır. Biz də belə fikirdəyik ki, bu, belə olacaqdır.
Ancaq sonra belə bir məsələ meydana çıxdı ki, əgər belə olmasa, yəni şirkətlər dedilər ki, əgər tikintinin dəyəri
2,4 milyard dollardan artıq olsa, onda bunu Türkiyə ödəməlidir. Bir neçə ay danışıqlar bundan ötrü getdi.
Sonra hörmətli dostum, cümhur başqanı, əziz Süleyman Dəmirəl oktyabrın 18-də Azərbaycanda olarkən biz
bu məsələni bir də müzakirə etdik. Məndən rica etdilər bu şirkətlərlə danışım ki, onlar Gürcüstan və Azərbaycan
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torpaqlarından keçən boru xəttinin riskini öz üzərinə götürsünlər. Türkiyə isə Türkiyə ərazisindən keçən boru
xəttinin riskini, yəni 2,4 milyarddan artıq olanı öz üzərinə götürəcəkdir. Biz də bu işi apardıq və şirkətlər də
artıq buna razılıq veriblər. Ona görə də Bakı-Ceyhan məsələsi həll olunubdur və güman edirəm ki, ATƏT-in
zirvə toplantısı zamanı burada, İstanbulda bunu tamam imzalayacağıq.
S u a l: Cənab prezident, bu boru xəttinin, yəni Bakı-Ceyhanın yanından Türkmənistan və
Azərbaycan qazı üçün paralel bir kəmərin çəkilməsi barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: O da indi bir mövzudur. Danışıqlar gedir. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ TƏKBƏTƏK
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara, Çankaya köşkü
1 noyabr 1999-cu il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Əziz dostum, qardaşım, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi! Sizi
salamlayır, Türkiyəyə gəlişinizdən son dərəcə sevinc duyuram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məni mehribancasına qarşıladığınıza və səmimi qonaqpərvərliyə görə dərin
minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün Azərbaycan xalqı və şəxsən öz adımdan türk xalqlarının lideri olan Sizi
anadan olmağınızın 75 illiyi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm, Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik,
türk dünyasının rifahı naminə yorulmaz fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Mən də Sizi Beynəlxalq Atatürk Sülh
mükafatına layiq görülməyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edir, regionda sülhün, təhlükəsizliyin bərqərar
edilməsi yolunda göstərdiyiniz səyləri yüksək qiymətləndirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, cənab prezident. Mən Sizə də, türk xalqına da minnətdarlığımı
bildirirəm. Mən baş vermiş zəlzələdə zərər çəkənlərin dərdinə şərik olur, ölənlərə rəhmət, qalanlara səbir və
salamatlıq arzulayıram. Sizinlə birlikdə zəlzələnin mərkəzi Kocaelidə, İzmitdə olarkən orada çadırlarda
müvəqqəti yerləşdirilmiş insanlarla görüşərkən mən də Sizin kimi zəlzələnin nəticələrinin tezliklə aradan
qaldırılması üçün görüləcək tədbirlər barədə fikirləşdim. Azərbaycan xalqı qardaş türk xalqına hər cür kömək
etməyə hazırdır.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Təşəkkür edirəm. Doğrudan da baş vermiş fəlakətlə əlaqədar Azərbaycan
birincilər sırasında köməyə gəldi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə xalqı belə ağır şəraitdə əsl qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, dözümlülük
nümayiş etdirdi. Müharibə şəraitində yaşayan Azərbaycan xalqı da bu gün hələ ki, torpaq itkisinə, erməni
təcavüzü ilə bağlı müsibətlərə dözür, hələ də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına
yönəldilmiş nizamasalma prosesinin uğurla başa çatacağına ümid edir.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Münaqişənin sülh yolu ilə həlli sahəsində Azərbaycanın və prezident
Heydər Əliyevin səyləri Türkiyə tərəfindən dəstəklənir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim birgə işlərimiz çoxdur. Xəzərin zəngin enerji ehtiyatlarının dünya
bazarlarına çıxarılması üçün Bakı-Ceyhan əsas neft kəməri layihəsinin reallaşdırılması sahəsində böyük işlər
görülür. Biz bu işlərin uğurla başa çatması üçün əlimizdən gələni etməliyik.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Bəli, biz buna əminik. Həm Türkiyə, həm Azərbaycan bütün regional
məsələləri birlikdə və uğurla başa çatdırmaq əzmindədir.
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TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTLƏRİNİN KOCAELİ BÖLGƏSİNİN
«KÖSƏKÖY» HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏR QARŞISINDA BƏYANATLARI
1 noyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev İstanbulun Atatürk adına hava limanının xüsusi
terminalından Türkiyənin Kocaeli bölgəsinə yola düşdü.
Dövlətimizin başçısını İstanbul şəhərinin valisi Erol Çakır, İstanbul bələdiyyə başqanı Əli Müfid Qurtuna,
qarnizon rəisi Atilla Qurtaran, terminalın komutanı Gürkan GülaKız və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.
Prezident Heydər Əliyev İstanbul şəhərinin valisi Erol Çakırı Azərbaycana səfərə dəvət etdi.
Kocaelinin "Kösəköy" hava limanında Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi Türkiyə prezidenti Süleyman
Dəmirəl dostcasına, qardaşcasına qarşıladı.
Respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyev onu qarşılamağa gəlmiş Kocaeli valisi Kamal Önal, hökumət
üzvləri, bu bölgədən seçilmiş millət vəkilləri, iş adamları ilə də səmimi görüşdü.
Heydər Əliyev və Süleyman Dəmirəl hava limanının şərəf salonunda buraya toplaşmış yerli və xarici
ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri qarşısında bəyanat verdilər.
Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin bəyanatı
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Sizin bu nəzakətinizə görə hamınıza təşəkkür edirəm. Hamınıza məndən çox yaşamağı arzulayıram.
Mənim yaşımda olduğunuz zaman məsələlərə bugünkü baxışınızdan fərqli baxacaqsınız. Amma siz öz
ömrünüzü yaşayın və hansı yaşı istəyirsinizsə ona da çatın. Gəncliyinizi uğurla keçirin. Orta yaşa gəldiyiniz
zaman gənclik dövrünüzdəki imkanlar əlinizdə olmayacaqdır. Mənim yaşımda olduğunuz zamanda da öz
dövrünüzü yaşayın. Allaha şükürlər olsun ki, ötən 75 ili sağlam şəkildə keçmişəm və buraya qədər gəlmişəm.
Bunun 50 ilini dövlət və millətə xidmətə həsr etmişəm. İndi də qarşıda nə qədər ömrüm var- bilmirəm, amma bu
zaman içərisində də harada olduğum, hansı vəziyyətdə olduğum əhəmiyyətli deyil və yenə də millətimin
xidmətində olacağam. Yanlış başa düşməyin, mənim harada olduğum önəmli deyil. Mən bu ölkənin vətəndaşı
olaraq ölkəmin vəziyyətini düşünməkdə, onun uğrunda çalışmaqda davam edəcəyəm.
İndi hamımız bu dövrə gəlib çıxdıq. Qarşımızda Türkiyə üçün çox gözəl günlər var. Çətin də olsa, uğurlu
günlər var. Biz bütün çətinliklərdən birlikdə çıxaraq bu günə gəldik və daha da qabağa gedəcəyik. Belə bir
məsəl var: «Dağa çıxan aşağıya baxmaz, yuxarıya baxar». Əgər dağa çıxırsınızsa yuxarıya baxacaqsınız.
Hamınıza çox təşəkkür edirəm.
***
S u a l: Hörmətli cümlur başqanım, bugünkü qəzetlərdə dini çəkişmələrlə bağlı yeni bir dini
proqramın hazırlandığı bildirilir. Bu barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm.
C a v a b: O çəkişmələr bir ildir mövcuddur. Bu, yalnız bizim ölkəmizdə deyildir. Yəni təkcə müsəlmanlara
aid deyildir. Bütün dinlərdə buna oxşar çəkişmələr davam etməkdədir. Necə ki, İtaliyada Roma papası ilə Polşa
Universitetinin rektoru Umberti Eku arasında çəkişmələr davam etməkdədir.
İnsan doğulduğu gündən bəri özünə verilən ağlın dəyərini çox bilməmişdir və ya lazım olduğu qədər
bilməmişdir. Bizim inancımıza görə, dünya pozulduqca cənab Allah peyğəmbərlər göndərmiş və dünyanı
düzəltmişdir. Dünya daim çəkişmə halında olmuşdur.
Dinlə dövlət arasında bu gün bir çox yanlış şeylər vardır. Mənim anlatmağa çalışdığım isə cümhuriyyətlə
dini ayırmaqdır. Bunun daha yaxşı başa düşülməsi üçün bilgiləri, düşüncələri artırmaq lazımdır. Həmin proqram
da bunlardan bəhs edir.
M ü x b i r: Keçən il hörmətli prezident Əliyevin doğum gününü qeyd etdiniz. Bu il isə sizin doğum
gününüzdə Azərbaycanın cümhur başqanı sizin yanınızdadır. Aranızda belə bir möhkəm dostluq
münasibətlərinin olduğunu da bilirik.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Bizim aramızda dostluq və qardaşlıq münasibətləri vardır. Əziz qardaşım
hörmətli Heydər Əliyevin mənim yanımda olmasından çox böyük məmnunluq duyuram.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
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Əziz dostum, qardaşım, cümhur başqanı Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mən dünən İstanbula enmişəm, bu gün də buraya, Kocaeliyə gəlmişəm. Mənim dostum, qardaşım,
cümhur başqanı Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə. Amma buraya gəlməyimin iki səbəbi vardır.
Birinci, mənim arzum, istəyim olubdur ki, bu gün qardaşım, əziz dostum, Azərbaycan xalqının böyük dostu,
hörmətli Süleyman Dəmirəlin doğum günü - 75 yaşı tamam olan gün onun yanında olum, onu təbrik edim,
onunla bərabər olum və sevincimi bölüşdürüm. Eyni zamanda mən bu gəlişimlə istədim ki, zəlzələ bölgəsində
olum və burada görülən işlərlə tanış olum, bugünkü vəziyyətlə tanış olum. Hörmətli dostum, əziz qardaşım
Süleyman Dəmirəl başqa bir mərasim də yapıbdır, orada da iştirak edəcəyik.
Ona görə də mən indi burada, Kocaelidəyəm, zəlzələnin ən şiddətli, ən dəhşətli yerindəyəm. Biz Azərbaycan
olaraq, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti zəlzələ olan kimi Türkiyəyə əlimizdən gələn yardımı etdik,
Türkiyəyə nə mümkün idi – bunu etdik və mən məmnunam ki, bizim bu yardımımızdan Türkiyə cəmiyyəti,
xalqı, vətəndaşları və əziz dostum, cümhur başqanı Süleyman Dəmirəl məmnun olmuşlar.
Xüsusən indi mən hərbi vertolyotla gələrkən neftayırma zavoduna baxırdım. Çox böyük zavoddur.
Azərbaycanda da bunlardan vardır. Zavodda yanğının söndürülməsində Azərbaycan vətəndaşlarının,
yanğınsöndürənlərin xidmətlərini o vaxt sizin mətbuat da, hamı da yüksək qiymətləndirdi. Mən məmnunam ki,
bunu da gördüm. İndi buraya gəlmişik. Bizim burada bir neçə ziyarətimiz vardır. Ancaq bu gün mənim üçün
çox əziz gündür. Bu gün mənim dostum, qardaşım, Azərbaycan xalqının böyük dostu, Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti, cümhur başqanı, türk dünyasının lideri, türk xalqının ən böyük oğlu, təkcə Türkiyə xalqının yox,
bötün türk xalqlarının ən böyük oğlu Süleyman Dəmirəlin 75 yaşı tamam olur. Mən çox şadam, çox sevinc
içindəyəm ki, bu gün buradayam, Türkiyə torpağındayam, qardaşım, dostum Süleyman Dəmirəlin yanındayam
və onu şəxsən təbrik etmək imkanına malik olmuşam.
Əziz qardaşım, siz burada mətbuat nümayəndələrinə bir neçə dəyərli söz dediniz, onlara tövsiyələrinizi
verdiniz. Hansı yaşa gələcəksiniz - yaşayın. Allah hamıya sizin kimi xoşbəxt həyat bəxş etsin! Allah hamıya
sizin kimi çox mənalı həyat bəxş etsin! Çünki 75 il yaşamaq, bəlkə də 100 il yaşamaq, təkcə yaşamaq elə bir
böyük iş deyildir. İnsan doğulanda onun nə qədər yaşayacağı alnında yazılır. Ancaq bu 75 ilin 50 ilini siyasətdə,
dövlət işində, xalqa xidmətdə keçirən Süleyman Dəmirəl xoşbəxt bir insandır. Ona görə də mən arzu edirəm ki,
hamı sizin kimi belə bir xoşbəxt həyat yaşamış olsun.
Mən bu gün sizə uzun-uzun ömür arzulayıram. Siz bu yaşınızda çox gümrah, çox güclü, çox zəkalı və çox
təcrübəli bir insansınız. Ona görə də siz Türkiyəyə lazımsınız, türk xalqlarına lazımsınız, Azərbaycana
lazımsınız. Hesab edirəm ki, bizim bu sözlərimizi eşidən cənab Allah sizi qoruyacaq, saxlayacaq və siz bundan
sonra gələcəkdə də bütün xalqlarımıza çox böyük faydalar verəcəksiniz. Mən sizi təbrik edirəm, sizə cansağlığı
arzu edirəm. Bütün Türkiyə xalqına sevgi, məhəbbətimi bildirirəm.
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«İNTERTEKS» BEYNƏLXALQ MƏRKƏZİNDƏ ÇIXIŞI
Kocaeli bölgəsi, Saraybaxça qəsəbəsi
1 noyabr 1999-cu il
Türkiyənin cümhur başqanı, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli vali!
Hörmətli dostlar, mətbuat nümayəndələri, qardaşlar və bacılar!
Avqust ayının 17-də və 18-də burada, Türkiyədə, İstanbulun yanında, Kocaelidə, İzmitdə baş vermiş
zəlzələ Türkiyəni sarsıtdığı kimi, bizi də sarsıtdı. Bu dərdi siz necə çəkmisiniz Azərbaycan xalqı da elə çəkibdir
və bu günə qədər də elədir. Bunu biz faciə - həm Türkiyə xalqının faciəsi, eyni zamanda Azərbaycan xalqının
faciəsi kimi qəbul etdik. Ona görə də biz dərhal buraya öz yardımımızı göstərmək istədik. Mən dərhal gəlib
burada zəlzələ yerlərində olmaq istədim. Ancaq mənim dostum Süleyman Dəmirəl bildirdi ki, indi imkan
yoxdur, sonra, münasib bir zamanda gələrsiniz.
Biz yardımlarımızı etdik, nə mümkündür buraya göndərdik və ən önəmlisi də odur ki, İzmit neftayırma
zavodunda yanğının söndürülməsində Azərbaycan yanğınsöndürənləri çox fəal iştirak etmiş və böyük xidmətlər
göstərmişlər. Mən məmnunam ki, Türkiyənin bu ağır, çətin günündə Azərbaycanın Türkiyə ilə bir yerdə olması
Türkiyə hökuməti, dövləti tərəfindən, türk xalqı tərəfindən, Türkiyənin bütün vətəndaşları tərəfindən yüksək
qiymətləndirilibdir. Bu, böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün dediyi sözləri bir daha təsdiq edir. O demişdir
ki, «Azərbaycanın ələmi bizim ələmimizdir, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir». Biz isə demişik və bu
gün də deyirik ki, Türkiyənin ələmi bizim ələmimizdir, Türkiyənin sevinci bizim sevincimizdir. Bu prinsip
Mustafa Kamal Atatürk vaxtından yaşayır və bu gün, bu ağır gündə də özünü bütün dünyaya göstərdi. Mən
bundan çox məmnunam.
Bu gün mən buraya gəlib, özüm şəxsən ziyarət edib, burada zəlzələdən vəfat etmiş insanların xatirəsi
qarşısında baş əyirəm, onların hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm. Bütün türk xalqına «keçmiş olsun»
deyirəm, başsağlığı verirəm. Yaralanmış, xəsarət almış, xəstələnmiş insanların tezliklə sağalmasını arzu edirəm.
Arzu edirəm və əminəm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti, onun dövləti, hökuməti və türk xalqı zəlzələnin vurduğu
zərərlərin hamısına qısa müddətdə son qoyacaqdır.
Zəlzələnin baş verməsindən az bir zaman keçən günlərdə artıq burada çox işlər görülübdür. Bunu biz
mətbuatdan bilirik və əziz dostum, cümhur başqanı Süleyman Dəmirəl də bu barədə mənə çox geniş məlumatlar
veribdir. Mən bu gün buraya gələrək Türkiyə–Azərbaycan dostluğunu, türk xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında
olan əbədi, sarsılmaz dostluğu bir daha, bir daha dünyaya nümayiş etdirmək məqsədi daşıyıram. Buraya gələrək
sizinlə birlikdə məhz burada zəlzələdən zərər çəkmiş, zəlzələ nəticəsində indi əziyyət çəkən, matəm tutan,
xəstələrini müalicə edən insanlara ürək-dirək vermək, onlarla bir yerdə olmaq məqsədi daşıyıram.
Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Bu, mənim buraya gəlişim münasibətilə gətirdiyim yardım
ərmağanlarıdır. İndi nə mümkündür - onu etmişəm. Ancaq güman edirəm ki, bu, yaraların bir qisminin
sağalmasına kömək edəcəkdir. Həlak olanlara Allah rəhmət eləsin. Keçmiş olsun.
Türk xalqı çox böyük sınaqlardan çıxmış bir xalqdır. Türk xalqı böyük bəlalardan çıxmış bir xalqdır.
Türk xalqı qəhrəman xalqdır. Türk xalqı qurucu xalqdır, yaradıcı xalqdır. Heç şübhə yoxdur ki, xalq,
vətəndaşlar zəlzələnin vurduğu zərərlərin hamısına dövlətin, hökumətin başçılığı ilə qısa bir zamanda son
qoyacaq, dağıdılmış binaların hamısı bərpa olunacaq və Kocaeli də, zəlzələdən zərər çəkmiş başqa yerlər də
bəlkə öncəsindən daha da gözəl olacaqdır. Mən bunu arzu edirəm.
Bu fürsətdən istifadə edib türk xalqına, Türkiyə vətəndaşlarına - bacılarıma, qardaşlarıma sahamımı,
sevgimi, məhəbbətimi və hörmət - ehtiramımı bildirirəm.
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TÜRKİYƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN MADDİ-TEXNİKİ YARDIM MƏRKƏZİ
TƏRƏFİNDƏN İNŞA EDİLMİŞ ÇADIR ŞƏHƏRCİYİNDƏ ÇIXIŞI
Saraybaxça qəsəbəsi, «Mehmetcik» çadır şəhərciyi
1 noyabr 1999-cu il
Əziz dostlar, bacılar, qardaşlar!
Zəlzələnin baş verdiyi ilk gündən Azərbaycan xalqı Türkiyə ilə bir yerdə olubdur. Bu dərdi siz çəkdiyiniz
kimi, biz də çəkmişik. O gündən indiyə qədər mümkün olan yardımları etmişik və bu gün də edirik.
Mənim buraya gəlməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, əziz qardaşım, cümhur başqanı Süleyman
Dəmirəllə bərabər gəlim, sizi görüm, sizin yanınızda olum, bugünkü vəziyyətinizi görüm və «keçmiş olsun»
deyim. Ölənlərə, vəfat edənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm.
Mən inanıram ki, qəhrəman türk xalqı, çox fədakar türk xalqı, Türkiyə vətəndaşları bu zəlzələnin
vurduğu zərəri aradan götürəcəklər. Bunun da əsasını təşkil edən Türkiyənin cümhur başqanı Süleyman
Dəmirəlin zəlzələ baş verəndən indiyə qədər gördüyü böyük işlərdir. Dövlət, hökumət, bütün xalq bu işlərə
səfərbər olubdur. Biz bunu Azərbaycanda olaraq görürük. Qısa bir zamanda çox işlər görülüb, zəlzələnin
vurduğu ziyanın çox hissəsi aradan götürülüb və götürüləcəkdir.
Azərbaycan xalqı sizinlə birlikdədir, bir yerdədir. Bu gün mən sizin yanınıza gəlmişəm. Həyatlarını qeyb
edən bötün insanların xatirəsi qarşısında baş əyirəm. Sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Ümid edirəm ki,
tezliklə siz bu ağır vəziyyətdən çıxacaqsınız. Sağ olun.



Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl Beynəlxalq Nəqliyyatçılar
Cəmiyyəti tərəfindən xüsusi quraşdırılmış yığma evlərdən ibarət «Ulusoy» şəhərciyində yaşayan sakinləri də
ziyarət etdilər.
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KOCAELİ UNİVERSİTETİNDƏ YENİ DƏRS İLİNİN BAŞLANMASINA
HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ NİTQİ
1 noyabr 1999-cu il
Mən bu gün burada və buraya gəlməmişdən öncə Kocaeli Universiteti haqqında çox müfəssəl bilgilər
aldım. Mən çox universitetlərin yaranmasının və inkişaf etməsinin tarixini bilirəm. Ancaq 1992-ci ildə yaranmış
və çox az bir zamanda bu qədər böyümüş və inkişaf etmiş Kocaeli Universitetində görülmüş işlər məni heyran
etdi, təəccübləndirdi və sevindirdi. Mən bu böyük nailiyyətləriniz münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Bu gün bizim burada toplaşmağımızın əsas məqsədi 17 avqust zəlzələsindən sonra çəkdiyi zərərlərə,
fəlakətə görə Kocaeli Universitetində dərs ilinə başlanmasının gecikməsi və bu dərs ilinin bu gün başlanması
münasibətilədir. Mən sizi - universitetin professorlarını, doktorlarını, dosentlərini, müəllimləri, tələbələri,
gəncləri - hamınızı bu əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Sizə, universitetinizə bütün işlərinizdə
uğurlar arzulayıram.
17 avqust Türkiyə üçün, eyni zamanda Azərbaycan üçün böyük bir fəlakət, faciə gətirdi. Həqiqətən,
tarixdə az görünən zəlzələlərdən biri burada - Türkiyədə, Kocaelidə, İzmitdə, bu bölgədə baş verdi. Bu fəlakət,
faciə türk xalqını nə qədər iztiraba saldısa, Azərbaycan xalqını da bir o qədər iztiraba saldı. Siz nə qədər dərdə,
qəmə, qüssəyə qapandınızsa, o qədər də biz dərdə, qəmə, qüssəyə qapandıq. Çünki bizim xalqlarımız qardaşdır,
dostdur, bir kökə, bir mədəniyyətə, bir dilə, bir dinə mənsub olan millətlərdir. Biz bir millətik. Ona görə də sizin
dərdiniz bizim də dərdimizdir. Mən böyük öndər Atatürkün çox gözəl kəlamlarını, sözlərini daim xatırladaraq
deyirəm ki, Türkiyənin ələmi Azərbaycanın ələmidir, Türkiyənin sevinci Azərbaycanın sevincidir.
Bizim xalqlarımızın dostluğu, qardaşlığı böyük sınaqlardan çıxıbdır, böyük tarixi yol keçibdir. Ancaq bu
fəlakətlə əlaqədar son günlərdə Türkiyə və Azərbaycan xalqlarının, dövlətlərinin nə qədər yaxın, dost olduqları
bir daha dünyaya nümayiş etdirildi.
Əsas ondan ibarətdir ki, bizim xalqımız bu dərdə, qəmə, qüssəyə sizinlə birlikdə qapandı. Biz o günlər
əlimizdən gələn yardımı etdik. Mən dərhal buraya gəlmək istəyirdim. Əziz dostum, qardaşım hörmətli cümhur
başqanı Süleyman Dəmirəl mənə dedi ki, bunu sonra etmək lazımdır. Biz yardımlar göndərdik. Mən çox
məmnunam ki, bizim yardımımız və köməyə göndərdiyimiz insanlar İzmitdəki neftayırma zavodunda yanğının
söndürülməsində xidmətlərini göstərdilər. Bu təbiidir, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Bu, belə də olmalıdır və
bundan sonra da belə olacaqdır. Ancaq yenə də deyirəm, bu fəlakət türk xalqını nə qədər sarsıtdısa da onun
iradəsini sındırmadı, qırmadı. Çünki türk xalqı qəhrəman xalqdır, iradəli xalqdır. Türk xalqı böyük tarixi
imtahanlardan, sınaqlardan keçmiş xalqdır. Türk xalqı böyük Atatürkün yolu ilə gedən xalqdır. Bu xalq bu
sınaqdan da, bu çətin yollardan da müvəffəqiyyətlə çıxacaq və bu bölgələrdə olan dağıntıların hamısı bərpa
ediləcəkdir. Ola bilər ki, əvvəlki binalardan, evlərdən daha da gözəlləri tikiləcəkdir. Bunu türk xalqı, Türkiyə
dövləti, Türkiyə hökuməti tikəcəkdir. Dünya birliyinin göstərdiyi yardımlar bu işdə sizə kömək göstərəcəkdir.
Mən bu fəlakət münasibətilə sizə, Kocaeli sakinlərinə, universitetə, bütün türk xalqına, əziz dostum,
qardaşım hörmətli prezident Süleyman Dəmirələ bir daha «keçmiş olsun» deyirəm, başsağlığı verirəm. Həlak
olanların hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralananların, xəsarət alanların hamısının tezliklə sağalmasını
diləyirəm. Tam əminəm ki, türk xalqı, Türkiyə cümhuriyyəti bu ağır sınaqdan çox uğurla çıxacaqdır və gələcəyə
doğru uğurla gedəcəkdir.
Universitetinizin gördüyü işlər həqiqətən yüksək qiymətə layiqdir. Sizin universitetin yaranması, qısa bir
zamanda keçdiyi yol, əldə etdiyiniz nailiyyət Türkiyə Cümhuriyyətinin elm, təhsil, mədəniyyət sahəsində son
onilliklərdə nə qədər böyük məsafə qət etdiyini, yüksəldiyini, inkişaf etdiyini göstərir. Hesab edirəm ki, bu
müvəffəqiyyətlər, nailiyyətlər Türkiyə Cümhuriyyətinin bütün sahələrində - iqtisadiyyatda və başqa sahələrdə
əldə etdiyi nailiyyətlərdən daha da qiymətlidir, əzizdir. Çünki insanlar, vətəndaşlar gərək təhsil alsınlar,
mədəniyyətə, elmə qovuşsunlar, çağdaş dünyamızın düşüncəli vətəndaşları olsunlar. Bunların hamısını təhsil
vasitəsilə etmək olar. Mən çox məmnunam ki, Türkiyədə bu universitet kimi böyük universitetlər vardır. Bunlar
hamısı bu gün türk xalqının elm, mədəniyyət səviyyəsinin nə qədər yüksək olduğunu göstərir.
Məni sevindirən budur. Siz burada bəyan etdiniz ki, universitetiniz dünyanın böyük universitetləri ilə
yarışa girir və onların səviyyəsinə qalxmağa çalışır. Bu, çox sevindirici haldır. Belə bir fikirlə, əzmlə yaşayan
universitetin professorları, doktorları, müəllimləri, şübhə yoxdur ki, buna nail olacaqlar. Mən bu yolda sizə
uğurlar arzulayıram.

655

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrində təhsil, elm, mədəniyyət sahəsi xüsusi
yer tutur. Bizim bir çox universitetlərimiz, elmi araşdırma mərkəzlərimiz, professorlarımız Türkiyənin müvafiq
təşkilatları ilə sıx əlaqədədirlər, onlarla birlikdə işlər görürlər və Türkiyənin təcrübəsindən istifadə edirlər, eyni
zamanda Azərbaycanın da əldə etdiyi təcrübəni bölüşürlər. Bunlar hamısı xalqlarımızın bərabər inkişafını tə'min
etmək üçün önəmli hallardır.
Əziz dostlar, mən bu gün səhərdən burada, Kocaelidəyəm. Əziz dostum, qardaşım prezident Süleyman
Dəmirəllə bərabər biz zəlzələdən zərər çəkmiş insanları çadırlarda, yaxud müvəqqəti qurulmuş yığma evlərdə
gördük. İnsanlar nə qədər həyəcanlı, sevincli və inamlıdırlar. Bu insanların üzünü, əhval-ruhiyyəsini görərkən,
bu insanlarda olan coşğunluğu görərkən düşünürsən - türk milləti, türk xalqı həqiqətən nə qədər qüdrətli,
nikbin,gələcəyə inamlı xalqdır. Ona görə də şübhə yoxdur ki, Türkiyə xalqı bütün bu çətinliklərdən uğurla
çıxacaqdır.
Əziz dostlar, qardaşlar, bacılar!
Bu gün mənim üçün çox əziz və əlamətdar gündür. Ona görə ki, mən Türkiyə torpağındayam. Ona görə
ki, mən zəlzələdən zərər çəkmiş yerləri görə bildim. Ona görə ki, mən zəlzələdən zərər çəkmiş insanlarla görüşə
bildim. Ona görə ki, mən Azərbaycan xalqının böyük dostu, türk dünyasının lideri, Türkiyə cümhuriyyətinin
prezidenti, mənim əziz qardaşım Süleyman Dəmirəllə bir yerdəyəm.
Bu gün hörmətli prezident Süleyman Dəmirəlin doğum günüdür. Onun 75 yaşı tamam olur. O, 76 yaşa
qədəm qoyur. Bu, hər bir insan üçün əziz gündür. Eyni zamanda bu, dost, qardaş üçün də çox əziz gündür.
Mən Azərbaycan xalqı, milləti, dövləti adından dostumuz, qardaşımız hörmətli prezident Süleyman
Dəmirəli doğum günü, bu doğum gününün 75-ci ili münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Ona cansağlığı, uzun
ömür arzu edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, əziz dostumuz Süleyman Dəmirəl hələ on illər
bundan sonra da Türkiyə xalqına, cümhuriyyətinə, bütün türk dünyasına böyük xidmətlər göstərəcəkdir.
Şübhəsiz ki, 75 il hər bir insan üçün böyük nailiyyətdir. Amma insanların nə qədər yaşaması onların
özündən o qədər də asılı deyildir. Bu, Allahın işidir - kimin alnına nə yazılıbsa, o da olacaqdır. Ancaq bu illəri
necə yaşamaq, xalqa, millətə bu illərdə nə fayda vermək - əsas bundan ibarətdir.
Əziz dostum, qardaşım, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, bu gün türk xalqının böyük lideri Süleyman
Dəmirəl 75 illik yaşının 50 ilindən çoxunu xalqına, dövlətinə xidmətə həsr etmişdir. O, böyük işlər görmüş,
böyük dövlət işləri aparmış, siyasət aləmində olmuş, demək olar ki, canını xalqının, millətinin yolunda fəda
etmişdir. Ona görə də türk xalqının, eyni zamanda bütün türk dünyasının böyük hörmət - ehtiramını və
məhəbbətini qazanmışdır.
Süleyman Dəmirəl türk xalqı üçün çox əziz bir insandır. O, Azərbaycan xalqı üçün də eyni dərəcədə əziz
bir insandır. Çünki bizim xalqlarımızın ona gələcəkdə də böyük ehtiyacı vardır. Onun təcrübəsinə, biliyinə,
ağlına, zəkasına, siyasi fəaliyyətinə və Türkiyə cümhuriyyəti qarşısında onun hələ çox işlər görməsinə həm türk
xalqının, həm də Azərbaycan xalqının böyük ehtiyacı vardır. Ona görə də mən əminəm ki, əziz dostum
Süleyman Dəmirəl bu gün 75 illiyini çox gümrah, gənc şəkildə keçirdiyi kimi, bundan sonra da gənc, gümrah,
enerjili olacaqdır və Türkiyə üçün, Azərbaycan üçün, bütün türk dünyası üçün bundan da böyük işlər
görəcəkdir.
Əziz dostlar, bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında böyük tarixə malik olan dostluq, qardaşlıq
salnaməsinə qızıl hərflərlə daha bir yeni səhifə yazıldı. Bu gün biz bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdik ki,
Türkiyə–Azərbaycan dostluğu sarsılmazdır, əbədidir. Türkiyə–Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı bütün dünya
xalqları içərisində dostluq və qardaşlıq üçün örnəkdir. Biz Azərbaycanda bunu çox yüksək qiymətləndiririk, bu
dostluğu özümüz üçün böyük dayaq kimi qəbul edirik. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan xalqı bu dostluğa,
qardaşlığa əbədiyyətə qədər sadiq olacaqdır.
Mən sizi eyni zamanda, böyük Mustafa Kamal Atatürkün qurub yaratdığı və uğurla inkişaf edən
cümhuriyyətin 76-cı ildünümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 76 il ərzində böyük öndər Mustafa Kamal
Atatürkün yolu ilə gedən türk xalqı böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Şübhə yoxdur ki, bu qədər il yaşayan
cümhuriyyət və böyük qüdrətə malik, dünyada özünə yüksək bir yer tutan, dünya miqyasında, beynəlxalq
aləmdə böyük hörmət qazanan bir dövlət yaşayacaq, quracaq, inkişaf edəcəkdir. Bunların hamısının əsası ondan
ibarətdir ki, Türkiyə böyük Atatürkün vəsiyyətlərinə sadiqdir, Türkiyə böyük Atatürkün yolu ilə gedir.
Türk xalqına eşq olsun!
Türkiyə–Azərbaycan dostluğuna eşq olsun!
Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyəti!
Yaşasın Türkiyə!
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BEYNƏLXALQ ATATÜRK SÜLH MÜKAFATININ TƏQDİM OLUNMASI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Ankara, Çankaya köşkü
1 noyabr 1999-cu il
Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum, qardaşım hörmətli Süleyman Dəmirəl!
Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri hörmətli Bülənd Ecevit!
Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin Böyük Millət Məclisinin başqanı hörmətli Yıldırım Akbulut!
Zati-aliləri, Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi hörmətli Hüseyn Kıvrıkoğlu!
Hörmətli nazirlər, millət vəkilləri, ictimai-siyasi xadimlər, elm xadimləri, mədəniyyət xadimləri, mətbuat
nümayəndələri!
Hörmətli xanımlar və cənablar, bacılar və qardaşlar!
Əziz dostlar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və bu gün Türkiyədə, Ankarada sizinlə bərabər, birlikdə
olmağımdan böyük məmnuniyyət, qürur hissi duyuram.
Biz sizinlə birlikdə 17 avqust fəlakətini yaşadıq. Bu zəlzələ Türkiyə Cümhuriyyətinə böyük zərərlər
gətirdi, zərbələr vurdu. Amma biz Azərbaycanda hesab edirik ki, bu, eynən Azərbaycana da zərərlər gətirdi,
zərbələr vurdu. Çünki biz qardaşıq, dostuq. Bizi bir-birimizdən heç bir şey ayıra bilməz. Biz bu dərdi o gündən
sizinlə birgə çəkirik və sizinlə də bərabər olacağıq. Fəlakətdən sonra biz əlimizdən gələn yardımı etdik və
bundan sonra da edəcəyik.
Hörmətli prezident, əziz qardaşım Süleyman Dəmirəl ilə bərabər bu gün biz bu fəlakətin mərkəzi olan
Kocaelidə, İzmitdə olduq, bir çox görüşlər keçirdik, fəlakətdən zərər çəkmiş insanlarla görüşdük, Kocaeli
Universitetində olduq, orada dərs ilinin açılışında iştirak etdik. Bunlar hamısı Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun
və mənim qardaşlıq dostluğumun təzahürüdür.
Mən zəlzələ olan kimi Türkiyəyə gəlmək arzusunda idim. Ancaq o vaxt bu, məsləhət görülmədi. İndi isə
Türkiyəyə gələrkən ilk növbədə bu yerləri ziyarət etməyim, fəlakətdən zərər çəkmiş insanlarla görüşməyim və
Türkiyə Cümhuriyyətinin, dövlətinin, xalqının orada qısa müddətdə böyük işlər gördüyünün şahidi olmağım
mənim üçün çox əzizdir.
Bu gün hər şeydən əvvəl, mən türk xalqına, Türkiyə cümhuriyyətinə bir daha «keçmiş olsun» deyirəm,
fəlakətdə həlak olmuş insanlara Allahdan rəhmət, yaralanmış insanlara şəfa diləyirəm. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə xalqı, cümhuriyyəti - əsrlər boyu böyük sınaqlardan, imtahanlardan çıxmış xalq
və Atatürk tərəfindən yaranmış cümhuriyyət bu imtahandan, bu sınaqlardan da uğurla çıxacaqdır.
Aparılan işlər onu göstərir ki, dağılan, uçulan, pozulan hər şey qısa müddətdə bərpa olunacaq, bəlkə də
bundan yaxşısı yaranacaqdır. Ancaq sizi də, bizi də incidən insanların şəhid, həlak olmasıdır.
Bu gün biz orada fəlakətdən zərər çəkmiş insanlarla görüşdük. Nə qədər böyük fəlakət, faciə içində
olsalar da onlar Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentini və məni böyük sevgi, məhəbbət hissi ilə qarşıladılar.
Onların üzü gülürdü, bu insanlar bizimlə böyük nikbinliklə danışırdılar. Bu, onu göstərir ki, Türkiyə
vətəndaşları, türk xalqı öz dövlətinə, hökumətinə inanır, etibar edir və ümidlə yaşayır ki, onların bütün
problemləri həll olunacaq, onlar əvvəlkindən də yaxşı yaşayacaqlar.
Əziz dostlar!
Mən bu gün böyük həyəcan içindəyəm. Çünki mən böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün adını daşıyan
beynəlxalq sülh, barış mükafatına layiq görülmüşəm. Bu mükafatı, ödülü belə təntənəli şəraitdə mənə Türkiyə
Cümhuriyyətinin ən yüksək vəzifələrində olan şəxslərin iştirakı ilə Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz
dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl təqdim etdi. Təbiidir, siz mənim bu həyəcanımı, duyğularımı hiss
edirsiniz.


Mərasimdə Atatürk Dil və Tarix Quruluşunun rəhbəri Rəşad Gənc Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı haqqında və
Heydər Əliyevin tərcümeyi halı, mənası həyat yolu haqqında məlumat verdi.
Mərasimdə, həmçinin, Prezident Süleyman Dəmirəl Türkiyə Cümhuriyyətinin təsis etdiyi ən böyük mükafat olan
Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatını, onun nişanını və diplomunu Heydər Əliyevə təqdim etdi, onu türk milləti və Türkiyə
Cümhuriyyəti adından təbrik edərək böyük nitq söylədi.
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Mən həyatımda çox mükafatlar almışam. Mənim tərcümeyi-halım, bioqrafiyam burada sizə çatdırıldı.
Mən 75 yaşımın 60 ili ərzində çalışmışam, işləmişəm. Keçmişdə Sovetlər Birliyinə xidmət etmişəm, son 8 ildə
isə müstəqil Azərbaycana xidmət edirəm. Keçmişdə gördüyüm işlərə görə mən Sovetlər Birliyi kimi
fövqəldövlətin ən yüksək mükafatlarını, nişanlarını almışam. Mən bir çox digər ölkələrin də mükafatlarını,
nişanlarını almışam. Ancaq Türkiyə Cümhuriyyətinin mükafatını, Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi, böyük öndər
Mustafa Kamal Atatürkün adını daşıyan mükafatı almaq və xüsusən sülh adını daşıyan mükafatı almaq mənim
üçün böyük şərəfdir. Hesab edirəm ki, bu mükafat mənim indiyə qədər aldığım mükafatların hamısından
yüksək, qiymətlidir.
Mustafa Kamal Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatının yüksək qurumunun bu mükafatın mənə verilməsi
haqqında qəbul etdiyi qərar - bu quruma hörmətli baş nazir rəhbərlik edir - böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir
qərardır. Ona görə mən bu qurumun üzvlərinin hamısına öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Mənim
fəaliyyətimə və xüsusən sülh sahəsində fəaliyyətimə verilən belə yüksək qiymətə görə minnətdar olduğumu
bildirirəm.
Çox sevinirəm, çox şadam ki, mən bu mükafatı əziz dostum, qardaşım, Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti, hörmətli Süleyman Dəmirəlin əlindən aldım, bu qızıl nişanı o mənim döşümə taxdı, bu mükafatı o
mənə təqdim etdi. Bunlar mənim həyatımda ən yüksək qiymətə malik olan, tarixi əhəmiyyət kəsb edən
hadisədir.
Əziz qardaşım, dostum, hörmətli Süleyman Dəmirəl, bütün bunlara görə sizə, sizin hamınıza bir daha
təşəkkür edirəm.
Mustafa Kamal Atatürk XX əsrin dünyada ən böyük şəxsiyyətlərindən biridir. Zaman keçdikcə onun
şəxsiyyətinin nə qədər böyük olduğu daha da hiss ediləcəkdir, dərk olunacaqdır, bilinəcəkdir.
Mustafa Kamal Atatürkün türk xalqı, Türkiyə qarşısında və eyni zamanda türk dünyası qarşısında,
beynəlxalq aləmdə çox böyük xidmətləri olubdur. Məhz bu xidmətlərə görə o, bu qədər yüksək hörmətə malik
olubdur.
Mustafa Kamal Atatürk böyük istedadlı insan olmuş, onun istedadı gənc vaxtlarından özünü güstərmişdir.
O hələ Türkiyə Cümhuriyyətini qurub yaradana qədər də böyük qəhrəmanlıqlar göstərmiş, istiqlal savaşına
başçılıq etmiş və birinci dünya müharibəsindən sonra Osmanlı imperatorluğu dağılan zaman Türkiyəni
dağıtmaq, parçalamaq, məhv etmək istəyən ölkələrin, qüvvələrin hamısının qarşısının alınmasını təşkil etmiş və
buna nail olmuşdu.
Mustafa Kamal Atatürkün ən böyük xidməti Türkiyə Cümhuriyyətini yaratmasıdır. Biz bəlkə bu gün
bunu adi hadisə kimi qəbul edə bilərik, ancaq heç də yox. Bu, heç də adi hadisə deyildi. Türkiyənin Osmanlı
imperatorluğunun 700 illik fəaliyyəti şəraitində, onun təsiri altında yaşamış insanları cümhuriyyət qurmağa sövq
etmək, cəlb etmək və bu cümhuriyyətin qurulması fikrini ortaya atmaq, bu cümhuriyyəti qurmaq, yaratmaq və
onu yaşatmaq Mustafa Kamal Atatürkün çox böyük xidmətidir, demək olar ki, tarixi xidmətidir. Zaman, əsrlər
keçəcək türk xalqı, türkköklü, türkdilli xalqlar, türk dünyası bunu heç vaxt unutmayacaqdır.
1923-cü ildə böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk tərəfindən yaranmış Türkiyə Cümhuriyyəti 76 ildir ki,
yaşayır. Bəşər tarixi çox böyük insanları meydana çıxarıbdır. Onlar inqilablar edib, dövlətlər yaradıb və
millətləri üçün böyük işlər görüblər. Ancaq onların çoxu sonra uğursuz olublar. Onların gördükləri işi davam
etdirənlər olmayıbdır. Onların gördüyü iş yəqin ki, gələcək üçün o qədər dəyərli olmadığı üçün yaşamayıbdır.
Ancaq Mustafa Kamal Atatürkün ən böyük nailiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, onun qurduğu, yaratdığı və
ömrünün sonuna qədər başçılıq etdiyi Türkiyə Cümhuriyyəti o, həyatdan gedəndən sonra 60 ildir yaşayır,
inkişaf edir və onun vəsiyyətlərini həyata keçirir, işinə sadiqliyini göstərir, onun yolu ilə gedir.
Mən hesab edirəm ki, Mustafa Kamal Atatürkün bəşəriyyət üçün böyük irsi, mirası vardır. Onlar çoxdur.
Amma bunlardan ən qiymətlisi, ən əzizi onun qurub-yaratdığı və bu günə qədər yaşayan Türkiyə
Cümhuriyyətidir - Atatürk cümhuriyyəti, demokratik cümhuriyyət, layiq cümhuriyyət, dünyəvi cümhuriyyətdir.
Ötən 70 il ərzində türk xalqı böyük Atatürkün yolu ilə gedərək, onun vəsiyyətlərini yerinə yetirərək
böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Birincisi, Türkiyə Cümhuriyyəti dünyanın qüdrətli, inkişaf etmiş
dövlətlərindən biri olmuşdur. Türkiyə Cümhuriyyətinin həm iqtisadi, həm hərbi potensialı, həm elmi potensialı
indi bu dövləti dünyanın ən qabaqcıl ölkələri ilə yan-yana qoymuşdur.
Türkiyə Cümhuriyyətinin əldə etdiyi ən böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki, türk xalqı bilik almış,
savadlanmış, təhsillənmiş, elmlənmişdir. Türkiyədə elm, mədəniyyət inkişaf etmişdir. Türkiyədə yaranmış
cümhuriyyət bütün islam aləmində, dünyada, bütün tarixlər ərzində yaranan ilk demokratik, hüquqi, dünyəvi,
yəni layiq cümhuriyyətdir. Bu cümhuriyyət bütün başqa xalqlar üçün öz dövlət quruluşu sistemi, siyasəti ilə
örnək olmuşdur, təkcə müsəlman dünyasına yox, başqa ölkələrə - avropaya da öz təsirini göstərmişdir.
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Mustafa Kamal Atatürk bütün dünyaya sübut etmişdir ki, müsəlman ölkəsində, əsrlər boyu dinin təsiri
altında dini dövlət kimi yaşayan bir ölkədə cümhuriyyət, layiq cümhuriyyət qurmaq, demokratik yolla getmək
olar. O, dünyanın bəşəri dəyərlərindən istifadə edərək, xalqının mənəvi dəyərlərini bunlarla birləşdirərək öz
xalqını daha da yüksəklərə qaldırmışdır.
Mustafa Kamal Atatürkün ən böyük xidmətlərindən biri də odur ki, o, Türkiyədə güclü ordu yaratmışdır.
Türkiyə ordusu güclü ordudur. Siz özünüz bilirsiniz ki, o nə qədər güclüdür. Bu, bizim üçün də böyük iftixar
hissi doğurur. Çünki bizim dost, qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti - iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, dünya
miqyasında özünə layiq yer tutmuş, elm və mədəniyyətdə böyük zirvələrə çatmış bir cümhuriyyət gərək özünü
qorumağa və saxlamağa da qadir olsun. Belə bir ordu yaranıbdır. Bunu Mustafa Kamal Atatürk yaradıbdır. Mən
bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə demək istəyirəm ki, türk ordusu, türk əsgəri Mustafa Kamal Atatürkün
ideyalarına, onun vəsiyyətinə, yoluna daim sadiq olmuşdur.
Mustafa Kamal Atatürk təkcə Türkiyə üçün yox, bütün dünya türkləri üçün, türk dünyası üçün də çox
düşünmüşdür.
Onun bu barədə çox məşhur kəlamları, sözləri var. O, 30-cu illərdə söyləyirdi ki, Azərbaycanda və Orta
Asiyada yaşayan türklər indi çətin problemlər içərisindədirlər. Amma zaman gələcəkdir ki, onlar bu əsarətdən
çıxacaqlar. O, bunu 30-cu illərdə demişdir. Belə də oldu. Azərbaycan 1918-ci ildə əldə etdiyi müstəqilliyini
cəmisi 23 ay saxlaya bildi. Ondan sonra sovet hakimiyyəti quruldu. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti,
kommunist ideologiyası 70 ildən çox hökm sürdü. Ancaq bu, sona çatdı. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması
ilə əlaqədar Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi, onu bərpa etdi. Yəni Mustafa Kamal Atatürkün
uzaqgörənliyi bununla da sübut olunur. O, hələ o vaxt görürdü ki, Azərbaycan və türkdilli digər xalqlar - Orta
Asiya xalqları daim əsarətdə qalmayacaqlar, öz müstəqilliyinə, öz azadlıqlarına nail olacaqlar. Biz buna nail
olduq.
Biz müstəqilliyimizi əldə edən kimi öz dövlətimizi «insanlara hürriyyət, dövlətlərə istiqlal!» prinsipləri
əsasında qururuq. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ölkəmizdə hüquqi, demokratik, dünyəvi,
yəni layiq dövlət qurmaq yolunu tutubdur. Biz 8 ildir ki, bu yolla gedirik.
Doğrudur, bu yol bizim üçün asan olmayıbdır. Bilirsiniz ki, biz müstəqilliyimizi əldə edəndə artıq 4 il idi
ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək üçün Azərbaycana təcavüz etmişdi, müharibə gedirdi, qan
tökülürdü, şəhidlər verirdik. Bundan sonra isə Azərbaycanın daxilində sabitlik olmadı və bunun nəticəsində də
respublikamızda hakimiyyət dəyişikliyi oldu. 1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başladı.
Azərbaycan parçalanmaq təhlükəsi qarşısında qaldı. Ancaq xalqımız öz iradəsi ilə bütün bu ağır dövrləri keçdi
və 1996-cı ildən Azərbaycanda daxili istiqrar, yəni ictimai-siyasi sabitlik, rahatlıq təmin olunubdur və
Azərbaycan öz inkişaf yolu ilə gedir.
Azərbaycanın ən böyük problemi - Ermənistan təcavüzü, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq
Qarabağın Ermənistanın əlinə keçməsi ilə əlaqədar başlanan müharibədir. Bu müharibədə çox qanlar tüküldü,
Azərbaycan çox şəhidlər verdi, müxtəlif səbəblərdən torpaqlarımızın 20 faizi işğal olundu. İşğal edilmiş
torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycanlı yerindən-yurdundan zorla çıxarıldı və indi onlar ölkəmizin başqa
bölgələrində çadırlarda yaşayırlar. Təsəvvür edin, 5, 6, 7 il çadırda yaşamaq nə deməkdir? Onlar yaşayırlar,
dözürlər. Ona görə dözürlər ki, öz torpaqlarına, evlərinə qayıdacaqlarına inanırlar.
1994-cü ilin may ayında bu müharibənin əhəmiyyətsiz olduğunu dərk edərkən biz Ermənistan ilə atəşkəs
sazişi əldə etdik. Biz 5 ildən artıqdır ki, atəşkəs şəraitində yaşayırıq. Müharibə, döyüş yoxdur, ancaq sülh də
yoxdur. Ötən illər ərzində biz bu problemi sülh yolu ilə həll etməyə çalışırıq. Bu sahədə çox fəaliyyətlər
göstərmişik. Biz xüsusən, ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə, beynəlxalq təşkilatlarda və böyük ölkələrin iştirakı
ilə keçirilən görüşlərdə bu məsələləri müzakirə etmişik. Bildirmişik ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları
azad edilməlidir, o yerlərdən didərgin düşmüş insanlar öz yurdlarına qayıtmalıdırlar, Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında ədalətli sülh yaranmalıdır. Biz buna nail olmağa çalışırıq. Sülh yolu indi bizim tutduğumuz əsas yoldur.
Mən məmnunam ki, elə siz də - Türkiyə də bizim bu sülhsevər siyasətimizi dəstəkləyirsiniz və bizə hər zaman
olduğu kimi, indi də dayaq durursunuz.
Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Biz qapılarımızı xarici ölkələrin
investisiya gətirməsi üçün açmışıq. 1994-cü ildə imzalanmış ilk neft müqaviləsi - «Əsrin müqaviləsi» adlanan
müqavilə artıq öz böyük nəticələrini verir. Bilirsiniz ki, bu müqavilədə ilk dəfə Türkiyə də iştirak edir,
Türkiyənin 1,75 faiz payı var idi. Ancaq müqavilə imzalanandan sonra mən xüsusi qərarımla Azərbaycanın
hissəsindən ona 5 faiz əlavə etdim. Ondan sonrakı müqavilələrdə Türkiyə 5 faiz, 10 faiz yer alıbdır. İndi artıq
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının müştərək işlənilməsində bir neft ölkəsi kimi
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Türkiyə, yəni «türk petrolları» şirkəti digər xarici ölkələrin şirkətləri ilə yan-yana çalışır. İnanıram ki, bunlar
Türkiyə üçün, həm də Azərbaycana çox böyük fayda verəcəkdir.
Bu müqavilə imzalanandan böyük bir məsələ müzakirə olunur. Bu məsələ də neftin dünya bazarına
çıxarılmasıdır. O vaxt həm konsorsiumun üzvləri, həm də biz belə hesab edirdik ki, ilkin nefti BakıNovorossiysk neft boru xətti vasitəsilə ixrac etmək olar. Ancaq böyük neftin - biz bu böyük nefti iki ilə
gözləyirik - ixracı üçün böyük bir neft borusu lazımdır.
Mən bildirmək istəyirəm ki, 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi» imzalanan zaman biz böyük neft borusunun
yaranmasını həmin müqavilədə əks etdirmişik və orada nəzərdə tutmuşuq ki, bu, Bakı-Ceyhan neft kəməri
olacaqdır. Bu barədə 5 ildir ki, danışıqlar gedir, müzakirələr aparılır.
Bir çox dövlətlər bizə bu məsələdə təzyiq güstərməyə başladılar. Onlar bu müqavilənin həyata
keçirilməsinin qarşısını almağa çalışdılar. «Xəzər dənizinin statusu müəyyən deyil», - deyən Xəzəryanı bir çox
ölkələr bizim bu müqavilənin qarşısını almağa çalışdılar. Onların ən böyük məqsədi ondan ibarət idi ki, bu
böyük neft boru kəməri Bakı-Ceyhan marşrutu ilə, yəni Türkiyədən yox, Rusiyadan keçsin. Ancaq biz bütün bu
təzyiqlərin qarşısını aldıq, buna düzdük, Bakı-Ceyhan boru kəmərinin yaranması üçün hər il irəliyə doğru bir
addım atdıq. Bir il bundan öncə Ankarada çox əhəmiyyətli bəyannamə imzaladıq. Bu bəyannaməni Türkiyə,
Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan dövlət başçıları imzaladılar. Sənədi Amerika Birləşmiş
ştatlarının enerji naziri cənab Riçardson da imzaladı.
Ancaq bilirsiniz ki, ötən bir ildə də bu məsələ hələ tamam həll olunmamışdı. Çünki qiymətlərdə müəyyən
fərq var idi. Mən sizə açıq demək istəyirəm, konsorsium bu işi ləngidirdi. Çünki hesab edirdi ki, Bakı-Supsa
neft kəməri tikiləndən sonra onların xam nefti ixrac etməyə imkanları hələ var. Onların fikrincə, böyük neft
hasil edilənə qədər bir neçə il də gözləmək lazımdır və sonra biz Bakı-Ceyhan boru kəmərini tikməliyik. Onlar
bəlkə də başqa marşrut seçmək istəyirdilər. Ancaq biz Bakı-Ceyhan boru kəməri layihəsini israrlı olaraq həyata
keçirməyə çalışdıq. Ötən bir il içərisində Türkiyənin və Azərbaycanın nümayəndələri konsorsium üzvləri ilə
birlikdə həm İstanbulda, Ankarada, Vaşinqtonda, Hyustonda, həm də Bakıda görüşlər keçirdilər və nəhayət, bu
məsələ həll edildi.
Hörmətli prezident Süleyman Dəmirəl oktyabrın 18-də Bakıda olarkən məndən son vəziyyəti soruşdu.
Dedim, son durum belədir,-konsorsium tələb edir ki, Türkiyə ərazisindən keçən borunun riskini Türkiyə öz
üzərinə götürsün. Türkiyə isə tələb edir ki, Türkiyə ərazisindən keçən borunun riskini öz üzərinə götürsün,
Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən keçən borunun riskini isə konsorsium öz üzərinə götürsün. Onlar buna
razı olmurdular. Mən konsorsiumun üzvləri ilə əlavə danışıqlar apardım. Şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş
Ştatları da onlara çox təsir etdi. Bunun nəticəsində konsorsiumun üzvləri buna razı oldular. Hesab edirəm ki,
noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə Bakı-Ceyhan boru xətti haqqında anlaşma tamamilə
imzalanacaqdır.
Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının böyük tarixi vardır. Ancaq bizim yeni tariximiz
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra başlayıbdır. Türkiyə həmişə Azərbaycana qayğı göstərib,
daim dostluq, qardaşlıq əlini uzadıbdır. Hələ Azərbaycan Sovetlər Birliyi içərisində olan zaman, Ermənistan
Azərbaycana təcavüzə başlayan zaman Türkiyə öz səsini qaldırdı, öz etirazını bildirdi, azərbaycanlıları
dəstəklədi, təcavüzkarları qınadı, pislədi.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən indiyə qədər bizim bu sahədəki bütün işlərimiz
Türkiyə Cümhuriyyəti ilə bərabərdir. Yəni birincisi, Türkiyə cümhuriyyəti ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü,
digər tərəfdən bizim üçün ən yaxın dost, qardaş ölkə olduğu üçün bu işlərdə həm bilavasitə iştirak edir, həm də
ki, biz məsləhətləşirik, Türkiyənin təcrübəsindən istifadə edirik.
Ötən 8 ildə bizim əməkdaşlığımız, dostluğumuz, qardaşlığımız çox yüksək zirvəyə qalxıbdır. Biz iqtisadi
sahədə, elm, mədəniyyət sahəsində çox geniş əməkdaşlıq edirik.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələsində də biz əməkdaşlıq edirik.
Mən bu gün sizin qarşınızda, hüzurunuzda bütün bu dostluq, qardaşlıq münasibətinə, Azərbaycana göstərilən
hər cür yardıma görə Türkiyə cümhuriyyətinə, türk xalqına, Türkiyənin vətəndaşlarına, Türkiyənin prezidenti
hörmətli Süleyman Dəmirələ, Türkiyə hökumətinə, Böyük Millət Məclisinə təşəkkürümü bildirirəm.
Əziz dostlar!
Türkiyə–Azərbaycan dostluğu həqiqətən əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır. Mən bu gün burada,
Ankarada sizi bir daha əmin edirəm ki, Azərbaycan xalqı bu yolla, müstəqillik yolu ilə gedir və gedəcək,
Türkiyə–Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı günü-gündən inkişaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir.
Əziz dostlar, bu gün mənə bu yüksək Atatürk mükafatını verməklə üzərimə böyük məsuliyyət qoydunuz
və mənim qarşımda böyük vəzifələr durur. Mən bunu hiss edirəm. Mən həm məsuliyyətimi hiss edirəm, həm də
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vəzifələrimi bilirəm. Vəzifələrim bundan ibarətdir: Azərbaycanın prezidenti kimi Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq və inkişaf etdirmək. Azərbaycanda hüquqi, demokratik, layiq, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesini inkişaf etdirmək və Azərbaycanda demokratiyanı, hürriyyəti, insan haqlarının tə'min
olunmasını bərqərar etmək. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını, sərbəst iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, ölkəmizin
iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiya etmək. Türkiyə–Azərbaycan dostluğunu bundan sonra daha da
möhkəmləndirmək və yüksəltmək. Sülh uğrunda mübarizə aparmaq.
Böyük Atatürkün «Yurdda sülh, cahanda sülh» sözləri ilə desək, bu mükafat da məhz bu prinsipi daşıyır
və bizim üçün müqəddəsdir. Ona görə də biz yurdda, Azərbaycanda da sülhü təmin etmək istəyirik və daxili
istiqrarın saxlanması üçün lazımi tədbirlər görürük. Həm Qafqazda və həm də cahanda, dünyada sülhün
tamamilə yaranması üçün çalışırıq.
Biz belə hesab edirik ki, XXI əsr barış əsri, sülh əsri olmalıdır. Bütün bu münaqişələr, müharibələr aradan
götürülməlidir. Artıq dünya tərəqqi yolu ilə getməlidir, inkişaf etməlidir. Türkiyə Cümhuriyyəti bu barədə
böyük örnəkdir. Biz bu təcrübədən də istifadə edirik.
Mustafa Kamal Atatürkün həyatı, yaradıcılığı, onun qoyduğu irs sizin üçün örnəkdir və bizim üçün,
Azərbaycan üçün də böyük örnəkdir. Biz özümüzü sizdən ayırmırıq. Türkiyə Cümhuriyyətinin 76 il müddətində
keçdiyi yol, əldə etdiyi nailiyyətlər və böyük təcrübə Azərbaycan üçün örnəkdir. Biz bu təcrübədən istifadə
edirik və bundan sonra da istifadə edəcəyik. Çünki siz artıq bu yolu 76 il müddətində keçmisiniz, çox böyük
nailiyyətlər əldə etmisiniz. Biz bu yolun başlanğıcındayıq. Ancaq, əziz dostlar, əmin ola bilərsiniz ki, biz bu
yolla əzmlə gedəcəyik. Bizi bu yoldan heç kəs döndərə bilməyəcəkdir. Azərbaycan müstəqil, demokratik dövlət
kimi inkişaf edəcəkdir.
Əziz dostlar, bu gün mənim üçün tarixi bir gündür. Çünki birincisi, bu qədər yüksək mükafatı - Mustafa
Kamal Atatürkün adını daşıyan mükafatı aldım. İkincisi, Türkiyənin ən yüksək vəzifəli şəxslərinin qarşısında
nitq söyləyirəm. Bu gün bir də ona görə əzizdir ki, mənim dostum, Azərbaycan xalqının böyük dostu,
Türkiyənin prezidenti, türk dünyasının lideri hörmətli Süleyman Dəmirəlin doğum günüdür. Bu gün onun 75
yaşı tamam olur.
Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəlin həyat yolu, fəaliyyəti haqqında danışmağa imkan versəniz
mən sizi burada iki saat da saxlayacağam. Ona görə sizi yormamaq üçün sadəcə, demək istəyirəm ki, hörmətli
Süleyman Dəmirəl 50 illik siyasi, dövlətçilik fəaliyyəti ilə Türkiyəyə, türk xalqına böyük xidmətlər göstərmiş və
türk xalqının hörmət, ehtiramını qazanmış, türk xalqının bu yüksək səviyyəyə çatmasında böyük işlər
görmüşdür.
Siz bunu bilirsiniz. Amma bəzən adam öz-özünü o qədər də tanımır. Kənardan baxanlar ona daha
düzgün, yaxşı qiymət verə bilirlər. İnsan içərisində olanları bəzi proseslərə görə anlaya bilmir. Amma kənardan
bunu anlamaq daha da asandır. Bunu ona görə demək istəmirəm ki, siz əziz dostumuz Süleyman Dəmirəlin bu
xidmətlərini bilmirsiniz. Bilirsiniz, qiymətləndirirsiniz, ona görə də o, Türkiyənin 9-cu cümhur başqanıdır və bu
vəzifəni şərəflə yerinə yetirir.
Ancaq siz bilməlisiniz ki, şəxsən hörmətli Süleyman Dəmirəl Türkiyə–Azərbaycan dostluğu və
qardaşlığının inkişafında ən böyük xidmət göstərmiş bir insandır. Onun Azərbaycana göstərdiyi daimi qayğı,
diqqət, mehribanlıq, dostluq bizi - yeni addım atan gənc bir dövləti daha da gücləndirir, bizə daha da ruh verir,
irəli getməyə imkan verir.
Hesab edirəm, hörmətli Süleyman Dəmirəlin bu gün üçün və türk dünyasının gələcəyi üçün ən böyük
xidmətlərindən biri odur ki, o, türkdilli dövlətlər birliyinin təşkilatçısıdır və 1992-ci ildən indiyə qədər bu
birliyin yaşamasını təmin edən müstəsna şəxsdir. Mən sizə açıq deməliyəm ki, bu birliyin yaranması dünyada
müxtəlif fikirlər - yəni bu türkdilli, türkköklü dövlətlər yenə də birləşir, yenə də Turan ideyası meydana çıxır və
sair - oyadır. Bu, çoxlarını qorxudubdur. Bununla bərabər, türkdilli dövlətlərdə də bə'zi proseslər gedir.
Onu bilməlisiniz ki, siz 76 ildir cümhuriyyətdə yaşayırsınız, amma biz, digər türkdilli dövlətlər bu
cümhuriyyətin, demokratiyanın indi ilk addımlarını atırıq. Bizim işimizdə çoxlu problemlər vardır. Bu
problemlərə görə, bir tərəfdən də türkdilli həmin bu dövlətlər keçmişdə Sovetlər Birliyinin içində olduğuna görə
və Sovetlər Birliyinin yenidən bərpa olunmasını, təşkil edilməsini istəyən qüvvələr get-gedə artdığına görə
türkdilli dövlətlərə çox böyük təzyiqlər, təsirlər vardır. Onlardan biri də bundan ibarətdir ki, nə üçün türkdilli
dövlətlər belə yaxınlaşırlar, birləşirlər?
Ona görə, işin içində olan adam kimi, mən sizə demək istəyirəm ki, 1992-ci ildən indiyə qədər bizim bu
birliyin yolu da o qədər hamar, rahat olmayıbdır. Çox çətinliklər olubdur, proseslər gedibdir. Bəzən müxtəlif
səbəblərdən bu dövlətlər arasında da - ixtilaflar deyə bilmərəm - ayrı-ayrı problemlər olubdur. Bilin, türkdilli
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dövlətlər birliyini yaşadan və bütün cümhur başqanlarını bir yerə, öz başına toplayan məhz hörmətli Süleyman
Dəmirəldir.
Bildirmək istəyirəm, onun şəxsiyyətinə, siyasətinə olan hörmət və türkdilli dövlətlərə onun göstərdiyi
qayğı, diqqət, mehribanlıq, şübhəsiz ki, onu bizim üçün lider edibdir. O, həm liderdir, həm də bizim üçün
ağsaqqaldır. Yəni ağsaqqal o mənada ki, hamının hörmət etdiyi, saydığı adamdır. Ola bilər, bir cümhur başqanı
ilə digər cümhur başqanı hansı məsələdəsə bir-biri ilə razılaşmasın. Ancaq hörmətli Süleyman Dəmirəl olan
yerdə hamı birləşir, bütün problemlər də aradan götürülür. Bu birliyin bu illər ərzində yaşamasının əsas
təşkilatçısı və səbəbkarı əziz dostum Süleyman Dəmirəldir.
Mən türkdilli dövlətlər birliyinə daxil olan Azərbaycan Respublikası adından onu demək istəyirəm ki, bu
birlik lazımdır. Biz bu birliyi yaşatmalıyıq. Biz burada çox şeylərə nail olmuşuq. Birliyin əsas məqsədi odur ki,
iqtisadi, mənəvi, elmi, mədəni sahələrdə, tarixi köklərimizin, dinimizin, dilimizin bir olduğuna və başqa
məsələlərə görə biz bir-birimizlə daha da yaxınlaşaq, qovuşaq. Bu, təbiidir. Ancaq buna kənardan başqa cür
baxırlar. Ona görə bu birlik yaşamalıdır. O, öz bəhrələrini, nəticələrini verəcəkdir. Amma onu yaşadan, bunu
təmin edən hörmətli Süleyman Dəmirəldir. Azərbaycan Prezidenti kimi mən bu gün buna görə öz təşəkkürümü,
minnətdarlığımı bildirirəm. Güman edirəm ki, hər bir türkdilli dövlətin cümhur başqanı, prezidenti də mənim bu
fikirlərimlə şərikdir və onlar da hörmətli Süleyman Dəmirələ mənim kimi daim təşəkkür edirlər.
Mən bu əlamətdar gündə əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəli 75-ci ildönümü, doğum günü
münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Əziz qardaşım, sənə uzun ömür arzulayıram. Sənə bundan sonra
daha da böyük enerji arzu edirəm. Amma bu enerji var. Biz bu gün 8 saat bir yerdə, ayaq üstə olmuşuq.
Süleyman Dəmirəl də yorulmayıb, deyəsən, mən də yorulmamışam. Biz cümhur başqanları, prezidentlər
arasında ona motor kimi bir adam deyirik. Çünki həqiqətən o, o qədər enerjili, hər bir işlə - səhər bir yerdə,
axşam bir yerdə, o biri gün digər yerdə - çalışan adamdır.
O, türkdilli dövlətlər birliyindən başqa, türklərin yaşadığı bütün ölkələri ziyarət edibdir. Mən hesab
edirəm ki, Türkiyənin tarixində ikinci belə bir şəxsiyyət yoxdur. Vaxtilə Osmanlı imperatorluğu dövründə
dünyanın bir çox qitələrində, ölkələrində yaşamış və indi də yaşayan türklərin yaşadığı yerləri ziyarət etmək,
tarixi abidələri görmək və beləliklə, türk tarixini bu gün bir daha canlandırmaq hörmətli Süleyman Dəmirəlin
gördüyü ən önəmli, ən şərəfli işlərdən biridir.
Əziz qardaşım, hələ qarşıda çox işlər var və çox işlər də görəcəyik. Mən inanıram ki, Türkiyə
Cümhuriyyətinin Böyük Millət məclisi və türk xalqı sizi bu vəzifədən hələ buraxmayacaqdır. Əgər onlar
buraxsalar da biz buraxmayacağıq, buna etiraz edəcəyik. Siz bu yüksək, şərəfli vəzifənizi hələ bundan sonra da
çox illər yerinə yetirəcəksiniz. Bu, Türkiyə üçün lazımdır, Türkiyə Cümhuriyyəti üçün lazımdır, türk xalqı üçün
lazımdır. Bu, Azərbaycan üçün lazımdır. Bu, bütün türk dünyası üçün lazımdır.
Əziz dostlar, hamınızın belə mütəşəkkil şəkildə bu gün buraya toplaşmağınız məni çox həyəcanlandırdı,
sevindirdi. Mən çox məmnunam ki, sizinlə belə bir şəraitdə görüşürəm. Sizə təşəkkür edirəm ki, dözümlü olub
mənim nitqimi axıra qədər dinlədiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Yaşasın Türkiyə!
Yaşasın Atatürk Türkiyəsi!
Yaşasın türk xalqı!
Yaşasın Türk Cümhuriyyəti!
Əziz dostlar, mən Azərbaycanda Süleyman Dəmirəl haqqında bir kitab yazdırmışam. Bu kitabın ön
sözünü şəxsən mən yazmışam. Qalan hissəsini isə bir azərbaycanlı, bir də türk gəncləri yazıblar. Bilmirəm, siz
Türkiyədə Süleyman Dəmirəl haqqında çox, yaxud az kitab yazmısınız, hər halda hesab edirəm ki, bu kitab sizin
üçün faydalı olar. Mən bu kitabı qardaşım Süleyman Dəmirələ təqdim edirəm. Buradan çıxarkən isə sizin hər
birinizə bu kitab təqdim olunacaqdır.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası Süleyman Dəmirəl haqqında ikiseriyalı film yaradıbdır. Bu
film Azərbaycan televiziyası ilə bir dəfə göstərilib, bu günlərdə yenidən nümayiş etdirilir. Mən bu filmin
kassetlərini hörmətli Süleyman Dəmirələ bir daha təqdim edirəm. Arzu edirəm ki, Türkiyə televiziyası bu filmi
başdan-ayağa nümayiş etdirsin. Çox sağ olun.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN ANADAN
OLMASININ 75 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ TƏBRİKİ
Ankara, Çankaya köşkünün «Mavi salonu»
1 noyabr 1999-cu il
Zati-aliləri Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, əziz qardaşım Süleyman
Dəmirəl!
Çox hörmətli, əziz bacım Nəzmiyyə xanım!
Bu gün sizin ailə üçün, sizin qohum-əqrəba üçün, – mənim üçün, Azərbaycan xalqı üçün, Türkiyə xalqı
üçün çox əlamətdar bir gündür.
75 il öncə İslamköydə Süleyman Dəmirəl dünyaya gəlmişdir və 75 il ərzində İslamköydən Çankaya köşkünə
gəlmişdir. Bu 75 ilin əlli ilini əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl öz xalqına, öz millətinə, Türkiyə
Cümhuriyyətinə, Atatürkün qoyduğu yola sədaqətlə xidmət etmişdir. Məhz sədaqətliliyinə görə, ağıllılığına
görə, zəkalılığına görə, fədakarlığına görə və ən əsası - Mustafa Kamal Atatürk ideyalarına sadiq olduğuna görə
əziz dostum Süleyman Dəmirəl Türkiyənin siyasi səhnəsində böyük bir yol keçmişdir. Bu yol o qədər də hamar
olmamışdır, bunun enişi-yoxuşu olmuşdur. Bəzi hallarda əziz dostum Süleyman Dəmirəli anlamayanlar da
olmuşdur, bəzən ona paxıllıq edən olmuşdur, bəzən ona öz imkanlarından istifadə edib öz xalqı üçün xidmət
göstərməyə mane olanlar da olmuşdur. Bunlar hamısı olmuşdur.
Bütün bunların hamısı hörmətli Süleyman Dəmirəlin tutduğu yol ilə uğurla getməsinin qarşısını ala
bilməmişdir. Nə üçün ala bilməmişdir? Çünki əziz dostum Süleyman Dəmirəl böyük əqidə sahibli insandır,
böyük iradə sahibli insandır və inandığı şeyə xidmət edən insandır. Mən onun həyat və fəaliyyətini öyrənmişəm
və bu gün elan etdim, - onun haqqında Azərbaycanda film yaratmışıq, kitab buraxmışıq. Onu mən bu gün sizə
ərməğan kimi gətirdim. Ona görə də mən bunu həm dost, qardaş kimi, həm də həyat yolunuzu öyrənmiş bir
insan kimi deyirəm.
Bəli, hörmətli Süleyman Dəmirəl öz iradəsi ilə, öz mərdliyi ilə, öz cəsarətliliyi ilə, öz ağlı ilə, zəkası ilə
xalqına daim xidmət etmək istəmişdir. Onun məqsədi hardasa bir vəzifə tutmaq olmamışdır. Onun məqsədi
xalqına xidmət etmək olmuşdur. Amma xalqına xidmət etmək üçün də lazımdır ki, onun elmi səviyyəsi, onun
siyasi potensialı, onun təcrübəsi xalqına çatsın, onu xalqa verə bilsin, xalqa xidmət edə bilsin. Bu yolu hörmətli
Süleyman Dəmirəl şərəflə keçmişdir. Ona görə də əziz dostum Süleyman Dəmirəl Türkiyədə böyük hörmət
qazanmış və ona görə də dəfələrlə Türkiyənin baş naziri vəzifəsinə irəli çəkilmiş, seçilmiş və ona görə də 1993cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 9-cu prezidenti, cümhur başqanı seçilmişdir. Bu, böyük şərəfdir.
Türkiyənin birinci cümhur başqanı, Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkdür. Belə bir
cümhuriyyətdə, belə bir ölkədə, belə bir xalqın prezidenti, cümhur başqanı olmaq, şübhəsiz ki, böyük şərəfdir.
Amma xalqın inamını, xalqın ehtiramını, xalqın etibarını qazana bilməyən heç bir insan heç vaxt belə şeyə nail
ola bilməz. Yenə də deyirəm, mənim dostumun məqsədi hansısa bir vəzifəyə nail olmaq yox, öz imkanlarını
xalqa xidmətə həsr etmək olmuşdur və bu yolu da şərəflə keçmişdir.
Dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl Azərbaycanda çox hörmətli, Türkiyə qədər hörmətli bir insandır.
Azərbaycan onu sevir. Azərbaycan sizi sevir, əziz qardaşım, ona görə ki, siz daim Azərbaycan haqqında
düşünmüsünüz.
Mən bunu demişəm, bir də demək istəyirəm. Bu, təsadüfi deyil ki, 1920-ci ildə Sovetlər Birliyinin
ideologiyasının əsarəti altında yaşayan Azərbaycan Türkiyədən təcrid olunmuşdu. Yalnız 1967-ci ildə hörmətli
Süleyman Dəmirəl ilk dəfə baş nazir seçiləndən sonra Sovetlər Birliyini baş nazir kimi ziyarət edərkən öz
proqramına Azərbaycana da ziyarəti salmağı tələb etmişdi və bunu da ödəmişdilər. Nəzmiyyə xanım, siz də
onunla bərabər idiniz. Mən o vaxt sizinlə tanış oldum. O günlər mənim bugünkü kimi gözümün qarşısındadır. O
vaxt siz gördünüz ki, bizim xalqımız küçələrdə, evlərdə, meydanlarda hörmətli Süleyman Dəmirəli və sizi nə
qədər böyük hörmətlə, böyük ruh yüksəkliyi ilə, böyük ehtiramla qarşılayırdı və insanlar nə qədər sevinirdilər
ki, ilk dəfədir Türkiyənin baş naziri Azərbaycana gəlibdir. Bu, böyük hadisə olmuşdu.
Amma bunun Azərbaycan üçün böyük hadisə olması bir tərəfə, əsas cəhəti ondan ibarətdir ki, nə üçün
hörmətli Süleyman Dəmirəl - Sovetlər Birliyinin 15 respublikası var idi - onlardan ancaq Azərbaycanı seçmişdi.
Çünki Azərbaycanın qayğıları ilə yaşamışdı, Azərbaycan xalqı haqqında düşünmüşdü və gəlib o vaxt
Azərbaycanı görmək istəmişdi. Sonrakı proseslər məlumdur. Ancaq Azərbaycan hələ müstəqilliyini əldə
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etmədiyi zaman hörmətli Süleyman Dəmirəl yenə də baş nazir kimi Azərbaycana gəldi və Azərbaycanda
müstəqillik yolunda xalqın ruhunu qaldırdı.
Hörmətli Süleyman Dəmirəlin Azərbaycan xalqına etdiyi ən böyük töhfə, ən böyük ərməğan «Həsrət
körpüsü»nün, «Ümid körpüsü"nün tikilməsidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Ancaq təəssüf ki, 1920-ci ildə sovet
hökuməti xəritələri böləndə, Azərbaycanın Zəngəzur mahalını alıb Ermənistana verəndə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Azərbaycanın böyük torpağından ayrı düşübdür. Sovetlər Birliyi vaxtı bunu o qədər də hiss
etmirdik. Çünki bir ölkədə yaşayırdıq, - yollar var idi, kommunikasiya, hər bir şey var idi. Ancaq Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsi başlayandan sonra Naxçıvan blokada halına düşdü və orada yaşamaq çox çətin oldu.
Hörmətli Süleyman Dəmirəlin Azərbaycana etdiyi yardımın ən önəmlisi Naxçıvan Muxtar Respublikasının o
illərdə yaşamasını, dayanmasını tə'min etməsidir. Araz çayı üzərində qısa bir zamanda həmin o «Həsrət
körpüsü» yaranmasaydı bu, mümkün deyildi. O qışın 40 dərəcə şaxtasında Türkiyədən Naxçıvana elektrik xətti
çəkildi, başqa yardımlar edildi. Mən orada yaşadığım dövrdə bunları öz gözlərimlə görmüşəm.
Hörmətli Süleyman Dəmirəl tarixi bir addım da atıbdır. "Həsrət körpüsü»nün açılışı münasibətilə
Naxçıvanın tarixində ilk dəfə Türkiyə hökumətinin başçısı Naxçıvanı birbaşa ziyarət etmiş, özü ilə bərabər bir
çox nazirlər, 60-a qədər millət vəkili gətirmişdi. Biz Araz çayı üzərində Türkiyə–Azərbaycan dostluğunu
nümayiş etdirdik. Türkiyədən və Naxçıvandan oraya on minlərlə adam toplaşmışdı.
Mənim xatirimdədir, Naxçıvandan o körpüyə qədər 75 kilometrlik yolda xalq hörmətli Süleyman Dəmirəli
hər kilometrdən bir, bəlkə də bir kilometr keçmədən qarşılayırdı, qurbanlar kəsilirdi. O gün yol boyu yüzlərlə
qurban kəsildi. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı, Naxçıvan sakinləri hörmətli Süleyman Dəmirələ öz sevgisini,
məhəbbətini bildirmək istəyirdi, göstərilən yardımlara görə minnətdarlığını bildirmək istəyirdi.
Bu barədə çox danışmaq olar. Xüsusən sonrakı dövrdə Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi inkişaf
etməsində, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasında, beynəlxalq təşkilatların
hamısında Azərbaycanı dəstəkləməsi, Ermənistanı təcavüzkar kimi qiymətləndirməsi və Azərbaycanla daim
bərabər olması, şübhəsiz ki, bizim üçün əzizdir və qiymətlidir.
Ona görə də bu gün mən mütləq burada olmalı idim. Nə olur - olsun, burada olmalı idim. Mən gəlib burada,
Ankarada, Türkiyə Cümhuriyyətinin paytaxtında əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəli təbrik etməli idim.
Nəzmiyyə xanım, mən gəlib Sizi təbrik etməli idim. Çünki bu 50 il siyasətdə sizin böyük xidmətləriniz
vardır. Mən belə düşünürəm ki, əgər Süleyman Dəmirəlin bu qədər gözəl, bu qədər ağıllı, bu qədər sədaqətli
ömür-gün yoldaşı olmasaydı, bəlkə də onun keçdiyi yol daha da çətin olardı. Bizə məlumdur ki, o vaxt, çevriliş
zamanı hörmətli Süleyman Dəmirələ yasaq edilmişdi. O, ev dustağı edilmişdi. Bizim yaratdığımız filmdə bunlar
vardır, bu kadrlar vardır. Siz daim onunla bərabər olmusunuz, bütün dövrlərdə bərabər olmusunuz. Təkcə
bərabər yox, həmfikir olmusunuz, eyni fikirdə olmusunuz.
Ona görə də bu gün əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəlin günüdür. Sizin də birgə yaşamağınızın
yəqin ki, müəyyən tarixi günüdür. Onu siz özünüz məndən də yaxşı bilirsiniz.
Əziz qardaşım, mən Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı arzu edirəm və uzun ömür arzu edirəm. Sizə
yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm. Bütün işlərinizdə uğurlar arzu edirəm.Mən əminəm, ümidvaram ki, Siz hələ
bundan sonra çox illər, on illər türk xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə, Azərbaycana, türk dünyasına böyük
xidmətlər göstərəcəksiniz və nə qədər vətənpərvər, nə qədər insanpərvər olduğunuzu bir daha, bir daha
göstərəcəksiniz.
Sizin insanpərvərliyinizi mən heç vaxt unuda bilmərəm. Çünki yanvar ayında mən bir balaca rahatsız
olduğum zaman gecə ikən təyyarə ilə həkimlər göndərdiniz, məni Ankaraya dəvət etdiniz. İki həftə burada
mənim müayinə və müalicəmə başqanlıq etdiniz. Hər gün məni ziyarət etdiniz. Vaşinqtonda NATO-nun 50 illik
yubileyində birlikdə olduğumuz zaman, son gün mən yenə də rahatsız olduğum zaman Klivlend xəstəxanasına
getdim. Orada qəlb əməliyyatı aparılan zaman o günlərdə Siz yenə mənimlə bərabər oldunuz. Məni
unutmadınız, mənə mənəvi qardaş oldunuz, mənəvi yardım etdiniz.
Bunların hamısına görə təşəkkür edirəm və bunlara görə də deyirəm ki, siz böyük insansınız. Siz böyük
dövlət xadimisiniz. Siz dövlət başçısısınız. Siz böyük siyasi xadimsiniz. Siz böyük ictimai xadimsiniz. Siz həm
də böyük insansınız. Böyük insan olmaq bunların hamısından üstündür. Bütün bu işləri görmək olar. Amma
böyük insan olmaq hər kəsə nəsib olmur. Allah sizi belə yaradıbdır. Siz də belə həyat fəaliyyəti keçirmisiniz.
Sizin bu xidmətlərinizə görə, sizin Azərbaycana, şəxsən mənə olan qayğınıza görə, mərhəmətinizə görə,
mehribanlığınıza görə təşəkkür edirəm. Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı arzu edirəm.
Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl!
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Siz həyatınız boyu çox hədiyyələr almısınız. Mən fikirləşdim və belə düşündüm ki, mənim Sizə hədiyyəm
ancaq sizin şəxsinizin və Nəzmiyyə xanımın portreti, yəni rəsmi olmalıdır.
Bu iki böyük rəssamdan biri Azərbaycan rəssamıdır. O, dünyada ən məşhur rəssamlardan biri olan Tahir
Salahovdur. Mənim 35 illik çox yaxın dostumdur. Moskvada yaşayır. Ancaq oraya Azərbaycandan gedibdir və
dünyada çox məşhur bir rəssamdır. Onun rəsm əsərləri dünyanın bütün muzeylərində vardır.
İkincisi Rusiyanın böyük rəssamı Nikas Safronovdur. O da dünyada məşhur rəssamdır. Onlar böyük
şəxsiyyətlərin portretlərini yaratmış rəssamlardır. Mən bunların hər birinə sifariş etmişdim ki, siz Süleyman
Dəmirəlin və onun xanımının portretlərini hazırlamalısınız. Çünki bunların çəkdikləri portret dünya sənət
xəzinəsinə daxil olur. Bu, onların çəkdikləri əsərlərdir. Onlar belə böyük rəssamlardır. Onlar bunu ediblər. İndi
mən bunları sizə təqdim edirəm.

665

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

BÖYÜK ATATÜRKÜN XATİRƏSİNƏ EHTİRAMI
2 noyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün məqbərə
kompleksini-Anıtqəbiri ziyarət etdi.
Dövlətimizin başçısı məqbərənin önünə əklil qoydu, Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal
Atatürkün xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdi.
Prezident Heydər Əliyev məqbərə kompleksinin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı:
«Mustafa Kamal Atatürk bəşər tarixinin XX əsrinin ən böyük şəxsiyyətlərindəndir. İstiqlal savaşına başçılıq
edərək qalib gəlib Türkiyə Cümhuriyyətini yaratmaqla o, türk xalqına böyük yol açmış, Türkiyə Atatürk
ideyalarına sadiq olaraq 76 ildir ki, bu yol ilə gedir və böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Qardaş Azərbaycan
xalqı Atatürkün şəxsiyyətinə, onun ideyalarına, onun qoyduğu dəyərli irsə böyük hörmət və ehtiram hissi ilə
yaşayır. Atatürkün dahiliyi, müdrikliyi bizim üçün illam mənbəyidir. Bu gün mən böyük öndər Mustafa Kamal
Atatürkün qəbrini böyük qürur hissi ilə ziyarət edirəm.
Mənə böyük Atatürkün adını daşıyan Beynəlxalq Sülh Mükafatı təqdim olunubdur. Bu mənim üçün, bütün
Azərbaycan xalqı üçün, müstəqil Azərbaycan dövləti üçün böyük şərəfdir. Mən bundan fəxr edirəm. Atatürkün
şəxsiyyəti, onun yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti mənim üçün örnəkdir. Mən buna daim sadiq olacağam.
Əminəm ki, Atatürk Türkiyəsi əbədiyyətə qədər uğurla yaşayacaqdır.
Bir daha Allahdan rəhmət diləyirəm.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEV
2 noyabr 1999-cu il».
Sonra Heydər Əliyev Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi, böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün məzarını
ziyarət etdi, onun muzeyi ilə yaxından tanış oldu, burada saxlanılan tarixi eksponatlara baxdı, ilk xarici ölkənin
dövlət başçısı kimi, Atatürkün məzarının yanına Azərbaycandan gətirilmiş torpaq qoydu.
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GÜLHANƏ HƏRBİ TİBB AKADEMİYASINDA XÜSUSİ CƏRRAHİYYƏ ŞÖBƏSİNİN
AYRI-AYRI PALATALARINDA MÜALİCƏ OLUNAN ZABİT VƏ ƏSGƏRLƏRLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Ankara
2 noyabr 1999-cu il
M e t e K u r t (Terrorçulara qarşı mübarizədə qıçlarını itirən əlil): Hörmətli cümhur başqanım, xoş
gəldiniz! Bizi yad etdiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən Sizə üzərində böyük öndərimiz Mustafa Kamal
Atatürkün şəkli olan bu hədiyyəni vermək istəyirəm. Yaralanan bütün qazilər adından bu kiçik ərməğanımızı
xatirə olaraq qəbul edin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cox sağ olun. Mənim üçün çox dəyərli hədiyyədir. Dünən mən Mustafa Kamal
Atatürkün adını daşıyan Beynəlxalq Sülh Mükafatı aldım. Bu, mənim üçün iftixar hissidir. Bu gün də
Anıtqəbirdə oldum, Atatürkün qəbrini ziyarət etdim. Bu hədiyyəni də səndən qəbul etmək mənim üçün çox
önəmlidir. Çox təşəkkür edirəm.
Mən sənin kimi qazilərin hamısına hörmətimi, ehtiramımı, sevgimi, məhəbbətimi bildirirəm. Mustafa
Kamal Atatürkün bütün silahdaşları qazilər idilər. Əgər o qazilər olmasaydı Türkiyə Cümhuriyyəti yaranmazdı,
bugünkü Türkiyə olmazdı və türk xalqı Bu qədər xoşbəxt olmazdı. Siz isə indi Türkiyə Cümhuriyyətini
parçalamaq, dağıtmaq istəyənlərin qarşısını almaq üçün əsgər olaraq xidmət göstərmisiniz və canınızın bir
qismini itirmisiniz. Amma siz qəhrəman, yəni qazi kimi bu gün də varsınız.
Bəli, o vaxt da şəhidlər çox olubdur. Mustafa Kamal Atatürkün dəstəsindən də şəhidlər çox olubdur.
Sonrakı dövrlərdə də çox olubdur. Bu gün də şəhidlər vardır. Şəhidlər hamısı qazidir və siz hamınız qazisiniz.
Sizin kimi qazilərin hesabına qəhrəman türk ordusu yaşayır, Atatürkün qurduğu türk ordusu yaşayır. Bu, bütün
türk dünyası üçün böyük bir dayaqdır, böyük bir dəstəkdir. Biz hamımız bununla fəxr edirik ki, belə bir Türkiyə
var, Mustafa Kamal Atatürk Cümhuriyyəti var, Mustafa Kamal Atatürk ordusu var və bu ordunun sizin kimi
qəhrəmanları, qaziləri vardır.
Mən sizə cansağlığı, səadət arzulayıram. Ümid edirəm ki, bundan sonra da Türkiyə xalqı yolunda öz
xidmətlərinizi göstərəcəksiniz.
Sənə bir hədiyyə vermək istəyirəm. Ola bilər ki, lazım olsun. Bu, bizim milli palazımızdır. Bunu evində
bir yerə qoyarsan və xatırlayarsan. Təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev burada müalicə olunan Samin Altınopa yaxınlaşır:
Mən gəldim səni ziyarət edim. Sənə türk xalqının yolunda, Türkiyə Cümhuriyyətinin yolunda, böyük qazi
Mustafa Kamal Atatürkün yolunda göstərdiyin xidmətlərə görə öz hörmət və ehtiramımı, sevgimi, məhəbbətimi
bildirirəm.
S a m i n A l t ı n o p: Hörmətli cümhur başqanım, bu işləri görmək türk gənci olaraq bizim
borcumuzdur. Sizə çox təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən borcunu qəhrəmanlıqla yerinə yetirdin, qazi oldun və Türkiyənin bu günü
üçün də, gələcəyi üçün də canından da keçməyə hazır oldun. Ona görə sənin xidmətlərin Türkiyədə heç vaxt
unudulmayacaqdır. Mən də Azərbaycan Prezidenti olaraq sənin kimi türk əsgərlərini həmişə qəlbimdə
saxlayacağam. Mənim bu kiçik hədiyyəmi qəbul etməyi rica edirəm.
Heydər Əliyev daha sonra yaralı gənc Hüseyn Ümitə yaxınlaşır:
Mən səni ziyarət etdim ki, sənə bu qaziliyinə, qəhrəmanlığına görə təşəkkürümü bildirim. Sən türk
gəncinin, türk əsgərinin ən gözəl örnəyisən, nümunəsisən. Sənin kimi insanlar, sənin kimi gənclər, qazilər,
qəhrəmanlar Türkiyəni 76 ildə böyük Türkiyə ediblər. Sənin kimi qəhrəmanlar bu gün Türkiyəni
parçalanmaqdan, PKK-dan, digər terroristlərdən qoruyurlar. Sənin xidmətlərin böyükdür. Sən yaralanmısan,
zərər çəkmisən. Amma vətənin yolunda, xalqının yolunda. Vətən yolunda şəhid olan, canını verən, yaralanan
xoşbəxt insandır. Sən də onlardansan. Mən səni bu böyük xidmətlərinə görə təbrik edirəm, sənə cansağlığı arzu


Heydər Əliyevi Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının komandanı, general-leytenant Çətin Harmankaya,
akademiyanın qərargah rəisi, polkovnik Hümmət Çobanoğlu qarşıladılar.

Görüşdə İlham Əliyev də iştirak etmişdir.
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edirəm, Allahdan şəfa diləyirəm. Əminəm ki, sən bundan sonra da türk xalqına, cümhuriyyətinə, Atatürk
Türkiyəsinə xidmət edəcəksən. Məndən sənə xatirə olaraq hədiyyə verirəm.
Heydər Əliyev müalicə alan Kənan Karakuş ilə görüşür:
Fəxr edirəm ki, sənin kimi qəhrəman insanlarla görüşürəm. Sən türk gənclərinin gözəl bir nümunəsisən,
türk əsgərinin gözəl bir örnəyisən. Sən qəhrəmanlığınla, qaziliyinlə bir daha nümayiş etdirmisən ki, türk
türkdür. Türk həmişə öz vətənini sevir, öz torpağını sevir, öz bayrağını sevir və vətən yolunda, torpaq yolunda
həmişə şəhid olmağa lazır olubdur. Sən vuruşmusan, yaralanmısın, xəsarət almısan. Allah yaranı tezliklə
sağaltsın. Sənə Allahdan şəfa diləyirəm. Sənin kimi əsgərlər, gənclər Türkiyəni bundan sonra daha da irəliyə
aparacaqlar. Bu hədiyyəmi də qəbul et. Evinizdə lazım olar.
Heydər Əliyev yaralı döyüşçü Əliosman Öztürkə müraciətlə, - sən çox gəncsən. Neçə yaşın var?
Ə l i o s m a n Ö z t ü r k: Hörmətli prezident, 30 yaşım var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gəncsən. Amma nə qədər qəhrəmansan. Qazi olmusan. Bu, ən böyük
şərəfdir. Sənin kimi insanlar, gənclər Türkiyəni həmişə təxribatdan, terroristlərdən qoruyur, Türkiyə
cümhuriyyətini sülh yolu ilə irəliyə doğru aparır. Mən səni qaziliyinə, qəhrəmanlığına görə səmimi təbrik
edirəm. Səndə olan qüdrət, mənəvi güc sənə imkan veribdir ki, vuruşasan. Zərər də çəkmisən, qazi olmusan.
Xalqın, millətin sənə hörməti həmişə olacaqdır. Mən də Azərbaycanın prezidenti kimi sənə hörmət və
ehtiramımı, sevgi və məhəbbətimi bildirirəm. Bu hədiyyəni də məndən qəbul et.
Heydər Əliyev daha sonra Niyami Özcana baş çəkir:
Sən mütləq yeriyəcəksən. Bu qəhrəman oğlandır, kişidir, qazidir və Türkiyənin qazilərindən biridir.
Türkiyədə həmişə qazilər olubdur. Əgər qazilər olmasaydı Türkiyə Türkiyə olmazdı, Türkiyə yaşamazdı.
Mustafa Kamal Atatürk qazi olaraq Türkiyəni xarici düşmənlərdən, parçalanmaqdan qurtardı və Türkiyəni
inkişaf yoluna qoydu. Ona görə də Türkiyənin sabahı üçün Mustafa Kamal Atatürkün yolunda vuruşmaq, şəhid
olmaq şərəfdir. Güman edirəm ki, sənin bu müalicən bitəcəkdir, yenə də çalışacaqsan və türk xalqına, millətinə
xidmət edəcəksən.
N i y a m i Ö z c a n: Çox sağ olun, hörmətli cümhur başqanım! İnşallah, siz də məqsədinizə
çatacaqsınız. Mən dünən Sizin çıxışınızı dinlədim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Televiziya vasitəsilə dinlədin? Necə idi?
N i y a m i Ö z c a n: Bəli, çox mükəmməl çıxış idi. Türkiyənin bir örnək olduğunu söylədiniz. İnşallah,
siz də məqsədlərinizə çatacaqsınız. Biz sizinlə qürur duyuruq. Burada müalicə olunan qaziləri ziyarət etdiyinizə
görə də sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bu hədiyyəmi qəbul etməyini rica edirəm.
Prezident yaralı gənc Saleh Özürəyə: Sən çox gəncsən. Neçə yaşın var?
S a l e h Ö z ü r ə k: Hörmətli cümhur başqanım, 20 yaşım var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən 20 yaşında qazi olmusan, qəhrəman olmusan. Türkiyənin qəhrəmanı, qazisi
olmusan. Bu, böyük şərəfdir. Sənin kimi gənclər Türkiyəni yaşadıb və sənin kimi qəhrəmanlar, qazilər həmişə
yaşadacaqlar. Mən Azərbaycanın cümhur başqanı olaraq sənə və sənin kimi insanlara ən böyük məhəbbətimi,
sevgimi bildirirəm. Səni bu qəhrəmanlığına görə təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, bundan sonra da Türkiyə
Cümhuriyyətinə xidmət edəcəksən. Mən sənə bir hədiyyə vermək istəyirəm. Bu da mənim oğlumdur. O da səni
təbrik etməyə gəlibdir. O da sənin kimi gəncdir. Azərbaycanda keçmişdə də, indi də həmişə palaz üzərində
oturmuşuq. Bu hədiyyəmdən evində istifadə edərsən. Allah sənə şəfa versin.
Heydər Əliyev Tibb Akademiyasında müalicə olunan İlhan Türcələ müraciətlə — Sənin neçə yaşın var?
İ l h a n T ü r c ə l: Cənab prezident, 22 yaşım var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hişanlın var, yoxsa yox?
İ l h a n T ü r c ə l: Xeyr, hələ subayam.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah, olacaqdır. Çox gözəl oğlansan, qəhrəmansan, qazisən. Sənin kimi
qazinin, gözəl bir gəncin gözəl bir ailəsi, xanımı olacaqdır. Mən buna şübhə etmirəm. Çox məmnunam ki,
səninlə görüşürəm. Sizin ziyarətinizə gəlmişəm. Sizin qaziliyiniz bizə də iftixar, qürur hissi gətirir. Çünki
Türkiyə ilə Azərbayan bir millətdir. Bizim millətin içindən olan hər bir qəhrəman əzizdir, qiymətlidir. Sən
vətən, xalq yolunda vuruşmusan, qazi olmusan, zərər çəkmisən. Ancaq özünü yüksəltmisən. Şübhə yoxdur ki,
sən gənc insan, vətəndaş kimi bundan sonra da Türkiyə Cümhuriyyətinin Mustafa Kamal Atatürk yolu ilə
getməsinə yenidən xidmətlərini göstərəcəksən, ona sadiq olacaqsan.
Sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Sağalandan sonra gəlin. Mən hamınızı, bütün qaziləri
Azərbaycana dəvət edirəm və rica edirəm ki, mənim dəvətimi qəbul edəsiniz. Onlar tamamilə sağlam olub
hərəkət etdikləri zaman gəlib Azərbaycanda istirahət etsinlər. Mən rica edirəm, bu dəvəti silahlı qüvvələr baş
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qərargahının rəisinə də deyəsiniz. Sizlərə də deyirəm və Allahdan hamınıza şəfa diləyirəm. Bu da mənim
oğlumdur, o da gəncdir. Rica edirəm bu hədiyyəmi də qəbul edəsən.
Heydər Əliyev daha sonra gənc əsgər Müslüm Qəncərlə görüşür: – Sənin neçə yaşın var?
M ü s l ü m Q ə n c ə r: Hörmətli prezident, 23 yaşım vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nişanlın varmı?
M ü s l ü m Q ə n c ə r: Bəli, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nişanlın gözəldirmi, onu sevirsənmi?
M ü s l ü m Q ə n c ə r: Bəli, çox sevirəm. O da məni sevir.
H e y d ə r Ə l i ye v: Güman edirəm, sən qazi olandan sonra səni daha da çox sevəcəkdir. Çünki
görəcək ki, onun ömür yoldaşı qəhrəmandır. Səni qaziliyinə, qəhrəmanlığına, Türkiyə qarşısındakı xidmətlərinə
görə, Mustafa Kamal Atatürkün ordusunun əsgəri olduğuna görə təbrik edirəm. Sənə Allahdan şəfa diləyirəm.
Ümidvaram ki, tezliklə sağalacaqsan. Mən sizin hamınızı- burada müalicə olunanların hamısını
Azərbaycana dəvət edirəm ki, gəlib ziyarət edəsiniz, dincələsiniz- mənim, Azərbaycanın cümhur başqanının
qonağı kimi. Bu hədiyyəni də sənə təqdim edirəm. Sən ailə quracaqsan, sənə belə bir palaz lazımdır.
Heydər Əliyev müalicəsi uğurla başa çatan Həmzə Düzdabanı təbrik edir:
Çox gözəl yeriyirsən. Təbrik edirəm. Qəhrəmansan, qazisən. Amma həkimlər də gözəl həkimlərdir,
müalicəni çox yaxşı aparıblar. Heç bir şey itirməmisən. Amma qazandığın odur ki, qazi olmusan. Sənin neçə
yaşın var?
H ə m z ə D ü z d a b a n: Cənab prezident, 21 yaşım vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nişanlın və ya gözaltın varmı?
H ə m z ə D ü z d a b a n: Hələlik yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah, olacaqdır. Gözəl oğlansan, qızlar səni sevəcəklər. Təbrik edirəm, sənə
cansağlığı arzu edirəm, Allahdan şəfa diləyirəm. Arzu edirəm ki, həmişə qəhrəman olasan. Mənim hədiyyəmi də
qəbul et.
Heydər Əliyev Bayram Solmaz ilə görüşür, -sənin vəziyyətin necədir?
Sən bir il orduda xidmət edərək qəhrəmanlıq göstərdin və qazi oldun. Bu, sənin gənc kimi öz vətəninə,
torpağına nə qədər sədaqətli, bağlı olduğunu göstərir. Bu qəhrəmanlığına, mübarizliyinə görə səni təbrik edirəm.
Ümid edirəm ki, müalicədən sonra yenə də sırada olacaqsan, Türkiyənin inkişafı üçün yenə də öz xidmətini
göstərəcəksən. Səni də Azərbaycana dəvət edirəm. Qazilərin hamısına dedim,- çox məmnun olaram ki, gəlib
orada istirahət edəsiniz, sizinlə orada bir daha görüşüm. Mənim bu hədiyyəmi də qəbul et. Mənim oğlum da səni
təbrik edir.
Prezident Heydər Əliyev gənc əsgər Erol Çətinə müraciətlə:
Sən qəhrəmanlıq göstərib qazi olmusan. Bundan sonra orduda da xidmət edəcəksən, xalqına da xidmət
edəcəksən. Səni bu xidmətlərinə görə, qəhrəmanlığına, qaziliyinə görə təbrik edirəm. Sənə cansağlığı arzulayır,
Allahdan şəfa diləyirəm. Hələ gəncsən. Gələcək həyatında uğurlar diləyirəm. Səni Azərbaycana dəvət edirəm.
Gəl, mənim qonağım ol, bir az istirahət et, oraları gör, tanış ol. Sənə bir hədiyyə verirəm. Bu, evində lazım
olacaqdır.
Yusif Aygünə yaxınlaşır: Səni qəhrəmanlığına görə təbrik edirəm.
Sən 20 yaşında qazi olmusan. Səni təbrik edirəm. Gənclər üçün çətinliklər keçicidir. Amma əsas
qazilikdir, millətinə, xalqına xidmət etməkdir, qəhrəmanlıq göstərməkdir. Sən bunları etmisən. Çox gözəl
oğlansan. Sənə gözəl həyat arzulayıram. Səni də Azərbaycana dəvət edirəm. Gəlin, mənim qonağım olun,
istirahət edin. Bu hədiyyəmi də qəbul et.
Heydər Əliyev Tuncay Yalçına yaxınlaşır:
Mən səni təbrik edirəm. Qazi oldun, millətinə, xalqına xidmət etdin, yüksəldin. Bundan sonra da
yüksələcəksən. Sənə gələcəkdə də uğurlar diləyirəm. Gəncsən, sənin həyatın hələ irəlidədir. Bu yolda sənə
uğurlar arzulayıram. Səni də Azərbaycana də'vət edirəm. Gəl, mənim qonağım ol, orada dincəl. Mənim sənə
hədiyyəm də var.
Heydər Əliyev daha sonra Ənvər Tuncla söhbət edir:
– Sən çox gəncsən. Amma qazi oldun, qəhrəman oldun. Bu, xoşbəxtlikdir, fədakarlıqdır. Səni qəhrəman,
qazi olduğuna görə təbrik edirəm. Çətinliklər hamısı keçəcəkdir. Bunlar yaxşı həkimlərdir, mən bunları
tanıyıram, hər şeyi çox gözəl bacarırlar. Sən yenə də fiziki cəhətdən sağlam olacaqsan, xalqına, millətinə və
Türkiyəyə xidmət edəcəksən. Bu xidmətlərinə, qaziliyinə görə sənə təşəkkür edirəm. Sənə uğurlar diləyirəm. Bu
hədiyyəmi də qəbul et. Mənim oğlum da səninlə görüşmək istəyir.
Hacı Fındıqçı ilə tanış olan Heydər Əliyev soruşur:
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- Sənin neçə yaşın var?
H a c ı F ı n d ı q ç ı: Cənab prezident, 21 yaşım var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl bir gəncsən. Amma ən gözəli odur ki, qazi olmusan. Millətin,
cümhuriyyətin, xalqın yolunda vuruşmusan, qəhrəmanlıq göstərmisən. Bu, insanın ən böyük gözəlliyidir, ən
böyük bəxtiyarlığı, xoşbəxtliyidir. Mən səni bu xidmətlərinə, qəhrəmanlığına görə təbrik edirəm. Həkimlərin
dedikləri ilə şərikəm ki, hər şey düzələcək və sən yenə də yeriyəcəksən, həyatını davam etdirəcəksən. Səni
Azərbaycana də'vət edirəm. Gəl, orada mənim qonağım ol, dincəl, Azərbaycanı gör.
H a c ı F ı n d ı q ç ı: İnşallah, gələcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gözləyəcəyəm. Sənə hədiyyəm də var, bunu qəbul et. Sənə Allahdan şəfa
diləyirəm. Bu da mənim oğlumdur.
Heydər Əliyev yaralı gənc Murat Gökgözün müalicəsi ilə maraqlanır: İndi necə yeriyirsən?
M u r a t G ö k g ö z: Hörmətli cümhur başqanım, yaxşı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Sən qəhrəmansan, qazisən. Gənc qazi olmaq böyük fədakarlıqdır.
Həkimlər hər şeyi ediblər - sən yenə də işləyəcəksən, yeriyəcəksən, vuruşacaqsan, həyatda çox böyük
müvəffəqiyyətlər qazanacaqsan. Səni qəhrəmanlığına, qaziliyinə görə təbrik edirəm və sənə uğurlar arzulayır,
Allahdan şəfa diləyirəm. Bütün qazilər kimi, səni də Azərbaycana dəvət edirəm. Gəlin, orada istirahət edin,
mənim qonağım olun. Rica edirəm bu hədiyyəmi qəbul edəsən.
Heydər Əliyev gənc əsgər Bayram Qarabiyikə yaxınlaşır: - Sənin neçə yaşın var?
B a y r a m Q a r a b i y i k: 22 yaşım var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl yaşdır. Amma bu yaşda qazi olmaq hər adama nəsib olmur. Yaşından
çox-çox yüksəlmisən. Millətinə, Türkiyəyə xidmət etmisən. Çətinliklər hamısı keçib gedəcəkdir. Həkimlər də
hər şeyi edirlər və edəcəklər ki, sən yeriyəsən. Amma qazilik sənin üçün bəxtiyarlıqdır. Sənin baban, nənən,
atan, anan üçün, qohumların üçün bəxtiyarlıqdır. Bizim üçün də çox önəmlidir. Səni təbrik edirəm, uğurlar
arzulayıram və Azərbaycana də'vət edirəm. Gəl, Azərbaycanda mənim qonağım ol, istirahət et. Bu hədiyyəmi də
qəbul et.
Heydər Əliyev burada müalicə olunan Ergün Buluta müraciət edir:
Sən gənc türk oğlu, gənc türk əsgəri, qazi olmusan, yüksəklərə qalxmısan. Bu, ən böyük şərəfdir. Biz də
belə insanları yüksək qiymətləndiririk və belə insanlarla həmişə iftixar edirik, qürur duyuruq. Sizin kimi gənclər
ölkələri, xüsusən Türkiyə Cümhuriyyətini, Atatürk Cümhuriyyətini yaşadıb və yaşadacaqlar. Mustafa Kamal
Atatürk Türkiyəni gəncləri əmanət edibdir. Siz də onun yolu ilə gedirsiniz və sədaqətlə xidmət edirsiniz. Bu,
çox gözəl işdir. Bu, təkcə sənin üçün yox, bütün türk xalqı üçün şərəfdir. Sənə Allahdan şəfa diləyirəm. Səni
Azərbaycana dəvət edirəm. Gəl, qonağım ol, istirahət et. Ümid edirəm ki, sən bundan sonra xalqın üçün yenə də
faydalı olacaqsan. Mənim bu hədiyyəmi də qəbul et.
E r g ü n B u l u t: Cox təşəkkür edirəm, hörmətli cümhur başqanım. Bizə böyük şərəf, ruh verdiniz.
Heydər Əliyev Yılmaz Boz ilə söhbət edir: Sənin nişanlın, gözaltın varmı?
Y ı l m a z B o z: Cənab prezident, vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə gözəl oğlanın dalınca qızlar çox gəzir - biri də, ikisi də, üçü də. Sən ən
yaxşısını seçməlisən. Sən xalqına, millətinə, cümhuriyyətinə sədaqətli olduğun kimi, nişanlın da gərək sənə
sədaqətli olsun. Mən bunu arzu edirəm. Qazi olmağına görə təbrik edirəm. Sənə gələcəkdə sağlamlıq diləyir və
xoşbəxt, bəxtiyar həyat arzulayıram. Bir daha təbrik edirəm. Bu hədiyyəni də qəbul et. Sənə Allahdan şəfa
diləyirəm.
Heydər Əliyev Mömin Özcana yaxınlaşır: Sənin müalicənin uğurla getməsindən məmnun olduğumu
bildirirəm.
Dörd gün içərisində artıq yeriyirsən. Səni qazi olduğuna, qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə təbrik edirəm.
Xalqına, millətinə, Türkiyəyə sədaqətlə xidmət etdiyinə görə təbrik edirəm. Sizin kimi insanlar bizim hamımızın
iftixarıdır, qürurudur. Sən bundan sonra da Türkiyəyə, xalqına, öz millətinə çox faydalı olacaqsan, ümid edirəm
ki, çox xeyir verəcəksən. Səni Azərbaycana də'vət edirəm. Gəl, mənim qonağım ol, Azərbaycanı gör. Sənə
Allahdan şəfa diləyirəm. Bu hədiyyəmi də qəbul et.
Heydər Əliyev eyni palatada müalicə olunan Türkər Təmiz və Kərim Arslana yaxınlaşır:
- Allah şəfa versin! İnşallah, yeriyəcəksiniz. Sizi qazi olduğunuza görə təbrik edirəm. Bundan sonra da
uğurlar diləyirəm və sizi Azərbaycana də'vət edirəm. Mənim yanıma gəlin, orada qonağım olun. Bu
hədiyyələrimi də qəbul edin.
Heydər Əliyev Gültəkin Orana və Bülənd Çakirə yaxınlaşaraq, sizə də cansağlığı arzulayıram.
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Sizi də qazi olduğunuza görə təbrik edirəm. İtkilərinizə görə sıxılmayın. Çünki bu gözəl həkimlər hər bir
şeyi yaradırlar. Sizin üçün ən önəmli odur ki, öz millətinizin, öz xalqınızın yolunda zərər çəkmisiniz, amma qazi
olmusunuz, yüksəlmisiniz. Həmişə yüksələsiniz! İnsan üçün bu, hər şeydən ucadır. Sizi təbrik edirəm və
Azərbaycana dəvət edirəm. Gəlin, Azərbaycanda mənim qonağım olun. Sizə uğurlar diləyirəm və hədiyyələrimi
qəbul edin.
Heydər Əliyev Məsud Aksoya müraciətlə,- sənə gələcək həyatında uğurlar arzulayıram.
-İnşallah, hər şey yaxşı olacaqdır. Səni qazi olduğuna görə, qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə, millətinə,
xalqına sədaqətlə xidmət etdiyinə görə təbrik edirəm. Sənə Allahdan şəfa diləyirəm. Səni Azərbaycana dəvət
edirəm. Gəl, mənim qonağım ol. Mənim bir hədiyyəm var, onu qəbul et.
Heydər Əliyev Alparslan Dağ ilə görüşür:
Çox gözəl ismin vardır, tarixi bir addır. Həmişə Alparslan olacaqsan. Səni qazi olduğuna, göstərdiyin
xidmətlərə görə təbrik edirəm. Dərin təşəkkürümü bildirirəm və səni Azərbaycana dəvət edirəm. Sənə uğurlar
arzulayıram.
İ b r a h i m D ə m i r ç i: Cənab prezident, mən sağaldıqdan sonra yenidən orduya getmək istədiyimi
bildirirəm.
Sən yenə də ayaq üstə duracaqsan, yenə də xalqına xidmət göstərəcəksən. Səni Azərbaycana dəvət
edirəm. Gəl, qonağımız ol. Mənim bu hədiyyəmi də qəbul et.
Heydər Əliyev Çingiz Arkana yaxınlaşır:
Səni qazi olduğuna, qəhrəman olduğuna, xalqına, millətinə çox sədaqətlə xidmət etdiyinə görə təbrik
edirəm. Həkimlər hamısını müalicə edəcəklər və sən yenə də sırada olacaqsan. Mən səni Azərbaycana dəvət
edirəm. Gəl, mənim qonağım ol, Azərbayanı gör. Mən səninlə fəxr edirəm. Mənim hədiyyəm də var, bunu qəbul
et.
Heydər Əliyev gənc zabit Hacı İşçi ilə görüşür: Səni xoş gördük. Darıxma, protezə alışacaqsan. Bundan
sonra heç nə hiss etməyəcəksən. Çox gözəl də adın var. Neçə yaşın var?
H a c ı İ ş ç i : Hörmətli cümhur başqanım, mənim 21 yaşım var. Sizə çox təşəkkür edirəm. Bizi yad
etdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: 21 yaşında qazi oldun. Təbrik edirəm. Qəhrəmansan, xalqına xidmət etmisən.
Xalq da bunu həmişə qiymətləndirəcəkdir, sizi həmişə sevəcəkdir. Mən sənə uğurlar diləyirəm, səni
Azərbaycana dəvət edirəm. Gəl, mənim qonağım ol.
Heydər Əliyev gənc əsgər Camal Pektaşa yaxınlaşır:
Cox gözəl adın vardır. Bunların hamısı keçib gedəcəkdir. Amma ən önəmlisi odur ki, sən qazi oldun.
Səni qazi olduğuna, qəhrəman olduğuna, millətinə, xalqına sədaqətlə xidmət etdiyinə görə təbrik edirəm. Səni
Azərbaycana də'vət edirəm. Gəl, mənim qonağım ol. Ümid edirəm ki, sən gələcəkdə də türk xalqına faydalı
olacaqsan. Mənim hədiyyəm də vardır, onu qəbul et.
***
Heydər Əliyevin mətbuat nümayəndələri qarşısında bəyanatı:
– Gün aydın, hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Siz bilirsiniz ki, mən bu gün üçüncü gündür ki, Türkiyədəyəm. Mənim dünənki proqramım sizə
məlumdur, bu barədə bir şey demək istəmirəm. Ancaq bir daha onu demək istəyirəm ki, böyük öndər Mustafa
Kamal Atatürkün adını daşıyan Beynəlxalq Sülh Mükafatının mənə verilməsi haqqında qərar və dünən
Türkiyənin Çankaya köşkündə, cümlur başqanının köşkündə təntənəli şəkildə, Türkiyənin dövlət, hökumət
başçılarının, ordu generalları, millət vəkilləri, ictimai-siyasi xadimləri, elm, mədəniyyət xadimlərinin, yəni
Türkiyənin ən qaymağı hesab olunan insanların hüzurunda bu mükafatın mənə verilməsi mənim üçün böyük
tarixi hadisədir. Mən bunu ömrümün sonuna qədər unutmayacağam. Bir ona görə yox ki, mən mükafat aldım.
Ona görə ki, mən Türkiyə Cümhuriyyətinin mükafatını aldım. Türkiyə Cümhuriyyətinin mükafatını almaq
mənim üçün böyük şərəfdir.
Mən Mustafa Kamal Atatürk mükafatı aldım. Bu, mənim üçün ən böyük şərəfdir. Mən Beynəlxalq Sülh
Mükafatı aldım. İndi, dəyişən dünyada gedən savaşlar, münaqişələr olduğu bir zamanda, Azərbaycan özü də
1988-ci ildən Ermənistan təcavüzü nəticəsində müharibə, savaş içində olduğu bir zamanda mənim barış, sülh
sahəsində gördüyüm işlərə verilən bu yüksək qiymət məni çox sevindirir. Bu da mənim üçün çox qiymətlidir.
Mən bu barədə öz fikirlərimi, sözlərimi dünən Çankaya köşkündə söylədim. Amma bu gün bir daha, bir
daha təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bildirmək istəyirəm ki, mənə verilən bu mükafat bütün Azərbaycan
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xalqına verilən mükafatdır. Azərbaycanın müstəqilliyinə, Azərbaycanın dövlətçiliyinə, Azərbaycanın bu gününə
və gələcəyinə verilən mükafatdır.
Türkiyə Azərbaycanın ən yaxın dostu, qardaşıdır. Bizim üçün Türkiyədən yaxın bir ölkə yoxdur.
Türkiyənin Azərbaycana hər vaxt dost, qardaşlıq münasibətini biz hiss etmişik və hər gün də hiss edirik. Bu
mükafatın verilməsi bir daha Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının rəmzidir. Bizim xalqımız,
Azərbaycanın vətəndaşları, millətimiz bunu yüksək qiymətləndirirlər və mənim kimi, Türkiyə Cümhuriyyətinə
hədsiz minnətdarlıqlarını bildirirlər.
Mən bu gün Gülhanə xəstəxanasına gəlmişəm. Burada müalicə olunan qazilərlə görüşdüm. Bu, mənim
borcumdur. Yəni bu, mənim qəlbimin içindən gələn istəklərdir. Türkiyə Cümhuriyyəti yaşamalı, qorunmalı həm xarici düşmənlərdən, həm də daxili düşmənlərdən qorunmalıdır. Terroristlərdən, PKK-çılardan,
digərlərindən qorunmalıdır. 76 ildir yaşayan Türkiyə Cümhuriyyəti dəfələrlə belə hadisələrlə rastlaşmış və
böyük sınaqlardan uğurla çıxmış, qəhrəmanlıqla çıxmışdır. Son zamanlar Türkiyəni parçalamaq istəyən,
Türkiyəni dağıtmaq istəyən bəzi qüvvələr Türkiyədə terrorist hərəkatına başlamışlar. Türkiyənin dövləti,
hökuməti və çox qüdrətli, güclü ordusu türk xalqını, Türkiyə Cümhuriyyətini qoruyaraq, müdafiə edərək bu
terroristlərin qarşısını almışdır. Bu terroristlərin qarşısını almaq yolunda insanlar şəhid olmuşlar. O şəhidlərin
hamısına bu gün Allahdan rəhmət diləyirəm. İnsanların bir qismi yara almış, vücudunun bir qismini itirmiş,
ancaq ruhunu, yəni dövlətə, xalqına məhəbbətini, sevgisini heç vaxt itirməmişlər. Onlar qazi olmuşlar. Onlar
mənən yüksəlmişlər. Onlar Türkiyənin gəncləri olaraq türk gənclərinin, türk əsgərinin, türk ordusunun nə qədər
qüdrətli, nə qədər qəhrəman, nə qədər cəsarətli olduğunu bir daha nümayiş etdirmişlər. Ona görə bu qazilər türk
xalqı üçün əziz olduğu kimi, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan prezidenti kimi mənim üçün də çox əzizdir.
Mən bu gün onları ziyarət etdim, onlarla söhbət etdim, onlara ürək-dirək verdim və onların hamısını
Azərbaycana dəvət etdim. Gəlsinlər, Azərbaycanda mənim qonağım olsunlar. Gəlib Azərbaycanı öz gözləri ilə
görsünlər.
Mənim bu günüm böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün məqbərəsini, yə'ni qəbrini ziyarətlə başlandı.
Mən Türkiyəyə 1992-ci ildən gəlirəm və hər dəfə Türkiyəyə gəldiyim zaman mənim müqəddəs vəzifəm böyük
öndər Atatürkün qəbrini, onun məqbərəsini ziyarət etməkdir, onun böyük şəxsiyyəti qarşısında baş əyməkdir,
onun gördüyü işlərin və yaratdığı cümhuriyyətin əbədiyyətə qədər olacağına inamımı bildirməkdir.
Mən bu gün oraya getdim, böyük öndərin qəbri qarşısında bir daha baş əydim, ürək sözlərimi kitaba
yazdım. Ən önəmlisi bir də odur ki, Azərbaycan torpağı gətirdim, Mustafa Kamal Atatürkün qəbrinin,
məzarının yanına qoydum.
Biz bilirdik ki, Türkiyənin hər bir diyarından, hər bir vilayətindən torpaq gətirirlər və böyük Mustafa
Kamal Atatürkə hörmət və ehtiram rəmzi olaraq o torpağı qəbrin yanına qoyurlar. Bu, həqiqətən çox böyük bir
hadisədir. Bu, xalqın Mustafa Kamal Atatürkə, onun qoyduğu yola, onun irsinə, onun mirasına daim sədaqətli
olduğunu bir daha göstərir. İlk dəfə olaraq Türkiyənin xaricindən, xarici ölkədən - yalnız Azərbaycandan torpaq
gətirildi və o torpağı mən şəxsən Mustafa Kamal Atatürkün qəbrinin yanına, böyük Türkiyənin bütün
diyarlarından gətirilmiş torpaqlarla bir sırada qoydum. Bu, bizim üçün tarixi hadisədir. Çünki ilk dəfədir ki,
Türkiyənin xaricindən buraya torpaq gətirilir. Eyni zamanda bu onu göstərir ki, Türkiyənin bütün torpaqları
kimi, bütün vilayətləri kimi, bütün diyarları kimi, Azərbaycan Türkiyə ilə bağlıdır və Mustafa Kamal Atatürkü
özünün öndəri, özünün qəhrəmanı, özünün müdrik şəxsiyyəti hesab edir.
Mən bu gün çox məmnunam ki, bu işləri görə bilmişəm və Cülhanədə mənim bugünkü görüşüm bu
işlərimə son qoyur. Bir neçə saatdan sonra baş nazir, hörmətli Bülənd Ecevit ilə görüşüb ondan sonra
Azərbaycana qayıdacağam.
Bu ziyarətimdən, bu səfərimdən çox məmnunam. Mənə göstərilən hörmət- ehtirama görə, mənə
göstərilən bu isti münasibətə görə Türkiyə dövlətinə, Türkiyə hökumətinə, türk xalqına, əziz dostum, qardaşım,
Türkiyə Cümhuriyyətinin cümhur başqanı, prezident Süleyman Dəmirələ bir daha, bir daha təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
***
Cülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının rəhbər heyəti ilə görüşü:
Mən Cülhanədə bir daha olmağımdan məmnunam. Yanvar ayından indiyə qədər çox aylar keçibdir.
Ancaq mənə burada göstərilən xidmətləri, aparılan müayinə və müalicəni heç vaxt unutmayacağam və bu da
davam edir. Çünki hörmətli Ertən Paşa daim mənimlə bərabərdir. Onun həkimliyi sayəsində də mənim Amerika
Birləşmiş Ştatlarında hadisə baş verən kimi Klivlendə getməyim və orada cərrahiyyə əməliyyatı keçirməyim
mümkün olmuşdu. Ona görə yanvar ayında başladığımız işlər sonra davam etdi. Mən bunların hamısına görə
Gülhanəyə çox təşəkkür edirəm. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm və çox məmnunam.
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Mən sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Ancaq mən Gülhanədə olandan sonra, buradan gedəndən sonra
bizim xalqımızda Gülhanəyə çox böyük məhəbbət yaranmışdır. Ertən Paşa görmüşdü ki, mən buradan
qayıdanda xalq məni nə qədər böyük məhəbbətlə qarşıladı. Ona görə də bizim oradakı rəssamlar sizin şəklinizi
götürüb xalça, xalı üzərində böyük bir portretinizi yaratmışlar. Mən bunu sizə təqdim etmək istəyirəm.
Prezident Heydər Əliyev üzərində Gülhanə Hərbi Tİbb Akademiyasının komandanı cənab Cətin
Harmankayanın portreti toxunmuş xalçanı ona hədiyyə etdi.
Ç ə t i n H a r m a n k a y a: Hörmətli cümhur başqanım, Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bizə
çox böyük şərəf verdiniz. Çox gözəl bir hədiyyədir. Cümhur başqanımız olaraq, sağlamlığına qovuşmuş bir
cümhur başqanı olaraq zati-alinizə akademiyamız adından bir xatirə hədiyyəsi vermək istəyirəm. Xahiş edirəm,
bunu qəbul edəsiniz.
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BEYNƏLXALQ ATATÜRK SÜLH MÜKAFATI KOMİSSİYASININ SƏDRİ,
ATATÜRK DİL VƏ TARİX QURUMUNUN RƏHBƏRİ, PROFESSOR
RƏŞAD GƏNC İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
2 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Rəşad bəy, sizi bir daha salamlayıram. Çox məmnunam.
R ə ş a d G ə n c: Sayın cümhur başqanım, Sizə hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Bir daha xoş gəlmişsiniz!
Sizi burada görməkdən həqiqətən çox məmnunam. Bizim iki cümhur başqanımız vardır. İkincisini də burada
görmək həqiqətən bizi çox şad etdi. Sizi sağ-salamat gördük və yenə də çox sevindik. Sizə Allahdan cansağlığı
və çox uzun ömür diləyirəm.
Cənab prezident, Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatımızı aldığınıza görə də Sizə xüsusi təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Siz Azərbaycanın böyük dostusunuz. Biz də sizi çox sevirik. Mən
bizim böyük elçi vasitəsilə sizə həmişə salamlarımı yetirmişəm.
R ə ş a d G ə n c: Cənab prezident, Sizin salamınızı həmişə alıram. Mən də Sizə hər zaman hörmət və
ehtiramımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox təşəkkür edirəm. Atatürk Sülh Mükafatının mənə verilməsi haqqında qəbul
etdiyiniz qərar mənim üçün tarixi bir qərardır. Mən bilirəm ki, bu qərarı qəbul etmək o qədər də asan bir iş
deyildi. Çünki siz bir çox namizədlərdən birini seçməli idiniz. Sizin bu barədə mənə münasibətiniz də, bu işə səs
verməyiniz də çox önəmlidir. Bilirəm ki, sizin bu mükafat komissiyasının başqanı kimi, buna Baş nazir
rəhbərlik edir.
R ə ş a d G ə n c: Bəli, cənab prezident. Bu, Atatürk Dil və Tarix Qurumunun qərarı ilə yaradılmış bir
mükafatdır. Ona görə də bununla bağlı işləri biz görürük. Nəticədə təkliflərimizi hörmətli Baş nazirin rəhbərlik
etdiyi yüksək quruma ərz edirik. Mən də oranın üzvüyəm. Orada da görüşlər keçiririk və nəticədə bir qərar
çıxarırıq. Hörmətli cümhur başqanımıza ərz edildikdən, onun təsdiqindən sonra da nəticə tam hasil olur.
Mən burada səmimiyyətlə ifadə etmək istəyirəm ki, Sizin bu sülh mükafatını almağınız üçün namizədliyiniz
hörmətli Süleyman Dəmirəl tərəfindən verilmişdi. Təbii ki, cümhur başqanımızın namizədi kimi nəticə hökmən
belə olmalı idi. Amma nəticə etibarilə biz də hesab edirik ki, həqiqətən bu mükafat layiq olduğu insana verilir.
Onu hörmətli cümhur başqanımızın söylədiyi kimi, XX yüzilliyin tarixində mütləq qeyd olunacaq böyük bir
dövlət adamının almasına biz çox şadıq, sevinirik. Bu mükafat həqiqətən layiq olan insana verilibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox təşəkkür edirəm. Bizim dostluğumuz, qardaşlığımız çox səmimidir. Mən sizi
Azərbaycanda görmək istəyirəm. Bilirəm, siz elm adamısınız, böyük elmi işlərlə məşğulsunuz. Amma mən sizi
qonağım kimi Azərbaycana dəvət edirəm. Sizin imkanınız olan zaman bizim böyük elçinin vasitəsilə mənə
xəbər verərsiniz. Nə proqram lazım olsa, onu da edərik. Orada görüşüb ətraflı söhbətlər edərik. Çünki
Azərbaycan–Türkiyə dostluğunu, qardaşlığını hər gün irəliyə aparmaq lazımdır. Heç bir şey yerində duranda
yaramaz. Hər şey inkişafda olmalıdır. Dostluğumuz, qardaşlığımız bu gün çox yaxşı bir vəziyyətdədir.
R ə ş a d G ə n c: Cənab prezident, bu, Sizlərin sayəsində olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sabah bundan da yüksək olmalıdır. Ona görə mən sizi Azərbaycana dəvət edirəm.
Sizi orada qonağım kimi görməkdən məmnun olacağam. Türkiyə–Azərbaycan dostluğuna göstərdiyiniz
xidmətlərə görə də sizə təşəkkür edirəm.
R ə ş a d G ə n c: Mənim üçün həyatımın ən böyük bəxtiyarlılığı Sizin – dünya miqyasında böyük bir
liderin, böyük bir dövlət adamının, hörmətli bir prezidentin dəvətlisi olmaqdır. Bu, həqiqətən böyük şərəfdir.
Mən böyük elçinizlə görüşüb münasib bir vaxtda gələcəyəm. İnşallah, onda Azərbaycanda bir şadlıq vəsiləsi
olacaqdır. Bakıda Millətlərarası Beynəlxalq toplantı keçirilən zaman orada Sizi ziyarət etmək mənim üçün
böyük bir sevinc, şadlıq olacaqdır. Çox təşəkkür edirəm.
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TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ BÜLƏND ECEVİT İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara, Çankaya köşkü
2 noyabr 1999-cu il
B ü l ə n d E c e v i t: Cənab prezident, xoş gəlmişsiniz. Sizinlə görüşümdən son dərəcə məmnunam.
Fürsətdən istifadə edərək Sizi Atatürk Sülh Mükafatı almağınız münasibətilə təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq sarsılmazdır. Bütün
Azərbaycan xalqı qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələnin müsibətli nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılması
üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. Mən dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəllə zəlzələnin mərkəzində –
Kocaelidə, İzmitdə oldum. Çadırlarda müvəqqəti məskunlaşdırılmış insanlarla görüşdüm. Ağır fəlakətlə
üzləşmiş bu insanların iradəsinə, vətənpərvərlik və dözümünə heyran oldum.
B ü l ə n d E c e v i t: Cənab prezident, yeri gəlmişkən Azərbaycanın Türkiyəyə göstərdiyi humanitar
yardıma görə, Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz həmişə olduğu kimi, ağır günümüzdə də dost Azərbaycanın
qayğı və məhəbbətini, dəstəyini hiss etdik, onun əməli köməyini gördük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ölkələrimiz arasında hərtərəfli əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək üçün həm
Azərbaycan, həm Türkiyə həmişə birlikdə çalışır və bundan sonra da çalışacaq. Biz Xəzər neftinin dünya
bazarlarına çıxarılması üçün çəkiləcək Bakı–Ceyhan əsas neft kəmərinin tikintisi ilə əlaqədar bütün məsələlərin
uğurla həll olunması üçün əlimizdən gələni etməliyik.
B ü l ə n d E c e v i t: Bəli, biz bütün məsələləri hərtərəfli müzakirə etməli, fikirlərimizi bir-birimizlə
bölüşdürməliyik. Azərbaycan xalqı bu gün Qarabağ faciəsini yaşayır. Sizin Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh
yolu ilə nizama salınması sahəsində Azərbaycan prezidenti kimi gördüyünüz işləri, etdiyiniz səyləri biz də çox
qiymətləndiririk, Sizi dəstəkləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Dost Azərbaycan və Türkiyənin qardaş xalqları ölkələrini
maraqlandıran bütün məsələləri həll etməyə çalışırlar. Mən Sizi, cənab Baş nazir, Azərbaycana rəsmi səfərə
dəvət edirəm. Bizi maraqlandıran bütün məsələləri birlikdə həll edəcəyik.
B ü l ə n d E c e v i t: Dəvətiniz üçün təşəkkür edir, məmnuniyyətlə qəbul edirəm, cənab prezident.
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SƏFƏR BAŞA ÇATDIQDAN SONRA VƏTƏNƏ YOLASALMA
MƏRASİMİNDƏ BƏYANATI
Ankara, «Esenboğa» Hava Limanı
2 noyabr 1999-cu il
Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin
bəyanatı
Hörmətli cümhur başqanı, əziz qardaşım Heydər Əliyev!
Sizi Türkiyədə görməkdən çox məmnunuq. Biz çoxlu görüşlər keçirdik, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, bölgədə vəziyyət barədə ətraflı müzakirələr apardıq. Biz Sizə Beynəlxalq
Atatürk Sülh Mükafatını təqdim etdik. Sizinlə birgə zəlzələ bölgəsini gəzdik, Azərbaycanın Türkiyəyə
yardımını həmin bölgəyə təhvil verdik.
Hörmətli prezident Heydər Əliyev Azərbaycana yola düşmək üçün hava limanına gəlibdir. Mən istərdim ki,
o, bir neçə gün də Türkiyədə qalsın. Hörmətli Heydər Əliyev Azərbaycanda işləri çox olduğuna görə mənim
təklifimi qəbul etmədi. Amma o, qısa müddətdən sonra yenə də Türkiyəyə gələcək, noyabrın 18–19-da ATƏTin İstanbulda keçiriləcək zirvə görüşündə iştirak edəcəkdir.
Mən hörmətli prezident Heydər Əliyevə uğurlar diləyirəm, «Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz, gülə-gülə gedin»
deyirəm.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin
bəyanatı
Hörmətli dostum, qardaşım, Türkiyənin cümhur başqanı Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mən iki gündür ki, Türkiyədəyəm. Əziz dostum, qardaşım, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman
Dəmirəlin dəvəti ilə buraya qısamüddətli səfərə gəlmişəm. Mən Türkiyəyə gəldiyim gündən biz bir yerdəyik,
bərabərik.
Çox məmnunam ki, biz səhərdən axşama qədər çox mənalı bir gün keçirdik. Məni ən çox məmnun edən odur
ki, biz zəlzələnin baş verdiyi mərkəzə getdik, orada fəlakətdən zərər çəkmiş insanları, dağıntıları gördük,
onlarla söhbət etdik, bu insanların vəziyyəti ilə tanış olduq. Bu görüşlər mənim xatirimdə daim yaşayacaqdır.
Çünki bu fəlakətdən zərər çəkmiş insanlar – Türkiyə dövlətinin, hökumətinin, xalqının böyük fədakarlığı
nəticəsində qısa bir zamanda çadırlarda, yığma evlərdə rahat yerləşdirilmiş insanlar – bu faciə nə qədər böyük
olsa da, dövlətdən, hökumətdən və xüsusən dövlətin başçısından, cümhur başqanından çox razıdırlar, onlara
minnətdardırlar.
Bu zəlzələ bizi – Azərbaycanı da çox kədərləndirdi, sarsıtdı, sıxdı. Biz bu dərdi sizinlə bərabər çəkdik və onu
bu gün də çəkirik. Ancaq ən önəmlisi odur ki, Türkiyə hökuməti, dövləti öz qüdrətini, öz bacarığını bir daha
göstərdi. Qısa bir zamanda çox işlər görülübdür və bundan sonra görüləcək işlərin də – nə iş görüləcək, hansı
evlər tikiləcək – planı vardır. Bu, Türkiyə Cümhuriyyətinin nə qədər böyük potensiala, imkanlara malik
olduğunu və böyük işlər görməyə qabiliyyətli olduğunu göstərdi. Bu məni çox sevindirdi. Türkiyə bizim üçün
qardaşdır, dostdur, ən yaxın ölkədir. Ona görə də bu məni çox sevindirdi.
Eyni zamanda, dünən həyatımda böyük həyəcanlı bir gün keçirdim. Çankaya köşkündə, hörmətli cümhur
başqanının iqamətgahında Türkiyənin bütün dövlət, hökumət adamlarının, yəni başçılarının hüzurunda
Türkiyənin demək olar ki, qaymaqları – həm dövlət, hökumət başçıları, həm nazirlər, həm də millət vəkilləri,
ordu nümayəndələri, generallar, elm adamları, rektorlar, professorlar, ictimai xadimlər, mətbuat nümayəndələri
toplaşmışdılar. Mən neçə illərdir ki, Türkiyə ilə dostluq edirəm, burada çox məclislərdə olmuşam. Amma bu
qədər yüksək səviyyəli, yüksək durumda olan bir məclis görməmişdim. Belə bir məclisdə hörmətli dostum,
qardaşım Süleyman Dəmirəl mənə Türkiyənin, Türkiyə Cümhuriyyətinin Atatürk Sülh Mükafatını təqdim etdi.
Bu mükafatın mənə verilməsi haqqında qəbul olunan qərar haqqında məlumatı, sonra isə əziz dostum,
qardaşım Süleyman Dəmirəlin bu barədə mənə rəsmi məktubunu alarkən çox sevinmişdim. Təkcə mən yox,
bütün xalqımız sevinmişdi. Çünki bu bizim üçün böyük bir şərəfdir. Dünən bu mərasimdə, yəni bu toplantıda –
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Türkiyənin bütün qaymaqlarını təşkil edən insanların toplantısında bu mükafatın mənə təqdim edilməsi və əziz
dostum, qardaşım, cümhur başqanı Süleyman Dəmirəlin orada çox dərin mənalı, dəyərli nitqi və Türkiyə–
Azərbaycan dostluğu, mənim fəaliyyətim haqqında söylədiyi dərin mənalı sözlər, şübhəsiz ki, mənim üçün
tarixi hadisədir.
Mən bunu dünən də dedim, bu gün də deyirəm ki, bu, təkcə mənə, mənim fəaliyyətimə verilən mükafat
deyil. Bu, Azərbaycan xalqının sülhsevərliyinə, fədakarlığına, Türkiyə ilə dostluq əlaqələrinə verilən
mükafatdır. Bu, müstəqil Azərbaycan dövlətinə, artıq 8 ildir ki, öz müstəqilliyini qoruyub saxlayan və inkişaf
etdirən Azərbaycan dövlətinə verilən mükafatdır. Bu, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına verilən mükafatdır.
Türkiyənin bir neçə televiziya kanalı bu mərasimi, toplantını birbaşa yayıblar. Bu, o cümlədən Azərbaycanda
da yayılıbdır. İnsanlar böyük heyranlıqla, böyük həvəslə, həyəcanla bu mərasimi seyr ediblər, ona seviniblər,
demək olar ki, bayram edirlər. Mən çox məmnunam ki, mətbuat nümayənləri də burada çox önəmli işlər
görüblər, fəaliyyət göstəriblər, bugünkü qəzetlərdə çox gözəl yazılar veriblər. Bunlar hamısı Türkiyə–
Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının bir daha çox parlaq nümayişidir, göstəricisidir.
Mən hesab edirəm ki, bu mükafat Türkiyə–Azərbaycan dostluğuna, qardaşlığına, bizim bu əlaqələrimizə
verilən yüksək qiymətdir. Mən bunlara görə təşəkkür edirəm.
Bu gün mən Gülhanə Hərbi Tibb Xəstəxanasında müalicə olunan, terrordan zərər almış, yaralanmış qazilərlə
görüşdüm. Mənim həyatımda bu da çox böyük, önəmli bir hadisədir. Mən onları ziyarət etdim, həmin insanlarla
görüşdüm, söhbət etdim. Onlara Allahdan şəfa dilədim, onları Azərbaycana dəvət etdim ki, gəlib ölkəmizdə
olsunlar, dincəlsinlər. Onlar 22, 23, 24, 25 yaşında olan gənc insanlardır, çox gözəl gənclərdir. Mənimlə
söhbətdə onların hər biri dedi ki, biz vətənimizin – Türkiyənin qorunması, terroristlərin qarşısının alınması
yolundakı fəaliyyətimizlə, yəni qəhrəmanlığımızla fəxr edirik. Əgər bu gün xəsarət almışıqsa, yaramız varsa, bu
bizim üçün çətin bir şey deyil. Əsas odur ki, ölkəmizi, millətimizi, cümhuriyyətimizi müdafiə etmişik və bir də
əsas odur ki, bizə qazi adı, qəhrəman adı veriblər. Bu insanlarla görüşüm məni çox mütəəssir etdi. Mən bundan
çox məmnunam.
Mənim Türkiyəyə qısamüddətli səfərim bu gün sona çatır. Əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl mənə
təklif etdi ki, burada yenə də qalım. Təbiidir ki, burada nə qədər qalsam, o qədər də yeni-yeni görüşlər, işlər
olacaqdır. Ancaq mənim Azərbaycanda işlərim var. Bir də ki, mən əziz dostumun, qardaşımın vaxtını da çox
almaq istəmirəm. Çünki mən burada olanda o, həmişə mənimlə bərabər olur.
Hesab edirəm ki, bu ziyarətim mənim üçün tarixi bir ziyarətdir. Təbiidir ki, mən noyabr ayının 17–18-də
buraya gələcəyəm, ATƏT-in zirvə görüşündə olacağam. Mən dünən bəyan etdim, bu gün də bəyan edirəm ki,
Bakı-Ceyhan boru xətti haqqında saziş burada imzalanacaqdır. Bu da tarixi bir hadisə olacaqdır.
Əziz dostum, mən Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, məmnunam. Sizi Azərbaycanda bir daha
səbirsizliklə gözləyəcəyəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Yaxşı yol!
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TÜRKİYƏDƏN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
2 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz dünən televiziyaya baxmısınız, keçirdiyim görüşləri görmüsünüz, yəqin ki,
hər şeyi bilirsiniz.
S u a l: Cənab prezident, keçirdiyiniz görüşlər haqqında nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: O qədər görüşlər keçirmişəm ki, onlar haqqında burada danışa bilərəm. Bunları televiziyada da
görmüsünüz.
Mən Türkiyənin prezidenti cənab Süleyman Dəmirəl ilə birlikdə dünən səhər ertədən Kocaelidə, İzmitdə,
yəni baş vermiş zəlzələnin mərkəzində olmuşam, orada zəlzələdən zərər çəkmiş insanlarla görüşmüşəm, onlar
üçün tikilmiş müvəqqəti evlərə baxmışam, çadırlarda insanları, onların vəziyyətini, dağıntıları görmüşəm. Orada
çox görüşlər olubdur.
Kocaeli Universiteti zəlzələ ilə əlaqədar dərs ilinə indiyə qədər başlamamışdı. Dünən onların dərs ilinə
başlaması günü idi. Biz – prezident Süleyman Dəmirəl ilə orada iştirak etdik, ikimiz də nitq söylədik.
İki iş adamı orada zəlzələdən zərərçəkənlər üçün müvəqqəti evlər tikiblər. Amma onlar elə daimi evlər kimi
də ola bilər. Biz bu evlərə də baxdıq. İctimaiyyətlə, yəni orada yaşayan insanlarla da görüşlər keçirdik.
Əlbəttə, faciə böyükdür, fəlakətdir, xeyli insan həyatını qeyb edib, vəfat edib, həlak olubdur, yaralılar
çoxdur. Ancaq insanların ruhu yüksəkdir. Türkiyə Cümhuriyyəti, milləti, hökuməti, xalqı çox böyük işlər
görürlər ki, zəlzələnin vurduğu zərərləri aradan götürsünlər, uçqunların yerlərində yeni evlər tiksinlər. Onların
konkret proqramları var. Məsələn, bu ayın axırına qədər bir proqram var, - gərək çox adamlar hazır, yaxud
müvəqqəti evlərə köçsünlər. Müvəqqəti evlər nə deməkdir? Müvəqqəti evin içində üç-dörd otaq, hamamı, suyu,
televizoru, radiosu var. Mən gedib bunları gördüm. Həmin işləri bu ayın içərisində görəcəklər. Onların qarşıdakı
iki-üç ay üçün də proqramları vardır. Çalışırlar ki, qışın soyuqlarına qədər çox işləri həyata keçirsinlər.
Bütün bu görüşlər mənim üçün çox əhəmiyyətli oldu. Onlar da çox sevindilər. Mən onlara yardım
aparmışdım. Təxminən 100 min dollar dəyərində olan bu yardımı – gələn yardımların yığılması üçün orada
onların mərkəzi vardır – təhvil verdim. Hamı bunu bilir.
Sonra mən Ankaraya getdim. Orada Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatının mənə təqdim edilməsi mərasimi
oldu. Deyirlər ki, mərasim Türkiyənin 4–5 televiziya kanalı ilə yayılaraq buraya da çatıbdır. Siz bunları
bilirsiniz.
Bu gün səhər isə mən terror nəticəsində yaralanmış, xəsarət almış, xəstəxanada müalicə olunan əsgərlərlə
gedib görüşdüm. Onların əksəriyyəti Gülhanə Hərbi Tibb Xəstəxanasında müalicə olunur. Mən gedib onlarla
görüşdüm. Orada təxminən 61 belə xəstə var idi. Mən demək olar ki, hamısı ilə görüşdüm, onlara ürək-dirək
verdim, hədiyyələr verdim. Onların əksəriyyəti 20, 22, 23, 24, 25 yaşlı gənc insanlardır. Ancaq bu əsgərlərin
hamısında böyük ruh yüksəkliyi var. Vətən uğrunda döyüşmüş bu insanların birinin ayağı, birinin qolu yoxdur,
birinin gözü görmür. Başqa ağır xəsarətlər alanlar da var. Amma onların ruhları çox yüksəkdir. Çünki bunu
vətən yolunda ediblər, qazi olublar və buna görə fəxr edirlər. Mən onları təbrik edərək, xəstəxanadan çıxandan
sonra Azərbaycana gəlməyə dəvət etdim ki, gəlib ölkəmizdə dincəlsinlər.
Prezident Süleyman Dəmirəl ilə bizim həm Kocaelidə, həm də Ankarada çox danışıqlarımız olubdur. Biz
daim bir yerdə olmuşuq. Bilirsiniz ki, dünən onun 75 yaşı tamam olurdu. Mən onu orada təbrik etdim. Ondan
sonra o, məni öz ailəsinə dəvət etdi. Onun çoxlu qolumları, qardaşları, böyük bir ailəsi var. Mən və oğlum İlham
şəhərdən kənarda onun ailəsi ilə bir yerdə olduq. Biz onun ad gününü bir yerdə, ailə şəraitində – yəni orada
başqa bir tədbir keçirilmir – qeyd etdik.
Bu gün mənim Türkiyənin Baş naziri Bülənd Ecevitlə görüşüm, danışığım oldu. Yəni mən onların hamısı ilə
dünən axşam görüşmüşəm. Çünki mükafat veriləndən sonra orada bir kokteyl var idi. Burada insanlar bir saat
ayaqüstə bir-biri ilə görüşüb danışırlar. Ancaq bu gün xüsusi görüşümüz oldu. Biz çox ətraflı danışdıq, yaxşı
söhbətlər etdik.
Türkiyə–Azərbaycan dostluğu yüksəklərdədir və bundan sonra da yüksək olacaqdır. Mənim də, onların da
istəyi, arzusu budur. Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı da elə buna görə Azərbaycana, onun müstəqil dövlətinə,
xalqımıza və sülh yaratdığıma görə mənə verilibdir.
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Atatürkün sözləri var: «Yurdda sülh, cahanda sülh». Mən ilk dəfə 1993-cü ildə yurdda, yəni ölkənin içində
sülh yaratmağa çalışdım və bunu yaratdım. Cahanda sülhün isə bir hissəsi Qafqazdadır. Ermənistanla
Azərbaycan arasında gedən müharibəni, qan tökülməsini dayandırdım. Bunu Türkiyədə çox yüksək
qiymətləndirirlər. Ona görə də məni belə bir yüksək mükafata layiq görüblər.
S u a l: Cənab prezident, ATƏT-in İstanbul sammitinə qədər Robert Koçaryanla görüşünüz
planlaşdırılırmı?
C a v a b: Bilmirəm.
S u a l: Cənab prezident, Bülənd Ecevitlə görüşünüzdə onun bu yaxınlarda Moskvaya olacaq səfərini
dəyərləndirdinizmi?
C a v a b: Bilirəm, gedəcək, biz bu barədə söhbət etdik. Sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASI HÖKUMƏTİ SƏDRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ NİKOLAY
AKSYONENKO BAŞDA OLMAQLA RUSİYANIN HÖKUMƏT NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
5 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Nikolay Yemelyanoviç, mən sizi və sizin bütün nümayəndə heyətini
Azərbaycanda salamlayıram. Şadam ki, iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan–Rusiya birgə komissiyası öz işini
fəallaşdırmağa başlayır. Hörmətli Nikolay Yemelyanoviç Aksyonenkonun başçılığı ilə Rusiya Federasiyasının
belə böyük, geniş tərkibdə nümayəndə heyətinin Bakıya gəlməsi buna sübutdur.
Mənə dedilər ki, siz bu gün praktiki işlə çox fəal məşğul olmusunuz. Hesab edirəm ki, siz hələ işləməli
olacaqsınız. Amma Rusiyanın iqtisadi sahəsinin bir çox istiqamətlərini təmsil etdirən nümayəndə heyətinin
buraya gəlməsi faktının özü onu göstərir ki, ölkələrimizin gələcək əməkdaşlığında həqiqətən hansısa praktiki
nəticələrə nail olmaq mümkündür.
Bir daha demək istəyirəm ki, biz Rusiya ilə bütün sahələrdə – siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi, insani sahələrdə
münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk. Biz ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əməkdaşlığın, hər vasitə ilə
inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi, dostluğun möhkəmləndirilməsi mövqeyində dururuq. Bu, Azərbaycanın
xarici siyasətinin prinsipial, strateji istiqamətidir. Biz onu ardıcıl surətdə həyata keçiririk və keçirəcəyik.
Şübhəsiz ki, iqtisadi sahə çox mühüm yer tutur. Xüsusən də ona görə ki, Rusiya və Azərbaycan bir çox
onilliklər ərzində, hətta iki əsr iqtisadi cəhətdən bağlı olmuşdur. Sovetlər İttifaqı zamanı Azərbaycan ilə
Rusiyanın müxtəlif regionları arasında yaranmış iqtisadi əlaqələrin bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var.
Hesab edirəm ki, bu əlaqələr Rusiya üçün də eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir. Ona görə də, sərbəst iqtisadiyyata,
bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar Rusiya iqtisadiyyatının və Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşılaşdıqları
çətinliklərə baxmayaraq, ölkələrimizin iqtisadiyyatının, xüsusən sənayenin müxtəlif sahələrinin inteqrasiyasında
birgə səylərlə yaxşı nəticələrə nail ola bilmək üçün böyük ehtiyatlar var.
Vaxtilə Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin bir çoxu Sovetlər İttifaqının və xüsusilə Rusiyanın müxtəlif
sənaye müəssisələri ilə inteqrasiyada idi. Dostumuz və həmyerlimiz, dövlət plan komitəsinə, xatirimdə deyil,
25 və ya 30 il rəhbərlik etmiş Nikolay Konstantinoviç Baybakov bu gün burada, bizim aramızdadır. O, Sovetlər
İttifaqı respublikalarının iqtisadiyyatını həmişə elə planlaşdırırdı, bu respublikalar bir-biri ilə elə bağlanmışdı ki,
heç kim onları ayıra bilmirdi. Bu, onun siyasəti idi. O, Sovetlər İttifaqının iqtisadiyyat sahəsində intəhasız
olaraq möhkəmləndirilməsi siyasətini həyata keçirir, düşünürdü ki, bu, Sovetlər İttifaqının bütün sahələrdə daha
da inkişafına kömək edəcəkdir.
Sovetlər İttifaqının mənafeləri baxımından bu siyasət o zaman düzgün və uzaqgörən siyasət idi. Bu mənada
Nikolay Konstantinoviçi təqsirləndirmək olmaz. Lakin Sovetlər İttifaqı dağılandan, biz, necə deyərlər, milli
evlərimizə, mənzillərimizə yığışandan sonra, vaxtilə çox güclü şəkildə bir-birindən asılı olan iqtisadiyyat
Rusiyaya da, Azərbaycana da və hesab edirəm ki, keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil olan digər ölkələrə,
müstəqil dövlətlərə çox böyük zərər vurur.
Elə bu vəziyyətdə də bizi, inteqrasiyanın, necə deyərlər, yeni, keçmişdə olmayan yollarını axtarmağa vadar
edir. Biz məhsulun hissələrini istehsal edib Rusiya Federasiyasının hansısa vilayətinə göndərir, oradan da onu
tamamlamayıb son məhsulun istehsalı üçün başqa bir regiona göndərirdilər. Amma o zaman problem yox idi,
çünki istehsal etdiyimiz məhsul üçün satış bazarları axtarmırdıq, bütün bunları bizim sosialist planlaşdırma və
təsərrüfatçılıq sistemimiz təmin edirdi. Yalnız nə qədər məhsul buraxılması, onun qiyməti, istehsal həcminin nə
qədər yüksəlməsi, artım sürəti qeydə alınır və bizim bütün işimiz də bunun əsasında qiymətləndirilirdi. Mən bu
işlə uzun illər məşğul olduğuma görə onu yaxşı xatırlayıram.
Ancaq, yenə də deyirəm, Sovetlər İttifaqının dağılması, müstəqil dövlətlərin yaranması bazar iqtisadiyyatına,
sərbəst iqtisadiyyata keçid hər yerdə – Rusiyada da, Azərbaycanda da çətinliklər doğurmuşdur. Çətinliklərdən
çıxış yolları müxtəlifdir, hər bir ölkə bu vəziyyətdən çıxmaq üçün öz yollarını axtarır. Amma bizim fikrimizcə,
şəxsən mənim fikrimcə, nə qədər ağır olsa da, əlbəttə, başlıcası islahatları ardıcıl surətdə aparmaq, bazar
iqtisadiyyatı prinsiplərini bərqərar etməkdir. Çünki son nəticədə bu məqsədə doğru gedirik və biz məhz həmin
səviyyəyə gəlib çatanda, yəqin ki, xeyli asan olacaqdır. İndi isə, şübhəsiz ki, keçid dövrünə böyük ehtiyac var.
Ona görə də Rusiya–Azərbaycan komissiyası bu baxımdan çox iş görə bilər.
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Ancaq bu, zənnimcə, məsələnin bir hissəsidir. Digər hissəsi isə odur ki, Rusiyada da, Azərbaycanda da
islahatlar aparılır, mülkiyyət özəlləşdirilib, özəl sektor üstünlük təşkil edir və dövlət planlaşdırması, hansısa
inzibati vasitələrdən istifadə etmək daha yaramır. Yəni özəl sektorun daha sıx inteqrasiyası lazımdır. Məsələn,
bizdə çoxlu şərab istehsal olunur. Əvvəllər biz Sovetlər İttifaqında hamıdan çox üzüm istehsal edirdik. Nikolay
Konstantinoviçin xatirindədir. Sovetlər İttifaqında yığılan 6 milyon ton üzümün 2 milyon tonunu biz verirdik.
Amma Azərbaycan o qədər də spirtli içkilər istehlak edən ölkə deyildir. Biz bütün bunları – yaxşı şərab
materiallarını, yaxşı şərabları Sovetlər İttifaqına göndərirdik. Altayda, Rostovda, Rusiyanın bir çox
regionlarında hətta şərab zavodlarımız da vardı. İnsanlar bu məhsullardan istifadə edirdilər. İndi isə Rusiya hər
şeyi Qərb ölkələrindən gətirir, amma burada, yanında olanı almaq istəmir. Başqa məhsullar sahəsində də
belədir, hər şey Qərbdən gətirilir. Əlbəttə, Rusiya beləliklə, başqalarını da buna sövq edir. Bizdə də belədir,
özümüzün gözəl şərablarımızı içmək əvəzinə, indi varlı yaşamağa başlamış bəzi adamlar deyirlər ki, yox, Fransa
şərabı içəcəyik. Amma hesab etmirəm ki, onlar Fransa və Azərbaycan şərablarının dadını ayırd edə bilərlər.
Ədəbazlıqdır! Desinlər ki, o, yalnız Fransa şərabı içir.
Bu, yalnız kiçik bir misaldır. Belə misallardan çox çəkmək olar. Dediyim odur ki, sənaye müəssisələrimizin
işləməsi üçün keçmiş inteqrasiya əlaqələrindən istifadə etməliyik. Digər tərəfdən, bir-birimizdəki bazarları
itirmək lazım deyildir. Məsələn, biz taxılı ən çox Rusiyadan, Qazaxıstandan gətiririk. Özümüz əvvəlkindən çox
taxıl istehsal edirik, ancaq bu, kifayət etmir. Rusiyadan gətiririk. Bəs nə üçün Rusiyaya, deyək ki, yaxşı şərab
materialları aparılmasın? Yaxud, misal üçün, bizim Zaqatala zonasında gözəl və dadlı meyvə olan xurma
yetişdirirlər. Bizdə bu məhsulun istehsalı ilə məşğul olan xüsusi kolxozlar və ya sovxozlar yox idi, necə ki, yeri
gəlmişkən, üzüm yetişdirən dövlət təsərrüfatları da olmamışdır. Belə bitkiləri insanlar özlərinin həyətyanı
sahələrində yetişdirirdilər.
Xatirimdədir, 80-ci illərin əvvəllərində biz ildə təxminən 50 ton nar tədarük edirdik. Rusiyada isə son dərəcə
faydalı məhsul olan narı çox xoşlayırlar. Eləcə də xurma. Amma çoxlu çətinliklər var. Bilmirəm, bu il necədir.
Mövsüm artıq başlayıb.
A b b a s A b b a s o v: Bu gün biz həmin məsələni müzakirə etdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Lakin keçən il çox məhsulumuz zay oldu. Belə ki, biz özümüz o qədər xurmanı
yeyə bilmərik, insanlara fayda gətirəcəyi yerlərə isə xürma gedib çıxmır. Ona görə də özəl biznes sahəsində
iqtisadi əlaqələrimizin inkişafı üçün, hələlik tamamilə özəlləşdirilməmiş iri sənaye müəssisələrinin xətti ilə daha
yaxşı nəticələr əldə etməkdən ötrü inteqrasiya əlaqələrimizin inkişafı üçün böyük imkanlara malikik. Amma
təəssüflər olsun ki, bu imkanlardan indiyədək istifadə edilmir.
İndi görürəm ki, komissiya belə yaxşı və mötəbərdir. Mən sizin buraya gəlməyinizi alqışlayıram. Ümid
edəcəyik ki, bu, iqtisadi münasibətlərimizin inkişafında yeni mərhələ olacaqdır. Odur ki, buraya gəldiyinizə
görə sizə təşəkkür edirəm, sizi salamlayıram və ümidvaram ki, Azərbaycanda keçirdiyiniz görüşlər ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etməsi üçün yaxşı zəmin yaradacaqdır. Sözü sizə verirəm.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu, burada, Azərbaycanda, Bakıda olmaq
imkanına görə çox şadam. Biz Sizə minnətdarıq ki, bu gün bütün sahələrdə əməkdaşlığın qaydaya salınması ilə
bağlı iş aparılması üçün dövlət başçıları tərəfindən təyin olunmuş birgə hökumətlərarası komissiyamızı qəbul
edirsiniz. Mən Sizinlə tam razıyam ki, bizim bu gün burada olmağımız gələcək inkişaf yolu ilə irəliləmək
istədiyimizi, şübhəsiz, təsdiqləyir.
Biz bu şəhərdə olmağımızdan məmnunluq duyuruq. 1997-ci ildə burada MDB ölkələrinin dəmir yol
nəqliyyatı şurasının iclasını keçirərkən Sizin qəbulunuzda olmaq imkanı qazanmışdım. Siz bütün nümayəndə
heyətimizi qəbul etdiniz, sonra isə ayrıca söhbətimiz oldu. Elə onda biz Azərbaycanın çox ciddi şəkildə
irəlilədiyini, dinc inkişafını, iqtisadiyyatın təşəkkül tapdığını gördük. Bu gün şəhərdən bir daha keçərkən
Bakının getdikcə gözəlləşdiyini, yeni-yeni evlərin, məhəllələrin, komplekslərin meydana gəldiyini, onun müasir
bir şəhərə çevrildiyini gördüm və bundan məmnunluq duydum.
Biz Sizin hökumətinizlə əlaqə saxlayır, bir çox istiqamətlərdə əməkdaşlıq etməyə çalışırıq. Məlumatımız var
ki, Sizin rəhbərliyinizlə iqtisadiyyat indi kifayət qədər fəal inkişaf edir, real istehsala qoyulan sərmayələr artır.
Bütün bunlar Azərbaycan kimi belə gözəl bir dövlətin, onun insanlarının firavan yaşaması üçün zəmin yaradır.
Başa düşürəm ki, bu gün problemlərimiz çoxdur. Sizinlə razıyam ki, biz qısa zaman kəsiyində hər şeyi
yenidən qiymətləndirməli, bir çox mövqelərə yenidən baxmalı, bir çox istiqamətlərdə yenidənqurma ilə məşğul
olmalı idik. Şübhə yoxdur ki, bu, hətta çox böyük arzu olsa da, həm obyektiv, həm subyektiv səbəblərə görə,
bəlkə də müəyyən çətinliklər ucbatından həmin işi daha konstruktiv surətdə görməyə, iki dövlətin həqiqətən həll
etməli olduğu məsələləri həll etməyə imkan verməmişdir. Bəzi məsələlər yığılıb qalmış, digərləri həllini
gözləmədən öz-özünə yox olub getmişdir.
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Lakin bu gün, zənnimcə, bizim bir-birimizi başa düşərək, problemləri konstruktiv, operativ surətdə həll
etməyə və nəinki dövlət strukturları çərçivəsində, həm də, Sizin vurğuladığınız kimi, özəl strukturlar
çərçivəsində əməkdaşlığa zəmin yaratmağa imkan verən münasibətləri sahmanlamaq üçün bütün imkanlarımız
var. Buna görə də komissiyamız çərçivəsində vəzifəmiz, şübhəsiz, həmin strukturların işi üçün ən əlverişli şərait
yaratmaqdır. Əgər onlar ümumi dil tapsalar və biz, hökumətlər, həmin strukturlardan ötrü qanunvericilik
məkanı, şərait yaratmalı olanlar da bunu başa düşsək, onda, əlbəttə, müvəffəqiyyət də əldə ediləcəkdir.
Heydər Əlirza oğlu, bu gün biz komissiyamız çərçivəsində işlədik, ekspertlərimizin yerinə yetirdikləri işə
yekun vurduq. Demək istərdim ki, biz vaxt tələb olunan məsələlərin əslində hamısının həlli yollarını tapa bildik.
Belə məsələlər var. Biz bu vaxtı uzatmağa, əlavə müzakirə üçün ən qısa vaxtı müəyyənləşdirməyə çalışdıq və
komissiyanın qərarları əsasında nazirliklərə də, baş idarələrə də, ayrı-ayrı müəssisələrimizə də yaranmış
vəziyyətdən çıxış yolunu tez tapmağa imkan vermək üçün necə görüşmək barədə, nəinki hökumətilər arası
komissiya çərçivəsində, həm də işguzar əlaqələr səviyyəsində görüşmək haqqında razılığa gəldik. Düşünürəm
ki, biz bunların hamısına nail olacaq və nə kimi addımlar atdığımız, bu addımların hər iki dövlətin
iqtisadiyyatları üçün nə dərəcədə sərfəli və səmərəli olduğu barədə dövlətlərin rəhbərlərinə – Sizə və Boris
Nikolayeviçə məmnunluqla məlumat verəcəyik.
Bu gün həqiqətən kifayət qədər mötəbər komissiya var və bu, onun rəhnidir ki, biz problemlərin həllinə,
əməkdaşlığın yeni-yeni formalarını axtarıb tapmağa çalışırıq. Demək istəyirəm ki, həmkarımdan, həmsədr
Abbas Aydın oğlundan tərəvəz, digər məhsul növləri ilə bağlı eşitdiyimiz faktlar ancaq ürək ağrısı doğurur ki,
belə hallar baş vermişdir. Çünki biz bütün bunların hər hansı dövlət üçün, bütün bunlara malik olmaq
imkanından məhrum insanlar üçün nə qədər gərəkli və mühüm olduğunu bilirik. Başa düşürük ki, bu, ləngidici
məqamdır və qiymətlərin artmasına səbəb olur. Şübhəsiz, biz nəinki bu qiymətli məhsulu yetişdirənlərin, həm
də onu istehlak edənlərin mənafeyi ilə bağlı olan bu məsələlərə münasibətimizi bildirəcəyik. Biz bütün bu
məsələlərin həlli yollarını tapacağıq.
Bu gün həmkarlarımın və komissiyanın Azərbaycan tərəfindən olan bütün üzvlərinin konstruktiv mövqeyi
xoşuma gəldi. Zənnimcə, Siz əmin ola bilərsiniz ki, növbəti görüşün gələn il aprelin axırlarında keçiriləcəyi
barədə razılığa gələrək, biz vaxtı hədər yerə itirməyəcəyik, əksinə, onu elə bir məzmunla dolğunlaşdıracağıq ki,
bu bizə komissiyamızın işinə yekun vurmağa və müəyyən məmnunluq duymağa imkan verəcəkdir. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Fikirlərimiz və baxışlarımız ümumən üst-üstə düşür. İndi işi yaxşı təşkil etmək və
onu yaxşı həyata keçirmək lazımdır. Əlbəttə, bununla əlaqədar komissiyalarımızın nümayəndələrinin görüşü
böyük əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bu görüşlər daha tez-tez keçirilməlidir. Doğrudur,
biz komissiyanın Rusiya tərəfindən bir neçə həmsədri ilə görüşməli olmuşuq, çünki orada hökumət dəyişmiş,
insan dəyişilmişdir, - biz onlardan birinə öyrəşməyə başladıqda, o dəyişilmişdir. Bizdə isə hər şey sabitdir.
Mənə elə gəlir ki, Abbasov birgə Azərbaycan-Rusiya komissiyasının həmsədri olmaqda, necə deyərlər, saçsaqqal ağartmışlar. Bir sözlə, biz heç kimi dəyişdirmirik və gələcəkdə daha sıx, daha fəal əməkdaşlıq etmək
mövqeyində möhkəm dururuq.
Hesab edirəm ki, mümkün bilməniz əsas məsələlər və ya çətinliklər barədə sonra mənə məlumat verərsiniz.
Ancaq ona qədər mən bəzi mülahizələrimi söyləmək istərdim.
Sözümün əvvəlində bəyan etdim ki, xarici siyasətimizin strateji istiqaməti bütün sahələrdə, o cümlədən
siyasət sahəsində Rusiya ilə münasibətlərimizi inkişaf etdirmək və möhkəmlətməkdən ibarətdir. 1997-ci ilin
iyulunda mən prezident Boris Yeltsinin dəvəti ilə Rusiyaya rəsmi səfərə getdim. Yaxşı görüşlərimiz,
danışıqlarımız oldu, dostluq, əməkdaşlıq haqqında çox yaxşı sənədlər imzaladıq. O vaxta qədər də, sonra da
müxtəlif problemlər olmuşdur. Lakin hər halda bu, bütün sahələrdə münasibətlərimizin inkişafı üçün mühüm
mərhələ oldu.
Biz münasibətlərimizin inkişafı üçün bundan əvvəl də çox işlər görmüşdük. Məsələn, 1996-cı ildə mən
Moskvaya xüsusi olaraq gedib Bakı–Novorossiysk neft kəmərinin inşası haqqında Baş nazir Viktor Stepanoviç
Çernomırdinlə saziş imzaladım – elə bunun özü mühüm addım, iqtisadi və siyasi münasibətlərimizin inkişafına
mühüm töhfə idi. Yeri gəlmişkən, bu sazişin həyata keçirilməsi Çeçenistanın mövqeyi ilə əlaqədar böyük
çətinliklərlə qarşılaşdı. Lakin biz bunu dəf etdik və bildirmək istəyirəm ki, - öz xidmətlərimizdən danışmaq
üçün demirəm, - mən bu işə qarışmalı olmuşdum. Moskvada sənədi imzalaya bilmirdilər və belə olduqda mənə
zəng vurdular, buraya gəldilər, bax bu salonda Çeçenistan nümayəndə heyəti və o vaxt Baş nazirin birinci
müavini Nemsovun başçılıq etdiyi Rusiya nümayəndə heyəti razılaşmalar əldə etməyə və sənədi imzalamağa
müvəffəq oldular.
Biz neft kəmərini çəkdik. 1997-ci ildə neft çıxartdıq və bu kəmərin açılışını elan etməzdən əvvəl borunu
neftlə doldurduq. Yəni bu, qiymətləndirilməli olan bir addım idi. Biz onu qiymətləndiririk. Halbuki bu, elə bir
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dövr idi ki, Çeçenistan hadisələri ilə əlaqədar Azərbaycan əleyhinə güclü kampaniya aparılırdı. Xatirimdədir,
1996-cı ilin yanvarı idi, mən Moskvaya gəldim və Boris Nikolayeviç Yeltsin və Viktor Stepanoviç Çernomırdin
ilə görüşdüm, biz Viktor Stepanoviçlə bu neft kəməri haqqında saziş imzaladıq. Orada mətbuat konfransı
keçirildi. Mətbuatda, televiziya ilə Azərbaycana qarşı yenə də ittihamlar yağdırılıb bildirilirdi ki, ərəb ölkələrindən, Əfqanıstandan, İrandan, Türkiyədən və başqa ölkələrdən silah gətirən təyyarələr guya Azərbaycan ərazisinə
enir. O vaxt mən onlara cavab verdim ki, yalan məlumatla məşğul olmaq lazım deyildir.
Bütün bunlar sonra da davam etdi və mən Rusiya sərhəd qoşunlarının o vaxtkı rəhbəri Nikolayevi dəvət edib,
ondan xahiş etməli oldum ki, öz komissiyasını buraya göndərsin. Başa düşürsünüzmü, heç bir fakt aşkara
çıxarılmadıqda başladılar ki, guya hansısa keçidlər var və Çeçenistana da oradan keçib gedirlər. Əvvəla,
Azərbaycan ərazisində belə keçidlər yoxdur, onlar oraya necə keçib gedə bilərlər? İkincisi isə, Rusiya sərhəd
qoşunlarının komissiyası gəldi, onlar bir həftə bütün sərhədə baxdılar, amma bir dənə də olsun elə yer tapa
bilmədilər ki, oradan adamlar qanunsuz olaraq keçə bilsinlər. Özü də elə bir halda ki, Rusiya–Azərbaycan sərhədinin Dağıstan tərəfdən Rusiya sərhədçiləri də qoruyurlar. Bu, televiziya ilə nümayiş etdirildi, - o, etiraf etdi ki,
heç nə yoxdur.
Sonra Çeçenistanda hadisələr bir qədər səngidi və bu mövzu bir növ unuduldu, biz də arxayınlaşdıq. Neftin
bu boru ilə ixracını davam etdirdik. İndi orada hadisələr yenidən başlayandan biz neftimizi ixrac etmək
imkanından məhrum olduq. Deyirlər ki, orada sisternlərdən istifadə edirlər. Amma bu, beş aylıq fasilədən sonra
edilir. Bir baxın, biz nə qədər ziyan çəkmişik. Halbuki biz bu sənədi imzalayarkən Rusiya hökuməti bizə
möhkəm təminat verərək bildirmişdi ki, narahat olmayın, bütün tədbirlər görüləcəkdir.
Şükürlər olsun ki, biz Bakı-Supsa neft kəmərini çəkdik. Axı indinin özündə konsorsium 5 milyon ton neft
çıxarır. Biz nə edərdik? Axı bu, daha Azərbaycan nefti deyil, burada işləyən şirkətlərin neftidir.
Lakin mən bu barədə demək istəmirəm. Azərbaycan əleyhinə bu təbliğat səngidi. Biz sevindik, çünki bunu
istəmirik və Rusiyanın mətbuatı, ayrı-ayrı dairələri tərəfindən belə dezinformasiya xarakterli təbliğat
müharibəsinə layiq deyilik. Amma bu son bir neçə ayda Azərbaycan əleyhinə yenə də güclü təbliğat gedir.
Televiziya vasitəsilə, qəzetlər vasitəsilə beyinlərə yeridirlər ki, "Azərbaycan antirusiya siyasəti aparır".
Moskvada partlayışlar baş verdi – dərhal azərbaycanlıları bazarlardan qovmağa, onları nədəsə təqsirləndirməyə
başladılar və s. Təəssüf ki, siz partlayışları törədənləri indiyədək tapmamısınız. Eyni zamanda, bazarlarda
ticarətlə məşğul olan azərbaycanlıların bununla heç bir əlaqəsi yoxdur. Buna baxmayaraq, bazarlarda
azərbaycanlılara hücumlar başlandı, hər cür xoşagəlməz yazılar dərc edilməyə başlandı. Bundan əvvəl "Qafqaz
millətindən olan şəxslər" kimi termin uydurmuşdular, sonra da konkret olaraq deməyə başladılar ki, bu şəxslər
azərbaycanlılardır.
Biz bununla əlaqədar öz münasibətimizi bildirərək dedik ki, belə hərəkət etmək olmaz, səfirimiz orada
işləyirdi və sairə. Son vaxtlar isə bizə qarşı həyasız təbliğat gedir. Dəhşətdir! Hər axşam televiziya ilə belə
təbliğat aparılır. Bizdə burada ORT-yə də, RTR-ə də, NTV-yə də baxırlar – ölkəmiz azad ölkədir, halbuki bu
kanallar bəzi MDB ölkələrində yayımlanmır. Elə bunun özü də göstərir ki, biz Rusiya ilə çox yaxın əlaqə
saxlamaq istəyirik. Əgər biz, məsələn, başqa əhval-ruhiyyədə olsaydıq… Yeri gəlmişkən, bəziləri mənə deyirlər: Bizim burada özəl kanallarımız var, onlar təkcə Bakıya yayımlanır, bütün respublikaya translyasiya
etdiyiniz üç Moskva kanalı sizin nəyinizə gərəkdir, gəlin, özəl kanallardan birini Azərbaycanın digər
rayonlarına translyasiya edək. Amma biz öz mövqeyimizi saxlayırıq.
Əlbəttə, xalqımız Moskva televiziyasına baxır, Moskva qəzetlərini oxuyur. Açığını deyəcəyəm, böyük
narahatlıq var. Bu, bir tərəfdən. Digər tərəfdən isə, belə dezinformasiya, bir sıra hallarda düşməncəsinə
böhtanlar, təbii ki, Rusiyada ictimai rəyi formalaşdırır. Biz isə bunu istəmirik, istəyirik ki, Rusiya ilə dostluq
münasibətlərimiz olsun, istəyirik ki, Rusiya ictimaiyyətinin Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın Rusiyaya
münasibəti haqqında doğru-düzgün təsəvvür olsun.
Bizim Rusiyaya qarşı iradlarımız var, biz onları açıq bildirmişik, demişik ki, Ermənistanla Azərbaycan
arasında münaqişə olduğu halda, Rusiya Müdafiə Nazirliyindən ayrı-ayrı adamlar Ermənistana qanunsuz olaraq
bir milyard dollarlıq silah göndərmişlər. Bu məsələ indiyədək təhqiq edilir. Təhqiqat hələ də qurtarmayıb, hərçənd
hər şey – bunu kimlərin etdiyi aydındır, biz bütün sənədləri vermişik. Boris Nikolayeviç də əvvəlcə təhqiqat
aparılması üçün qəti göstəriş vermişdi. Amma 1997-ci ilin martından başlayaraq indiyədək təhqiqat gedir.
Bizim iradlarımız var. Biz ondan narazıyıq ki, Rusiya Ermənistan ərazisində böyük miqdarda silahlar və
hətta C-300 raketləri, MİQ-29 təyyarələri yerləşdirir. Biz bundan narazıyıq. Bunu açıq bildiririk. Amma bizim
fikrimizlə hesablaşmırlar. Bu, artıq Rusiya hökumətinin işidir. Lakin biz açıq bildiririk. Həm də təkcə burada
yox. Mən bunu MDB dövlətləri başçılarının iclaslarında açıqca bildirmişəm.
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Bu, bir məsələ. Başqa məsələ Şimali Qafqaz hadisələridir. Əlbəttə, çətin məsələdir, əlbəttə, müşkül məsələdir.
Başa düşürəm. Bununla belə, niyə öz səhvlərindən danışmırlar, Şimali Qafqazda indiyədək qayda-qanun
yaradıldığına görə kimlərin təqsirkar olduğunu niyə açıb demirlər, niyə təqsirkarları burada axtarırlar? –
"Yaraqlılar, silahlar Azərbaycandan keçib gedir". Açığını deyim ki, bu, bizi hiddətləndirir. Hesab edirəm ki,
Rusiya hökumətindəki və ya dövlətindəki, bilmirəm haradakı ayrı-ayrı dairələr, hər halda, rəsmi orqanlardakı
dairələr, xüsusən Rusiya mətbuatı – televiziya və qəzetləri Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinə olduqca böyük
ziyan vururlar.
Bu gün bəyan edirəm – Azərbaycan ərazisi ilə Çeçenistana bilavasitə və ya tranzitlə silah göndərilməsinə
bizim heç bir əlaqəmiz olmayıb və yoxdur. Azərbaycandan oraya heç vaxt, heç bir yaraqlı keçib getməmişdir.
Bəlkə də hansısa bir könüllünün özü getmişdir və sairə. Biz buna cavabdeh deyilik. Hər halda, belələri də
tutulmamışdır.
Siz fakt verin. Yeri gəlmişkən, dünən mən televizora baxırdım, Rusiya hökumətinin iclasını göstərirdilər. Orada
sərhəd qoşunlarının rəisi Totski məlumat verirdi. O, burada, daha doğrusu, Azərbaycanın Rusiya ilə sərhədində –
Dağıstanda olub, bizim sərhəd qoşunlarının rəisi ilə görüşübdür. Onlar informasiya, rəy mübadiləsi aparıblar. O,
Moskvaya qayıtdıqdan sonra bəyan etdi ki, onlar Azərbaycandan Çeçenistana silah və ya yaraqlılar keçdiyini
təsdiqləyən heç nə tapmamışlar.
Bir də ki, məsələni belə qoymaq təəccüblüdür. Axı sərhədi Rusiya sərhədçiləri də qoruyurlar. Əgər kimsə
Azərbaycandan keçirsə, Azərbaycan sərhədçiləri onu ya görməyiblərsə, ya da, Azərbaycan əleyhinə aparılan
təbliğatda deyildiyi kimi, "qəsdən buraxıblarsa", onda nə üçün Rusiya sərhədçiləri tutub saxlamırlar? Nə üçün?
Nə üçün dünən hökumətdə Rusiya sərhədçilərini qınayıb demədilər ki, onlar öz sərhədini pis qoruyurlar və
birdən-birə başlayıblar ki, Azərbaycana qarşı viza rejimi tətbiq etmək lazımdır? Buyurun. Əgər Rusiya istəyirsə,
qoy tətbiq etsin. Biz bu mövzuda danışıqlar apara bilərik. Amma bunu sivil yolla etmək lazımdır. Heç bir əsas
olmadan bütün dünyaya car çəkərək, bunun hökumətdə birtərəfli qaydada bəyan edilməsini isə mən heç cür başa
düşə bilmirəm. Mən rəsmən bəyan edirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, əgər həqiqətən hər hansı bir fakt olsaydı…
Yeri gəlmişkən, dünən məlumat verən sərhədçi Gürcüstandan danışdı, Azərbaycan haqqında isə heç nə demədi.
Amma birdən Azərbaycan peyda olur, bu gün biz nota alırıq. Yaxşı. Bu, ümumiyyətlə, həqiqətən sivil
münasibətlərdir. Elə isə nota verməzdən əvvəl televiziya ilə, hökumətin iclasında bu cür bəyanatla çıxış etmək
nəyə gərəkdir? Bu, nəyə lazımdır? Biz bu nota ilə bağlı məsələlərlə məşğul olmaqdansa, danışıqlar
aparmaqdansa, ona nail oldular ki, hökumətin bütün televiziya kanalları ilə verilən iclasında edilmiş bu bəyanat
artıq Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə ziyan vurur.
Ona görə də bu gün mən bundan öz narazılığımı bildirmək istəyirəm. Bütün bu məsələlər barəsində mən
sentyabrın 2-də Bakıda Rusiyanın xarici işlər naziri İqor İvanovla, "Əsrin müqaviləsi"nin 5-ci ildönümünü
birlikdə qeyd etdikdən sonra, sentyabrın 21-də Viktor İvanoviç Kalyujnı ilə ətraflı danışmışdım. Açıq demişdim
və mənim mövqeyim bütün qəzetlərdə, televiziyada, hər yerdə var. Çeçenistanda baş verən hadisələrlə bizim
heç bir əlaqəmiz yoxdur. Bizi bu hadisələrə süni şəkildə bağlamaq cəhdləri o deməkdir ki, Azərbaycanla Rusiya
arasında münasibətləri qəsdən mürəkkəbləşdirmək istəyirlər.
Dağıstan bizə dost respublikadır. Əlbəttə, Rusiyanın ayrılmaz hissəsidir. Dağıstanda müxtəlif millətlərə mənsub insanlar yaşayırlar, onların Azərbaycanda qohumları var. Avarlar, ləzgilər, dargilər və başqa xalqlar
Dağıstanda da, Azərbaycanda da yaşayırlar, çünki bu sərhəd əvvəllər yox idi. Dağıstanda 130–140 min
azərbaycanlı yaşayır. Biz çox istəyirik ki, Dağıstanda sakit, sabit vəziyyət olsun. Bunu çox istəyirik. Biz
Dağıstanla dostluq münasibətləri saxlayırıq. Bu yaxınlarda Dağıstan rəhbərləri mənə müraciət etmişdilər, onlarda yanacaq sarıdan çətinlik vardı. Bütün müqavilələrimizin imzalanıb qurtarmasına baxmayaraq, sözün düzü,
bunun müəyyən haqqını alıb-almayacağımızı hələ bilməsək də, dostluq münasibətlərimizi nəzərə alaraq, mən
göstəriş verdim və biz yanacaq göndərdik. Hansı məbləğdə?
A r t u r R a s i z a d ə (Azərbaycanın Baş naziri): Haqqı üç aydan sonra ödənilmək şərti ilə bir milyon
dollarlıqdan artıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məlum deyil, olacaq, ya yox. Bizim münasibətimiz bax belədir. Biz istəyirik ki,
Dağıstanda sabitlik olsun. Rusiya Dağıstanda sabitlik yarada bilməyibsə, bu, Rusiyanın işidir.
Deməliyəm, mən artıq bu barədə danışmışam ki, hələ 1997-ci ildə Moskvada rəsmi səfərdə olarkən Boris
Nikolayeviç Yeltsinə demişdim – Dağıstandakı vəziyyət bizi narahat edir, çünki oraya şimaldan müxtəlif
qüvvələr soxulur və orada vəziyyət çətinləşə bilər, tədbir görün. Mən bunu demişdim. Mən bunu 1997-ci ilin
oktyabrında MDB-nin iclasında da demişdim. Yəni, biz istəyirik ki, Rusiyanın hər yerində, xüsusən
Azərbaycanla sərhədin keçdiyi yerlərdə, soydaşlarımızın yaşadıqları yerlərdə, bizi çoxəsrlik dostluq telləri bağlayan insanların yaşadıqları yerlərdə sabitlik olsun.
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Biz həmişə bunu əsas tutmuşuq və bu gün də əsas tuturuq və bəyan etmişik ki, hər bir dövlətin ərazi
bütövlüyünə tərəfdarıq. Artıq 12 ildir ki, biz erməni separatizmindən əzab çəkirik, bunlar başımıza gəlmişdir və
bu gün də gəlir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasından, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin erməni
silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmasından uzun illərdən bəri əzab-əziyyət çəkirik. Biz bundan əzabəziyyət çəkirik ki, bir milyon azərbaycanlı işğal edilmiş torpaqlardan qovulmuşdur, 6–7 ildir çadırlarda yaşayır.
Biz bundan əzab-əziyyət çəkirik. Bu nə deməkdir? Bu, ekstremizm, separatizm, terrorizm deməkdir, bu, nəhayət, beynəlxalq hüququn pozulması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması deməkdir. Ona görə də biz bu
mövqelərdə möhkəm dayanmışıq, möhkəm.
Bu gün Rusiya səfiri mənə dedi ki, Boris Nikolayeviç Yeltsin üçüncü minillik üçün öz mülahizələri haqqında
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına böyük bir təklif göndərmişdir. Səfir oradan bir abzası mənə oxudu. Mən dedim –
bilirsinizmi, biz bunun uğrunda on ildir mübarizə aparırıq. Helsinki sənədlərində nəzərdə tutulmuş ərazi
bütövlüyünə və öz müqəddəratını təyinetmə prinsipinə, sənin izah etdiyin kimi, elə baxılmamalıdır ki, guya öz
müqəddəratını təyinetmə hər şeydən üstün olan bir prinsipdir.
A l e k s a n d r B l o x i n (Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri): Öz müqəddəratını təyinetmə ərazi bütövlüyü
prinsipini pozmamalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ərazi bütövlüyünü. Biz artıq on ildir deyirik ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağa öz
müqəddəratını təyinetmə tələb edir. Erməni xalqı öz müqəddəratını çoxdan təyin etmişdir, çünki öz dövlətinə
malikdir. Ermənilər isə Azərbaycanda daha bir dövlət yaratmaq istəyirlər. Görürsünüzmü, siz şikayətlənirsiniz
ki, ərazi bütövlüyü pozulmuşdur, beynəlxalq təşkilatlarda isə deyirdilər – baxın, onlar öz müqəddəratını təyin etmək
uğrunda mübarizə aparırlar. Biz bütün bunlara qarşı çıxış etmişik və edirik, çünki bunlardan özümüz əzab-əziyyət
çəkirik, xalqımız əzab-əziyyət çəkir. Ona görə də bu məsələyə münasibətimiz aydın və anlaşıqlıdır: Biz Rusiyanın
ərazi bütövlüyünə tərəfdarıq. Çünki Rusiya kimi bir dövlətin ərazi bütövlüyü pozularsa, bunun çox ağır nəticələri
olar.
Mövqeyimiz belə açıq və aydın olduğu halda, bütün bu məsələləri təhrif etmək lazım deyildir.
Əlbəttə, biz həmişə terrorizmin əleyhinə olmuşuq, ondan əzab-əziyyət çəkmişik. Moskvadakı partlayışlar.
Bizim metropolitendə iki partlayış törədilmişdir. 1994-cü ildə 60-dək adam həlak olmuşdur. Bunu Ermənistanın
xüsusi idarələri Qarabağ müharibəsində əsir düşmüş sakinlərimizin əlləri ilə etmişlər. Onları aldadıb öz
tərəflərinə çəkmiş, bir nəfərin anasını Rusiya ərazisi ilə oraya aparıb girov saxlamış, onlara göstəriş vermişlər.
Həmin adam buraya gələrək qrup toplamış, bir partlayış törətmiş, sonra ikincisini törətmişdir. Yeri gəlmişkən,
bu partlayışı təşkil edən adama sonra Rusiya pasportu vermişlər. Federal Təhlükəsizlik Xidməti sağ olsun ki,
onları sonra bizə verdilər. Biz onları tapdıq. Yəni biz partlayışın nə demək olduğunu bilirik. Biz tapdıq. Siz də
evləri partladanları tapın. Gah birindən, gah da başqasından şübhələnmək nəyə lazımdır?
Ona görə də mən bu fikirdəyəm ki, Şimali Qafqazda nə edirsinizsə, bunlar sizin daxili işlərinizdir. Biz terrorizmə qarşı
çıxış etmişik və edirik. O ki qaldı Çeçenistanla bağlı məsələnin hansı yolla edilməsinə, bu sizin işinizdir. Biz həmişə
məsələnin siyasi yolla həll edilməsinə tərəfdarıq. Bu mövqedə möhkəm dayanmışıq. Yeri gəlmişkən, sizin rəhbərləriniz də
deyirlər ki, siyasi qərarı dəstəkləyirlər. Biz Ermənistanla müharibə edirik. Lakin 1994-cü ildə hərbi əməliyyatları
dayandırdıq. İnsanlarımızın çadırlarda zillət çəkməsinə baxmayaraq, beş ildən artıqdır ki, biz məsələnin siyasi yolla,
danışıqlar yolu ilə həll edilməsinə çalışırıq. Beş il keçib, amma bunu edə bilməmişik. Ancaq mən bu gün də məsələnin
zorakılıqla həllinin əleyhinəyəm, silah işlədilməsinin əleyhinəyəm, müharibənin yenidən başlanmasının əleyhinəyəm.
Nəyin bahasına başa gəlsə də, biz bu məsələnin dincliklə həllinə nail olacağıq. Buna görə də, təbii olaraq, biz də ona
tərəfdarıq ki, siz bu məsələləri sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə həll edəsiniz. Amma, nəticə etibarilə, bu sizin daxili işinizdir.
Biz Rusiyanın daxili işlərinə qarışmırıq.
Mən bütün bunlar barəsində ürək ağrısı ilə danışıram, çünki Rusiyanın mətbuat orqanları vasitəsilə yayılan
əsassız, yalan təbliğat, bəzən dövlət, hökumət dairələrindən olan ayrı-ayrı şəxslərin dilindən çıxan informasiya bizi
narahat edir. Bu, bizi məhz ona görə narahat edir ki, dostluq münasibətlərimizə hansısa pislik edilməsini istəmirik.
Əgər biz Rusiya ilə dostluq münasibətlərinə biganə olsaydıq, onda buna etinasız yanaşardıq və indi bunları sizə
deməzdik. Bilirəm ki, siz bəlkə də bu məsələlərlə məşğul olmursunuz. Amma fürsətdən istifadə edərək, bunu sizə
söyləməyi lazım bildim.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, mən Sizin ağrılarınızı, indicə dediklərinizi başa
düşürəm. Məncə, bu gün nəinki Rusiyanın, eləcə də onunla həmsərhəd dövlətlərin – Azərbaycanın, Gürcüstanın,
digər dövlətlərin maraqları ilə bağlı tutulan mövqeləri açıqlamaq istəyirəm.
Sizin indicə danışdığınız, xüsusən kütləvi informasiya vasitələrinə aid problemlər məlumdur. Mən bu
suallara Rusiya daxilində, onun hüdudlarından kənarda dəfələrlə cavab vermişəm. Zənnimcə, Siz mənimlə
razılaşırsınız ki, ağır xəstəlikdən çıxan cəmiyyətdə, - biz isə etiraf etməliyik ki, inkişafın tarixi gedişinin bərpası
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yolunda çox ciddi addımlar atırıq, - ayrı-ayrı xəstə adamlar, fəaliyyətdə tam bir sıra istiqamətlər, o cümlədən də
xəstə kütləvi informasiya vasitələri ola bilər. Çox uzun bir müddət ərzində biz təkcə bu məsələlərdə deyil, başqa
məsələlərdə də düzgün qərarlar tapa bilməmişik, bizdə hər şey həddindən ziyadə bəsit idi və şübhəsiz ki, bu
sərbəstlik, bu açıqlıq siyasəti, təəssüflər olsun, heç də hamı tərəfindən lazımi, konstruktiv yönümdə – dövlətlər
arasında təşəkkül tapan vəziyyətə müvafiq kifayət qədər obyektiv mövqe yaradılması yönümündə dərk edilmir.
Şübhə yoxdur ki, ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələri, hətta ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələri
çərçivəsində elə adamlar, elə qruplar tapılır ki, onlar öz mövqeyini vəziyyətin əksinə izhar edə bilərlər,
zənnimcə, biz buna diqqət yetirməklə yanaşı, müəyyən hövsələyə də malik olmalıyıq. Siz nə kimi hadisələr baş
verdiyini və bu səpgidə nə kimi mülahizələr irəli sürüldüyünü bilirsiniz.
Şübhəsiz ki, biz Sizin fikirlərinizi nəzərə alırıq. İnanın, təkcə bu söylədiklərinizlə bağlı olan fikirlərinizi
deyil, başqa fikirlərinizi də nəzərə alırıq. Dərc olunanların bir çoxundan biz özümüz də narazıyıq, müvafiq
tədbirlər görürük və görəcəyik. Amma bu tədbirlər mövcud hüquq çərçivəsində olmalıdır. Çox təəssüflər olsun
ki, hüquq daha kamil cəmiyyət üçün, daha yetkin insanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəqin doğrudur ki, hüquq
insanın inkişafını nəzərdə tutur. Amma buna gəlib çatmaq lazımdır.
Heydər Əlirza oğlu, biz əməkdaşlığımıza, dostluğumuza və bu münasibətlərin inkişafına kömək edə biləcək şərait
yaradılması üçün mövcud hüquq çərçivəsində hər şeyi edəcəyik. İnanın ki, uzun illər ərzində Qafqazda, xüsusən
Çeçenistanda yaranmış şəraitdə yaşamaq bu gün bizim üçün çox çətindir. Təfsilata varmaq istəmirəm, amma
bildirmək istərdim ki, Rusiyada biz – hökumətin üzvləri, sədri, Sizin doğru nəzərə çarpdırdığınız kimi, separatizm
meyllərinin, terrorizmin inkişafını istisna edən şərait yaratmağa çalışırıq. Niyyətimiz də bu problemləri birlikdə, o
cümlədən və ya ən əvvəl çoxdankı yaxşı ənənələri nəzərə alaraq Azərbaycanla, Gürcüstanla, başqa ölkələrlə, dost
dövlətlərlə həll etməyə çalışmaqdır.
Təəssüflər olsun, Rusiya sərhədi məsələsi. Siz doğru qeyd etdiniz. Bax, bu hadisələr, gah bir nöqtədən, gah
da digər nöqtədən onu keçmək faktları bizi də narahat edir. Ona görə yox ki, biz demək istəyirik, bunun üçün
Rusiyadan savayı hamı təqsirkardır. Ümumiyyətlə, mən heç bir irad irəli sürməzdim. Amma elə adamlar var ki,
onlar müəyyən işlərlə məşğuldur, müəyyən məqsədlər güdürlər. Sərhədlərin müəyyən dərəcədə şəffaf olduğu bir
şəraitdə nə isə bir iş görmək istəyimizin və cəhdlərimizin əksinə olaraq, onlar kifayət qədər sərbəst hərəkət
etmək və elə çirkin əməllər törətmək imkanına malikdirlər ki, sonra biz Sizinlə bunları Rusiyada, Azərbaycanda
terror hərəkətləri kimi qeydə alırıq. İnanın, biz dövlət, hökumət başçıları bununla məşğul olmalı və bu
məsələləri həll etməli olan idarələrin başçıları səviyyəsində çalışırıq ki, hazırda baş verən və ya baş verə biləcək
hadisələrin verdiyi itkilər və vurduğu zərər az olsun.
Bax, siz nota haqqında danışdınız, zənnimcə, müvafiq idarələr bu nota və ya qarşılıqlı münasibətlərimiz
çərçivəsində, ola bilər, danışıqlar stolu arxasında əyləşəcək və bütün məsələləri sakitcə müzakirə edəcəklər.
Həqiqətən, biz çalışırıq ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında artıq təşəkkül tapmış bütün maksimum mümkün
şəraiti qoruyub saxlayaq. Biz gediş-gəlişlə, köçmələrlə bağlı nə kimi miqrasiya baş verdiyinə bələdik. Mən
Dağıstanda dəfələrlə olmuşam. Yeri gəlmişkən, biz orada yeni dəmir yol keçidlərini sahmana salmışıq.
Həqiqətən, orada ləzgilər də, darginlər də yaşayırlar. Orada yaşayan xalqların sayı çoxdur, onları bir-birindən
fərqləndirmək çətindir, nə etmək olar, həyat belədir. Əlbəttə ki, biz bunların hamısını nəzərə almalıyıq və bu
istiqamətdə işləyərkən belə bir şəraitin saxlanması üçün imkan tapmaq olar və lazımdır.
Biz Sizə minnətdarıq ki, Siz müdaxilə etməmək, bu məsələlərin həll edilməli olması mövqeyini dəstəkləyirsiniz.
Biz bu məsələlərlə Rusiyada məşğul olacağıq. İnanın, biz problemi maksimum dinc yolla həll etməyə çalışırıq.
Amma elə metastazlar da var ki, onlar çoxdan bəri kök atıb, bir qədər başqa münasibət göstərilməsini tələb edir. Bax,
bu başqa münasibətdən son dərəcə müstəsna hal kimi istifadə olunur.
Bilirsiniz ki, bunların hamısı çox mürəkkəbdir. Azərbaycanda Siz elə bir yollar tapdınız ki, bunlar insanlara sülh, qurubyaratmaq imkanı verdi. Odur ki, bu gün Azərbaycanda baş verən hadisələr daxili məsələləri necə həll etməyi göstərən bir
nümunədir. Heydər Əlirza oğlu, biz buna şadıqik və Sizin müdrikliyinizi son dərəcə yüksək qiymətləndiririk. Biz
Rusiyada bütün bu məsələlərin həlli yollarını, inanın, hökumətlərarası komissiyanın xətti ilə atdığımız addımları, indiki
görüşümüzün, söhbətimizin nəticələrini nəzərə alaraq tapacağıq. Bizim bir niyyətimiz var – hər şeyi etməyə çalışırıq ki,
indi hamımızda olan yönümü, əhval-ruhiyyəni və arzuları itirməyək və mürəkkəb şəraitdə elə yollar axtarıb tapaq ki, bunlar
müvəffəqiyyət gətirməyən və müəyyən vaxtdan sonra bizi peşman edəcək hər hansı sərt hərəkətlərə uymağa imkan
verməsin.
Heydər Əlirza oğlu, biz hamımız hövsələli, müdrik olmalıyıq. Biz baxacağıq, deyilənləri dinləyəcəyik, vəziyyəti
həqiqətən lazımi istiqamətdə irəlilədən qərarlar tapacağıq. Zənnimcə, bunun məhz belə olması üçün Rusiya ilə
Azərbaycan arasında bütün imkanlar var. Demək istəyirəm ki, işimizə qara yaxmaq, nəyi isə başqa cür demək üçün,
şübhəsiz, hər cür cəhdlər var. Bu, müəyyən kin-küdurətə, müəyyən daxili gərginlik yaranmasına gətirib çıxarır.
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Məncə, bizim iradəmiz birini digərindən ayırmağa və məsələlərin həllinə yönəldilməlidir. Heydər Əlirza oğlu,
bununla əlaqədar Sizə demək istərdim ki, biz Rusiyada komissiyamızın çərçivəsi daxilində işləyəcəyik, bu
keşməkeşli zəmanəmizə müvafiq fəaliyyət göstərməyə, səhvlərə və nöqsanlara yol verməməyə çalışacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan ilə Rusiya arasında viza rejimi tətbiq olunacağı barədə dünən bəyanat
verilməsi və bu gün nota almağımız ilə əlaqədar bəyan etmək istəyirəm ki, əlbəttə, bunların hamısını biz
dövlətlərarası münasibətlərə uyğun surətdə nəzərdən keçirəcəyik. Siz bilirsiniz, MDB ölkələrinin Bişkek sazişinə
əsasən 90 gün əvvəldən bildirilməlidir ki, viza rejimi tətbiq edilir. Biz buna baxacağıq.
Amma bəyan etmək istəyirəm ki, Rusiya tərəfindən bu təklifin meydana gəlməsinin səbəbi ilə heç cür
razılaşa bilmərəm. Çünki əgər biz sadəcə, müəyyən əsaslandırmalarla adi, sakit ruhlu bir nota alsaydıq, onda bu,
dövlətlərarası münasibətlər baxımından həqiqətən normal hal olardı. Amma dünən bütün dünyaya car çəkiləndə
ki, Azərbaycanla viza rejimi qoymaq lazımdır və bütün bunlar Çeçenistan hadisələri ilə bağlanılır, onda bu
səbəblə razılaşa bilmərəm. Əlbəttə, Sizin dövlətinizin belə bir məsələ qaldırmağa haqqı var, amma mən bu
səbəbi rədd edirəm.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Heydər Əlirza oğlu, bu məsələlərə dair danışıqlar çərçivəsində elə bir yol
axtarmağa imkanımız var ki, bu gün üçün real vəziyyəti əsas götürdükdə, ikitərəfli münasibətlərimizdəki
vəziyyəti, faktları, habelə sərhədlə ayrılmış əhalinin qohumluğunu nəzərə aldıqda, hazırda həmin yol doğru
olardı. Düşünürəm ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də Sizin Xarici İşlər Nazirliyiniz də məhz belə bir
mövqeyi əsas götürəcək, nəzərə alacaqdır. Doğru buyurdunuz ki, danışıqlar prosesi gedir, hər iki tərəfi kifayət
qədər obyektiv surətdə razı salan nəticələr əldə etmək olar. Gəlin, bu gün Azərbaycanın və Rusiyanın əhalisi, sakinləri tərəfindən ağrılı qəbul oluna biləcək sualların cavablarını danışıqlar prosesinin bu cür inkişafı çərçivəsində tapmağa çalışaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Görünür, indi bəzi konkret iqtisadi məsələlərlə bağlı mülahizələri də dinləmək
olar.
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ABŞ-ın AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI SƏFİRİ
STENLİ ESKUDERO İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
8 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram, cənab Eskudero. Vəziyyətiniz necədir?
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, çox yaxşıyam. Sizin vəziyyətiniz necədir? Siz çox yaxşı
görünürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox işləyirəm, ona görə.
S t e n l i E s k u d e r o: Doğrudur. Mənə elə gəlir ki, Siz işləyən zaman yaxşı görünürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir. Mən özüm də bunu hiss etmişəm. Ona görə də dünən, bazar günü həddindən
artıq çox işləmişəm.
S t e n l i E s k u d e r o: Doğrudur, mən bunu dünən bildim. Çünki dünən mənimlə əlaqə saxlanılmışdı və
burada Siz bəzi məsələləri müzakirə etmişdiniz. Əslində, mənim özüm də, bir neçə məsələ var idi, işdə onunla
məşğul oldum. Cənab prezident, mənə elə gəlir ki, gərək Sizinlə biz həftədə bir gün ayıraq ki, həmin gün bizim
üçün iş olmasın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir, tapmaq lazımdır.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, artıq çoxları Sizi təbrik etmək üçün öz növbələrini
gözləməkdədirlər. Çünki Sizin apardığınız siyasətin nəticəsində həm Sizin çox böyük tarixi qələbəniz, həm də
Amerikanın tarixi qələbəsi hesab edirik ki, yaxın zamanlarda İstanbulda dörd böyük layihə üzrə müqavilənin,
sənədin imzalanması gözlənilir. Şübhəsiz ki, bunların ən başlıcası əsas boru kəməri barədədir. Məndə olan
məlumatlara görə, İstanbulda Transxəzər qaz kəmərinin çəkilməsi barədə də ümumi anlaşmanın imzalanması
gözlənilir. Şübhəsiz ki, bu böyük layihə də məhz Sizin təşəbbüsünüzlə meydana çıxan layihələrdən biridir və
ümidvarıq ki, bu da müvəffəqiyyətlə başa çatacaqdır.
Cənab prezident, fürsətdən istifadə edərək, onu da bildirmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər
regionundan dünyaya ixrac olunacaq bu enerji ehtiyatlarını dünyanın malı etmək üçün Sizin göstərdiyiniz çox
qətiyyətli səyləri çox yüksək qiymətləndirir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Həqiqətən, Bakı–Ceyhan neft kəməri, neft borusu artıq
beş ildir mənim gördüyüm işlərin demək olar ki, bir istiqamətidir. Ötən beş ildə biz bir çox mərhələlərdən, bir
çox çətinliklərdən keçmişik. Bilirsiniz ki, son zamanlara qədər də bu məsələ yenə hələ tamam deyildi. Təbiidir
ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələdə prinsipial mövqeyi bizə çox kömək etdi. Əsas işlər bizim
üzərimizə düşmüşdü və biz də bunu başa çatdırdıq. Müqavilə hazırdır. Bizim nümayəndələrimiz indi Ankarada
işləyirlər.
Noyabr ayının 1-də Ankarada mənə Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı verilərkən orada Türkiyənin bütün
dövlət, hökumət başçıları – hamısı iştirak edirdi. Orada açıqca dedim ki, Bakı–Ceyhan məsələsi həll olunubdur
və biz İstanbulda bu müqaviləni imzalayacağıq.
Siz bilirsiniz ki, Transxəzər qaz kəməri haqqında da bizim fikrimiz müsbət olmuşdur və bu barədə mən
Ankarada bəyanat verdim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi cənab Corc Şults ilə
görüşümüzdə də bu məsələni biz çox ətraflı müzakirə etdik. Güman edirəm ki, İstanbulda bu barədə bir çərçivə
müqaviləsi, yaxud bir bəyannamə imzalanacaqdır. Burada bizim bir məsələ vardır, bunu da cənab Corc Şults
Bakıda olanda danışırdıq ki, bu Transxəzər qaz kəmərində gələcəkdə Azərbaycanın qaz ixracı imkanları da
nəzərdə tutulmalıdır.
S t e n l i E s k u d e r o: Tamamilə doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Şult da bu barədə dedi ki, tamamilə doğrudur və belə də olmalıdır. Bu şərtlə
biz İstanbulda bəyannaməni imzalayacağıq. Ona görə də həqiqətən, İstanbulda böyük hadisələr olacaqdır. Bu,
tarixi hadisədir və ondan sonra da hələ çox işlər görməli olacağıq. Bütün bu müqavilələri yerinə yetirmək
lazımdır. Ancaq bu barədə artıq bizim təcrübəmiz vardır. Biz sizinlə və başqa ölkələrdən olan şirkətlərlə bu
məsələləri lazımi səviyyədə apara bilirik. Hər halda, mən şəxsən çox məmnunam ki, bu beş ildə gördüyümüz
işlər artıq sona çatıbdır və müsbət nəticə verir.
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S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, şübhəsiz, mən Sizin – bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün
müntəzəm, davamlı surətdə səylər qoymuş bir şəxsin həmin layihələrin həyata keçməsinin nəticələrini və yaxud
deyərdim ki, artıq sona çatmasını, onun bəhrələrini gördükdə necə şadlıq hissləri keçirdiyinizi anlaya bilərəm.
Cənab prezident, başqa bir məsələ ilə əlaqədar Sizə onu bildirmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Alyaska
ştatından biznes dairələrini təmsil edən bir qrup şəxs Azərbaycana çox uğurlu səfər etmişdir. Alyaska ştatından
Azərbaycanda səfərdə olan nümayəndə heyətinə, şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Nazirliyinin
nümayəndələri də qatılmışdılar. Üç günlük səfər zamanı nümayəndə heyəti Azərbaycanın dövlət və hökumət
nümayəndələri ilə, Dövlət Neft Şirkətində, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətində, Azərbaycana sərmayə qoymuş
Amerika biznes dairələrini təmsil edən şirkətlərlə çoxsaylı görüşlər keçirdilər. Bu göruşlər nəticəsində onlar bir
daha əmin oldular ki, Azərbaycanda xarici investisiyalar üçün çox əlverişli şərait yaradılmışdır. Bu şirkətlər öz
sahələrində Azərbaycana sərmayə qoymaq üçün bir sıra uğurlu layihələrin də perspektivli olduğunu gördülər.
Mən Sizə bu barədə əvvəllər bildirmişdim. Bu nümayəndə heyəti Alyaska ştatının qanunverici orqanından
Sizə rəsmi dəvət göndərib ki, Siz həmin ştatı ziyarət edəsiniz. Bu dəvəti Alyaska qanunvericilik orqanı adından
xarici əlaqələr komissiyasının sədri xanım Bornes imzalamışdır və qanunverici orqan Sizi Alyaskada görmək
istəyir. Mən Alyaskada olarkən xanım Bornes ilə görüşdüm. Görüş zamanı o, məndən xahiş etdi ki, onların bu
rəsmi dəvətini Sizə çatdırım. Eyni zamanda xahiş etdi ki, ziyarətiniz zamanı Sizi oğlunuz İlham müşayiət etsin. Bu
dəvətdə qeyd olunubdur ki, sizin üçün münasib olan bir zamanda Alyaska ştatına ziyarətinizi arzu edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, cənab səfir, mən təşəkkür edirəm. Bu dəvəti mən çox yüksək
qiymətləndirirəm. Alyaska ştatı əfsanəvi bir yerdir. Ona görə də oranı ziyarət etmək həqiqətən hər cəhətdən
maraqlıdır. Ancaq işgüzar əlaqələr qurmaq, şübhəsiz ki, bizim üçün hər şeydər üstündür. Mən mütləq bu
dəvətdən istifadə edəcəyəm və sizin üçün, mənim üçün münasib bir vaxtda bunu həyata keçirəcəyik.
S t e n l i E s k u d e r o: Çox gözəl. Mən bu məlumatı bu gün onlara göndərəcəyəm. Cənab prezident, elə
bilirəm ki, onlar bunu eşitməkdən çox məmnun olacaqlar.
Cənab prezident, bir çox başqa məsələlər də vardır ki, mən fikirlərimi Sizinlə bölüşmək istəyirəm. Əgər
etiraz etməsəydiniz, onları özəl halda davam etdirərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, davam etdirərik.Ancaq mən istəyirəm bir məsələni bildirim. Sizin müraciətiniz
olmuşdu və dörd konqresmenin mənə müraciəti olmuşdu. Azərbaycanda ayrı-ayrı dini icmaların burada
hüquqlarının pozulması haqqında, onlara maneçilik törədilməsi haqqında. Mən bu məsələni çox geniş müzakirə
etdim. Hətta bu məsələdən ötrü bizim təhlükəsizlik şurasını çağırdım və müvafiq göstərişlər verdim. Bizim
inzibati orqanlara qəti xəbərdarlıq etdim ki, onlar bu məsələlərdə inzibatçılığa yol verməməlidirlər.
Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda bütün azadlıqlar mövcuddur. Bizim konstitusiyaya
uyğun və əməli fəaliyyətimizlə insan azadlıqları, o cümlədən vicdan azadlığı, din azadlığı təmin olunubdur və
təmin olunacaqdır.
Ona görə burada bir tərəfdən Azərbaycanın qanunları pozulmamalıdır, ikinci tərəfdən də insanların hüquqları
pozulmamalıdır. Yəni vicdan azadlığını təmin etmək lazımdır. Vicdan azadlığını, din azadlığını
məhdudlaşdırmaq olmaz. Mən bu fikirlərimi bəyan etmişəm və bizim müvafiq orqanlar bu fikirlər əsasında
lazımi işlər görəcəklər. Əgər lazım olsa bəzi qərarlar da qəbul olunacaqdır. Hər halda, baş vermiş hadisələrə
bundan sonra yol verilməyəcəkdir, arxayın ola bilərsiniz. Xahiş edirəm, mənim bu gördüyüm tədbirləri və sizə
dediyim sözləri mənə məktub göndərmiş konqresmenlərə çatdırasınız.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, mən bunu dərhal edəcəyəm. İcazə verin deyim ki, bu, Sizin
tərəfinizdən atılmış növbəti və çox önəmli bir addımdır. Bu, həm şəxsən mənim üçün, həm təmsil etdiyim
dövlətim üçün, həm də Azərbaycanın dostları üçün bir daha şəxsən Sizin tərəfinizdən atılmış çox inandırıcı bir
addımdır. Çünki biz son dövrlər Azərbaycanda baş verən bəzi insidentlərdən narahatlıq keçirməyə başlamışdıq.
Amma bizdə tam əminlik var idi ki, bu işlər Sizin diqqətinizə çatdırıldıqdan sonra, şəxsən Siz bu işə nəzarət
etdikdən sonra bunlar aradan qaldırılacaqdır və biz bunun bir daha əyani şahidi olduq.
İcazə verin, bu işlə əlaqədar bir məsələni də dəqiqləşdirim. Əvvəllər bu cür insidentlər nəticəsində bir neçə
şəxsin, səhv etmirəmsə, dörd xarici vətəndaşın ölkədən deportasiya olunması barədə məhkəmə qərarları da
çıxarılmışdır. Bunu belə anlaya bilərikmi ki, indi həmin dörd nəfər xarici vətəndaşın taleyinə və onlar barədə
qəbul olunmuş qərarlara da yenidən baxıla biləcəkdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN FRANSA TƏRƏFDƏN YENİ HƏMSƏDRİ
JAN JAK QAYYARD İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
9 noyabr 1999-cu il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gəlmisiniz, cənab Qayyard! Mən məmnunam ki, Minsk qrupunun həmsədri
kimi Fransa fəaliyyətini bir az gücləndiribdir. Bu vəzifəyə təyin olunmağınız münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu məsələ həll edilənə kimi siz bu vəzifədə olacaqsınız.
Təəssüf ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Fransa, həm də Rusiya - Minsk qrupunun həmsədrləri bu
işlə məşğul olan öz səfirlərini, təmsilçilərini tez-tez dəyişdirirlər. Biz bunu başa düşürük, - hər ölkənin öz işləri
var, kadrların inkişaf etməsi var. Amma belə dəyişiklik, şübhəsiz ki, bizim işlərimizə ciddi mənfi təsir edir.
Arzu edirəm ki, siz bizimlə hələ çox əməkdaşlıq edəsiniz və bu vəzifəni tez tərk etməyəsiniz. Buyurun, sizi
dinləyirəm.
J a n J a k Q a y y a r d: Cənab prezident, qonaqpərvərlik üçün Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən
xoşbəxtəm ki, bu gün Bakıda, Azərbaycandayam, Sizinləyəm. Müəyyən adamlarla görüşmək, buradakı
vəziyyəti öyrənmək, onun bəzi məqamlarını başa düşmək üçün, gəlmişəm. Cənab prezident, burada olduğum
müddətdə baş nazirin qaçqınların işi ilə məşğul olan müavini ilə birlikdə qaçqınlarla görüşmüşəm. Ümumi
götürdükdə, belə fikirləşirəm ki, bu, bizim məşğul olduğumuz məsələnin ən vacib hissələrindən biridir və ona
görə də buna üstünlük vermişəm.
Cənab prezident, mən həm də öz ölkəmin Sizə dost salamlarını gətirmişəm. Demək istəyirəm ki, Fransa
prezidenti cənab Şirak və Fransa hökuməti bu məsələyə çox böyük əhəmiyyət verirlər, ona görə də bununla
həmişə yaxından maraqlanırlar. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, mən də buraya o əzmlə gəlmişəm ki,
məsələnin həlli yolunda əlimdən gələni edim. Söz verirəm ki, bu yolda səylərimi əsirgəməyəcəyəm.
Cənab prezident, Siz arzu etdiniz ki, mən bu vəzifədə çox qalım. Əlbəttə, mən bu vəzifədə qalacağam.
Amma digər tərəfdən arzu edirəm ki, bu vəzifədə çox qalmayım. İstəyirəm bir şeyi də deyim. Bəlkə də Sizin
dedikləriniz haqlıdır, amma ola bilsin ki, bunu Fransaya o qədər də aid etmək olmaz. Çünki məndən əvvəl bu
vəzifədə olan şəxs üç il bu vəzifəni tutmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox məmnunam ki, Fransa prezidenti, mənim dostum cənab Jak Şirak və Fransa
hökuməti Azərbaycana, xüsusən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasına çox böyük diqqət
yetirirlər və ciddi münasibət göstərirlər. Mən sizin bu vəzifədə çox qalmağınızı o mənada dedim ki, bu məsələ
qurtarana qədər qalasınız. Amma biz hamıdan çox istəyirik ki, bu münaqişə tez qurtarsın və Minsk qrupu da öz
fəaliyyətini sona çatdırsın.
Təəssüf ki, Minsk qrupu yaranandan - 1992-ci ildən indiyə qədər keçən yeddi il müddətində hələ ki,
məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasında istədiyimiz nailiyyəti əldə edə bilməmişik. Danışıqlar gedir, Minsk
qrupu işləyir, görüşlər keçirilir. Ötən müddətdə iki dəfə - 1994-cü ilin dekabr ayında və 1996-cı ilin dekabr
ayında - biri Budapeştdə, biri Lissabonda ATƏT-in iki zirvə görüşü olubdur. Onlar müəyyən qərarlar qəbul
etmişdilər, amma təəssüflər olsun ki, bu qərarlar həyata keçirilmir və məsələ indiyə qədər həll edilməyibdir.
Sentyabr-oktyabr aylarında, Rusiyanın xarici işlər naziri cənab İvanov və Amerika Birləşmiş Ştatları
prezidentinin Dağlıq Qarabağ problemi üzrə xüsusi nümayəndəsi, səfir cənab Kavana - o, bu vəzifəyə yeni təyin
olunubdur - Azərbaycana səfər etdikləri zaman mən Minsk qrupundan və xüsusən həmsədrlərindən ölkəmizin
narazılığını bildirmişəm. Mən bu narazılığı bu gün sizə də, yəni Fransaya da bildirirəm.
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündən sonra Minsk qrupunun üç həmsədri, yəni Rusiya ilə
bərabər Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa Minsk qrupunun həmsədrləri oldular. Bu, bizdə, xalqımızda,
dövlətimizdə çox böyük ümidlər yaratdı. Çünki o vaxta qədər bu məsələlərlə Rusiya təkbaşına məşğul olurdu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın həmsədr olması da məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə meydana
gəldi. Biz hesab edirdik ki, Rusiya ilə bərabər, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa kimi böyük dövlətlər dünyada, beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza malik olan dövlətlər bu məsələnin həll olunmasını üçü birlikdə təmin
edə biləcəklər. Təəssüf ki, bu, olmadı. Üç il keçdi. Bir həftədən sonra - noyabr ayının 18-də İstanbulda ATƏTin növbəti zirvə görüşü keçiriləcəkdir. Biz bu zirvə görüşünə münaqişənin həll edilməsi barədə heç bir irəliləmə
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əldə olunmamış vəziyyətdə gəlirik.
Bilirsiniz ki, ATƏT-in zirvə görüşündən sonra, 1997-ci ildə Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin
sülh yolu ilə həll olunması üçün iki dəfə təkliflər vermişdilər. Azərbaycan birinci təklifi də, ikinci təklifi də
dəstəklədi, amma Ermənistan bunlardan imtina etdi. Minsk qrupu 1998-ci ildə demək olar ki, heç bir fəaliyyət
göstərmədi. Yalnız 1998-ci ilin noyabr ayında, yəni bir il bundan öncə yeni bir təklif verildi ki, münaqişə
"ümumi dövlət" prinsipi əsasında həll olunsun. Bunu da biz qəbul etmədik. Bu dəfə Ermənistan həmin təklifi
qəbul etdi. Biz bunu qəbul edə bilməzdik. Çünki bu təklifə görə Azərbaycanın ərazisində Dağlıq Qarabağ
sifətində ikinci erməni dövləti yaradılmalı idi. Ermənistan isə bu təklifi ona görə qəbul etdi ki, bu, onların
mənafelərini tamamilə təmin edir. Amma Minsk qrupu gərək hər iki tərəfin mənafelərini təmin edən təkliflər
irəli sürsün.
Biz Minsk qrupundan xahiş etdik ki, yeni təklif versin. Ancaq bir il keçibdir, yeni təklif yoxdur. Ona görə
də narazılığımızı bildirməyə bizim haqqımız vardır. Bilirsiniz ki, bu münaqişədən zərər çəkən yalnız
Azərbaycandır. Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur və
indiyə qədər işğal altındadır. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq qaçqın - azərbaycanlılar,
vətəndaşlarımız çıxarılıbdır. Onlar 6-7 ildir ki, çox ağır vəziyyətdə, əksəriyyəti çadırlarda yaşayırlar.
Mən çox təşəkkür edirəm ki, siz gedib qaçqınlarla görüşmüsünüz və onların vəziyyəti ilə tanış olmusunuz.
Görmüsünüz ki, insan 6-7 il belə vəziyyətdə yaşaya bilməz. Amma Bakıda yaşayanların vəziyyəti o birilərindən
demək olar ki, müəyyən qədər, nisbətən yaxşıdır. O çadırlarda yaşayanlar isə çox əziyyət çəkirlər.
Dünən axşamdan Bakıda yağış yağmağa başlayıbdır. Azərbaycanın başqa bütün yerlərində yağış yağır,
sonra da qar yağacaqdır. İnsanlar yağış yağmasından öz evlərində, küçəyə çıxanda, başqa yerlərdə nə qədər
çətinlik çəkirlər. Təsəvvür edin, çadırlarda yaşayanlar nə qədər əziyyət çəkirlər. Çadır onları yağışdan mühafizə
etmir. Onlar çadırlardan asfalt küçəyə çıxmırlar, palçığın üstü ilə gedirlər. Hər halda mən bu barədə söhbət
açmaqla vəziyyəti təfsilatı ilə danışmaq məqsədi daşımıram. Güman edirəm ki, siz təsəvvür edirsiniz.
Mənim xatirimdədir, altı ildi ki, buraya gəlib həm Bakıda, həm də çadırlarda yaşayan qaçqınların
vəziyyətini görən adamlar çox dəhşətə gəlirlər, üzülürlər. Ancaq dünya ictimaiyyəti, o cümlədən Minsk
qrupunun həmsədrləri bu məsələyə biganədirlər. Ona görə də mən deyirəm ki, bu münaqişənin bütün ağırlığı
Azərbaycanın üzərinə düşür. Təbiidir, Azərbaycan istəyir ki, bu münaqişə tezliklə qurtarsın, işğal olunmuş
torpaqlarımız azad edilsin, çadırlarda və digər yerlərdə yaşayan qaçqınlar, köçkünlər öz yerlərinə qayıtsınlar.
Nəzərə alın ki, işğal olunmuş həmin torpaqlarda hər şey dağıdılıbdır. Təsəvvür edin, onlar öz yerlərinə
qayıdandan sonra da hələ neçə il əziyyət çəkəcəklər.
Bütün bunlara görə biz Minsk qrupunun belə fəaliyyətsizliyindən narazıyıq. Güman edirəm ki, ATƏT-in
İstanbul zirvə görüşündə irəliyə doğru hansısa bir addım atılmalıdır. Mən prezident cənab Jak Şirakla bu barədə
bir neçə dəfə danışmışam. Bu yaxın vaxtlarda da mən onunla telefonla danışdım. Mən hiss edirəm ki, prezident
Jak Şirak bu məsələnin həll olunmasına çox səmimi surətdə çalışır. Bu məsələyə onun münasibəti bizim üçün
çox əhəmiyyətlidir. Amma bizə real nəticə lazımdır. Bu da ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin və onların
nümayəndələrinin fəaliyyətindən çox asılıdır. Ona görə də ümid edirəm ki, sizin bu vəzifəyə başlamağınız
münasibətilə öz fəaliyyətini daha da artıracaqdır.
J a n J a k Q a y y a r d: Cənab prezident, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti
bəlkə də o qədər passiv olmayıbdır. Onlar iki təklif irəli sürüblər. Mən demək istəyirəm ki, o təkliflərin hamısı
hazırda gündəlikdə qalır. Lakin məsələnin başqa bir tərəfi də var. Bir neçə vaxtdır ki, bununla paralel olaraq,
Sizin və Ermənistan prezidentinin birbaşa danışıqları başlandı. Biz bununla əlaqədar bu ideyanı götürdük ki,
Sizin danışıqlarınız Minsk qrupunun fəaliyyətinin yenidən başlanması üçün əsas olar, yəni razılaşdırılmış
prinsiplərin ortaya çıxarılmasına bəlkə də kömək edə bilər.
Biz belə bir qərara gəlirik, belə bir fikri dəstəkləyirik ki, əldə edilmiş razılıq, saziş o zaman daha möhkəm
olar ki, o, hər iki ölkənin rəhbərləri arasında fundamental prinsiplər üzərində qurulmuş olsun. Bütün bunlarla
bərabər, mən onu da demək istəyirəm ki, Minsk qrupu və onun həmsədrləri əvvəlki fəaliyyətlərinə yenidən
başlamağa, tərəflər arasında əlaqə yaratmağa, onların mövqeyini öyrənməyə və bu məsələnin həll edilməsinə öz
köməyini göstərməyə indi də hazırdırlar.
Əlbəttə, biz başa düşürük ki, bu işin təcili həll olunması hamıya lazımdır. Çünki bunun həm insani, həm
də siyasi nöqteyi-nəzərdən çox təcili bir məsələ olduğunu başa düşürük.
Cənab prezident, icazənizlə, Sizə bir sual vermək istərdim. Mənim üçün çox maraqlıdır, bilmək istərdim
ki, Siz indi, Ermənistan prezidenti belə bir dialoqa başladığınız zaman bu prosesin məntiqi davamını necə
görürsünüz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu ilin aprel ayından başlayaraq, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir
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neçə dəfə bilavasitə görüşüb, münaqişənin həll olunması üçün məsələləri müzakirə ediblər. Bu görüşlər
faydalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu görüşlərin keçirilməsi məsələnin tezliklə həll olunmasına kömək edə bilər.
Ermənistan prezidenti də, Azərbaycan prezidenti də bu görüşlərdən sonra bəyan ediblər ki, qarşılıqlı
kompromislər lazımdır. Başqa məsələlərlə bərabər, bu görüşlərin əsas nəticəsi bundan ibarətdir ki, hər iki tərəf
anlayır və bəyan edir ki, qarşılıqlı kompromis olmasa, münaqişəni həll etmək mümkün deyildir. Mən bu gün də
bu fikri təsdiq edirəm.
Amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bizim bilavasitə görüşlərimiz gərək Minsk qrupunun
fəaliyyətini dayandırmayaydı. Çünki hər halda bu məsələ son olaraq Minsk qrupu çərçivəsində, Minsk qrupunun
həmsədrləri - Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa ilə birlikdə həll olunmalıdır. Yəni mən hesab edirəm
ki, bu görüşlər Minsk qrupunun fəaliyyətini dayandırmamalıydı, bu işlər paralel getməli idi və bəlkə də bu, daha
yaxşı nəticə verə bilərdi. İki prezidentin razılaşdıra bilmədiyi məsələləri bəlkə Minsk qrupu vasitəsilə
razılaşdırmaq olardı. Mən bu mənada hesab edirəm ki, gərək bu işlər kompleks şəkildə olsun. Bu gün də bu
fikirdəyəm.
J a n J a k Q a y y a r d: Cənab prezident, bəs onda paralel surətdə aparılan bu iki fəaliyyət arasında
praktik əlaqəni Siz necə görürsünüz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox aydın görürəm. Gərək Minsk qrupu fəaliyyətini dayandırmayaydı, bu işlərlə
maraqlanaydı, bizdən müəyyən informasiyalar alaydı və bu işdə iştirak edəydi.
J a n J a k Q a y y a r d: Cənab prezident, mən belə başa düşürəm, dəvət edirsiniz ki, Minsk qrupunun
üç həmsədri tezliklə gəlib Sizinlə görüşsünlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
J a n J a k Q a y y a r d: Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILARININ BİR QRUPU İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
10 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram. Çoxdandır görüşmürük. İndi siz
təşəbbüs göstərmisiniz, mən də sizin təşəbbüsünüzü qəbul etmişəm. Amma görüşmürük bir ona görə yox ki,
görüşmək istəmirik, yaxud ehtiyac yoxdur. Sizin də işiniz çoxdur, amma mənim işim daha da çoxdur. Siz bunu
bilirsiniz. İndi mən sizi dinləmək istəyirəm. Çünki siz mənə məktub yazmısınız və məndən xahiş etmisiniz ki,
sizə nəsə izah edim. Ona görə mən sizi dinləyirəm.
A n a r: Cənab prezident, bu məktubun yazılması səbəblərini mən bir az izah etmək istəyirəm. Biz hamımız
başa düşürük ki, danışıqlar gizli gedir, o danışıqların çox məqamlarını hələ açıqlamaq vaxtı deyildir və
açıqlamaq da olmaz. Biz onu da başa düşürük ki, bu elə bir şəraitdir ki müəyyən güzəştlərsiz olmaz. Yəqin ki, o
tərəf də, bizim tərəf də müəyyən güzəştlərə getməli olacaqdır. Amma bununla bərabər, içtimaiyyətdə bir
nigarançılıq vardır. Bizə çoxlu telefon zəngi edirlər, məktub yazırlar, Yazıçılar Birliyinə gəlirlər. Biz milyon
dərəcədə imkan daxilində bu danışıqlar haqqında hörmətli prezidentimizdən bir açıqlama istəyirik ki, biz nə
həddə qədər güzəştə gedə bilərik? Yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirəcək bir şey olmayacaq ki?
Biz də hamıya cavab veririk ki, bizim prezidentimiz heç bir vaxt Azərbaycanın mənafeyinə uyğun olmayan bir
sənədə qol çəkməz. Amma bununla bərabər, istərdik ki, Siz bir daha, imkan daxilində bunu müəyyən
hüdudlarda açıqlamaq olarsa açıqlayasınız.
Doğrusu, ikinci bir tərəf də odur ki, biz istəyirik o danışıqlarda Siz yalnız müxalifətin yox, - müxalifətin öz
işidir, - Sizi dəstəkləyən ziyalıların da mövqeyini danışıq apardığınız tərəfə çatdırasınız ki, ziyalılar da, geniş
ictimaiyyət də məhz bu məsələ ilə maraqlanırlar, bu məsələnin, ümumiyyətlə, Azərbaycanın mənafeyinə
toxunmayacaq bir şəkildə imzalanmasının tərəfdarıdırlar. Bizim məktubumuzun səbəbi də bu idi.
Əvvəla, bağışlayın, mən bir az gec deyirəm, birinci bunu deməliydim: Sizi Beynəlxalq Atatürk Sülh
Mükafatını almağınız münasibətilə təbrik edirik. Mükafatı alanda təbrik etmişdik, amma bir də təbrik edirik.
İkincisi, bu görüşə görə təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizi qəbul etmisiniz. Mənə elə gəlir ki, məqsədimiz
bundan ibarət idi. Bunları Sizə demək istəyirdik.
B ə x t i y a r V a h a d z a d ə: Anar müəllim çox gözəl dedi. Bilirsiniz, mən hərdən görüşəndə Sizə
məktublar təqdim edirəm – mənə gələn məktubları. İnanın ki, hər gün evə beş-on adam gəlir. Əvvəllər başqa şey
üçün gələrdilər. Gələrdilər ki, "mənə iş düzəlt, ya məhkəməyə düşmüşəm, ya oğlum məktəbdən kəsilib" və
sairə. Ümumi məişət söbbətlərinə aid xahişlər. Amma son zamanlar – Sizin Cenevrədəki, Sədərəkdəki
görüşlərinizdən sonra məktubların məzmunu əsasən ondan ibarətdir ki, biz nigaranıq, necə olacaq, nə təhər
olacaqdır. Sizi inandırıram, yolla, küçə ilə piyada əlli addım getmək mümkün deyildir. Camaat müraciət edir ki,
siz bilirsiniz. Özü də bunlar elə güman edirlər ki, biz hər gün Sizin yanınızdayıq. Ona görə biz narahat idik.
Yazıçılar Birliyində bir yerdə oturduq və dedik ki, prezidentə müraciət edək.
Düzdür, Fatma xanım da mənə dedi ki, bunlar hələ ilk addımlardır. Hələ bu məsələdə müəyyən bir qərara
gəlinməyibdir. Fatma xanım bunu izah etdi. Biz də elə başa düşürük ki, bunlar hələ müəyyən dövrdə gizli
saxlanılmalıdır. Amma camaatın belə narahatlığı bizi də vadar etdi ki, Sizə müraciət edək, Siz tam olmasa da,
heç olmasa müəyyən bir açıqlıq verəsiniz ki, camaat da bilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Daha nə demək istəyirsiniz?
H ü s e y n A b b a s z a d ə: Möhtərəm prezident, bu hadisə ilə əlaqədar son zamanlar bizi küçədə, yolda
saxlayıb soruşurlar ki, bu işlər necədir, güzəşt nədən ibarətdir? Deyin, biz bilək. Vallah, billah, bilin ki, biz də
bilmirik. Amma güzəşt məsələsi var. Bu güzəştləri bilmək istəyirik. O güzəştlərdə bizim ərazi bütövlüyümüz
təmin olunurmu, Azərbaycana zərər deyəcəkmi? Biz də deyirik, - inanmırıq ki, bizim prezidentimiz
Azərbaycanın mənafeyinə zidd olan bir sənədə qol çəksin. Onlar evə zəng edirlər, Yazıçılar Birliyinə gəlirlər,
hər yerdə soruşurlar. Deyirlər ki, axı biz onlara kifayət qədər güzəşt etmişik, ən yüksək status verməyə hazırıq.
Cənab prezident, müxtəlif söz-söhbət gəzir. Özü də bunları çaşdıran ələlxüsus Azərbaycandan kənarda çap
olunan materiallar və Rusiya televiziya və radiosunun verdiyi, yaydığı məlumatlardır. Məsələn, "Nezavisimaya
qazeta"da, "Den" və başqa qəzetlərdə onlar bəzi şeylər yayırlar. Bütün bu informasiyalar adamları çaşdırır. Biz
də Sizdən xahiş edirik ki, camaatı sakit etmək üçün mümkün qədər, nə mümkünsə deyəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qabil, sən nə demək istəyirsən?
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Q a b i l: Əvvəla, mən də Anar müəllim kimi, hamımız kimi, - düzdür, mən televiziya vasitəsilə Sizi təbrik
etmişik, amma üzbəsurət təbrik etməmişəm, - Sizi Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı almağınız münasibətilə
təbrik edirəm.
Hörmətli prezidentimiz, mən Sizə həmişə Heydər müəllim demişəm. Məhz müəllim demişəm. Bunun bir
minnəti yoxdur. "Müəllim" öyrədən deməkdir. Ona görə də biz öyrənənik. Öyrənənin öyrədənin başına ağıl
qoymağa mənəvi ixtiyarı yoxdur. Bizim o müraciətimiz ancaq can yanğısıdır. O heç məsləhət də deyil. Nəticəsi
elə odur.
Məsələn, camaat elə bilir ki, mən hər gün Sizinlə görüşürəm, oturub çay içirəm. Amma başa düşmürlər ki,
elə deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hərdənbir görüşürsən.
Q a b i l: Bəli, camaat elə bilir ki, mənə nə desələr, o dəqiqə Sizə satdıra bilərəm. Elə bilirlər ki, biz ixtiyar
sahibiyik. Amma camaatın bu təsəvvürü yanlış deyil. Ona görə ki, bizim Azərbaycan xalqı həmişə şairi ilə,
yazıçısı ilə fəxr edibdir, - mən o qrafomanları və s. nəzərdə tutmuram, - dərdini, sözünü ona deyib, onun üstünə
gəlibdir. Tanıdığına, etibar etdiyinə, əsərlərinə, çıxışlarına görə. Ona görə də biz Sizə bu müraciəti dostyana,
məhrəmanə, böyük bir səmimiyyət pərdəsi ilə yazmışıq, qol çəkmişik.
Sizə onu deyim ki, Sizin öz sözləriniz bizə imkan verir. Məsələn, Siz bütün çıxışlarınızda deyirsiniz ki, sülh,
sülh, sülh yolu ilə. Lap axırda deyirsiniz ki, əgər bunların hamısından əlimiz üzülsə, heç bir şey mümkün
olmasa, biz müharibə, hərb yolu ilə torpaqlarımızı azad edəcəyik. Camaat da fikirləşir ki, bir halda
prezidentimiz sözünün sonunda deyir ki, torpaqlarımızı hərb yolu ilə azad edəcəyik, onda bəs bu ordunun – heç
olmasa gizli şeylər qalsın, istəmirik və istəyə də bilmərik – vəziyyəti yaxşıdırmı, hazırdırmı? Ordumuzun
haqqını, çörəyini, paltarını kəsənlərlə, əliəyrilərlə necə mübarizə aparılır?
Siz göstəriş vermisiniz, orduda işləri komissiya yoxlayıb Sizə məlumat veribdir. İndi, türkün sözü, ucundanqulağından bəlkə biz də bir şey bilək, məsləhətinizlə camaata deyək. Mən çıxışımda da demişəm ki, - Sizdən
uzaq-uzaq olsun, - Allahın bir çobanı – çobana bizim hörmətimiz var, zəhmətkeşdir – üstündə gəzdiyi, qoyun
otardığı torpağın bir qarışını vermədiyi halda, necə ola bilər ki, ölkənin, xalqın qarantı olan böyük bir şəxsiyyət,
necə deyərlər, əlli, yüz diplomatı, aşıqlar demişkən, bağlayıb yola salan adam gərəksiz bir şeyə qol çəksin,
xalqa sərf etməyən bir sənədə qol çəksin?
Bağışlayın, başınızı ağrıdıram. Siz bir dəfə Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinə əsəbiləşdiniz və dediniz ki,
axı hələ bu "Mirvari", "Lənkəran" yataqları bir yana qalsın, indi çıxan neft hara gedir? O da nəm-nüm etdi, qaldı
belə, indi onu camaat da soruşur. Mənim bir şeirim var. Deyirəm ki,
Bütün qolbaqları, bilərzikləri,
Satıb tanka verək, tüfəngə verək.
Bu, şairanə bir sözdür. Ordumuzun möhkəmlənməsi, güclənməsi, - Sizin sözünüzün qüvvəti, - çox vacib bir
məsələdir. Torpağımızı, vətənimizi, millətimizi qorumaq üçün lazımdır. Bütün bu məsələlər haqqında camaat
bilmək istəyir, məlumat istəyir.
Bir az böyük çıxmasın, indi üzümüzə gülürsünüz, bizə şərait yaradırsınız. Biz də bir az həyəcanlanırıq. Bu
söhbətlərlə bağlı mümkün qədər, nəyi lazım bilirsiniz, cavab verəcəksiniz. Bunlar yaxşı olacaqdır.
Mən bir şey deyim. Günlərin bir günü Hacı Zeynalabdin Tağıyevə gəlib deyirlər ki, ay Hacı, fil qulağında
yatmısan. Deyir, nə olub? Deyir, əşi, Mayılov teatr tikir. Deyir, səsini çıxarma, qoy tiksin. Burada qalacaq, bu
torpaqda qalacaqdır. Goruna, Ermənistana aparmayacaqdır.
İndi burada biz baxırıq – elə yerlər var ki, imarətlər tikilibdir. Mən demirəm ki, onları sabah əllərindən alın.
Yox. Düzdür, torpaqda qalacaqdır. Amma o qaçqınların, köçkünlərin, o əsgərlərin gözü həmin imarətlərdədir ki,
bəlkə o imarətlərin hesabına, oraya qoyulan xərclərə bizim yaralılarımız, qaçqınlarımız, az təqaüd alanlarımız,
evsiz-eşiksizlərimiz təmin oluna. Mən demirəm ki, nəzarət qoyulsun. Hər halda dövlət büdcəsində böyük
dəyişikliklər apardınız, nazirliyin aparatını, rəhbərliyini dəyişdiniz. Maşallah, Sizin diqqətiniz, hafizəniz,
nəzarətiniz – bunlar hamısı vardır. Amma yenə də bunlar hamısı daha müntəzəm, mütəşəkkil olsa yaxşı olar.
Sizə cansağlığı arzu edirik, təşəkkür edirik. Sizin bizi buraya dəvət etməyiniz müraciətimizə elə birinci
münasibətdir, müraciətə cavabdır.
F i k r ə t Q o c a: Mən də təbrikə qoşuluram. Mən Sizi mükafat almağınız münasibətilə təbrik etmişəm. O
vaxt dediniz ki, həmin mükafatı almağa türk ordusu da təqdim olunmuşdur. Bunu Siz almısınız. Yəni biz bir
orduya bərabər insana öyüd-nəsihət vermək fikrində deyilik. Sizin bu dövlətin, Azərbaycan Respublikasının
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üzərində o qədər zəhmətiniz vardır ki, onu məndən, hamımızdan çox qorumağa Sizin haqqınız vardır və bilirik
ki, Siz onun bir daşından da keçməzsiniz.
Bu söz-söhbət bağlı gedirsə, deməli, belə olmalıdır. Çünki üz-üzə gələn adamlar, əlbəttə, - bir addım o atanda,
bir addım da o birisi atır. Ümumiyyətlə, əgər danışıq yoxdursa, kompromis yoxdur. Danışıq varsa, kompromis də
olmalıdır. Bu məlumdur. Biz bunu yaxşı bilirik. Amma camaatın bir hissəsi var ki, bu sözsüzlükdən, səssizlikdən
şayiələr yaymağa başlayırlar. Məncə, bizi kənarda istəməyənlərdən çox, içimizdə istəməyənlər vardır və bundan
istifadə edənlər vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sözün çox düzdür.
F i k r ə t Q o c a: Bundan istifadə edirlər. İstədik ki, bu sözlərin qabağına hər kəs bacardığı bir daş qoysun.
Bu günlər qəzetlərin birində bizə yazıblar ki, "kor şairlər də dilləndi". Bu belədir. Bunların mənəviyyatı budur.
Cənab prezident, bilirik, belə danışıq olmaz – yəni, məgər 8 milyon yığışıb danışmaq üçün Ermənistana
gedəcəkdir? Bu, mümkün olan iş deyildir. Bu danışıqları bir adam aparmalıdır. Biz də Sizə səs vermişik, Sizə
inanırıq və bilirik ki, bunu Sizdən yaxşı apara bilən olmayacaqdır. Yəni, biz məktubu bu mənada yazmışıq.
Cənab prezident, vaxtınızı alıb ikinci dəfə Sizə müraciət etməyim deyə, mən "Qobustan" jurnalının təzə
nömrəsini Sizə vermək istəyirəm. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinə həsr olunubdur. Həm də
"Qobustan"ın 30 illiyi tamam olur. Müəlliflərin də hamısı naxçıvanlılardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl.
F i k r ə t Q o c a: Cənab prezident, ikinci bir məsələni də demək istəyirəm. Qış mövsümü başlayır. Dünən
Siz Fransa nümayəndə heyətini qəbul edəndə də dediniz ki, yağışlar başlayıbdır, qaçqınlar indi nə əziyyət
çəkirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, dünən danışırdım. Ona qulaq asdınız?
F i k r ə t Q o c a: Bəli, cənab prezident, Ağdaşda baş vermiş zəlzələ nəticəsində dağıntılar olmuşdu.
Dağılmış evlərin divarları tikilib, amma pəncərələri yoxdur. Dünya tarixində birinci hadisədir ki, 7 bal gücündə
zəlzələ nəticəsində insan tələfatı olmadı. Yəni bu, bütün zamanlar üçün rekorddur. Evlər uçub dağılıbdır, amma
sağ qalanlar indi evsiz qalıblar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı.
Q a b i l: Heydər müəllim, bir sözüm də vardır. Anar müəllim bilir. Deyəsən, o siyahı Sizdə də vardır. Bizim
Fikrət Sadıq adlı bir şairimiz var. Onun 70 yaşı tamam olacaqdır. Çox gözəl bir şairdir. Hərçənd, bu sözü eşidib
başqaları da deyəcək ki, mənim adımı niyə çəkmədin. İstərdim ki, fəxri təqaüdçülər siyahısına onu da daxil
edəsiniz. Onun buna çox ehtiyacı vardır. Bizim çox gözəl, zərgər şairlərimizdən biridir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, fərman hazırlanacaq.
A n a r: Cənab prezident, mən də bir xahiş etmək istəyirəm. Cavan yazıçıların təqaüdü haqqında Sizə yazıb
vermişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona da baxacağam.
A n a r: Onlar gözləyirlər. Çox xahiş edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi çox məmnuniyyətlə dinlədim. Sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Çünki
siz bilirsiniz ki, mənim ədəbiyyat, elm, mədəniyyət, incəsənət xadimlərinə xüsusi hörmətim var, xüsusi
münasibətim var və keçən zamanlarda da Azərbaycana başçılıq edərkən, indi də, bu son altı ildən artıq
müddətdə mən bütün başqa işlərlə yanaşı, bizim ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət xadimlərinə nə qədər
mümkündür, o qədər də diqqət, qayğı göstərməyə çalışıram. Bəlkə də indi siz bunu yəqin ki, etiraf edərsiniz.
Keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş ölkələrin çoxunda belə deyildir.
Ona görə də sizinlə görüşməyim mənim üçün də çox maraqlıdır. Ancaq bilin, mənim bir dəqiqə də vaxtım
yoxdur. Məsələn, sizinlə mən bir az əvvəl görüşməli idim. Ancaq iki-üç təcili məsələ mənə imkan vermədi.
Bəzən də belə olur ki, axşam saat 10-a, 11-ə qədər burada oturmağa məcbur oluram. Buna baxmayaraq mən bu
gün sizinlə görüşürəm və sizinlə söhbət etməyə hazıram.
Siz mənə məktub yazmısınız. Bu təbiidir. Çox sağ olun və indi nə mümkündür, mən sizə deyəcəyəm. Ancaq
mən hesab edirəm ki, sizin tərəfinizdən bir şey düzgün olmayıbdır. Məktubu mənə göndərmisiniz. Mənə
çatmamış, siz bunu müxalifət qəzetlərində dərc etdirmisiniz. Bu, nə qədər düzgündür? İndi özünüz bilin. Mən
hesab edirəm ki, bu, düzgün deyildir. Əgər siz prezidentə müraciət edirsinizsə, prezident məktubu alacaq,
baxacaq və sizi də dəvət edəcəkdir. Amma məktub mənə çatmamış, səhər mən baxıram – müxalifət qəzetlərində
məktubun məzmunu yazılıbdır. Sonra gəlib işdə soruşuram, deyirlər ki, dünən axşam saat 9-da bu, bizim ümumi
şöbəyə gətirilib təhvil verilibdir və biz də bunu səhər sizə təqdim edəcəkdik. İndi olan olub, keçən keçibdir.
Mən sizdən heç izahat da istəmirəm.
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Ancaq mən hesab edirəm ki, bizim aramızda olan səmimi münasibətlər, dostluq münasibətləri elədir ki, siz
həmişə mənə müraciət edə bilərsiniz – məktubla da, telefonla da. Heç narahat olmayın, mən həmişə sizi dinləyə
bilərəm. Baxmayaraq ki, yenə deyirəm, - mənim vaxtım azdır. Amma sizin məktub mənə gəlməmiş bunu elan
etməyiniz o qədər də etik deyildir. Mən bu sözü sizə deməliyəm. Siz bilirsiniz ki, mən çox açıq adamam,
fikrimi də həmişə açıq deyirəm.
Bəli, mən 1993-cü ildə buraya gələndən Azərbaycanı bu bəladan, bu faciədən qurtarmağa çalışıram. Siz
bunların, ola bilər ki, az hissəsini bilirsiniz. Məsələn, o görüşü ki, televiziyada verirlər. Yaxud da, televiziyada
görürsünüz ki, mən onunla, ola bilər, yarım saat danışıram, amma televiziyadan sonra bir-iki saat da mətbuatsız
danışıram. Eləsi də var ki, bu görüşlər televiziyada da verilmir, mətbuata da verilmir.
Əmin ola bilərsiniz ki, 1993-cü ilin payızından mən artıq başladım bu işlərə girişməyə. Azərbaycanın daxilində
vəziyyəti bir az sabitləşdirərək mən gecə-gündüz bu məsələ ilə məşğul oluram. Ancaq məsələ həddindən artıq ağır, çətin
məsələdir. Ona görə ki, bu münaqişə 1988-ci ildən başlayıbdır və o vaxtdan Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
hakimiyyətindən çıxıbdır. Bunun tarixini siz yaxşı bilirsiniz. 1989-cu ildə Moskvanın qərarı ilə Dağlıq Qarabağın idarə
edilməsi üçün xüsusi bir idarə yaradılanda, demək, Dağlıq Qarabağ tamamilə Azərbaycanın tərkibindən çıxdı. Ondan
sonra idarə ləğv edildi, amma Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayıbdır. 12 ildir Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın tərkibində deyildir və Ermənistanla birbaşa bağlıdır. Səbəblərini siz yaxşı bilirsiniz. Bu səbəblərdən
ermənilər 1988-89-cu illərdə azərbaycanlıları oradan çıxartdılar. Amma son olaraq bunlar 1992-ci ildə bir neçə yerdə
qalmışdılar, oradan da çıxırdılar. Ondan sonra Dağlıq Qarabağda bir azərbaycanlı da yaşamır. Ancaq Dağlıq Qarabağın
ətrafında bizim yeddi rayonumuz, özü də böyük rayonlarımız, sırf azərbaycanlılar yaşayan rayonlarımız Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. O qaçqınlar da bir milyona qədərdir. Onlar nə qədər ağır şəraitdə yaşayır, siz bunu bilirsiniz.
Bilirsiniz, məni bu dərd gecə-gündüz yandırır və indiyə qədər nə mümkündür, əlimdən gələni eləmişəm.
Mən bunu cəsarətlə deyirəm, bəlkə də heç kəs mənim kimi bu qədər bu məsələ ilə məşğul ola bilməzdi. Nə
üçün? Çünki belə məsələlərlə məşğul olmaq üçün birinci, siyasi təcrübə lazımdır; ikincisi, diplomatiya təcrübəsi
lazımdır; üçüncüsü, iradə lazımdır; dördüncüsü, vətənə, torpağa, millətə səmimi bağlılıq lazımdır; beşincisi, öz
canını, öz həyatını bu işə sərf etmək lazımdır. Bəlkə başqaları da vardır. Amma bütün bu xüsusiyyətlər məndə
cəmdir və ona görə də mən bu danışıqları aparmışam.
Təsəvvür edin, 1992-ci ildə Helsinkidə ATƏT-in zirvə görüşü oldu. Azərbaycan nümayəndə heyəti
Azərbaycanın o vaxtkı prezidenti Elçibəy başda olmaqla bu zirvə görüşündə iştirak edirdi. Orada bir qərar
qəbul olunmadı, heç bu barədə söhbət də getmədi. Ola bilər, danışıq oldu, amma bir yerdə bir maddə
yazılmayıbdır. 1992-ci ildən bununla ATƏT və ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur. Siz bilirsiniz.
1994-cü ilin dekabr ayında Budapeştdə ATƏT-in zirvə görüşü oldu. Mən o vaxta kimi nə qədər danışıqlar
apardım – Amerikanın prezidenti ilə, Fransanın prezidenti ilə, İngiltərənin Baş naziri ilə, Rusiyanın prezidenti
ilə, hələ başqalarını demirəm. Bizə yaxın olan Türkiyənin prezidenti həmişə bizimlə bərabər idi. Nəhayət, biz
1994-cü ilin dekabr ayında Budapeşt zirvə görüşündə bu məsələni çox köklü olaraq gündəliyə saldıq və ATƏTin xüsusi olaraq sülhməramlı dəstələr yaratması qərara alındı. Orada Amerika ilə Rusiya bir neçə öz məsələlərini
güzəştə gedərək belə qərar qəbul olundu ki, bu, qəbul edilsin. Bu, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün
artıq bir irəliləmə idi.
1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə görüşündə 23-cü maddə var idi. Sonra oldu 22-ci maddə. Bilirsiniz ki,
hər bir zirvə görüşündə siyasi bəyannamə qəbul olunur. İndi də İstanbulda siyasi bəyannamə qəbul olunacaq və
bir neçə başqa sənəd də qəbul ediləcəkdir. Demək, o bəyannamədə münaqişələr və başqa məsələlər əks olunur.
Oraya biz Azərbaycanın mənafelərini təmin edən maddə salmışıq və bunu da biz Minsk qrupunda hazırlamışdıq.
Hazırlıq da əvvəl Helsinkidə keçmişdi, sonra Vyanada keçmişdi və Minsk qrupunun üzvləri də bununla razı
olmuşdular. Ancaq Ermənistan buna etiraz etdi. Çünki burada yazılırdı ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin
olunmalıdır. Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın daxilində status verilməlidir. Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyi təmin
olunmalıdır – bunların hamısı bu maddədə var idi.
Ermənistan bunun əleyhinə çıxdı. ATƏT-in də qanunudur – konsensus: əgər bir dövlət etiraz edirsə, bu qərar
qəbul olunmur. Bizdə nə qədər böhranlı vəziyyət yarandı. Mən orada nə qədər, neçə adamlarla görüşdüm. Yəni
dövlət başçıları ilə. Deyirdilər ki, həqiqətən, biz sizi dəstəkləyirik. Hamısı dedi ki, düzdür, biz sizi dəstəkləyirik,
ancaq biz konsensus prinsipini poza bilmərik. Əgər Ermənistan buna razı deyilsə, biz bunu bəyannamədən
çıxarmalıyıq. Nə edək? Bir dənə yüngül, mənasız bir şey yazılırdı. Heç kəsin təsəvvürünə gələ bilməzdi ki,
Azərbaycanın prezidenti – xırda, kiçik bir respublikanın prezidenti və ağır vəziyyətdə olan bir ölkənin prezidenti
bu qədər cəsarətli addım atsın. Bu da nədən ibarət oldu? Mən öz səlahiyyətlərimi bilirdim. Əgər Ermənistan
hansısa maddəyə veto qoyursa, mən də hansısa maddəyə veto qoya bilərdim. Amma orada elə bir maddə yox idi
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ki, mən bunun əvəzinə ona veto qoyum. Mən isə götürdüm bütün bəyannaməyə veto qoydum. Təsəvvür
edirsiniz?!
Demək, belə çıxırdı ki, iki gün ərzində ATƏT-in zirvə görüşü keçib və adamlar artıq bir neçə saatdan sonra
dağılmalıdır, görüş qurtarır. Mən axşam buna veto qoydum. Səhər tezdən mənimlə görüşlər başladı. Əvvəl
bütün dövlət başçıları ilə görüşə mən gedirdim. İndi onlar bir-bir mənim yanıma gəlirdilər. Özü də ki, ən böyük
dövlətlərin başçıları. Ən böyük bir dövlətin başçısı mənə dedi ki, siz niyə belə edirsiniz, nədən ötrü belə
edirsiniz? Dedim, bəs əlacımız nədir? Başqa əlacımız yoxdur. Siz nə üçün Ermənistana təsir edə bilmirsiniz ki,
Azərbaycanın bu ədalətli təklifi orada əks olunsun? O mənə dedi ki, bilirsiniz, konsensus prinsipi vardır.
Dedim, çox sağ olun, mən də bu konsensus prinsipindən istifadə edirəm. Mənə bir söz deyə bilmədi.
Ondan sonra başladılar mənə yalvarmağa ki, bunu götür. Dedim, götürməyəcəyəm. Nə edirsinizsə edin,
götürməyəcəyəm. Mən buradan çıxıb gedirəm, mən burada ədalət görmürəm, bu ATƏT-də ədalət görmürəm,
çıxıb gedirəm. Məcbur oldular, həmin bu maddələr ki orada yazılmışdı, onu götürüb ayrıca, geniş bir sənəd kimi
qəbul etsinlər. O da sədrin bəyanatı kimi qəbul olundu. Amma buna da səs vermək lazım idi. Onu da sədr elan
edə bilməzdi. 54 dövlətdən 53-ü buna səs verdi. Demək, 53-ü bizim mövqeyimizi müdafiə etdi. Bir
Ermənistandan savayı.
Doğrudur, burada müxalifət bunu məğlubiyyət kimi qiymətləndirdi. Müxalifət qaraya ağ deyir, ağa qara
deyir. Bu təbiidir. Mən buna, necə deyərlər, heç təəccüblənmirəm. Amma Ermənistanda matəm oldu. O vaxtdan
üç il keçibdir. Biz o prinsiplərin həyata keçirilməsinə çalışırıq. Həmin o 53 dövlət ki, bunu dəstəkləyibdir,
onların vasitəsilə, onlarla görüşərək, onlardan xahiş edərək Ermənistana bunu qəbul etdirə bilmirik.
Siz bilirsiniz, Rusiyanın xarici işlər naziri sentyabrın əvvəlində burada olmuşdur. Əgər televiziyada
gördünüzsə, - qəzetlərdə də yazılıb, - mən ona nə qədər kəskin sözlər dedim. Ondan sonra Amerika
prezidentinin bu məsələlər üzrə xüsusi səfiri Kavano buraya gəlmişdi, - ona nə qədər kəskin sözlər dedim.
Fransa Minsk qrupuna yeni səfirini təyin edibdir. Dünən ona nə qədər kəskin sözlər dedim. Ondan əvvəlkilərə
də. Götürün, qəzetdən oxuyun.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Cənab prezident, yadımızdadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiyanın xarici işlər naziri, ola bilər ki, televiziya qarşısında o cür kəskin sözləri
ömründə heç vaxt eşitməmişdi. Başa düşürsünüz!
Arada Çernomırdin bura gəldi. Artıq o, Baş nazir deyildi. Amma Yuqoslaviya məsələsini həll etmək üçün
Yeltsin onu səlahiyyətli nümayəndəsi təyin etmişdi. Bu da bütün MDB ölkələrini gəzib bizim fikirlərimizi
öyrənmək üçün gəlmişdi. O, neçə il Baş nazir olmuşdu. Mən ona neçə dəfə demişdim ki, Azərbaycana gəl. Gələ
bilməmişdi, vaxtı olmamışdı. Yuqoslaviya məsələsi qaldı kənarda, bütün mətbuatın qarşısında mən bunu
əvvəldən axıra qədər ittiham etdim – Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar.
O bilmirdi nə etsin. Sonra gedib başqa bir MDB dövlətinin prezidenti ilə görüşündə – o, buradan sonra onun
yanına getmişdi – demişdi ki, Heydər Əliyev məni elə bir vəziyyətə qoydu ki, bilmirəm nə edim. Çünki bütün
mətbuatın qarşısında mənə o cür sözlər dedi, mən ona heç bir cavab verə bilmədim.
Yaxşı, bundan artıq nə etmək olar? Mən əlimə ağac alıb bunların başını yarmayacağam ki! Ya tapança alıb
bunları öldürməyəcəyəm ki! Başa düşürsünüz?!
İndi həmin o Lissabon zirvə görüşünü götürək. O vaxta qədər Minsk qrupunda Rusiya hakim idi. Mən
məsələni qoydum ki, artıq belə olmaz, gərək Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiya ilə bərabər həmsədr olsun.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışdıq və söz verdilər ki, əgər onlar həmsədr olsalar, bu işi irəliyə apara
biləcəklər. Biz bu təklifi verdik. Rusiya və Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatlarının əleyhinə çıxdılar. Mən
dedim ki, yox. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri də bizə deyirlər ki, siz möhkəm durun.
Fransanın namizədliyini verdilər. Yanvar ayının 11-12-si idi. Fransanın prezidenti Jak Şirak məni rəsmi
səfərə dəvət etmişdi. O vaxt da bu məsələ həll olunurdu. Mən gəldim, prezident sarayında – Yelisey sarayında o,
məni təmtəraqlı qəbul etdi və danışıqlar apardı. Danışıqlarımızın yarısı bunun üstündə oldu ki, siz niyə bizim
həmsədr olmağımızı istəmirsiniz? Təsəvvür edin, Fransanın prezidenti kimi çox hörmətli, dünya siyasətində
böyük bir yer tutan adama – mən onun qonağı olduğum halda – üzbəüz dedim ki, biz sizə inanmırıq. Çünki
burada ermənilər çoxdur, ermənilərin burada təsiri çoxdur. Biz sizə inanmırıq. Siz istəyirsiniz inciyin,
istəyirsiniz inciməyin. O, mənə nə qədər dedi ki, biz Ermənistanla dostuq, bizim dostluğumuzun 300 illik tarixi
vardır – bunlar həqiqətdir, amma biz Azərbaycanla da dost olmaq istəyirik və bu işə kömək etmək istəyirik.
Başa düşürsünüz? Mən dedim, yox. Bunu kim edə bilər? Təsəvvür edirsiniz!
Sonra mənə ordan-burdan bəzi sözlər də dedilər. Xarici işlər naziri ilə görüşəndə o mənə dedi ki, siz düz
etmədiniz, yaxşı deyil, filan. Ancaq dedim, yox, Amerika olmalıdır. Sonra nə oldu? Sonra elə oldu ki, məcbur
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oldular mənim də təklifim qəbul edilsin, Rusiya ilə Ermənistanın da təklifi qəbul edilsin. Üç həmsədr olsun.
Yəni burada kompromis oldu: Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa.
Doğrudur, indi mən ədalət naminə demək istəyirəm ki, bəlkə də o vaxtlar mən səhv edirdim. Çünki
Fransanın prezidenti Jak Şirak sonralar bütün hərəkətləri ilə sübut etdi ki, həqiqətən o, bu məsələnin həll
olunmasına kömək etməyə çalışır. O mənə deyirdi ki, "biz Ermənistanla dostuq. O sözləri ki, biz Ermənistana
deyə bilərik, heç kəs deyə bilməz. Ona görə siz nahaq bizdən imtina edirsiniz". Mən bu həqiqəti sonra gördüm
və çox məmnunam ki, indi prezident Jak Şirakla mənim şəxsi dostluğum yaranıbdır. Bəlkə o vaxtlar mən səhv
etmişdim. Ancaq bəlkə də elə mənim bu hərəkətim ona gətirdi ki, indi üç həmsədr vardır – dünyanın üç böyük
dövlətindən həmsədr vardır. Amerika söz verdi, Fransa söz verdi, Rusiya da həmişə deyir ki, edəcəyik. Üç il
keçibdir.
1997-ci ildə paket təklifi verdilər, - yəni işğal olunmuş torpaqların azad olunması ilə bərabər, Dağlıq
Qarabağın statusu məsələsi müəyyən edilsin. Bu, bizi qane etmirdi. Amma biz fikirləşdik ki, nə edək, heç
olmasa bunu qəbul edək. Əlimizdə də Lissabon sammitinin sənədi var idi. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına
getdim, avqustun 1-də Ağ evdə prezident Bill Klintonla görüşdüm. Onlar dedilər ki, çox yaxşı ki, bu təklifi
qəbul etmisiniz, amma bunu bəyan edin. Mən Ağ evdəki nitqimdə bunu bəyan etdim. Amma Ermənistan həmin
təklifi qəbul etmədi.
Sonra Minsk qrupu yeni bir sənəd hazırlayıb sentyabr ayında bizə verdi. Bu sənəddə münaqişənin mərhələmərhələ həll edilməsi nəzərdə tutulurdu: demək, birinci mərhələdə – işğal olunmuş torpaqlar azad olunur, ikinci
mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi müəyyən edilməlidir. Biz bunu qəbul etdik. Ədalət naminə
demək lazımdır ki, Ermənistanın o vaxtkı prezidenti Ter-Petrosyan da buna müsbət münasibət göstərdi. Hətta
biz oktyabr ayında Strasburqda olarkən rəsmi surətdə birgə bəyanat verdik ki, biz bu təklifi prinsip etibarilə
qəbul edirik.
Ter-Petrosyan bu təklifin qəbul olunması üzərində durdu. Yəqin bilirsiniz, - o, "Nezavisimaya qazeta"da
böyük bir məqalə dərc etdirdi. Dedi ki, mən bu təklifi axıradək həyata keçirəcəyəm.
Mən o məsələlərdən danışıram ki, bunları indiyədək mətbuatın qarşısında heç kəsə deməmişəm.
1997-ci il qurtardı, 1998-ci ilin əvvəlində mən eşitdim ki, Ter-Petrosyan Parisə gedibdir. Mən Fransa
prezidenti Jak Şiraka telefon etdim, onunla danışdım, soruşdum ki, vəziyyət necədir? Jak Şirak bildirdi ki, TerPetrosyan öz qərarının üzərində dayanır, mən də demişəm ki, düz edirsən. Əlavə etdi ki, Ter-Petrosyan mənim
dostumdur – həqiqətən də onların keçmişdən dostluğu var idi – o, təxminən ayın 10-11-dək Təhlükəsizlik
Şurasının iclasını keçirəcək, bu qərarı qəbul edəcək və ondan sonra işlər başlanacaq, mən sənə zəng edəcəyəm.
Ondan sonra nə oldu? Ermənistanda müxalifət qüvvələri Ter-Petrosyana təzyiq etməyə başladılar. Birinci
növbədə Robert Koçaryan, sonra müdafiə naziri və başqaları onun əleyhinə çıxdılar. Ter-Petrosyan və onun bir
neçə tərəfdarı istefa verdilər. Bu məsələdə böhran yarandı. Ter-Petrosyan da bildirdi ki, bir halda mən
Ermənistana neçə illərdir başçılıq edirəm, münaqişənin bu təkliflər əsasında həllinə razılıq verirəm. Əgər siz
bunu qəbul etmirsinizsə, mən artıq burada otura bilmərəm.
Ter-Petrosyan istefa verərək dedi ki, müharibə partiyası qalib gəldi, sülh partiyası məğlub oldu. O, vəzifədən
getdi. Ermənistanda vəziyyət dəyişdi. Minsk qrupu fəaliyyətini dayandırdı ki, gözləyək, Ermənistanda prezident
seçkiləri keçirilsin. Orada prezident seçkiləri oldu, yeni prezident seçildi. Bundan sonra Minsk qrupu bildirdi
ki, bir az da gözləyək, yeni prezident öz işlərini sahmana salsın. Biz də gözlədik.
Ondan sonra, 1998-ci ildə mən Ermənistanın yeni prezidenti ilə Moskvada görüş keçirdim, gördüm ki,
vəziyyət çox çətindir. Xatirimdədir, 1998-ci ildə biz Yaltada Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü
olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etdik. Bizim dostumuz, Türkiyənin prezidenti
Süleyman Dəmirəl də orada idi. O da Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla orada görüşdü və sonra dedi ki,
yox, çətin məsələdir.
Beləliklə, 1998-ci il tamamilə boş qaldı. Rusiyanın 1998-ci ildə hazırladığı layihəni – "ümumi dövlət"
layihəsini bizə təqdim etdilər. Biz bunu qəbul etmədik, amma Ermənistan dərhal qəbul etdi. Təsəvvür edin,
Minsk qrupunun ondan əvvəl hazırladığı bütün təklifləri Ermənistan rədd etmişdi və Minsk qrupu da geri
çəkilmişdi. Amma son təklifi verdilər, biz onu qəbul etmədik, Ermənistan qəbul etdi. Minsk qrupu bizə təzyiq
etməyə başladı ki, siz bunu qəbul edin. Onların nümayəndəsi dəfələrlə buraya gəlib-getdi. Mən bildirdim ki,
xeyr, biz bunu qəbul edə bilmərik. Sonra Amerika Konqresində çıxışlar etməyə başladılar ki, nə üçün
Azərbaycan Minsk qrupunun təklifini qəbul etmir, Ermənistan qəbul edir? Əcaba, Ermənistan Minsk qrupunun
təkliflərini qəbul etməyəndə niyə bir adam durub demədi ki, Ermənistan nə üçün belə edir? Amma Azərbaycan
bircə dəfə təklifi qəbul etməyəndə, bizim başımıza nə işlər gəlir. Təəssüflər olsun ki, müxalifət qüvvələri
özlərini çox ədalətsiz, bəzən də çox vicdansızcasına aparırlar, görülən hər işə qara yaxırlar.
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Bilirsiniz, düzgün başa düşün, mən burada öz fəaliyyətimi şişirtmək istəmirəm. Bu işləri mən görürəm. Bəli,
mən Amerika prezidenti Bill Klintonla bu barədə altı dəfə söhbət etmişəm. Fransanın, Almaniyanın, İngiltərənin
dövlət başçıları ilə bu barədə dəfələrlə söhbət aparmışam. Rusiyanın prezidenti ilə həddindən artıq söhbətlərimiz
olubdur.
MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşləri keçirilir. Həmin görüşlər qapalı olur.
Bəziləri deyirlər ki, Heydər Əliyev nə üçün Azərbaycanı MDB-nin üzvü etdi? Vaxtilə Azərbaycan MDB-nin
üzvü deyildi, biz nə qədər zərərlər çəkmişik, mən onları da sizə deyəcəyəm. Biz MDB-nin üzvü olmayanda
orada nə olduğunu bilmirdik. Halbuki, Ermənistan da, başqa respublikalar da bu birliyin üzvü idilər. Amma biz
kənarda durmuşduq. Biz MDB-yə üzv olduq, öz sözümüzü deyə bildik.
1993-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan MDB-nin üzvü olan kimi Aşqabadda keçirilən zirvə görüşündə mən
böyük bir bəyanat verdim. Bütün dünyaya yayılan həmin bəyanatda dedim ki, mən bu MDB-ni təşkilat hesab
etmirəm. Çünki bir təşkilatın üzvü olan iki dövlət əgər bir-biri ilə müharibə aparırsa, bu ittifaq ola bilməz. Sizə
onu da deyim ki, mənim o vaxtkı çıxışım sanki heç olmamışdı. Yəni nə Boris Yeltsin, nə də digər dövlətlərin
başçıları ona qulaq asmadılar. Əlimdən o gəldi ki, yazılı surətdə olan həmin çıxışımın mətnini bütün dünyaya
yaydım. Mən bir neçə dəfə o cür bəyanat vermişəm.
Bilirsiniz ki, MDB-nin zirvə görüşlərindəki çıxışların hamısı, protokollar mətbuatda dərc olunmur. Amma
onların hamısı məndə var. Mən onları tanış olmaq üçün sizə verə bilərəm. Elə bir iclas yoxdur ki, mən orada
Rusiyanı günahlandırmayım ki, siz Ermənistanla Azərbaycana birtərəfli münasibət göstərirsiniz, siz Ermənistanı
silahlandırırsınız, siz bu münaqişəni həll etmək üçün lazımi tədbirlər görmürsünüz.
Başa düşürsünüz, bunları orada demək üçün cəsarət, bilik və dil lazımdır. Mən bunları heç kəsdən də
qorxmayaraq, çəkinməyərək edirəm. Bilirəm ki, dediyim bütün bu sözlər mənim, eyni zamanda Azərbaycanın
əleyhinə əks təsir yaradır. Bu da təbiidir. Ancaq başa düşürsünüz, mənim prinsipial mövqeyim vardır. Bax, indi
vəziyyət belədir.
Belə bir vəziyyətdə nə etmək lazımdır? Aprel ayında mən Amerikada olanda ABŞ-ın xarici işlər naziri
Olbrayt məsləhət gördü ki, Koçaryanla görüşək. Görüşdük, danışdıq. Ondan sonra da bir neçə dəfə görüşlər
keçirdik. Mən hesab edirəm ki, bu görüşlər faydalıdır.
Ancaq mən bu görüşlərin məzmunu haqqında heç bir şey deyə bilmərəm, heç kəsə deyə bilmərəm. Nə üçün?
Çünki hələ bunun bir nəticəsi gəlməmişdir. Biz hər hansı bir nəticəyə gələ bilsək, heç kəs narahat olmasın, bu,
birinci növbədə Azərbaycanın elə sizin kimi ziyalıları, ağsaqqal adamları qarşısında qoyulacaqdır. İkinci, bütün
ictimaiyyətə çatdırılacaqdır. Üçüncü, Məclisdə müzakirə olunacaqdır. Dördüncü, referendum keçiriləcəkdir.
Bunların heç birisi prezident tərəfindən özbaşına edilə bilməz.
Ona görə də, bilirsiniz, bu narahatlığın heç bir əsası yoxdur. Amma sizi rahat etmək üçün demək istəyirəm
ki, - müxalifət gündə qəzetlərdə yazır ki, İstanbulda, nə bilim, saziş imzalanacaqdır, nə olacaqdır, ayın 14-də
mitinq keçirmək istəyirlər, keçirsinlər, - İstanbulda heç bir şey imzalanmayacaqdır. Amma mən bunu niyə sizə,
yaxud başqalarına deməliyəm? Mən prezidentəm, məni xalq seçib, mən üzərimə məsuliyyət götürmüşəm. Bəli,
mən üzərimə məsuliyyət götürmüşəm, amma müxalifət heç bir məsuliyyət daşımır – Azərbaycanı dağıtmaqdan
başqa.
İstanbulda Bakı–Ceyhan haqqında müqavilə imzalanacaqdır. Onu da sizə çatdırıram ki, biz bu barədə nə
lazımsa eləmişik. Amerika da buna çox maraqlıdır. Bilirsiniz ki, bu, Türkiyə üçün böyük bir hadisədir. Bizim
nümayəndələr iki-üç aydır ki, Ankarada oturublar. Amma indi, son vaxtlarda bəzi maneçiliklər var. Bu gün
Amerikanın səfiri yenə mənim yanıma gəlmişdi, onunla danışırdım. Maneçiliklər var. Bəzi elə şeylər var ki, biz
onları qəbul edə bilmərik. Siz onlara deyin ki, biz bunu qəbul edə bilməyəcəyik. Biz öz mənafelərimizdən, nə
təhər deyərlər, kiminsə hesabına keçə bilmərik. Buna görə mən onlara demişəm ki, siz bu işdə maraqlısınız,
gedin, təmin edin, bütün maddələr düzgün təmin olunsun. Güman edirəm, olacaqdır, bu müqavilə imzalanacaqdır.
Bilirsiniz, bu zirvə görüşünün öz sənədləri var. Birincisi, siyasi bəyannamədir. Siyasi bəyannamədə yəqin ki,
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi haqqında nəsə yayılacaqdır, indi biz onun üzərində işləyirik. İkincisi, XXI
əsrə aid xartiya. Üçüncüsü isə Avropada adi silahlar haqqında, 90-cı ildə NATO ilə Varşava paktı arasında bir
müqavilə imzalanıbdır. 92-ci ildə Varşava paktı da dağılıbdır. Burada müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlib, mən
bunu da sizə deyəcəyəm ki, biləsiniz. Bu dəyişikliklərdən Azərbaycan çox zərər çəkibdir.
Dörd ildir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizimlə danışıq aparır və bəzən də təzyiq edirlər ki, razılıq verək ki,
müasir vəziyyətə uyğunlaşdırılmış müqaviləyə imza atılsın. Lissabon sammitindən öncə, iki-üç ay qalmış,
Amerika dövlətinin yüksək vəzifəli nümayəndələri buraya gəldilər. Bizim nümayəndələr oraya gediblər,
danışıqlar apardıq. Gördük ki, bu, bizim zərərimizədir, biz buna yol vermərik. Təkcə biz bunun qarşısında
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durduq. Lissabon sammitində məndən nə qədər xahiş elədilər ki, siz öz etirazınızı götürün, qalan hamısı imzalamağa hazırdır. Orada da əsasən Rusiya ilə Amerika arasında söhbət gedir. İndi daha Varşava paktı yoxdur,
söhbət Rusiya ilə Amerika arasında gedir. Eləmədik. Üç il keçibdir ki, eləməmişik.
İndi yenə də Vyanada danışıqlar gedir, İstanbulda danışıqlar gedir. Biz hələ razılıq verməmişik. Bu mövzunu
da sizə deyəcəyəm, bu, bizim üçün nə faciədir – bunu da sizə deyəcəyəm. İndiyə qədər heç kəsə deməmişəm,
amma sizə deyəcəyəm.
İndi əgər bu qərar qəbul olunsa, imzalanacaqdır. Bunlar sammitin qərarlarıdır. Amma vaxtdan istifadə edib
Bakı-Ceyhan müqaviləsini də orada imzalamaq istəyirik. Çünki Amerika prezidenti də orada iştirak etmək
istəyir. Şübhəsiz ki, Türkiyənin, Azərbaycanın, Gürcüstanın prezidentləri də iştirak etmək istəyirlər. Biz
çalışırıq ki, bu sənəd imzalansın.
Bir məsələ də var – Türkmənistandan Türkiyəyə qaz kəməri cəkilməsi. Biz buna razılıq vermişik. Ancaq
burada bizim də öz mövqelərimiz var. Mövqelərimiz bundan ibarətdir ki, qaz kəməri Azərbaycandan,
Gürcüstandan keçəcək, üç-dörd ildən sonra özümüzün həddindən çox qazımız olacaqdır, bu qazı dünya
bazarına çıxarmalıyıq. Bunu təkcə biz demirik, bizimlə bərabər şirkətdə işləyən adamlar deyirlər.
Əgər bu kəmər haqqında indi qərar qəbul olunsa, bir il onun layihəsinin hazırlanmasına gedəcək, bir üç il də
tikilməsinə. O vaxt bizim də ixrac etməyə qazımız olacaqdır. İstəyirik ki, bu qaz kəmərində bizim də yerimiz
olsun, yəni biz də öz qazımızı bu kəmərlə ixrac edə bilək. Ancaq bizə deyirlər, yox, elə Türkmənistanın qazı
ixrac olunsun. Biz burada da toqquşmuşuq, başa düşürsünüzmü?
Bizim dostumuz Türkiyə deyir ki, siz bunu aradan götürün, belə imzalayaq. Amma biz öz mənafelərimizi
qoruyuruq. Bu detalları heç kəs bilmir, ancaq biz bunların üzərində gecə-gündüz işləyirik. Əziz dostlar, gecəgündüz işləyirik!
Ola bilər, orada müqavilə yox, bir bəyannamə, çərçivə, niyyət protokolu imzalansın. Bunlar ola bilər, - bu,
sammitdən kənar şeydir.
Amma Ermənistan–Azərbaycan sazişi, - hansını ki, müxalifət salıb dillərə və sizi də narahat edir, - indi belə
bir saziş imzalanmayacaq. Bundan tamamilə arxayın olun.
Mən sizin fikirlərinizi diqqətlə dinlədim. Mən razı deyiləm ki, guya bu dəqiqə Azərbaycanın bütün əhalisi
bundan narahatdır. Bu fikirlə razı deyiləm. Bilirsiniz, beş adam, altı adam sizin yanınıza gəlir, üç adam onu çatdırır.
Azərbaycanda bu işi bu vəziyyətə gətirən Azərbaycanın müxalifətidir. Müxalifət qəzetləri çoxdur, - bilirsiniz - və
özlərini çox yaramaz aparırlar. Bütün etik normaları aşıblar, hər şeyi pozublar.
İndi sizə deyiblər ki, yazıçılar kordur, siz inciyirsiniz, elədirmi?
A n a r: Elə gündə belə şeylər yazırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz inciyirsiniz. Amma siz götürün o qəzetləri, bir statistika aparın. Məsələn, «Yeni
Müsavat» qəzetində Heydər Əliyev haqqında neçə dənə böhtan məqaləsi gedibdir. «Azadlıq» qəzetində
neçəsi gedib, o birisində neçəsi gedibdir. Mən tapşıraram, Dilarə xanıma deyərəm, bir həftəninkini götürsün,
sonra sizə məlum edər. Hamısını bir yerə yığsaq, Heydər Əliyevin əleyhinə gündə yüzə yaxın yalan, böhtan,
iftira, uydurmalar yazırlar. Bəs mən insan deyiləmmi, can deyiləmmi? Bəs mən necə dözürəm və nə üçün
dözürəm?
Bilirsiniz, mən Azərbaycan qarşısında xidmətlərimi etmişəm. Birinci, keçmiş zamanda etmişəm, ikinci də
93-cü ildən bu yana qədər xidmətlərimi etmişəm. Hamınız da bilirsiniz ki, 93-cü ildə mən buraya gəlməsəydim,
bu gün Azərbaycan dağılmışdı, yox idi. Mən də öz xoşuma gəlmədim, gəlmək də istəmirdim, siz bunu bilirsiniz.
Bu da məlumdur. Mən o vaxt Naxçıvanda oturarkən, Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti bizi əzdiyi zaman mən Xalq
Cəbhəsinə müxalifətdə deyildim. Bunu heç kəs deyə bilməz. Bəli, o vaxt mən Mütəllibov hakimiyyətinə
müxalifətdə idim. Siz bunu bilirsiniz, gəlib parlamentdə də çıxışlar elədim.
Amma Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsinə mən müəyyən qədər kömək etdim, bu da məlumdur. Kömək
etdim, bir il hakimiyyətləri vaxtında onların əleyhinə bir dənə də söz demədim, bir yerdə çıxış eləmədim, bir
dəfə parlamentə gəlmədim. Çünki Naxçıvanın öz dərdləri vardı. Amma onlar bir dəfə – 92-ci ilin oktyabr ayında
silahlı dəstələrlə məni devirmək istədilər. Sonra da, faktlar var, orada bir nəfər dəlinin əlinə avtomat vermişdilər,
Yerevanda olan hadisə 93-cü ilin əvvəllərində Naxçıvanda baş verməli idi. Məclisin zalına girib məni
güllələməli idi. Hələ mən bilməmişdən bir neçə adam bunu bildi, birtəhərlə o adamı göndərdilər və məsələni
açdılar, mən bu xatadan qurtardım.
Bunu Xalq Cəbhəsi elədi.
93-cü ildə mən Bakıya gəldim. Təsəvvür edin, Surət Hüseynov buraya gəlirdi, mən gəlməsəydim nə
olacaqdı? Hakimiyyəti götürəcəkdi! Mən də niyə gəldim, - siz məndən xahiş etdiniz, xalq xahiş etdi. Amma indi
deyirlər ki, Heydər Əliyev gəlib hakimiyyəti zəbt edibdir. Görün nə qədər yalandır!
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Əgər Əbülfəz Elçibəy və parlamentin sədri İsa Qəmbərov, Baş nazir Pənah Hüseynov mənə müraciət
etməsəydilər və təkidlə məni Azərbaycana dəvət etməsəydilər, nə qədər siz ziyalılar, o birisilər, bu birisilər
xahiş etməsəydi, özbaşıma buraya dünyasında gəlməzdim. Çünki belə çıxacaqdı ki, mən gəlib onları yıxmaq
istəyirəm. Mən bunu etməzdim.
Siz bilirsiniz, bunlar hamısı məlumdur. Mən iyun ayının 9-da buraya gəldim, bu şeylərə etiraz etdim. İyun
ayının ancaq 15-də mənim seçilməyimə razılıq verdim. Razılıq verdim, getdim Gəncəyə, vəziyyəti gördüm.
Gördüm ki, Azərbaycan dağılır. Artıq Azərbaycanın yarısı Azərbaycan hökumətinin əlindən çıxmışdı.
Lənkəranda bir «cümhuriyyət» yaranmışdı. Mən gəldim, nə təhər deyərlər, özümü atdım odun içinə, nə olarolar! Amma mənim əleyhimə neçə dəfə terrorlar hazırladılar. Mən ki onların xahişi ilə gəldim burada vəziyyəti
düzəltməyə, bir ay sonra hamısı mənə qarşı müxalifətə keçdilər. Belə şey yaraya bilərmi? Niyə siz məni buraya
dartdınız, niyə məni buraya gətirdiniz, sonra niyə mənə müxalif oldunuz?
Fakt var, adam var ki, indiyə qədər həbsxanada yatır - avqust ayında Ərzurum Universitetinin bir tələbəsini
gətirib Naxçıvanda bir ay hazırlıq keçmişdilər, sonra iki dəfə Kələkiyə, Əbülfəz Elçibəyin yanına aparmışdılar.
O, burada məni güllələməli idi. O vaxt mən hələ parlamentdə otururdum. Allah məni saxladı, onlar tutuldular.
Bundan başqa faktlar da vardır.
Surət Hüseynov sizi yıxmaq istəyirdi. O, oktyabr ayında Azərbaycanda yeni dövlət çevrilişi etmək istəyirdi.
Siz harada idiniz, niyə gəlib mənə kömək etmədiniz, mənim əlimdən tutmadınız? Xalq, siz gəldiniz, çox sağ
olun. Millət hamısı mənim tərəfimdə idi. Amma onlar kənarda durmuşdular ki, qoy vursunlar, görək nə olar,
sonra nə edərik. Bilirsiniz, burada əqidə yoxdur, bu, həmin insanlarda hakimiyyət xəstəliyidir.
Yaxud Rövşən Cavadovun dəstəsini götürün. Təkcə Rövşən Cavadov deyildi, - məlumdur ki, oktyabr
hadisələrində də, mart hadisələrində də xarici xidmət orqanları iştirak edirdilər. Bəxtiyar müəllim yaxşı bilir, mən
həm oktyabr hadisələrində, həm də mart hadisələrində ondan nə qədər xahiş etdim ki, vasitəçilik etsin. Amma
sonra nə məlum oldu? Məlum oldu ki, bəli, bunlar Əbülfəz Elçibəylə danışıq aparıblar, o bu işə razılıq veribdir.
Həmin o Dəmirkol və başqaları neçə dəfə Kələkiyə gediblər. Müsavatın nümayəndəsi Tofiq Qasımov bu işdə
iştirak edibdir, başqaları da iştirak ediblər.
İndi belə bir faciəvi vəziyyət yaranır ki, burada həm Moskvanın, həm Türkiyədən bəzi dairələrin, həm də
bunların əli var imiş. Yaxşı, Allah bu canı mənə veribdir, nə vaxt istəsə alacaqdır. Bu hadisə baş versəydi, indi
siz təsəvvür edin, nə olacaqdı? Yaxşı, bunun qarşısını aldıq. Başqa terror hadisələri də var, mən onları demək
istəmirəm.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu gün mənə məlumat çatdırdı, yəqin onlar onu yayıblar. Surət Hüseynov 1996-cı
ildə Moskvada böyük bir qrup yaradıb yenidən dövlət çevrilişinə cəhd etmək istəyirdi. Şübhəsiz ki, o bunu
Mütəllibovla, Rəhim Qazıyev ilə birlikdə etmək istəyirdi. Biz o vaxt orada onun qarşısını aldıq. Bilirsiniz ki, 1996cı ildə bir tərəfdən OMON dəstəsinin, digər tərəfdən isə Surət Hüseynovun dəstəsinin üzvləri Dağıstandan keçib
gəlib Qazaxda oturmuşdular.
İndi onlardan birini – o, killerlə danışmışdı ki, Heydər Əliyevi nə cür öldürmək lazımdır – bu günlərdə
yaxalayıblar. İndi o ifadə verir. Bu gün bu barədə məlumat yayılacaqdır.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: O adam azərbaycanlıdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, başa düşürsünüz, azərbaycanlıdır, Surət Hüseynovun bacanağıdır. Yaxşı, indi
mənə nə lazımdır ki, bir canım var, oturum orada, burada məni güllələyəcəklər, orada mənə, nə bilim, bomba,
burada raket atacaqlar. Mənə nə lazımdır? Özümün də 76 yaşım var. Mən bu gün buradan çıxıb gedə bilərəm,
gedib evdə otura bilərəm. Mənə başqa heç bir şey lazım deyil. Ancaq bilirsiniz, mənim üzərimə məsuliyyət
düşübdür. Mən bu məsuliyyəti dərk edirəm və xalqın qarşısında cavabdehəm. Ona görə də mən gecə-gündüz
çalışıram ki, Azərbaycanın bütün problemlərini həll edim.
Məsələn, biz iqtisadi islahatlar aparırıq. Beynəlxalq Valyuta Fondu MDB-nin üzvü olan ölkələr içərisində
bizi, iqtisadi nəticələrimizi nümunə göstərir. Ancaq müxalifət qəzetləri yazırlar ki, camaat belə gəldi, belə getdi.
Bizdə ac da, dilənçi də – hamısı var. Amma MDB-nin üzvü olan bütün başqa ölkələrdən fərqli olaraq bizdə
bir milyon işləməyən qaçqın, çadırlarda yaşayan insanlar var. Mən gecələr onların dərdindən yata bilmirəm.
Müxalifətdə olanlardan biri gedib həmin qaçqınlarla görüşübmü, çadırlarda olubmu, onların vəziyyətini
görübmü? Görməyiblər, amma mən dəfələrlə görmüşəm.
Mən Azərbaycanın bütün milli mənafelərini daim sevmişəm, ona xidmət göstərmişəm və bundan sonra da
göstərəcəyəm. Amma indi müxalifətin bu «Qarabağ kartı»ndan istifadə edib özünü xalqa göstərməsi, bilirsiniz,
əhəmiyyətsiz bir şeydir. Xalq heç vaxt onları dəstəkləməyəcəkdir və onlar bundan heç bir şey əldə edə
bilməyəcəklər. Mənə başqa yerlərdən məlumatlar var ki, Heydər Əliyevdən canlarını qurtarıb buranı dağıtmaq
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üçün onların yeganə yolu terrordur. İndi terrorun da nə mümkündür, qarşısını alırıq. Nə vaxt qarşısını ala
bilməriksə, dəfələrlə demişəm, mən xalqımın yolunda şəhid olmağa hər dəqiqə hazıram.
Biz 907-ci maddənin ölkəmizin üzərindən götürülməsi üçün neçə illərdir çalışırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları
SSRİ-dən ayrılmış, müstəqillik qazanmış dövlətlərin hamısına yardım edir. Məsələn, 2-3 gün bundan öncə qərar
çıxıbdır, Amerika Ermənistana 90 milyon, Gürcüstana da təxminən o qədər yardım edir, başqa yardımlar da
edir.
1993-cü ildən 907-ci maddəyə embarqo qoyulubdur. Niyə, bu, kimin günahından olubdur? Həmin Xalq
Cəbhəsi hakimiyyətinin günahıdır. Onlar hakimiyyəti səs-küylə, özləri demişkən, tanklarla əllərinə aldıqları
kimi, bir ilin içərisində o qədər də ağılsız işlər görüblər. O vaxt onlar Bakı-Yerevan dəmir yolunu bağladılar.
Xalq Cəbhəsində İbrahim İbrahimov var, - o, Naxçıvanda Zeynəddin kəndinin müəllimi idi, indi «böyük siyasi
xadim» olubdur. O, Naxçıvana gəldi, gördüm ki, orada Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələri ilə təbliğat aparır. Mən
onu yanıma dəvət etdim. O vaxt mən Naxçıvanda Ali Məclisin sədri idim. Mən ondan soruşdum ki, nə etmək
istəyirsiniz? Cavab verir ki, bəs biz yolu bağlayacağıq. Dedim ki, ay kişi, siz bir başa düşün, bu yolu bağlamaqla
nə əldə edəcəksiniz? Bildirdi ki, yox, biz yolu bağlamaqla Ermənistanı əzəcəyik. Dedim ki, siz ağılsız adamlarsınız, Ermənistanı əzə bilməyəcəksiniz. Təsəvvür edin, siz Naxçıvanı pis vəziyyətə qoyacaqsınız. Sözümə
baxmadılar.
Xatirimdədir, ondan bir neçə gün sonra Mürtuz Ələsgərovla Fəraməz Maqsudov Naxçıvana gəlmişdilər.
Onlar keçmişdə Xalq Cəbhəsi ilə əlaqədə olan adamlardır. Gedib Naxçıvanda Xalq Cəbhəsinin üzvləri ilə
görüşüb danışmışdılar, sonra mənim yanıma gəlmişdilər. Mənə bildirdilər ki, onlar yolu bağlayırlar. Soruşdum
ki, bəs nə dediniz? Cavab verdilər ki, biz də söylədik, Naxçıvan çox ağır vəziyyətə düşəcək, amma dedilər ki,
yox, nəyin bahasına olursa-olsun yolu bağlayacağıq, lazım gəlsə burada it əti, pişik əti yeyəcəyik, amma Ermənistanı əzəcəyik.
Mən İbrahim İbrahimovu yanıma çağıraraq dedim ki, siz nə düşünürsünüz, Naxçıvanı daha ağır vəziyyətə
salmaq istəyirsiniz? Cavab verdi ki, narahat olmayın, biz 3 aydan sonra Dağlıq Qarabağı da alacağıq, Yerevana
da gedib çatacağıq, hər şeyi edəcəyik, ondan sonra Naxçıvanın vəziyyəti düzələcək, siz 3-4 ay dözün. İndi
görün, onlar nə qədər ağılsız adamlardır. Azərbaycanı belə adamlar idarə edirdilər.
Həmin yolun bağlanmasının günahkarı Xalq Cəbhəsi hakimiyyətidir ki, biz 7 ildir bütün yardımlardan
məhrumuq. Mən nə qədər çalışsam da heç bir şey edə bilmərəm. Mən konqresmenlərin, ola bilər, 70 faizi ilə həm respublikamıza səfərə gələn zaman, həm də Amerikada – danışmışam. Mən Klintonla danışıram, hər dəfə
deyir ki, bəli, bu maddə götürülməlidir, ancaq götürmür. Deyir ki, bu məsələdə ermənilər mənə təzyiq edirlər.
O, bunu mənə açıqca deyir.
Yaxşı, Azərbaycanı bu vəziyyətə salan kimdir? Onlardır -müxalifətdir. Onlar məsuliyyət daşımalıdırlar.
Amma indi durub guya Azərbaycanın mənafelərini müdafiə edən olublar.
İkinci məsələ. Mən sizə dedim ki, Avropada adi silahlar haqqında 1990-cı ildə bağlanmış müqavilənin
uyğunlaşdırılmış variantı İstanbul zirvə görüşündə imzalanmalıdır. Biz, Azərbaycan buna veto qoymuşuq.
Amerika isə bu sənədin imzalanmasını istəyir. Çünki Amerika bu sənədi yenidən imzalamasa, Rusiya bu
müqavilədən çıxa bilər. Rusiya bu müqavilədən çıxsa, onda bütün nəzarət itəcəkdir. Bu, nədən ibarətdir?
Demək, 1990-cı ildə müəyyən ediblər ki, NATO və Varşava paktı harada nə qədər adi silah saxlaya bilər. Adi
silah nədir? Tankdır, zirehli döyüş maşınlarıdır, toplardır, xırda, adi təyyarələrdir. Yəni Varşavada bu qədər,
Rusiyanın filan ərazisində bu qədər, burada bu qədər, orada o qədər ola bilər, NATO filan ölkədə bu qədər
saxlaya bilər. 1990-cı ildə imzalanmış müqaviləyə əsasən bu, belə ola bilər.
1991-ci ilin sonunda Sovet İttifaqı dağıldı. 1992-ci ildə Varşava müqaviləsi artıq yox idi. Amerikalılar da,
ruslar da narahat oldular. 1992-ci il mayın 15-də MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçıları Daşkənddə
toplaşdılar ki, keçmiş Sovetlər İttifaqında 1990-cı ildə imzalanmış müqaviləyə görə yerləşdirilmiş silahların
harada, hansı respublikada nə qədər olduğunu müəyyən etsinlər.
Siz 1992-ci il mayın 15-də Azərbaycanda nə kimi hadisələr baş verdiyini bilirsiniz. O vaxt Mütəllibovu
yenidən hakimiyyətə gətirmək istəyirdilər. Xalq Cəbhəsi gəlib onu burada hakimiyyətdən saldı. MDB
dövlətlərinin başçıları isə Daşkənddə toplaşmışdılar. O, bir gündə olmayıbdır. Azərbaycanın ekspertləri oraya
gediblər. Onlar sübut ediblər ki, Azərbaycan Ermənistanla, Gürcüstanla bərabər ola bilməz. Azərbaycanın
ərazisi də onlardan iki dəfə böyükdür, əhalisi də çoxdur. Ona görə də Azərbaycanın adi silahlar saxlamaq barədə
kvotası da onlardan üstün olmalıdır. Orada danışıq aparıblar ki, - həmin ekspertlər indi sağdırlar – təxminən
400 tank, təxminən o qədər də BMP və müvafiq olaraq başqa silahlar olsun. Oraya kim gedibdir? Rəhim
Qazıyev, Abbas Abbasov. Sonra araşdırdıq ki, həmin sənədə daha kim imza atıbdır? Burada bir Əzizbəyov
olubdur, Nazirlər Soveti sədrinin müavini işləyibdir, imza onun imzasıdır. Ekspertlər bunu razılaşdırıblar ki,
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Gürcüstanınkı 220, Ermənistanınkı 220 olsun, amma Azərbaycanınkı 400, ya 415, ya da 420 olsun. Rusiyanın
müdafiə naziri Qraçov Rəhim Qazıyevlə sövdələşiblər. Rəhim Qazıyev gedib razılıq verib ki, 220, yəni
Ermənistanla, Gürcüstanla bərabər olsun. Bəs bu, Azərbaycana xəyanət deyilmi? Bu xəyanəti kimlər ediblər?
Niyə biz bunun yenidən imzalanmasının indiyə qədər əleyhinəyik? Deyirik ki, bizim kvotamızı artırmaq
lazımdır. Buna ruslar da, amerikalılar da razı olmurlar. Bəlkə, amerikalılır razı olardılar. Ruslar isə deyirlər ki,
onda biz müqavilədən çıxacağıq. Başa düşürsünüzmü, nə qədər mürəkkəb vəziyyət yaranıbdır. Ruslar bir dəfə
də olsun bizə müraciət etməyiblər ki, siz bu müqaviləni imzalayın. Amma amerikanlar dəfələrlə müraciət
ediblər.
Görün indi necə vəziyyət yaranıbdır. Azərbaycanın kvotası bu qədər. Ermənistanın da kvotası o qədər.
Müqaviləyə görə Rusiya, təkcə Rusiya yox, hansısa bir ölkə başqa bir ölkənin ərazisində əgər razılıq olsa,
istədiyi qədər həmin silahlardan yerləşdirə bilər. Yaxud, bir ölkə öz kvotasının bir hissəsini başqa bir ölkəyə
verə bilər. Ona görə də indi bu 220-dən başqa, Rusiya təxminən 160–170-ni də gətirib Ermənistanda
yerləşdiribdir. Başa düşürsünüz, bu barədə Ermənistan ilə Rusiyanın razılığı vardır.
Dağlıq Qarabağda olan silahlar nəzarətdə deyildir. Bilirsiniz ki,orada da silahlar həddindən artıq –
Ermənistandakından da, bizimkindən də çoxdur. Biz deyirik ki, oradakı silahlar nəzarət altında deyildir.
Bildirirlər ki, ora sizin ərazinizdir, istəyirsiniz sizin ölkənin üstünə yazaq. Başa düşürsünüzmü? Biz deyirik ki,
axı bu bizə tabe deyil. Onlar söyləyirlər ki, onda siz deyin bu Ermənistanındır, biz gedib onların üstünə yazaq.
Biz də deyə bilmirik ki, bu ərazi Ermənistanındır. Siz bunu başa düşürsünüz, yoxsa yox?
H ü s e y n A b b a s z a d ə: Oyun çox möhkəm oyundur.
A n a r: Oyun deyil, cığallıqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cığallıq deyəndə, hərə öz mənafeyini müdafiə edir. Amma əgər biz həmin 1992-ci
ildə bir dövlət kimi gedib orada öz mövqeyimizi göstərsəydik, bizim ekspertlərin hazırladığı təklifi qəbul
edərdilər. O vaxt orada elə bir şey yox idi, həmin təklif qəbul olunurdu. Amma Rəhim Qazıyev və Qraçov
sövdələşiblər. Siz bilirsiniz ki, Rəhim Qazıyev də burada prezident olmaq istəyirdi. Həmin o çevrilişdə o da
hakimiyyəti əlinə keçirmək istəyirdi. Deyirlər ki, onlar guya ona söz veribmişlər ki, biz sənə kömək edəcəyik.
Bax, bizim üzərimizdə iki belə ağır yük durur. Onlardan biri 907-ci maddədir, ikincisi isə budur. Bunların
ikisi də 1992-ci ildə o vaxtkı hakimiyyətin günahından başımıza gəlibdir.
İndi başqa problemlər də vardır. Bu cür günahlar etmiş, Azərbaycana bu cür xəyanət etmiş adamlar bu gün
gəlib özlərini «Azərbaycanın xilaskarı» kimi elan edirlər və ölkəmizdə həqiqətə tamamilə uyğun olmayan
təbliğatlar aparırlar.
Təbiidir ki, onların yazdıqları müəyyən adamlarda narahatlıq törədir, fikir oyadır. Bəziləri onların yazdıqları
ilə razı olurlar. Sizin də narahatlığınız təbiidir. Çünki deyirsiniz ki, sizə müraciət ediblər. Amma bunların hamısı
yersizdir.
Mən nə etməliyəm? Deyirlər ki, gəlin müharibə aparaq. Mitinqdə deyiblər ki, Dağlıq Qarabağa mədəni
muxtariyyət vermək lazımdır. İndi ATƏT-in sədri Norveçin xarici işlər naziridir. Yaxın vaxtlarda o, buraya
gəlmişdi. İstanbul zirvə görüşündən sonra Avstriyanın xarici işlər naziri ATƏT-in sədri olacaqdır. Mən onların
ikisi ilə də görüşmüşəm. Onlar Ermənistanda da, Azərbaycanda da olublar. Deyirlər ki, məsələni həll
etməlisiniz. Deyirəm, nə cür? Bildirirlər ki, düzdür, Ermənistan Dağlıq Qarabağa müstəqillik istəyir, olmaz.
Amma siz gərək onlara müstəqillikdən bir az aşağı, özünüidarəetmədən də yuxarı bir status verəsiniz. Həm də
onlar bunu mənim beynimə yeritmək istəyirlər. Deyirəm ki, axı dünyada belə status yoxdur.
Bunu onlar deyirlər. İndi, bu cür vəziyyət olan halda, sən çıxasan mitinqdə, necə deyərlər, əldəqayırma bir
qətnamə qəbul eləyəsən, içində də bir dənə mənalı söz olmaya. Yazasan ki, «Dağlıq Qarabağa ancaq mədəni
muxtariyyət vermək olar». Bu, nə qədər ağılsızlıqdır və reallıqdan nə qədər də kənardır.
Mən 14 il Azərbaycana başçılıq eləmişəm. Dağlıq Qarabağ muxtariyyətinin 1923-cü ildən yaranmasının
tarixini çox yaxşı bilirəm. 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi Azərbaycanın başına bir bəla
olub, bilin. Düzdür, o vaxtlar buranı Ermənistana vermək istəyirdilər. Azərbaycanın rəhbərləri çalışıblar və
nəhayət, nail olublar ki, o, Azərbaycanda qalsın. Qalmalı idi, amma muxtariyyət yox!
1923-cü ildə verilən o muxtariyyət Azərbaycanın içinə qoyulmuş bir bombadır, nə vaxtsa partlamalı idi.
Sovet hakimiyyəti vaxtı bu, dəfələrlə qaldırılıbdır. Mənim xatirimdədir, - hələ burada başçı deyildim, Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsində idim, Vəli Axundov burada başçılıq edirdi, - bu məsələni iki dəfə qaldırmışdılar.
Mən bu işlərdə iştirak edirdim, biz bunun qarşısını böyük çətinliklə aldıq. Çünki ildə bir dəfə, yaxud da, nə
bilim, iki dəfə Ermənistanın 100–150 ən görkəmli adamları dünyada, Moskvada yaşayan adamları yazırdılar ki,
«Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək lazımdır».
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Yadımdadır, 1966-cı, ya 67-ci ildə idi, Moskvadan bir qərar gəldi. O vaxt Axundov məni çağırdı. Sov. İKP
MK-nın qərarı idi, yazmışdılar ki, «Azərbaycan KP MK-ya – Axundova, Ermənistan KP MK-ya – Koçinyana
tapşırılsın ki, bu məsələni müzakirə edib məruzə etsinlər». Bu, nə deməkdir? Deməli, Azərbaycanın məsələsini
həll etməyi Ermənistana tapşırırlar. Elə bununla da onu həll edirdilər, - yəni «siz gedin, onlarla bu məsələni həll
edin». O deyəcək ki, mənim olmalıdır, biz də deyəcəyik ki, yox.
Oturduq, məsləhətləşdik. Mən ona dedim ki, bilirsiniz, siz Moskvaya getməli və Brejnevlə görüşməlisiniz.
Getdi və Brejnevi başa saldı. Brejnev anladı və özü o qərarı ləğv elədi. Bu, 67-ci ildə olan hadisədir.
1967-ci ildə Stepanakertdə, - indi biz ona Xankəndi deyirik, - üç nəfər azərbaycanlını maşının içində,
şəhərin ortasında avtomobili yıxıb üstünə benzin tökərək yandırdılar. Mən onda KQB-nin sədri kimi oraya
getmişdim, Nazirlər Sovetinin sədri Əlixanov da qrupa başçılıq edirdi. Mən 15 gün orada qalmışam, o vəziyyəti
görmüşəm. Başa düşürsünüzmü? Amma nə oldu? Heç bir şey etmək mümkün olmadı. Dağlıq Qarabağ həmişə
Azərbaycanda xüsusi bir statusa malik idi və həmişə də Ermənistana daha çox tabe idi, nəinki Azərbaycana.
Mən işlədiyim zaman bir çox tədbirlərin nəticəsində bu vəziyyəti dəyişdirdim. Məsələn, mən oraya dəmir
yolu çəkdirdim. Sonra, mən burada olmayanda, bəzi adamlar məni günahlandırırdılar ki, Heydər Əliyev niyə
dəmir yolu çəkdirdi. Dəmir yolu Ağdama qədər gəlmişdi, oradan da 11 kilometr dəmir yolunu çəkmirdilər. Bu,
nə demək idi? Demək, onların əlinə əsas vermək lazım idi. Bir neçə fabrik tikmişdik. Dedilər ki, institut açaq,
açdıq, amma o şərtlə açdım ki, orada erməni, rus fakültələri ilə bərabər, Azərbaycan fakültəsi də olsun.
Bu şeylərlə mən onların Azərbaycana bağlılığını müəyyən qədər təmin edirdim və mənim də orada
təsirim çox böyük idi. Ancaq mən Azərbaycandan gedəndən sonra, təəssüf ki, 88-ci ildə olan hadisələrdən
sonra xırda-xırda başladılar Dağlıq Qarabağa nəzarəti azaltdılar və onlar da bunu etdilər.
A n a r: Cənab prezident, Siz dediniz, mənim də yadımdadır. Siz birinci katib seçiləndən sonra Dağlıq
Qarabağ haqqında qərar oldu. Sovet dövründə Dağlıq Qarabağ erməni millətçiliyi haqqında heç vaxt bu
kəskinlikdə qərar olmamışdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tamamilə düzdür. Amma sizə onu da deyim ki, bu, bizim üçün asan deyildi. Çünki
Moskva burada daim erməniləri müdafiə edirdi. Daim. Məsələn, sizə bir şey deyim. Naxçıvan Muxtar
Respublika idi, orada vilayət partiya komitəsi vardı. Naxçıvanda heç bir faiz rus yox idi, amma Naxçıvanda
həmişə ikinci katib rus olubdur.
Y e r d ə n: Radayev.
H e y d ə r Ə l i y e v: Radayev sonranın işidir. Mən 40-cı illəri deyirəm, 50-ci, 60-cı illəri deyirəm. Amma
Dağlıq Qarabağda yox, hamısı erməni idi. Başa düşürsünüzmü?
A n a r: Ancaq icraiyyə komitəsinin bir müavini azərbaycanlı idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qulaq as. Mən ilk dəfə Dağlıq Qarabağda ikinci katibi rus seçirdim ki, heç olmasa bir
az fəaliyyət göstərsin. Belə idi ki, bu, Naxçıvanda qanuni bir şeydir, amma burada yox, ola bilməzdi. Bax,
Moskvanın münasibəti belə idi.
Məsələn, götürək təhlükəsizlik orqanlarını. Dağlıq Qarabağda dövlət təhlükəsizliyi idarəsinin başçısı həmişə
erməni idi. Amma Naxçıvanda? Mən Naxçıvanda erməni də görmüşəm, rus da görmüşəm, yəhudi də
görmüşəm, azərbaycanlını isə çox nadir. Mən isə hələ Mərkəzi Komitəyə keçməmiş, KQB sədri olan kimi
oradan ermənini götürdüm və bir rus təyin elədim. Bildim ki, azərbaycanlı təyin etmək mümkün deyildir, rus
təyin elədim. Vilayət soveti sədrinin birinci müavinini azərbaycanlı təyin elədim.
Amma mən sizə nə deyə bilərəm? Azərbaycanlıları oraya işləməyə göndərirdim, altı aydan sonra gəlib
deyirdilər ki, bizi geri çağır, çətindir. Dözmürdülər. Ermənilər hər şeyə dözürdülər, amma onlar dözmürdülər.
Başa düşürsünüzmü, ona görə də Dağlıq Qarabağ sadə bir yer deyildir. Burada Moskva erməniləri daim
müdafiə edirdi. Mən sizə bir fakt deyim, bunu heç vaxt yadımdan çıxara bilmirəm. Mərkəzi Komitədən sektor
müdiri mənə telefon etmişdi ki, bilirsiniz, Daşkəsən Filiz Kombinatının baş mühəndisi ermənidir, onu işdən
çıxarıblar. Deyirəm nə olsun ki, oranın baş mühəndisi ermənidir, işdən çıxarıblar. Erməni olduğuna görə işdən
çıxarmayıblar ki. Bir də ki, bizim nomenklaturamız deyil ki. Deyirəm ki, bunu sən haradan bildin? Deyir ki,
universitetin bir-iki erməni professoru gəlib mənim yanıma, etiraz edirlər. Başa düşürsünüzmü?
Məni yenicə birinci katib seçmişdilər – bir, yaxud iki ay idi. Ermənilər həmin Daşkəsəndə, Bayan kəndində
bir daşnak abidəsi qoymuşdular.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Yadımdadır, katibi də çıxardılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Oranın da birinci katibi gecə gəlib onu uçurub dağıtmışdı. Mən də cəmisi iki ay idi
işləyirdim. Əşi, bizim başımıza nə gətirmədilər? Mən o katibi işdən çıxardım, qərar qəbul elədik.
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Bilirsiniz, mən bu dərdlərin hamısını çəkmişəm. Bilirəm, hamısını bilirəm. 88-ci ildə də bir tərəfdən
Azərbaycanın rəhbərləri, nə təhər deyərlər, səriştəsizlik göstərdilər, ikinci tərəfdən də ki, Moskva bunun
qarşısını ala bilərdi.
İndi ilə o vaxt arasında fərq var. O vaxt sovet hökuməti idi, özü də onun güclü dövlət strukturu vardı, onu
dəyişmək mümkün deyildi. Bir faktı də sizə deyim. 77-ci ildə SSRİ-nin yeni Konstitusiyası qəbul olunurdu.
Konstitusiya komissiyası təyin olunmuşdu, sədri Brejnev idi, biz də onun üzvü idik, mən də Azərbaycanın
nümayəndəsi idim.
Vaxtaşırı komissiyanın müzakirələri keçirdi. Bunları da o vaxt Mərkəzi Komitənin katibi vardı – akademik
Ponomaryov – o aparırdı. Brejnev o qədər iştirak eləmirdi. Bir dəfə Moskvaya, komissiyanın iclasına gəldim.
Gördüm, xeyli ərizə gəlib ki, «Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibindən çıxarıb Ermənistana vermək
lazımdır». Gördüm ki, Ponomaryov deyir bunu komissiyanın müzakirəsinə qoymaq lazımdır – ermənilər ona da
təsir göstərirdilər. Elə bu faktın özü ki, komissiyanın müzakirəsinə buraxılsın, başa düşürsünüzmü, bu nə
deməkdir?
Hələ komissiyanın iclasından bir gün qabaq mən buna nə qədər etiraz elədim, gördüm yox... Yenə də getdim
rəhmətlik Brejnevin yanına. Ona dedim ki, bu nədir, belə şey ola bil- məz! O, telefonu götürüb Ponomaryova
zəng elədi ki, çıxar onu.
Nə qədər belə hallar, belə şeylər olubdur. Başa düşürsünüzmü? Mən Dağlıq Qarabağın vəziyyətini 50-ci
illərdən özüm görürəm. Amma o vaxta qədər, 23-cü ildən 50-ci ilə kimi olan tarixi də mən yaxşı bilirəm. 14 il
burada rəhbərlik edib, 5 il də Moskvada olduğum zaman bunların hamısını bilirəm. Bu, asan məsələ deyildir.
Onları həmişə müdafiə ediblər – həm Rusiya, həm Avropa, həm Amerika. Başa düşürsünüzmü? Amma bizi
kimdir müdafiə edən?
Türkiyədə Ermənistanla sərhədlər bizə görə bağlıdır. Amma bizim dostumuz Süleyman Dəmirəl mənə keçən
il də danışmışdı, bu il də danışdı. Qarsın bələdiyyəsi, - deyir, orada da əsasən azərilərdir, - təklif verib ki, yol
açılmalıdır ki, biz ticarət eləyək. Lap bu dəfə mənə danışıb, - deyir getdim oraya, onları yığıb dedim ki, ay
balam, siz azərilərsiniz. Orada bir milyon azərini yerlərindən çıxarıblar. Biz bunu edə bilmərik, siz niyə belə
edirsiniz?
Bəli, orada yerli bələdiyyə ticarət naminə birinci dəfə deyil ki, bu məsələni qaldırır. Amma təkcə bələdiyyə
deyil, başqaları da qaldırırlar. Orada hökumət - şübhəsiz ki, prezident də, Baş nazir də, başqaları da çox
prinsipial mövqe tuturlar. İndiyə qədər onların Ermənistanla diplomatik əlaqələri yoxdur və indiyə qədər də
sərhədləri açmayıblar.
Bir budur, bundan artıq başqa bir şey yoxdur. Çox ağır bir problemdir. Deyirlər ki, gəlin müharibə edək.
Burada soruşursunuz ki, bizim ordumuz necədir? Mən sizə deyirəm, - ordumuz var və müharibə etməyə qadir
ordumuz var. İndi danışırlar ki, orduda yeyinti də var, filan da var. Mən komissiya təşkil eləmişəm, yoxlayırlar,
hələ nəticəsini almamışam. Güman edirəm ki, bunlar da var. Təəssüf ki, bizim bugünkü reallığımız bundan
ibarətdir. Çox təəssüf ki, bunlar da var.
Sən deyirsən ki, burada evlər, nə bilim, binalar tikiblər, filan ediblər, feşməkan ediblər. Görürəm, buna görə
ürəyim ağrıyır ki, qaçqınlar çadırda yaşayır, bunlar evlər tikiblər.
Siz hamınız yaxşı bilirsiniz ki, mən hələ sovet vaxtı, 70-ci illərdə vəzifəli şəxslərin bağ evləri tikməsini
qadağan etmişdim, yadınızdadır? Niyə qadağan etmişdim? Başqa respublikalarda hər yerdə tikirdilər. Çünki
vəzifəli şəxsin o cür bağ evi tikməyə qanuni vəsaiti yoxdur. Demək, əgər bunu tikirsə, haradansa qanunsuz
istifadə eləyir. Ona görə də mən bunları qadağan etmişdim. Vəzifəli şəxslərə şəxsi avtomobil almağı qadağan
etmişdim. Bir neçə zavod direktorunu, MK-nın işçilərini buna görə işdən çıxartdım, cəzalandırdım.
Mənim bu ciddi tədbirlərim nəyə yönəlmişdi? Azərbaycanda qanun-qayda yaratmağa, rüşvətxorluq,
vəzifədən sui-istifadə və korrupsiya ilə mübarizəyə. Bunu Sovetlər İttifaqında qaldıran mənəm. Mən Moskvaya,
Siyasi Büroya gələndən bir-iki ay sonra iclasların birində dedim ki, bilirsiniz, mən Azərbaycanda bağ evlərini və
s. qadağan eləmişəm, amma burada görürəm ki, bəzi nazirlərin, hətta Siyasi Büro üzvlərinin ailələri Moskva
ətrafında bağ evləri tikirlər. Gəlin bu barədə fikir mübadiləsi aparaq. Biri oradan düşdü mənim üstümə, biri
buradan. Sabahısı gün girdim Andropovun yanına, - o da belə fikirdə olan adam idi, mən sizə deyim, ona görə
belə çəsarətlə dedim ki, bilirdim, o belə fikirdə olan adamdır. Bizim buradakı tədbirlərimizi həmişə
dəstəkləyirdi, - dedi görürsünüzmü, neçə nəfər adam sizin əleyhinizə çıxdı? Biz bunları niyə öz əleyhimizə
qaldıraq?
Amma mən burada heç nədən qorxmurdum. Sonra nə oldu? Mən istefa verəndən sonra, əziz Qabil dostum,
burada mənim əleyhimə cürbəcür yalanlar, iftiralar başlandı. Gördüm ki, «Kommunist» qəzetində, - Moskvada
bu qəzetləri biz də alırdıq, - bir böyük səhifə yazı çıxıb: «Qadağalar».
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B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Əfəndiyev...
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, yox, Vaqif Əfəndiyev sonranın işidir. Bir böyük səhifə – «Qadağalar». Onu
yazan da indi Kommunist Partiyasının başçılarından biridir, o vaxt «Kommunist» qəzetinin redaktoru idi –
Ramiz Əhmədov.
Q a b i l: Sonra «Əliyevşina» da getdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Əliyevşina» sonra, yanvar hadisələrindən sonra getdi. Bu, 89-cu ildə getdi, başa
düşürsünüzmü. Yəhudilər, ermənilər «Literaturnaya qazeta»da mənim əleyhimə bir məqalə dərc elədilər.
Azərbaycanda onu yayırdılar. Nəyə görə? Çünki mən rüşvətxorluqla, korrupsiya ilə mübarizə aparırdım,
vəzifəsindən sui-istifadə eləyənlərlə mübarizə aparırdım. Mən bunları aparırdım və bunların da qurbanı oldum.
Burada qəzetlərdə, filanda mənim əleyhimə nə qədər çıxışlar oldu.
Amma «Əliyevşina»nı Vəzirov düzəltmişdi, Qorbaçovla birlikdə. 90-cı ildə yanvar hadisələri zamanı, - bunu
dəfələrlə demişəm, bilirsiniz, özü də xəstə idim, «Barvixa» sanatoriyasında idim, - axşam eşitdim ki, Bakıda bu
hadisələr olub, səhərisi gün gəldim evə. Daimi nümayəndəliklə əlaqə saxladım, gedəndən də əlaqəm yox idi.
Çünki orada da Vəzirovun adamları işləyirdilər, onlar məni heç yaxın qoymurdular. O binanı mən tikmişəm, orada
səfirliyi mən yaratmışam. Amma məni oraya yaxın qoymurdular. Qoymurdular, mən də getmirdim.
Amma ora getdim. Beş-altı min adam yığışmışdı. Orada kəskin çıxış elədim – Qorbaçovun əleyhinə, bütün
bu təcavüzün əleyhinə. Ondan iki-üç gün sonra məni həbs etmək istədilər.
Yanvarın 21-də bu oldu, 4 fevralda «Əliyevşina» məqaləsi çıxdı. O məqaləni də Əbdürrəhman Vəzirov və
onun buradakı yaxın adamları Qorbaçovun göstərişi ilə hazırlamışdılar. Götürün, baxın, - Qorbaçovun
köməkçisi var, Çernyayev, o öz gündəliyini nəşr etdiribdir, - kitab elə mənim stolumun üstündədir. Birinci
səhifələrindədir, götürün baxın ona. Qorbaçovun ən yaxın adamlarındandır, bu gün də Qorbaçovun yanındadır.
Yazır: filan gün. Biz səhər Şahnazarovla bərabər getdik Qorbaçovun iş otağına. Qorbaçov Şahnazarovu
qucaqlayıb öpdü və 64 yaşı münasibətilə onu təbrik etdi. Sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi barəsində söhbət getdi.
Dedik, bəs nə olacaq? Qorbaçov da dedi ki, tədbirlər görürəm, Azərbaycan belə eləyir, Ermənistan elə eləyir.
Sonra soruşduq ki, bəs Əliyev? Burada yazılıbdır. Qorbaçov deyir ki, «eşib axtarırıq, çox güclü şəkildə axtarırıq
və Əliyev barəsində elə material çıxaracağıq ki, Rəşidov haqqındakından daha pis olacaqdır».
Başa düşürsünüzmü, bu, 88-ci ildə olan məsələdir. Məni orada da didirdilər, burada da mənim, nə təhər
deyərlər, çörək verdiyim adamlar məni didirdilər. Nəyə görə? Həmin bu şeylərə görə – bu cür cinayətkarlarla,
vəzifəsindən sui-istifadə edənlərlə mübarizə apardığıma görə.
Qabil müəllim, ona görə mən bu gün bu şeylərin əleyhinəyəm. Ancaq mən bu gün yenidən belə bir qanun
qəbul eləyə bilmərəm. Onda dünya qalxacaq mənim əleyhimə. Çünki sahibkarlar var, iş adamları var. Burada
sahibkarlara şərait yaradılmalıdır, şəxsi biznes olmalıdır. Biz qanun çıxarmışıq ki, kim haradasa, nə iş görürsə,
nə qədər pul xərcləyirsə, onun mənbəyini soruşmağa ixtiyarımız yoxdur. Çünki bazar iqtisadiyyatı yaratmalıyıq.
Amma mən daxilən hesab edirəm ki, lap sənin pulun da varsa, Azərbaycanın belə bir vəziyyətində sən özünə
o cür saraylar tikməməlisən. Mən bu fikirdəyəm. Amma nə edim ki, o vaxt buna görə, bu mövqeyimə görə
cəzalandırıldım, indi də əlim-qolum bağlıdır, çünki bazar iqtisadiyyatına gedirəm. Amma mən sənin fikrinlə
tamamilə razıyam.
İndi ona gəlirəm ki, siz deyirsiniz müharibə edək, yaxud da ki, deyirlər müharibə edək. Mən də demişəm,
bəli, əgər olmasa, müharibə edəcəyik. Ordumuz var, özümüzü qorumağa, müharibə etməyə qadir ordumuz var.
Amma yenə də deyirəm, onun içində yaramaz işlər də var, yeyinti və s. də var, bu, indi Azərbaycanda hər yerdə
var, təkcə Azərbaycanda yox, başqa yerlərin hamısında var. Bununla bərabər, ordumuz var.
Ancaq indi kim müharibəni dəstəkləyəcəkdir? Kim? Heç kəs. Yuqoslaviya kimi böyük bir dövlət
Kosovodakı albanları etnik təmizləməyə başladı. Nə qədər onunla danışıqlar apardılar. İki-üç ay NATO gah
Parisdə, Rambuyedə, gah nə bilim, harada, harada danışıqlar apardı. O, bu fikrindən əl çəkmədi. Nə elədilər?
NATO yığışdı, neçə milyardlar xərcləndi, Konqresdən pul götürüldü. Yuqoslaviyanı bombardman elədilər,
dağıtdılar.
Orada müsəlmanları müdafiə etməkdən söhbət getmirdi, onu bilin. Yox, heç ruslara qarşı da deyildi. Orada
prinsip var – insan haqlarının pozulması, etnik təmizləmə. Bu dəqiqə Amerika bu prinsipin həyata keçirilməsini
birinci növbəli məsələ hesab edir. İstanbulda qəbul ediləcək bəyannamədə bu, çox geniş yer tapıbdır.
İndi mən sizdən soruşuram. Gərək müharibə eləyək, qan tökək, insanlar qırılsın. Ağdamı azad elədik,
Füzulini azad elədik, getdik Cəbrayılı azad elədik, ondan sonra Zəngilanı azad elədik, Kəlbəcəri azad elədik.
Buna hələ nə qədər qanlar töküləcək, nə qədər vəsait gedəcək, nə olacaq, - bunu Allah bilir. Onların da ordusu
var, bizimkindən az deyildir. Keçən müharibə onların da gücünü, bizim də gücümüzü göstərdi.
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Amma edə bilərik. Gəldik durduq Dağlıq Qarabağın sərhədində. Nə edəcəyik? Gedib erməniləri qıracağıq?
Bütün dünya düşər bizim üzərimizə. Serblər, Miloşeviç albanları oradan çıxaran zaman onun başına nə iş
gətirdilər? Müsəlmanın dalında heç duran yoxdur, başa düşürsənmi? Yenə də deyirəm, albanların müsəlman
kimi dalında durmayıblar. Albanlara da dünyada sən deyən elə bir dəstək verən adam yoxdur. Amma erməniləri
bütün dünya dəstəkləyir.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Üzr istəyirəm. O vaxt azərbaycanlıları oradan köçürəndə mən də Qarabağa
getmişdim. Ermənilər azərbaycanlıları oradan döyə-döyə çıxarırdılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma bir adam bir şey eləmədi, bir şey demədi. Bəli, Ermənistan faktiki olaraq
Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə aparıbdır.
A n a r: Ermənistanda da aparıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ermənistan da aparıbdır. Dağlıq Qarabağın ətrafında olan təmiz azərbaycanlı
rayonlarında da etnik təmizləmə aparıbdır. Amma buna görə bir adam onları qınamır, bir dövlət qınamır.
Türkiyədən və İrandan savayı, dünyada bir dövlət Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanımayıbdır. Başa
düşürsünüz, ya yox?
A n a r: Heç İran da tanımayıbdır, həm də ticarət edir, əlaqələri var.
H e y d ə r Ə l i y e v: İran tanıyır, İslam Konfransı Təşkilatı da tanıyır. İslam Konfransı Təşkilatı yeganə
yerdir ki, biz orada Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü haqqında qətnamələr çıxarırıq. Amma o qətnamələr də
orada qalır.
Reallıq bundan ibarətdir, əzizlərim, bundan ibarətdir. Siz bunu düşünün. Dünyanın reallığını düşünün. Bu
reallığı çoxları bilmir, amma mən bunu bilirəm. Bu reallıqla hesablaşmaq lazımdır, başa düşürsünüzmü?
Nə mümkündürsə dedim və hesab edirəm ki, bilmədiyiniz şeyləri də sizə dedim.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Bayaq bir söz dediniz, dediyinizdə də həqiqət var. Amma məsələ ondadır
ki, biz o məktubu, səhv eləmirəmsə, saat 12-də göndərmişdik.
A n a r: Biz konkret olaraq heç bir qəzetə göndərməmişik. «Turan» agentliyi həm iqtidar qəzetlərinə, həm də
müxalifət qəzetlərinə paylayıbdır.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Anar müəllim, hələ bundan başqa, mən zəng elədim rəsmi dövlət
qəzetlərinə. Amma mənə etiraz elədilər ki, bizə gərək deyələr ki, çap eləyək. Amma bizim birinci müraciətimiz
«Xalq qəzeti»nə olubdur. Özü də mən eləmişəm. Biz qətiyyən o biri qəzetlərə verməmişik, bilmirəm nə təhər
olubdur.
A n a r: "Turan" agentliyi paylayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Eybi yoxdur, bu, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Mən sadəcə olaraq bunu dedim. Bu, mənim
üçün o qədər əhəmiyyətli deyil, qətiyyən əhəmiyyətli deyildir. Bu da sizi narahat eləməsin. Onsuz da qəzetdə
olsa da, olmasaydı da, mən sizi dəvət edəcəkdim.
Ümumiyyətlə, mənim indi vaxtım yoxdur. Təkcə sizinlə yox, daha geniş ziyalı qrupları ilə görüşəcək,
danışacağam. Yenə də deyirəm, aparılan danışıqlar gizli gedir. Əgər gizli olmasa, bu danışıqlar aparıla bilməz.
Ancaq nə vaxt ki, hansı bir nəticə əldə olunacaq, o nəticə mütləq sizə təqdim ediləcəkdir. Xalq bunu qəbul etsə,
o, həyata keçiriləcəkdir. Qəbul etməsə, həyata keçirilməyəcəkdir.
Müharibə haqqında demək istəyirəm ki, bəli, müharibə aparmağa bizim gücümüz var. Amma dünyanın
bugünkü reallığı onu göstərir ki, biz məsələni sülh yolu ilə həll etməliyik.
A n a r: Bu görüş üçün və çox ətraflı məlumat verdiyiniz üçün Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Sizin
dediklərinizin bir qismini bilirdik, çünki televiziyanı izləyir, qəzetləri oxuyuruq. Bu işdə Sizin nə qədər böyük
çətinliklərlə rastlaşdığınızı bilirik. Mənim də şəkər xəstəliyim var, xüsusilə son günlər Rusiya televiziyasındakı
verilişlərə baxanda o xəstəlik bir az da artır. Amma Sizi görəndə, elə bil ürəyimdən tikan çıxdı - necə lazımdısa,
hamısını dediniz. Çünki doğrudan da axı məntiq var. Azərbaycan Çeçenistanla həmsərhəd ölkə deyildir.
Dağıstan Rusiyanın ərazisidir. Əgər sən Dağıstanda öz ərazinə nəzarət edə bilmirsənsə, bunu bizdən niyə tələb
edirsən? Aydındır ki, bunlar nə oyunlardır, nə üçün edilir. Biz bunların hamısını başa düşürük. Ona görə Sizin
vəziyyətinizi də başa düşürük.
Amma tale belədir. Sizin taleyiniz bu cür gətirib, Siz bu çətin missiyanı xalq üçün boynunuza götürmüsünüz,
gərək axıra qədər çatdırasınız və bizi bu bəladan qurtarasınız. Mən əminəm ki, bu, belə də olacaqdır.
Bir məsələni Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz Qarabağ problemindən danışanda ərazi
bütövlüyümüzdən danışırıq. Bu, beynəlxalq hüququn qəbul elədiyi bir maddədir. Amma ikinci maddə də insan
haqlarının qorunmasıdır. 200 min azərbaycanlı Ermənistandan qovulub, nə qədər də adam Dağlıq Qarabağdan.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi Ermənistan adlanan torpaqdan əsrin əvvəlindən azərbaycanlılar axışıb Azərbaycana
gəliblər. 1918-ci ildə çoxları köçüb gəliblər, ondan qabaqkı dövrlərdə də gəliblər. 1948-ci ildə 200 minə qədər
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azərbaycanlı deportasiya olunubdur. O vaxt Ermənistan məsələ qoydu ki, xaricdən ermənilər öz torpaqlarına
qayıtmaq istəyirlər, - deportasiya, yadınızdadır, - torpağımız yoxdur. ona görə də qərar çıxdı və Azərbaycanın
başçıları da, Mircəfər Bağırov da o qərara razılıq vermişdi. Amma təşəbbüskar Ermənistan tərəfi idi. Qərar çıxdı ki,
bir çox rayonlardan azərbaycanlıları deportasiya etsinlər. Onun 50 illiyi ilə əlaqədar mənim fərmanım var, siz onu
oxumusunuz. Bəli, azərbaycanlıları gətirdilər, özü də necə – yük vaqonlarında gətirib tökdülər Mil, Muğan düzünə,
susuz yerlərə. Adamların çoxu qırıldı. Xocalı soyqırımı. Yaxud da Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlılar çıxarılıb,
onların haqları pozulubdur. Dağlıq Qarabağın ətrafında olan yerlər işğal edilib, oradan azərbaycanlılar zorla çıxarılıb,
onların haqları pozulubdur.
Elə bunlar özü tamamilə kifayətdir sübut eləyək ki, insan haqları pozulubdur. Amma təəssüf ki, insan haqları
cəmiyyətlərində də hər şey subyektivdir. Mən bunu sizə açıq deyirəm.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Heydər müəllim, bir məsələ məni çox narahat edir. Qəzetləri oxuyuram,
hamımızın vətənidir, hamımız bu barədə düşünürük. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dörd qətnaməsi olubdur:
Şuşa haqqında, Kəlbəcər haqqında... Ermənilər qeyd-şərtsiz oradan çıxmalıdırlar. Bunları niyə saya salan
yoxdur?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu necə demək olar? Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində mən bunu
demişəm, ATƏT-in bütün iclaslarında demişəm, hər yerdə demişəm. Ermənistan yerinə yetirmir. Bizə də
deyirlər ki, Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnaməni icra etmək mexanizmi yoxdur.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Mənim yadımdadır, Siz bir dəfə Amerikada dediniz ki, bu qətnamələr var,
nəyə görə yerinə yetirilmir? Kofi Annandan əvvəlki Baş katib idi, dedi ki, biz qətnamə qəbul edirik, amma
yerinə yetirmək mexanizmi bizdə deyildir. Bu, mənim yadımdadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, sən mənimlə getmişdin, orada çıxışımda bunları dedim. Allaha şükür ki, sən
bunu özün eşitdin. Bu, 94-cü ildə idi. Mən ilk dəfə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinə getdim, orada
çıxış etdim. Sən də zalda oturmuşdun.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Zalda deyildi, balaca otaqda idi. məni də çağırdınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çıxışımı deyirəm. Amma balaca otaqda ki, onunla danışırdım, sən də orada
iştirak edirdin.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Həsən Həsənov idi, mən idim, bir də o kişi idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Butros Qali. Sonra buraya da gəldi.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Adam təəccüb edir, elə bil bu qərarları heç bunlar verməyiblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəxtiyar müəllim, dünya belədir. Bu dünyanın reallığını bilməyən adamlar çox
səhvlər edirlər.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Bilirsiniz, bizə müraciət edirlər...
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim məsləhətim belə ola bilər. Deyirlər ki, danışıqlar aparır, biz bilmirik. Siz izah
edin ki, heç bir ölkə gizli danışıqlar aparanda heç kim bilmir. Fələstinlə İsrail arasında ilk dəfə müqavilə
imzalananda Norveçdə – Osloda danışıqlar elə getmişdi ki, heç onların orada görüşdüklərini də bilməmişdilər.
Nəticəyə gələndən sonra elan etdilər. Bundan sonra hamı bildi ki, onlar Norveçdə Baş nazirin vasitəçiliyi ilə
görüşüblər.
Mən Koçaryanla görüşürəm, iki saat, bəzən üç saat danışırıq, mübahisə edirik. Gəlib deyim ki, mən nə dedim, o
nə dedi?
Q a b i l: Heydər müəllim, ümidimiz sülhə qalıbdır. Sülhün bayrağına, Sizin yüksək səviyyəli diplomatik
səylərinizə, danışıqlarınıza qalıbdır. Camaat buna inanır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elə ona görə də mən özümü fəda edirəm ki, bəli, bilirəm, Azərbaycan xalqını bu
bəladan, faciədən qurtarmaq lazımdır. Azərbaycanın böyük iqtisadi potensialı, böyük təbii sərvətləri var.
Azərbaycan güclü dövlət ola bilər, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlət ola bilər və olacaqdır.
Bunun üçün də – başqa tədbirlər ki, görürük, müqavilələr imzalamışıq, islahatlar aparırıq və s. – bunlarla
yanaşı, sülh olması lazımdır. Lazımdır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə qurtarsın. Ondan sonra,
mən sizə deyim ki, Azərbaycan nəinki bölgədə, bəlkə də böyük bir regionda ən inkişaf etmiş dövlət olacaqdır.
Çünki bizim böyük imkanlarımız var, bizim coğrafi vəziyyətimiz çox əlverişlidir.
Məsələn, Bakı-Ceyhanın nə qədər xeyri olacaqdır. Yaxud elə Türkmənistan qazının buradan gəlib keçməsi
ilə biz ondan tariflər alacağıq. Amma özümüzün də nə qədər imkanlarımız var. Biz özümüz təsəvvür edə
bilmirdik ki, bu qədər qaz yatağımız var. Mən bir dəfə sizə danışmışam. «Şahdəniz» yatağı haqqında
müqaviləni imzalayanda, - bu, sayca üçüncü müqaviləmiz idi, - yaxşı yadımdadır, 96-cı ilin iyun ayı idi, Rəsul
Quliyev, - hansı ki, indi üç ildən artıqdır oturub Nyu-Yorkda, Azərbaycana qarşı cürbəcür təxribat, çirkin,
həddindən artıq ədəbsiz işlər görür. Həddindən artıq. Mən ədəbsiz insanlar görmüşəm, amma sizə deyim ki, bu
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qədər ədəbsiz insan tariximdə görməmişəm, - bunun imzalanmasına etiraz elədi. Dedim ki, sən necə etiraz
edirsən, - birincisi, müqavilə hazırdır, ikincisi, sən neft şirkətini əlinin altında saxlayırsan. Bu günə kimi
müqavilə hazırlanıb, sən də bunun şərtlərini bilirsən. Bilirsən ki, bu nədir. İndi bunun imzalanmasına bir həftə
qalıb, sən bunu pozmaq istəyirsən. Nə cür ola bilər? Dedi yox, o yan, bu yan.
Bunu bir dəfə danışmışam. Neft şirkətinin bütün rəhbərlərini, mütəxəssisləri, Rəsul Quliyevi, Nazirlər
Kabinetinin rəhbərlərini – Fuad Quliyevi və birinci müavin Rasizadəni burada zala yığdım. Dedim ki, de
sözlərini. Başdan-ayağa cəfəngiyat danışdı. Onun ən yaxın dostları – Natiq Əliyev, Xoşbəxt Yusifzadə, o biri
müavinlər, Zeynalov var, gərək ki, Bəxtiyar müəllimin qohumudur, - hamısı durdu onun üzünə ki, sənin dediyin
bu sözlər əsassızdır.
Məqsədi nə idi? Məqsədi Azərbaycanı dağıtmaq idi. Bilirdi ki, artıq birinci müqavilə nə gətirəcəkdir. Bilirdi
ki, bu müqavilələr belə getsə, bunlar Azərbaycana nə gətirəcəkdir. Amma o istəyirdi ki, Azərbaycan üçün pis
olsun və beləliklə də istədiyinə nail olsun. Düzdür, mən o vaxt onu o qədər də anlaya bilmirdim ki, o, bu cür
fikirli adamdır. Mən bunu anlaya bilmirdim. Amma sonra hər şey mənə aydın oldu.
Biz müqaviləni imzalayanda geoloqlarımız proqnoz vermişdilər ki, həmin yataqda – "Şahdəniz" yatağında
400 milyard kubmetr qaz olacaq, amma indi deyirlər ki, 1 trilyondan artıq olacaqdır. Başqa bir yataq da var,
deyirlər oranın ehtiyatı 3 trilyon olacaqdır. Ona görə də biz indi narahatıq - bu qədər qazı olan ölkə gərək bunu
satsın. Nefti satmaq belədir ki, onu dəmir yolu ilə də, başqa yolla da aparıb satmaq olar. Amma qazı satmaq
üçün mütləq boru kəməri lazımdır. Biz bu işlərlə məşğuluq. Azərbaycan üçün dörd il, beş il, altı, yeddi il vaxt
lazımdır. Bəlkə o vaxta qədər mən olmayım, ancaq mən Azərbaycanın gələcəyini təmin edirəm. Xalqımızın
gələcəyini təmin edirəm. Mənim, sənin, onun övladlarının, nəvələrinin gələcəyini təmin edirəm.
Amma mənə o tərəfdən də mane olurlar, bu tərəfdən də. Bunu bilin, nə qədər cəhd eləsə də, heç kəs mənə
mane ola bilməz. Mən öz işimi görürəm və görəcəyəm. Mənim işim də Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət
etməkdir.
Y e r d ə n: Çox sağ olun.
A n a r: Cənab prezident, bu, bizim qurultayın kitabıdır. Siz söz vermişdiniz ki, Yazıçılar Birliyinə
təqdimatına gələcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə vaxt istəyirsinizsə, gəlim.
A n a r: Biz həmişə istəyirik. Siz haçan desəniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gəl belə edək, bu ay biz sammitlə məşğuluq. Dekabr ayının əvvəllərində mənə xəbər
ver, gəlib iştirak edim. Çox böyük məmnuniyyətlə.
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ABŞ-ın "FRONTERA RESORSES" ŞİRKƏTİNİN DİREKTORLAR ŞURASININ SƏDRİ
UİLYAM UAYT VƏ ŞİRKƏTİN PREZİDENTİ TİV NİKANDROSU İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
15 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Çoxdandır
görüşməmişdik və mənə dedilər ki, siz artıq burada öz işlərinizi gücləndirirsiniz. Çox məmnunam.
Bilirsiniz, indi bizim başımız çox qarışıqdır. ATƏT-in İstanbul sammiti ilə əlaqədar bir çox məsələləri
həll etmək lazımdır. Bunlara baxmayaraq, mən fürsət tapdım ki, sizinlə görüşüm.
U i l y a m U a y t: Cənab Prezident, burada olmağıma çox şadam və xüsusilə mənim üçün böyük
şərəfdir ki, gərgin iş cədvəlinizdən vaxt ayırıb bizi qəbul edirsiniz.
Cənab Prezident, bu həftə bütün dünyanın gözü Türkiyədə, ATƏT-in həmin sammitində olacaqdır və
orada müzakirə və təhlil ediləcək məsələlərin başlanğıcını məhz Siz vermisiniz.
Cənab Prezident, xatirinizdədirsə, biz Sizinlə ilk dəfə altı il bundan əvvəl görüşmüşdük və hələ o vaxt, ilk
görüşümüz zamanı Siz müəyyən bir strategiya haqqında danışırdınız ki, həmin strategiya yalnız Azərbaycanı
yox, ümumiyyətlə, bütün regionu dəyişəcəkdir. Sizin peyğəmbərcəsinə dediyiniz o sözlər artıq həyata
keçmişdir.
Mən bu gün səhər dostum prezident Klintonun mətbuat konfransına baxırdım. Prezident Klintonun dediyi
sözlərin hamısı ilə praktiki olaraq razıyam. Yalnız biri ilə razı deyiləm. Düzdür, onlar həmin boru kəmərini
Bakı-Ceyhan boru kəməri adlandırırlar. Mən isə öz fikrimdə onu "Əliyev kəməri" adlandırardım.
Cənab Prezident, Siz Cənubi Qafqazda elə bir inkişafa təkan verdiniz, elə böyük strategiya hazırladınız ki,
praktiki olaraq Azərbaycan üçün bütün variantları açıq qoydunuz. Bütün ətraf ölkələrlə dostluq əlaqələri
yaratdınız. Bunlarsız prezidenti Klintonun bütün dedikləri həyata keçə bilməzdi.
Cənab Prezident, mən bütün bu prosesləri - əgər bunu uşaqla müqayisə etsək - onun lap bələk vaxtından
yetkin yaşına qədər müşahidə etmişəm və bu, mənim üçün başucalığıdır ki, bu işlərin bir hissəsinin iştirakçısı
olmuşam.
Cənab Prezident, bilirəm ki, Sizin vaxtınız çox məhduddur. Sizin iş cədvəliniz gərgindir. Lakin elə
bilirəm ki, Azərbaycan üçün çox həyəcanlı anlar haqqında Sizə bir neçə dəqiqə məlumat verməliyəm.
Cənab Prezident, Sizinlə əvvəlki görüşlərimdən yaxşı xatırlayıram - həmişə deyirsiniz ki, Azərbaycanın
qurudakı yataqlarının da böyük potensialı vardır və bütün potensialı, fikri dəniz yataqlarına yönəltmək lazım
deyildir. Bu sahəyə də sərmayə cəlb etmək lazımdır. Təmsil etdiyim şirkət son həftə ərzində 100 azərbaycanlı
geofiziki işə cəlb etmişdir və faktiki olaraq Azərbaycanın qurudakı yataqlarında birinci seysmik işlər
aparılmışdır. Bundan əlavə, şirkətimiz 1486 Azərbaycan vətəndaşına iş vermişdir. Onlar indi bizim işimizlə
məşğuldurlar. Bu yataqlar tam gücü ilə işləməyə başlayacaq və ilkin mərhələdə, elə bilirəm ki, burada ildə 2
min barrel neft istehsal ediləcəkdir. Sonrakı illərdə biz işimizi daha da gücləndirəcəyik və bu rəqəmi 3 dəfə
artıracağıq.
Cənab Prezident, mən büdcəni də artıq təsdiq etmişəm. Yəni gələn il üçün Azərbaycanda neft və qaz
hasilatını artırmaqdan ötrü əsas xərclərə, əməliyyat xərclərinə 15 milyon dollar vəsait ayrılmışdır. Əlbəttə, bütün
bunların hamısını Sizin liderliyinizə və Azərbaycan xalqına inamımız olmadan edə bilməzdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Birinci, İstanbul Zirvə görüşü haqqında sizin
dediyiniz sözlərlə mən tamamilə razıyam. Siz bilirsiniz, Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında müqavilə İstanbulda
artıq tam hazırdır və orada imzalanacaqdır. Mən bu gün sizinlə bu ərəfədə görüşməyimdən çox məmnunam.
Ona görə ki, biz sizinlə 1994-cü ilin sentyabr ayında ilk müqaviləni bu arzularla imzalamışdıq. Beş il ərzində
çox gərgin iş getmişdir. Biz artıq o müqavilənin nəticələrini görürük. Bu, sizə məlumdur. Ancaq ən çətin
problem Bakı-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədar məsələləri həll etməkdən ibarət idi. Bunu istəyənlər
də var idi, istəməyənlər də var idi, bunun əleyhinə olanlar da var idi. Lap elə ürəkdən istəyənlərin özləri də
hesab edirdilər ki, bu, indi lazım deyildir, bunu 5-10 ildən sonra etmək lazımdır. Həqiqətən, beş il mənim bu
barədə çox gərgin iş görməyim lazım oldu. Mən çox məmnunam, hətta çox xoşbəxtəm ki, buna nail ola
bilmişəm və müqavilə imzalanacaqdır. Bizim bədxahlarımız hətta lap son vaxtlarda deyirdilər ki, müqavilə
imzalanmayacaqdır. Bu, söhbətdir. Müqavilə imzalanacaq və o, göstərilən vaxtda da həyata keçiriləcəkdir.
Təşəkkür edirəm ki, mənim buradakı xidmətlərimi qiymətləndirirsiniz. Ancaq mən də demək istəyirəm ki,
bizim ilk müqaviləmizdə sizin imzanız vardır. Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti adından 1994-cü ilin
sentyabr ayında ilk müqaviləni imzalamısınız. Bu, mənim bugünkü kimi yadımdadır. Baxmayaraq ki, beş il
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keçibdir. Bu, çox mürəkkəb dövr idi. Bilirsiniz ki, o müqaviləni imzalayandan sonra Azərbaycanda nə kimi
dəhşətli hadisələr baş verdi. Amma biz sarsılmadıq, biz geriyə çəkilmədik. Biz öz tutduğumuz yol ilə getdik.
Ona görə mənim dostum Uilyam Uaytın bu müqaviləni imzalaması da tarixi bir xarakter kəsb edir.
Müqavilə Bakı-Ceyhandır. Onun adını dəyişdirmək olmaz. Amma siz nə cür istəyirsiniz, o cür də deyə
bilərsiniz. Mən çox məmnunam. Çox məmnunam ki, məhz bu müqavilənin imzalanması ərəfəsində sizinlə
görüşürəm. Çünki siz o vaxt - beş il bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının enerji nazirinin birinci müavini
kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətini bu müqavilənin imzalanmasında təmsil edirdiniz.
Bizim qurudakı neft yataqlarında sizin gördüyünüz işlər də məni çox sevindirir. Siz əvvəldən gəlib məhz
Azərbaycanın quru hissəsində olan neft yataqları ilə məşğul olmağınız haqqında məsələ qaldıranda mən buna
çox sevindim. Çünki mən bilirəm, keçən illərdə də mən burada çox işləmişəm və bilirəm ki, Azərbaycanın quru
hissəsində, yəni Abşeron yarımadasında, təkcə Abşeron yarımadasında yox, Azərbaycanın başqa bölgələrində
də, xüsusən Qərb bölgəsində bizim çox zəngin neft yataqlarımız vardır. Ona görə diqqətinizi oraya cəlb etmək,
hesab edirəm, həm sizin üçün çox əhəmiyyətlidir, həm də bizim üçün.
Verdiyiniz məlumatlar məni çox sevindirir. Siz burada işləməyə 1400 adam cəlb etmisiniz. Azərbaycan
vətəndaşları üçün bir belə iş yeri açmısınız. Seysmik işləri aparmaq üçün 100 nəfər cəlb etmisiniz və artıq gələn
il Azərbaycana 15 milyon dollar investisiya gətirirsiniz. Bunlar hamısı sevindirici haldır. Bu onu göstərir ki, siz
də, mən də elan etdiyimiz məqsədləri həyata keçiririk. Mən sizi özümə dost hesab edirəm, həmişə sizə dost kimi
münasibət göstərirəm.
U i l y a m U a y t: Cənab Prezident, mən bunu bilirəm və yüksək qiymətləndirirəm. Sizin o zaman
millətə və dünyaya müraciətiniz yaxşı yadımdadır. Onda Siz dediniz ki, bu, Sizin ölkənin tarixində yeni eranın
açılması olacaqdır. Haqqında danışdığımız bu era böyük dözüm tələb edir və başladığınız işə sadiqlik tələb edir.
Mənə elə gəlir ki, Bakıda yaşamış adamlar beş il müddətində baş vermiş dəyişikliklərin hamısını çox aydın
görürlər. Lakin mənim şirkətim istəyir ki, iqtisadi dəyişikliklərin baş verməsi Bakıdan kənarda yaşayan
insanlara da bu xoşbəxtliyi gətirsin və onlar da bu iqtisadi dirçəlişin iştirakçısı olsunlar. Sizə bu gün söz verirəm
ki, bu, baş verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Mən bu gün televiziya ilə prezident Bill
Klintonun və prezident Süleyman Dəmirəlin mətbuat konfransına baxdım. Prezident Klinton öz çıxışında BakıCeyhan boru xətti haqqında dedi. Amma bir şeyə təəccüb etdim: Türkiyə tərəfindən türk dilinə çevirən
tərcüməçi onun dediyi sözləri tərcümə etmədi. Mən bəzən bizim bu tərcüməçiləri danlayıram ki, bunlar
tərcümədə bəzi sözləri buraxırlar. Amma hesab edirdim ki, Türkiyədə tərcüməçilərin səviyyəsi bizimkindən
daha da yüksəkdir. Təəccüb etdim. Cənab Bill Klintonun ingilis dilində danışığını mən anladım. Amma təəccüb
etdim ki, tərcüməçi Bakı-Ceyhanla bağlı hissəni - yadından çıxdı, ya nə təhər oldu tərcümə edə bilmədi. Mən
Türkiyəyə gedəndə bunu onlara deyəcəyəm.
U i l y a m U a y t: Cənab Prezident, elə bilirəm ki, bu, çox xırda məsələlərdən biridir ki, biz onlara üstün
gəlməliyik. Bu layihədə heç bir şey asanlıqla başa gəlməyibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir. Çox sağ olun.
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AZƏRBAYCANDAKI DİNİ KONFESSİYALARIN BAŞÇILARI İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
16 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının YUNESKO təşkilatı 1995-ci ildə
özünün qərarı ilə noyabrın 16-nı dünyada dözümlülük günü, səbirlilik, tolerantlıq günü elan etmişdir. XX əsrin
sonunda demokratikləşmə prosesinin Yer kürəsinin bir çox ölkələrini əhatə etdiyini və insan hüquqlarının
mühüm amil kimi ön plana çəkildiyini nəzərə alsaq, bu, çox vacib qərardır. Bu münasibətlə də mən istədim
sizinlə görüşəm, ölkəmizdə bu məsələnin nə vəziyyətdə olduğunu, qısaca da olsa, birlikdə təhlil edək, mən sizi
dinləyim və öz fikirlərimi deyim.
Bildiyiniz kimi, tolerantlıq, gözümlülük çox geniş anlayışdır. O, həm insani münasibətlərin, həm insan
cəmiyyətində gedən proseslərin, həm də dövlətlərarası, millətlərarası, dinlərarası münasibətlərin bir çox
cəhətlərinə aiddir.
Bilirəm ki, siz, - hörmətli şeyx Allahşükür Paşazadə, bizim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Azərbaycanın
Xristian Pravoslav Konfessiyası, Azərbaycanın Yəhudi Konfessiyası və bütün başqaları, - öz işinizi məhz bu
istiqamətdə aparırsınız, buna böyük əhəmiyyət verirsiniz. Bununla belə, görünür, bayaq dediyim kimi,
YUNESKO-nun 1995-ci il iyun ayının 16-da qəbul etdiyi qərara hörmət edərək, zəmanəmizin bu vacib
tələbinin həyata keçirilməsinə hamımız daha böyük diqqət yetirməliyik.
Mən məmnunam ki, ölkəmizdə, müstəqil Azərbaycanda müxtəlif millətlərə mənsub olan insanlar
Azərbaycanın vətəndaşları olaraq sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayır, bir-birinə hörmət bəsləyirlər. Bir
dinin nümayəndələrinin digərinə, bir konfessiyanın başçısına hörmətsiz münasibət bəsləməsinə dair heç bir fakt
yoxdur. Cəmiyyətimizdə çox mürəkkəb proseslərin getdiyi bir şəraitdə, Azərbaycanın Ermənistanla artıq 12 il
müharibə vəziyyətində olduğu, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin Ermənistan
silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edildiyi, bir milyondan çox azərbaycanlının öz yurd-yuvalarından qovulduğu
bir şəraitdə, 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ üstündə başlanmış münaqişənin respublikada sosial, siyasi vəziyyəti, o
cümlədən dini vəziyyəti son dərəcə mürəkkəbləşdirdiyi bir şəraitdə bunu ölkəmizin çox mühüm nailiyyəti hesab
edirəm. Bəzi insanlar ermənilər tərəfindən olan təcavüzə etiraz edərək ekstremizm, terrorizm həddinə
çatmışdılar və təbii ki, tolerantlıq, dözümlülük prinsiplərinə zidd faktlar çox idi.
Amma 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyə nail olduğumuz və bu sabitliyi pozan,
özlərinin cinayətkar, antihumanist hərəkətləri ilə Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının nüfuzuna zərər vuran
qüvvələri cəmiyyətdən ardıcıl surətdə təcrid etməyə müvəffəq olduğumuz dövrdən etibarən, hesab edirəm,
respublikamızda çox əlverişli şərait yaranmışdır. Azərbaycanda müxtəlif millətlərə, müxtəlif dinlərə, müxtəlif
mədəniyyətlərə mənsub olan insanların yaşaması buna sübutdur. Onlar sülh və həmrəylik şəraitində yaşayırlar,
bu və ya başqa dinə, bu və ya digər mədəniyyətə, Azərbaycanda məskunlaşmış xalqların adət-ənənələrinə, mənəviyyatına dözümsüzlük göstərilməsi barədə heç bir fakt yoxdur. Bu, çox böyük nailiyyətdir.
Azərbaycanın prezidenti olaraq mən məmnunam ki, bayaq dediyim kimi, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində
mürəkkəb şəraitdə olmasına, digər tərəfdən müxtəlif xarici qüvvələrin təzyiqinə məruz qalmasına baxmayaraq,
ölkəmiz ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlayır, müxtəlif millətlərdən, müxtəlif dinlərdən olan, müxtəlif
adətlərə, müxtəlif mədəniyyətə mənsub olan insanlar arasında dostluq münasibətlərini təmin edir. Elə bunun özü
tolerantlıqdır, baxmayaraq ki, tolerantlıq çox geniş anlayışdır, özündə çox mənaları birləşdirir. İndi burada
başqa sahələr haqqında danışmaq istəmirəm. Tolerantlıq münaqişələrin, terrorizmin, ekstremizmin, separatizmin
olmamasını tələb edir. Bunlar hamısı tolerantlıq anlayışına daxildir.
Ancaq təəssüf ki, Azərbaycanda 1998-ci ildə Respublikamız Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qaldığı
vaxtdan, 1990-cı ildə Sovetlər İttifaqının kommunist rəhbərliyi öz xalqına qarşı təcavüzdaxili təcavüz etdiyi
vaxtdan başlayaraq, insanların əhval-ruhiyyəsində ciddi dəyişikliklər baş verdi. Açığını deyim ki, məsələn,
Azərbaycanda bəzi insanlar indiyədək belə fikirləşirlər və əhaliyə də belə təlqin etməyə çalışırlar ki, görürsünüz,
1990-cı ilin yanvarındakı hadisələr Rusiya tərəfindən Azərbaycana qarşı edilmiş təcavüzdür, çünki rus əsgəri
tanklarla və sairə ilə Azərbaycana daxil olmuş, bir gecədə çoxlu insan həlak olmuş, Bakının küçələrində qan
tökülmüşdür. Halbuki, bu, belə deyildir. Bu, o zaman idi ki, biz hamımız bir dövlətin - Sovetlər İttifaqının
tərkibində idik, xalqlar dostluğu, beynəlmiləlçilik prinsipi mövcud idi. Bir ordu – sovet ordusu vardı, Sovetlər
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İttifaqında yaşayan bütün xalqların nümayəndələri, o cümlədən də azərbaycanlılar onda xidmət edirdilər. Buna
görə də Azərbaycana qarşı təcavüzü bu sovet ordusu, bu kommunist rejimi həyata keçirmişdir.
Bir də deyirəm, bəzi insanlar ya bunu başa düşməyərək, yaxud da qəsdən, millətlərarası münasibətləri
qızışdırmaq üçün həm o vaxt, həm də indiyədək bunu Rusiyanın, az qala rus xalqının Azərbaycana təcavüzü
kimi qələmə verməyə çalışırlar. Mən həmişə bunun qəti əleyhinə olmuşam. Bu hadisə baş verəndə mən
Moskvada yaşayırdım, öz mövqeyimi orada açıq şəkildə bildirmişdim. Azərbaycana qayıdandan sonra da bu
barədə həmişə çox obyektiv danışmışam. Prezident olaraq bu gün də deyirəm ki, o vaxt heç bir millətlərarası
münaqişələr olmamışdır.
Bununla belə, həmin hadisə bəzi insanlarda, ola bilsin, əhalinin bəzi təbəqələrində iz buraxmışdır. Bu
şəraitdə də, hətta millətlərarası münasibətlər baxımından bu hadisəyə düzgün qiymət verilməsinin olduğu
şəraitdə Azərbaycanda azərbaycanlılarla ruslar arasında ən ideal, çox gözəl münasibətlər mövcuddur.
Azərbaycanlılarla yəhudilər arasında münasibətlər çox gözəldir. Azərbaycanlılarla ukraynalılar, osetinlər, digər
xalqların nümayəndələri arasında da münasibətlər beləcə gözəldir. Yəni, məsələn, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı özlüyündə, təbiətinə görə, öz xarakterinə görə yüksək tolerantlıq hissinə malikdir. Azərbaycan
əhalisinin çox hissəsinin etiqad etdiyi müsəlman dinində, onun kökündə də tolerantlıq var.
Doğrudur, son vaxtlar dünyanın müxtəlif regionlarında müsəlmanları ekstremist, təməlçi, tolerantlıq
prinsiplərini tapdalayan insanlar kimi göstərməyə cəhdlər edilir. Bunu bəzi xristian ölkələrində edirlər. Amma
bu ədalətsizlikdir.
Şübhəsiz ki, hər bir xalqın içərisində, hər bir ölkədə quldurlar, terrorçular, cinayətkarlar, ekstremistlər var.
Ancaq bunun xalqların dini kökləri, yaxud onların dini prinsipləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Mən bu barədə danışarkən, - bu mövzuda lap çox danışa bilərəm, bu, bizim müasir həyatımız üçün çox
mühüm və maraqlıdır, - hesab edirəm ki, bizim xalqımızın, dövlətimizin son illərdəki ən mühüm
nailiyyətlərindən biri odur ki, nəinki hansısa münaqişəyə, hətta azərbaycanlılar tərəfindən digər xalqlara və ya
müsəlman dini tərəfindən xristianlığa və əksinə, xristian dini, yəhudi dini tərəfindən müsəlman dininə pis
yanaşılması hallarını tamamilə aradan qaldıra bilmişik.
Bu, Azərbaycanın reallığıdır. Bu baxımdan, hesab edirəm, biz cəsarətlə deyə bilərik ki, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının, YUNESKO-nun tolerantlığa nail olmaq barədə çağırışını uğurla həyata keçiririk. Bununla belə,
mən məhz bu gün sizinlə görüşmək qərarına gəldim, deyim ki, yaxşı - onsuz da yaxşıdır, ancaq həmişə yaxşı
olması üçün, sabah bugünkündən daha yaxşı olması üçün biz nə etməliyik.
Əlbəttə, Azərbaycanda mövcud olan millətlərarası, dinlərarası, etnik vəziyyət yüksək qiymətə layiqdir. Bu,
hamının – həm azərbaycanlıların, həm rusların, həm ukraynalıların, həm yəhudilərin digər millətlərdən olan
insanların, o cümlədən bizim dini konfessiyaların – Azərbaycanda başlıca dinimiz olan islam dininin, xristianpravoslav, - yəhudi dinlərinin səyləri ilə əldə edilmişdir. Hesab edirəm ki, bizim nəinki əldə olunmuş nailiyyətləri
möhkəmləndirməyə, həm də daha çox iş görməyə və bütün dünyaya nümayiş etdirməyə imkanımız var ki, əhalisinin
əksəriyyəti baxımından müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda həqiqətən demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur,
burada dünyəvi cəmiyyət artıq formalaşmışdır, tolerantlıq prinsipi nəinki mövcuddur, həm də hakim mövqe tutur.
Siz bilirsiniz, son vaxtlar müəyyən hallar olub ki, bizim inzibati orqanlar bəzi dinlərin, o cümlədən lüteran,
apostol məzhəblərinin nümayəndələrinə qarşı bəzi inzibati tədbirlər görüblər. Yəni, bəziləri hesab edib ki,
baptistlərin, daha hansısa sektanın ayrı-ayrı nümayəndələri azərbaycanlıları bu dinə döndərməyə, başqa sözlə,
müsəlmanı xristian, baptist, katolik, nə bilim, daha nə etməyə cəhd göstərirlər. Açıq deyirəm, bu işdə ciddi
səhvlərə yol verilmişdir.
Mən bunu eşidəndə, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi konqresmenlərindən, Azərbaycanın
böyük dostu, ABŞ senatoru Braunbekdən mənə bu hallarla əlaqədar narahatlıq bildirən məktublar gələndə
Təhlükəsizlik Şurasının xüsusi iclasını çağırdım. Müvafiq rəhbər işçiləri dinlədim, vəziyyətlə tanış oldum,
lazımi göstərişlər verdim. Göstərişlər isə ondan ibarətdir ki, insan azaddır, insan azadlığı bütün sahələrdə
azadlığın olmasını nəzərdə tutur. Biz şəxsiyyət azadlığını Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin başlıca amili
elan etmişik. Demokratikləşdirmə və demokratik dövlət quruculuğu, demokratik cəmiyyətin formalaşdırılması
hər şeydən öncə şəxsiyyət azadlığını, insan azadlığını, söz azadlığını, mətbuat azadlığını, bir sözlə, bütün insan
azadlıqlarını, dini etiqad azadlığını, vicdan azadlığını nəzərdə tutur. İnsan azaddır. Hansı Allaha sitayiş etmək
istəyirsə, qoy ona da sitayiş etsin. İnsanı bir dindən başqa bir dinə keçməyə məcbur etmək olmaz. Əgər insan
özü daxilən bunu istəyirsə, onda bunu heç kim ona qadağan edə bilməz. Mən doğru deyirəm, ya yox? Siz
mənimlə razısınızmı?
C a v a b: Razıyıq.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə də mən tədbirlər gördüm və göstəriş verdim. Hesab edirəm ki, belə səhvlərə
yol verilməyəcəkdir.
Amma bunun özü Azərbaycandakı iri konfessiyalar arasında baş vermir – siz, onların liderləri buradasınız.
Həmin hallar hansısa xırda sektalar, yaxud onlara bənzər qruplarla bağlıdır, ancaq bu, nədənsə, kimisə narahat
edir. Doğrudur, bəziləri mənə deyirdilər ki, həmin sektalardan tək-təkləri gəncləri təkcə bu məqsəd üçün deyil,
sonradan onları hansısa pis işlər görməyə göndərmək üçün cəlb edirlər ki, müəyyən cinayətlər törətsinlər, yaxud
terrorçu olsunlar və sair. Hesab edirəm ki, əvvəla, din çətin ki, bu işlə məşğul ola bilsin, ikincisi isə, əgər hətta
bu baş versə də, onda biz vicdan azadlığına qarşı deyil, məhz ona qarşı mübarizə aparacağıq. Vicdan azadlığı
toxunulmazdır.
Bu fakt barədə ona görə deyirəm ki, siz yəqin ki, bilirsiniz, xüsusən də ona görə ki, bu, bir qədər yayılmışdır,
əks-sədası Birləşmiş Ştatlardan mənə gəlib çatmışdı. Həm də ona görə deyirəm ki, siz biləsiniz, mən sizə şərh
etdiyim mövqelərdə, prezident seçildikdən sonra and içdiyim mövqelərdə dururam və bundan sonra da duracağam.
Həmin faktlar Azərbaycanda azadlıq – şəxsiyyət azadlığı, vicdan azadlığı haqqında ümumi vəziyyəti, tolerantlığın
vəziyyətini xarakterizə edə bilməz.
Bir daha demək istəyirəm ki, tolerantlıq geniş anlayışdır. O, təkcə dinlərin bir-birinə dözümlülüyü deyil, həm
də bir-birinin adətlərinə, mənəviyyatına dözümlülük, mədəniyyətlərə dözümlülük deməkdir. Mədəniyyətlərə
dözümlülüyə gəldikdə isə, burada, ümumiyyətlə, dözümlükdən söhbət gedə bilməz. Deyək ki, azərbaycanlıların
rus mədəniyyətinə, Qərb mədəniyyətinə, yəhudi mədəniyyətinə məhəbbətindən və ya əksinə söhbət gedə bilər.
Mən bilirəm ki, vaxtilə İsrailə köçüb getmiş bakılılar, Azərbaycan vətəndaşları orada "Bakılı" adlanan böyük
cəmiyyət yaradıblar. Onlar bir yerə yığışır, Azərbaycan mahnıları oxuyurlar, Azərbaycan müsiqisi, muğamları
səslənir. Yaxud da bilirəm ki, bizim muğamımızı, musiqimizi Gürcüstanda olduqca çox sevirlər. Təəssüf ki, biz
Ermənistanla münaqişə vəziyyətindəyik. Hesab edirəm ki, nə vaxtsa biz bu münaqişəni də aradan qaldıracağıq.
Ermənistanda Azərbaycan musiqisinin erməni musiqisindən daha çox sevildiyi vaxtlar yadımdadır. Toylarda,
adətən, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan rəqsləri ifa olunardı. Ümumiyyətlə, bütün bunlar dözümlülük
çərçivəsindən çox kənara çıxır, bu, artıq mədəniyyətlərin dotsluğu, mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri, qarşılıqlı
əlaqəsidir.
Yenə deyirəm, bunlar hamısı Azərbaycanda müxtəlif millətlərdən olan insanların uzun illər ərzində
yaşamasının müsbət nəticəsidir. Bu, təkcə XX əsrdə deyil, həm də XIX əsrdə, keçmiş dövrlərdə də olmuşdur.
Ancaq indi, Azərbaycanın 8 ildən artıq bir müddətdə müstəqil dövlət olduğu vaxtda bunun xüsusi əhəmiyyəti
var. Çünki, şübhəsiz, hər bir müstəqil dövlət milli mədəniyyətinin, milli dilinin, milli adətlərinin və s.
prinsiplərini inkişaf etdirir və təkmilləşdirir. Bu təbiidir. Amma bu, heç də başqa dillərə, başqa dinlərə,
əqidələrə, başqa mənəviyyata, adətlərə, necə deyərlər, müqavimət göstərməməlidir.
Mən şadam ki, Azərbaycanda belə əlverişli vəziyyət var. Təkrar edirəm, buna hamımız birlikdə, birgə səylərlə nail
olmuşuq. Bu gün, gözümlülük günündə mən sizi salamlayıram. Demək istəyirəm ki, biz bundan sonra da bu şəraiti
inkişaf etdirəcək və dərinləşdirəcəyik. Dözümlülük günü münasibətilə sizi təbrik edirəm.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə (Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam): Bismillahirrəhmanir-rəhim!
Cənab prezident! Bu gün bizim buraya bu tərkibdə gəlməyimizin elə özü müstəqil Azərbaycanımızda dini
qarşıdurmanın yox, aramızda çox yaxşı münasibətlərin olduğunu göstərir. Bu dostluq münasibətləri gündəngünə genişlənir. Bizim bir-birimizə çox köməyimiz dəyir. Hətta elə məsələlər var ki, biz birlikdə yığışıb bunları
aradan qaldıra bilirik. Məsələn, bu məsələlər xristianlığa və ya yəhudiliyə aid olanda da biz yığışıb onları həll
edirik.
Mən deyərdim ki, indi dünyada elə ölkə yoxdur ki, bayramlarda, moizə olanda orada bir məsciddə həm
müsəlman, həm xristian, həm də yəhudi bir yerə toplaşsın. Yaxud şeyxülislam gedib kilsədə çıxış etsin, bir
yerdə dualar oxunsun. Bunu bizim Azərbaycanımızda görmək olar. Mən tam qətiyyətlə deyirəm ki, bunu başqa
yerdə görmək çətindir. Ərəb ölkələrində nə qədər müsəlman dövləti olsa da, bugünkü gündə onlarda bunu
görmək çox çətindir.
Azərbaycanda hətta xırda dini icmalar da diqqətdən kənarda qalmır. Məsələn, elə bu gün də hər üç yəhudi
icmasının – dağ yəhudilərinin, Avropa yəhudilərinin və gürcü yəhudilərinin nümayəndələri burada iştirak
edirlər. Dini icmanın böyük – kiçikliyindən asılı olmayaraq, hamı vicdan azadlığı hüquqlarından tam istifadə
edir. Bu sahədə bizim hüquqlarımız tam təmin olunur.
İndi daxildə qarşıdurma yaratmaq istəyən, Azərbaycanda vicdan azadlığı olmadığı barədə xaricdə yalan
məlumatlar yaymağa çalışan bəzi şər qüvvələr var. Onlar ölkəmizdə demokratiyanı, hətta bugünkü həyatımızı
görmək istəmirlər.
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Mən Sizə açıq deyim ki, hazırda Azərbaycanda sünni-şiə məsələsi yoxdur. Halbuki dünyanın başqa
yerlərində bununla bağlı çox çətinliklər yaranır, qarşıdurmalar var. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə məhzəblər arasında
çəkişmələr yoxdur. Bütün bunlar isə Sizin rəhbərliyiniz, siyasətiniz, göstərdiyiniz yol, habelə Azərbaycan
xalqının özünün mentaliteti sayəsində mümkün olmuşdur.
Bəzi sektaların Azərbaycana gəlməsindən və bəzilərinin onlara olan münasibətindən danışsaq, kimisə
məcburən müsəlman – şiə və ya sünni etmək olmaz, buna heç bir qanunda icazə verilmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məcburən ola bilməz axı!
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Ona görə buraya gələn bəzi adamlar, - hansılar ki, Avropadan
müdafiə olunurlar, - ayrı-ayrı ailələrin çətinliklərindən istifadə edərək onları xristianlığa, yaxud başqa dinə
keçməyə məcbur edirlər. Belə hallar olubdur. Mən onların dediklərinin hamısı ilə razı deyiləm. Baxın, hansı
müstəqil dövlətdə son vaxtlar yeni bir yeparxiya yaranıb? Gürcüstandamı, Özbəkistandamı, Qazaxıstandamı,
Türkmənistandamı, Ermənistandamı yaranıb? Azərbaycanda xristian kilsəsinin yeni bir yeparxiyası yaranmasının özü sübut deyilmi ki, burada xristian-müsəlman, rus-azərbaycanlı söhbəti yoxdur?!
20 Yanvar hadisələri zamanı Qorbaçov bu damğanı bizə vurmuşdu, ona lazım idi desin ki, guya burada islam
ekstremizmi vardır. Şəhidlər xiyabanında uyuyanların arasında azərbaycanlılarla yanaşı, yəhudi də, rus da, tatar
da var. Biz onları rus kilsəsi ilə birlikdə dəfn etdik. Kilsənin nümayəndəsi orada çıxış edəndə azərbaycanlılardan
bir nəfər də ağır söz demədi. Sovet rejimi, onun başında duran Qorbaçov isə bizi bütün dünyaya ekstremist kimi
göstərmək istəyidi.
Bizi bu gün belə qələmə vermək istəyənlər var. İslama qarşı belə münasibət indi də var. Qoy bütün dünya
bilsin və mən prezidentim kimi Sizə də deyirəm: bizim Allahımız və Quranımız var. Biz hər hansı dövlətin
siyasətini qəbul etməyəcəyik. Bizim Azərbaycan dövlətimiz var, öz mədəniyyətimiz, islam əqidəmiz var. Biz öz
milli adətlərimiz, ənənələrimizlə islam qayələrinə çatacağıq. Başqa dövlətlərin o şəkildə islami havadarlığı da
bizə lazım deyil, bunu istəmirik.
Xristian və yəhudi dinlərindən olanlar bizim qardaşlarımızdır. Çünki Quran bunu bizdən tələb edir. Orada
deyilir ki, Allaha iman gətirən bütün adamlar qardaşdırlar. Əgər biz Adəm-Həvva ailəsindəniksə və Musaya,
İsaya, Məhəmməd Əleyhissəlama iman gətiririksə, hamımız qardaşıq.
Cənab prezident, mən Sizi başa düşürəm və çox minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizi qəbul edib bu qardaşlığı
daha da möhkəmləndirməyi tapşırırsınız. İnanın ki, inşallah, bu qardaşlıq davam edəcəkdir. Siz çox yaxşı
dediniz ki, bəzən xırda şeylər olur. Əsas odur ki, bizim birliyimiz, inamımız və imanımız var, müqəddəs
kitablarımız – Quran, Tövrat, İncil var. Bunlara əsaslanaraq islamın və başqa dinlərin bizə buyurduqlarını,
inşallah, yerinə yetirəcəyik. Çünki Allah-təala bizə əmr edib ki, hamınız birlikdə Allahın nurundan yapışın və
ondan ayrılmayın. Söz veririk ki, bundan sonra da belə olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, şeyx.
A l e k s a n d r (Rus Pravoslav Kilsəsi Bakı və Xəzəryanı Yeparxiyasının yepiskopu): Zati-aliləri, çox
hörmətli cənab prezident!
İcazə verin, bu görüşə imkan yaratdığınıza görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirim və hazırda
Azərbaycanda mövcud olan müasir dini həyatın problemləri barəsində fikrimi söyləyim.
Azərbaycan xalqı həqiqətən çox tolerantlı xalqdır. Bu ilin yanvarında Moskvada mənə Bakı və Xəzəryanı
yepiskopu rütbəsi verilərkən söylədiyim xüsusi nitqdə bunu vurğulamışam. Bu gün burada eşitdiklərimizə
əsasən inamla demək olar ki, BMT-nin, YUNESKO-nun elan etdiyi bu bayram – tolerantlıq günü həm də
Azərbaycanın milli bayramıdır. Çünki tolerantlıq Azərbaycan xalqının özünəməxsus, xarakterik xüsusiyyətidir.
Bizim Azərbaycanda dini həyatın problemlərinə Sizin belə dərindən diqqət yetirməyiniz məni çox sevindirdi.
Başqa cür ola bilməzdi. Sizin kimi müdrik bir siyasətçi Azərbaycan Respublikası xalqının həyatının bu
sahəsinə də diqqət yetirməyə bilməz.
Son vaxtlar ərzində baş vermiş hadisələr ilk növbədə onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti vicdan
azadlığına, dini etiqad azadlığına əməl olunması prinsipləri üzərində həqiqətən möhkəm dayanır. Bir çox din
xadimlərinin onilliklər ərzində mübarizə apardığı məsələlər Azərbaycanda təkcə kağız üzərində bəyan edilmir,
həm də həyatda yerinə yetirilir, Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatının əsl qanunudur. Azərbaycanda
pravoslav kilsəsinin nümayəndəsi kimi, mən buna şahidlik edə bilərəm.
Təəssüf ki, mövcud qanunun çərçivəsindən kənara çıxan bəzi hadisələr son vaxtlar bizim dini həyatımızda
xoşagəlməz ovqat yaratmışdır. Lakin zənnimcə, baş vermiş və dini həyatımıza müəyyən uyğunsuzluq gətirmiş
həmin hadisələrin Azərbaycan ərazisində yayılmış ənənəvi dinlərə heç bir dəxli yoxdur. Çünki Azərbaycanda
ənənəvi dünya dinləri liderlərinin qarşılıqlı ünsiyyəti, həm də təkcə onların deyil, sıravi dindarların ünsiyyəti
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göstərir ki, Azərbaycanda dini dözümlülüyə və dini həyatımızın bu sahəsindəki qanunvericiliyin əsas
normalarına əməl olunur.
Amma kütləvi informasiya vasitələri həmin hadisələrə, o cümlədən lüteran icmasında və daha haradasa baş
vermiş hadisələrə ayrı cür don geyindirməyə çalışmışlar. Bəzən bizə də müraciət edir və buna bənzər hadisələri
şərh etməyimizə cəhd göstərirdilər. Mən cavab verməli olurdum ki, kütləvi informasiya vasitələrinin siyasi
şərhçisi deyiləm, cənab prezidentin hərəkətlərinin şərhçisi deyiləm - bundan ötrü prezidentin mətbuat katibi var.
Həmin məsələlər barəsində bu gün Sizin dedikləriniz də sübut edir ki, Siz bu problemlərin ədalətli həllinə çox
böyük maraq göstərmisiniz.
Mən Sizə həm öz şəxsi minnətdarlığımı, həm də dindar pravoslav xristianların, - təkcə pravoslavların deyil,
bizdə xristian məzhəbləri çoxdur, molokanlar, baptistlər, adventistlər də var, - digərlərinin də dərin
minnətdarlığını bildirmək istəyirəm. Bizim Azərbaycan Respublikasında onların hamısı eyni hüquqlardan
istifadə edirlər və Azərbaycan Respublikasının dini etiqad azadlığı haqqında qanunvericiliyi müxtəlif dinlərin
nümayəndələrinə eyni dərəcədə şamil olunur.
Cənab prezident, biz bilirik ki, İstanbula zirvə görüşünə gedirsiniz, orada həm Avropa, həm də Asiya
dövlətlərinin müasir siyasi həyatının bir çox problemləri həll ediləcəkdir. Sizin zəhmətinizə Allahdan kömək
diləyir və arzu edirəm ki, zirvə görüşündə bu problemləri uğurla və Azərbaycan Respublikası üçün faydalı
şəkildə həll etməyinizə Tanrı özü yardımçı olsun.
Siz burada əmin-amanlığın bərqərar olması, xalqın rifahının yüksəlməsi, insan hüquqlarına dair əsas
beynəlxalq normaların Azərbaycan Konstitusiyasında öz ifadəsini tapması üçün çox iş görmüsünüz. Arzu
edirəm ki, Siz bu dəfə də, İstanbul zirvə görüşündə Azərbaycan xalqının nümayəndəsi və Azərbaycan
Respublikasının başçısı missiyanızı uğurla yerinə yetirəsiniz və Azərbaycan həmin toplantıda əldə olunacaq
xeyirxah bəhrələrdən istifadə edə bilsin. Sizə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
S e m y o n İ x i i l o v ( Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının başçısı): Çox hörmətli cənab prezident, zati-aliləri!
Biz çox mütəəssir olduq ki, Siz məhz belə bir gündə, belə ciddi konfransa – zirvə görüşünə getmək
ərəfəsində, YUNESKO-nun elan etdiyi dözümlülük günündə bizi dəvət etməyə və tolerantlıq mövzusunda
söhbətə vaxt tapmısınız. Tolerantlıq ciddi məsələdir.
Azərbaycanda yaşayan yəhudilərin hüquqları heç vaxt nə rəhbərlik tərəfindən, nə də sadə insanlar tərəfindən
pozulmamışdır, biz həyatımızda antisemitizmin nə olduğunu heç zaman bilməmişik.
Bizim işimizə gəldikdə isə, əsas konfessiyalar dostluq şəraitində fəaliyyət göstərirlər. Onlar islama etiqad
edən şeyxülislam Allahşükür Paşazadə həzrətlərinin, pravoslavlığa etiqad edən möhtərəm Aleksandr ata
həzrətlərinin və bizim - iudaizmə etiqad edən yəhudilərin şəxsində təmsil olunmuşlar. Həqiqətən də şeyximiz
başda olmaqla, bizim fəaliyyətimizdə hər şey elə əlaqələrdirilmişdir ki, heç yerdə və dünyanın heç bir şəhərində
belə dostluq, həmrəylik yoxdur. buraya kim gəlirsə gəlsin – istər ATƏT-dən, istərsə də digər nümayəndə
heyətləri, hətta Amerikadan, İsraildən, başqa ölkələrdən gələn yəhudi nümayəndə heyətləri sadəcə
heyrətlənirlər, bəziləri isə heyran qalırlar. Zənnimcə, bunun arxasında hansısa həsəd də var. Tamamilə
mümkündür.
Başqa bir cəhəti də vurğulamaq istəyirəm. Əgər hansısa bir məsələ qalxırsa, hansısa icmanın daxilində kiçik
münaqişə yaranırsa, biz, şeyx başda olmaqla, yığışır və bunları dərhal həll edirik. Siz bir dəfə belə bir fikir
demişdiniz: Mən Azərbaycanda din sarıdan məsələsi və ya hansısa münaqişə olursa, üçü bir yerə yığışır,
müzakirə edirlər və hər şey qaydasına düşür. Siz bunu demisiniz və həqiqətən də belədir. Allaha şükürlər olsun
ki, bizdə hər şey belə yaxşıdır.
Hesab edirəm ki, heç bir ölkədə, hətta keçmiş SSRİ ərazisində heç bir prezident vaxt tapmaz, xatırlamaz ki,
tolerantlıq nədir, xüsusən belə ciddi səfər ərəfəsində din xadimlərini dəvət etməz, bu mövzuda danışmaz.
Zənnimcə, bu, bizim həmişə və indi də inandığımız cənab prezidentimizin böyük üstünlüyüdür. Biz yəhudilər
bir nəfər kimi Sizə səs vermişik. Nə üçün? Ona görə ki, Sizin siyasi xəttinizi başa düşürük, belə xətt zəruridir.
Əslində biz də elə bununla yaşayırıq.
Biz inanırıq ki, Siz Türkiyəyə zirvə görüşünə gedərkən Lissabon sammitindən olduğu kimi, oradan da
sevinclə qayıdacaqsınız. Xatirimdədir, o zaman çox böyük sevinc vardı, Siz bu barədə çox danışmısınız. Ancaq
istərdik ki, bu sevinc indi Lissabon sammitindəkindən daha yaxşı olsun. İstəyirik ki, hər şey Azərbaycanın
xeyrinə qurtarsın, torpaqlarımız geri qayıtsın.
Bilirik ki, Qarabağ məsələsi Sizin üçün ən ağrılı məsələdir. O, çox mürəkkəbdir. Aydındır ki, onu belə
asanlıqla həll etmək olmaz, bundan ötrü illər lazımdır. Bəlkə də həmin il gəlib çatıb, ola bilsin, insanlar,
nəhayət, başa düşəcəklər ki, bir milyondan artıq adam qeyri-insani şəraitdə, çadırlarda yaşaya bilməz. Ola bilsin
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tolerantlıq sözünü onlar da yaxşı mənada başa düşəcəklər. Çox istəyirik ki, bu məsələ, nəhayət, həll edilsin.
Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar biz yəhudilər kimi inansınlar ki, Qarabağ məsələsi
yaxın gələcəkdə həll olunacaq və qaçqınlarımız öz evlərinə, doğma ocaqlarına qayıdacaqlar. Zənnimcə, onda
hər şey şəhərdə də, kənddə də qaydasına düşəcəkdir.
Ən başlıcası odur ki, Siz heç vaxt hiss etməmisiniz və eşitməmisiniz ki, dini zəmində bizim hansısa
münaqişəmiz olsun. Bu, heç vaxt olmayıb və zənnimcə, heç zaman da olmayacaqdır. Çünki bizə Sizin kimi
prezident və şeyxülislam Allahşükür Paşazadə həzrətləri kimi insan başçılıq edir.
Cənab prezident, mən Sizə çox minnətdaram. İlk növbədə ona görə ki, Siz bizim hamımıza eyni gözlə
baxırsınız. İstər yəhudilərin, istərsə də hər hansı başqa millətin bayramı olsun, Siz bunlardan heç birini unutmur,
bizi həmişə təbrik edirsiniz. Elə bir hal olmayıb ki, hansısa bir tədbirdə Siz bizimlə salamlaşıb görüşməyəsiniz,
soruşmayasınız ki, işləriniz necədir, nə kimi yeniliklər var? Allaha şükür, hər şey yaxşıdır və biz həmişə
vəziyyətimizə görə fəxr edirik. Camaatın gözü qarşısında, o cümlədən səfirlərin də iştirak etdikləri tədbirlərdə
hər dəfə bizə müraciət etməyiniz bizdə fərəh hissi doğurur.
Çox sağ olun. Sizə yaxşı yol arzulayırıq. Allahın köməyi ilə xoş xəbərlərlə qayıdın, biz Sizi qarşılayacağıq.
M i x a i l B e k k e r (Avropa Yəhudiləri Dini İcmasının başçısı): Zati-aliləri, əziz Heydər Əlirza oğlu!
Avropa yəhudiləri icması Sizə Mustafa Kamal Atatürk adına Beynəlxalq Sülh Mükafatının təqdim olunması
münasibətilə Sizi təbrik edir. Bu, siyasi lider kimi Sizin görkəmli xidmətlərinizin şəksiz etirafı və bizim
dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunun şəksiz etirafı deməkdir.
Müdrik və düşünülmüş milli siyasətinizə görə Sizə minnətdarıq. Siz bilirsiniz ki, Avropa yəhudiləri uzun
müddət müxtəlif ölkələrdə təqiblərə və zülmə məruz qalıblar. Biz yalnız Azərbaycanda, yəhudilərə həmişə
səmimi münasibət göstərilən ölkədə özümüzə əsl vətən tapmışıq.
Azərbaycan həmişə çoxmillətli dövlət olub və olacaqdır. Azərbaycanda həmişə müxtəlif millətlərin
nümayəndələri yaşayıb və yaşayacaqdır. Bizim tolerantlığı öyrənməyə ehtiyacımız yoxdur, bilirik ki,
Azərbaycan xalqı digər xalqlara qarşı həmişə tolerantlı olmuşdur. Biz, sadəcə, müxtəlif xalqlar, müxtəlif
konfessiyalar və mədəniyyətlər arasındakı bu dostluq, əməkdaşlıq ənənələrini inkişaf etdirməliyik.
Siz «Bakılı» cəmiyyəti haqqında danışdınız. Bəli, bizim belə bir dairəmiz, bakılı deyilən camaatımız
yaranmışdır. Zənnimcə, belə şey heç yerdə yoxdur. Keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində bəlkə də yalnız odessalı və
mən dediyim kimi, bakılı ola bilər. Bu iki «millətə» dünyanın bütün ölkələrində xüsusi hörmət bəsləyirlər.
Yəhudilər «Bakılı» cəmiyyətini ona görə yaradıblar ki, onlar həqiqətən Bakını xatırlayırlar, Azərbaycana
doğrudan da kömək etmək istəyirlər və bütün qüvvə və imkanlardan istifadə edərək kömək göstərirlər.
Mən «Bakılı» cəmiyyətinin qəzetini oxumuşam, Nyu-Yorkda çıxan, Birləşmiş Ştatların digər yerlərində
çıxan qəzetləri oxumuşam. Hazırda Azərbaycandakı yəhudilər haqqında kitab yazıram, material toplayıram,
həmin qəzetlər evimdədir. Hamı Azərbaycan xalqına çox səmimi və çox dostcasına yanaşır, çünki Azərbaycan
xalqı özü hamıya belə münasibət bəsləyir. Azərbaycan xalqı digər xalqlara daim belə yanaşmış, başqa xalqın
ağrı-acısını həmişə başa düşmüşdür. Bu, bizim üçün, yəhudilər üçün çox qiymətli, çox vacibdir. Çünki biz teztez əzab çəkmişik, ona görə də başqalarının əzablarının nə demək olduğunu bilirik.
Biz inanırıq ki, regionumuzda sülh olacaqdır. Sülhün bərqərar olması ilə təkcə Azərbaycanın deyil, həm də
bizimlə qonşu olan bütün dövlətlərin tərəqqisi başlanacaq, Azərbaycan ərazisində yerləşən bütün cəmiyyətlərin,
icmaların tərəqqisi başlayacaqdır. Biz Azərbaycanın həmişə məşhur olan mədəniyyəti, elmi və incəsənətinin
yenidən yüksəlişini görəcəyik. Ümid edirik ki, bu, baş verəcəkdir.
Biz İstanbul səfərində Sizə yaxşı yol arzulayır, böyük uğurlar diləyirik. Arzu edirik ki, regionumuzda,
nəhayət, sülh olsun. Hər şeyə görə çox sağ olun.
M a r k P a l a q a ş v i l i (Gürcü Yəhudiləri Dini İcmasının başçısı): Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, həmişə
olduğu kimi, söz demək üçün mənə çox az vaxt qalır. Biz, o cümlədən də mən burada, Sizin görüşünüzdə
olduğumuza, təbriklərinizi eşitdiyimizə görə Sizə minnətdarıq. Biz özümüz də çox şey demək istəyirik. Hər
halda, mən istəyirəm ki, belə görüşlər digər dövlətlər üçün etalon, nümunə olsun. Qoy hamı bizə baxsın, bizə
həsəd aparsın və heç olmasa, nəyisə təkrar edə bilsinlər. Bu, bizim fəxarətlərimizdən biri olardı.
Mən Bakıda doğulmuşam və 65 illik həyatımda heç bir pozuntu, ekstremizm, antisemitizm və s. hiss
etməmişəm. Ona görə də Azərbaycanda yaşayan gürcü yəhudiləri adından Sizə bir daha dərin minnətdarlığımı
bildirirəm. Habelə ümid edirəm ki, biz əldə etdiklərimizlə kifayətlənməyəcək, daim irəliləyəcəyik.
Sizə yaxşı yol olsun, respublikamız üçün zəruri bütün təşəbbüsləriniz və yaxud arzularınız yerinə yetsin. Çox
sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostlar, əvvəla, ümumən və o cümlədən Azərbaycanda dinin vəziyyəti,
ölkəmizdə ictimai-siyasi şərait haqqında çox qiymətli sözlərinizə, çox qiymətli fikirlərinizə görə sağ olun.
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Bilirəm ki, siz həmişə bizim xəttimizi dəstəkləyirsiniz, həmişə obyektiv və ədalətli mövqe tutursunuz. Yəni
Siz bizim xəttimizi kor-koranə dəstəkləmirsiniz, məhz obyektivlik, ədalətlilik mövqeyindən dəstəkləyirsiniz.
Əminəm ki, biz sizinlə bundan sonra da belə əməkdaşlıq edəcəyik.
Mən məmnunam ki, biz bu gün görüşə bildik. Siz doğru dediniz, mən sabah İstanbula uçuram. Məsələlər olduqca
çoxdur. Bu gün mənim bir dəqiqə də vaxtım yoxdur, elə əvvəlki günlərdə də olmamışdır. Ancaq dünən təqvimə
baxanda və görəndə ki, bu gün tolerantlıq günüdür, bizim işçilərə tapşırdım ki, görüşmək üçün sizi toplamağa
çalışsınlar. Mənə dedilər ki, şeyxülislam xaricə gedir. Dedim ki, əgər mümkündürsə, qoy bir gün gözləsin, biz
görüşək. Çünki məhz bu gün görüşmək, danışmaq, bugünkü sözlərimizi demək lazım idi.
Mən Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək üçün hər şey edirəm. Bu sülhdür. Mən hər şey
edirəm ki, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə aradan qaldıraq, işğal olunmuş torpaqları sülh
yolu ilə azad edək, vətəndaşlarımızı – azərbaycanlıları öz doğma yerlərinə qaytaraq. Sülh isə tolerantlığın ən
başlıca amilidir. Mən bunu edirəm və edəcəyəm, ümidvaram ki, biz qarşıya qoyduğumuz məqsədə nail ola
biləcəyik. Biz həmişə sizin də dəstəyinizdən, sizin dualarınızdan istifadə etmişik. Hesab edirəm ki, sizin
bugünkü, İstanbula ATƏT-in zirvə görüşünə yola düşməyim ərəfəsindəki dualarınız bu və bir çox başqa
məsələləri həll etməkdə mənə kömək olacaqdır.
Hamınıza təşəkkür edirəm. Hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Siz öz dini icmalarınıza – həm müsəlmanlara,
həm xristianlara, həm yəhudilərə və başqa icmaların hamısına mənim bugünkü sözlərimi çatdırın, mənim
hörmət-ehtiramımı, səmimi salamlarımı çatdırın. Sağ olun.
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ATƏT-in ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ
İSTANBUL ZİRVƏ GÖRÜŞÜNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA
YERLİ VƏ XARİCİ JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
17 noyabr 1999-cu il
S u a l: Cənab Prezident, qardaş Türkiyə Respublikasına növbəti səfəriniz barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Mən qardaş Türkiyə Respublikasına həmişə çox böyük həvəslə və məhəbbət hissi ilə gedirəm.
Çünki bu, bizim üçün dost ölkədir. Mən çox məmnunam ki, XX əsrin sonunda ATƏT-in zirvə görüşü məhz
Türkiyədə, - İstanbulda keçirilir. Bu, türk dünyası üçün və Türkiyə Cümhuriyyəti üçün, eləcə də bizim üçün çox
böyük, əlamətdar hadisədir. Xalqımız, türk xalqı bununla fəxr edə bilər.
Məqsədimiz aydındır - zirvə görüşündə iştirak etməkdir. Bilirsiniz ki, ATƏT-in zirvə görüşü dünya
beynəlxalq təşkilatlarının ən mötəbər görüşlərindən hesab olunur. Çünki ümumiyyətlə, ATƏT 25 il bundan öncə
yarandıqdan indiyə qədər həqiqətən dünyada həm sülhün, həm təhlükəsizliyin, həm də insan haqlarının
qorunması, demokratiyanın inkişafı üçün çox böyük səylər qoyur və bu prinsiplərin həyata keçirilməsi üçün
həddən artıq fəaliyyət göstərir.
Ona görə də Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq inkişaf etməsi, ümumiyyətlə, bu təşkilatda olması və
zirvə görüşündə iştirak etməsi - dünyanın ATƏT-ə daxil olan ölkələrinin dövlət başçıları, nümayəndə heyətləri
ilə birlikdə iştirak etməsi, əlbəttə ki, bizim millətimiz üçün, Azərbaycan xalqı üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz
bununla fəxr edə bilərik. Biz fəxr edə bilərik ki, ölkəmiz, millətimiz, dövlətimiz müstəqildir və biz müstəqil
dövlət olaraq dünyanın böyük dövlətləri ilə bərabər hüquqda belə bir təşkilatdayıq və bu təşkilatın zirvə
görüşündə onlarla bərabər hüquqda iştirak edəcəyik. Məqsəd bundan ibarətdir.
Orada müzakirə olunacaq məsələlər məlumdur. Mən bu yaxınlarda bir qrup yazıçı və şairlə görüşümdə də
bu barədə demişəm. Hər halda ATƏT-in üçüncü zirvə görüşüdür ki, mən Azərbaycanı təmsil edirəm. Birinci
zirvə görüşü 1994-cü ilin dekabr ayında Budapeştdə, ikincisi 1996-cı ilin dekabr ayında Lissabonda Portuqaliyada olmuşdur. Nəhayət, indiki görüş İstanbuldadır. Çox məmnunam ki, Azərbaycan təmsil olunubdur.
Azərbaycanın Prezidenti kimi, mən Azərbaycanı təmsil edəcəyəm və əvvəlki zirvə görüşlərində olduğu kimi,
Azərbaycanın milli mənafelərinə aid olan məsələlərin, şübhəsiz ki, həyata keçirilməsinə nail olacaq və nail
olmağa çalışacağam. Azərbaycanın milli mənafeləri tamamilə qorunacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan bu görüşdən nə gözləyir?
C a v a b: Hazırda bütün Avropa nə gözləyirsə, Azərbaycan da onu gözləyir. Çox şey gözləyir. Xartiya Avropa regionunda sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, demokratiyanın, Helsinki sazişinin digər
prinsiplərinin inkişafı üçün bir çox vacib müddəaları əks etdirən siyasi bəyannamə qəbul olunacaqdır. Yəni, çox
şey gözlənilir.
S u a l: Cənab Prezident, Bakı-Ceyhan boru kəməri haqqında anlaşma imzalanacaqmı?
C a v a b: Bakı-Ceyhan boru xətti ilə bağlı anlaşma üzərində bir ildir ki, çalışırıq. Bilirsiniz ki, beş ildir 1994-cü ilin sentyabr ayından bəri Azərbaycan Bakı-Ceyhan boru xəti layihəsinin qəbul edilməsində aparıcı rol
oynayıb, hegemonluq edibdir və buna nail olubdur. Bir il bundan öncə Ankarada bəyannamə imzalanandan
sonra biz çox iş görmüşük. Bizim nümayəndə heyəti bu il ərzində demək olar ki, qısa fasilələrlə iki-üç aylarla
Ankarada, İstanbulda Türkiyə ilə, Gürcüstanla, xüsusilə Türkiyə ilə birlikdə bu müqavilənin hazırlanması üçün
çalışıbdır. Bu iş başa çatıb və müqavilə orada imzalanacaqdır.
S u a l: Transxəzər təbii qaz kəməri ilə bağlı hansısa çərçivə anlaşması gözlənilirmi?
C a v a b: O da imzalanacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, siz orada Azərbaycanın adi silahlar kvotasının artırılması məsələsini
qaldıracaqsınızmı?
C a v a b: Sən mənə qulaq asdın. Biz dörd ildir bu məsələni qaldırırıq. Ancaq buna nail ola bilmirik,
çünki heç bir ölkənin kvotası qaldırılmır. Mən o vaxt ilk dəfə açıqladım və bir daha sizə deyirəm ki,
Azərbaycanda olmuş hərc-mərclik, hakimiyyətsizlik, hakimiyyət uğrunda əsassız mübarizə Azərbaycanı belə bir
faciəyə də düçar edibdir.
Bəli, 1992-ci ilin may ayında, Varşava paktı dağılandan sonra NATO ilə Rusiya arasında danışıqlar
aparılan zaman, şübhəsiz ki, Rusiya başçılıq edərək, MDB dövlətlərini Daşkəndə toplamışdı ki, Varşava
paktında, o cümlədən, Rusiyanın ərazisində olan silahların hansı ölkədə, hansı respublikada nə qədər saxlanması
müəyyən edilsin.
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Demək lazımdır ki, Azərbaycanın ekspertləri orada çox səmərəli fəaliyyət göstərmiş və yaxşı təkliflər
hazırlamışdılar. Amma o vaxt Azərbaycanın dövlətçiliyi haqqında düşünən yox idi. Mütəllibov cinayət etdi,
hakimiyyətdən getdi. Tərəfdarları bir-iki ay çalışdılar onu hakimiyyətə gətirsinlər. Bir yerə toplaşmış Xalq
Cəbhəsi, Müsavat, başqaları xalqın o dövrdə Azərbaycana qarşı olan ədalətsizliyə, Sovet hakimiyyətinə,
kommunist partiyasına qarşı qalxdığı bir zamanda bu fürsətdən istifadə edib hakimiyyəti ələ keçirməyə
çalışdılar. Bu hakimiyyət mübarizəsindən də kim uddu, kim uduzdu? Yenə də Azərbaycan uduzdu! Birincisi,
Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət pozuldu, dağıldı, Azərbaycan bərbad bir vəziyyətə düşdü. İkincisi də, belə
bir məsələ həll olunduğu zaman Azərbaycandan Daşkəndə normal bir nümayəndə heyəti, düşünülmüş təkliflərlə
silahlanmış nümayəndə heyəti getmədi.
Bilirsiniz ki, may ayının 7-də ermənilər Şuşanı işğal etdilər, xatirinizdədir. Azərbaycanda böhran
başlanmışdı, çünki hakimiyyətsizlik idi. May ayının 14-də Mütəllibovun tərəfdarları onu bir daha hakimiyyətə
gətirdilər. Bəli, may ayının 15-də camaat, xalq toplaşdı, onu hakimiyyətdən qovdu və düz elədi. Amma o vaxtlar
xalqın fikri, məqsədi ilə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan və bu gün də o fikirlərindən hələ ki, daşınmayan
insanlar hərəsi özü üçün düşünürdü. Millət haqqında, ölkəmiz, dövlət haqqında düşünən yox idi.
Ona görə də Daşkəndə kim gedib, kim getməyib - heç kəsə məlum deyildir. İki-üç il bundan öncə biz bu
məsələni araşdıranda tapa bilmirdik ki, oraya kim gedib və müqaviləyə kim imza atıbdır. İmzaya baxırıq, heç
kəs tanıya bilmir. Biri deyir ki, Rəhim Qazıyevin imzasıdır. Abbas Abbasov, - o, indi bu adamlardan bizim
yanımızda olandır, - boynuna aldı ki, oraya gedibdir. Bəs imza kimindir? Deyir, mənimki deyildir. Bəs
kiminkidir? Bəlkə Rəhim Qazıyevindir? Rəhim Qazıyevin imzası ilə tutuşdurdular, dedilər ki, yox, onun imzası
deyildir. Nəhayət, tapdılar ki, o vaxtlar Nazirlər Soveti sədrinin müavini olub, Əzizbəyov, - hamının yadından
çıxmış bir adamdır, yəqin ki, müvəqqəti işləmiş adamdır, - o imza atıbdır.
Ən böyük əhəmiyyətli, dövləti əhəmiyyəti olan məsələni bu cür həll etməkmi olar? Belə nümayəndə
heyəti ilə həll etməkmi olar? Ekspertlər indi də sağdır, onlar danışırlar ki, o vaxt təklif hazırlamışdılar ki,
Azərbaycanın ərazisi də, əhalisi də Cənubi Qafqazın o biri respublikalarından artıq olduğuna görə bizim kvota
da artıq olmalıdır: 400, 415, 420. Buna da razılıq alınmışdı. Amma Rəhim Qazıyev gedib Qraçovla, filanla
danışırdı ki, onlar bunu hakimiyyətə gətirsinlər. Mütəllibov Moskvanın xüsusi xidmət orqanlarının əli ilə
yenidən hakimiyyətə gələ bilmişdi. Xalq Cəbhəsi, Müsavat və başqa bu kimi təşkilatlar da birləşib hakimiyyəti
əldə etmək istəyirdilər. Hərəsi öz mənafelərinə nail olmaq üçün millətin mənafeyini qurban verdilər.
O vaxtdan biz düşmüşük bu tələyə. Mən dedim, bir də sizə təkrar edirəm ki, dörd ildir bu barədə bizimlə
danışıqlar aparırlar. Özü də Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək nümayəndə heyətləri danışıqlar aparır. Üç il
bundan qabaq, Lissabon zirvə görüşü ərəfəsində gəldilər, burada danışıqlar apardıq. Nəhayət, Lissabonda mənə
müraciət etdilər. Biz buna razılıq vermədik. Amma sonra gördük ki, kvotanı qaldırmaq mümkün deyildir. Lakin
adi silahlar haqqında müqavilə də imzalanmalıdır, çünki imzalanmasa, bu, ola bilər, bizim region üçün daha
böyük təhlükədir.
Siz bilirsiniz, Rusiya indi iddia edir ki, yeni müqavilə əsasında ona Qafqazda bu silahları daha çox
saxlamağa icazə verilsin, Qafqazda vəziyyət ağırdır. Demək, bu müqavilə imzalanmasa, Rusiya harada nə qədər
istəyirsə, gətirib o qədər də silah saxlayacaqdır. Başa düşürsünüzmü? Vəziyyət belədir. Ona görə də biz məcbur
olduq, razılıq verdik. Bizə kvotanı heç kəs artırmayacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, İstanbulda GÜÖAM çərçivəsində görüş keçiriləcəkmi?
C a v a b: Ola bilər. Daha nə sözünüz var? Bir belə adam yığışıbsınız, bir dənə əməlli sual verə
bilmirsiniz. Siz narahat deyilsinizmi ki, orada bir şey imzalanacaqmı? Görürəm, hamınız sakit olmusunuz. Bəs
niyə sakit oldunuz?
J u r n a l i s t: Yazıçılarla görüşdə hər şeyi demisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yazıçılarla görüşdə. Mən yazıçılarla görüşməsəydim?. Bilirsiniz, sizin
əksəriyyətiniz müxalifətin hay-küyünə uyursunuz. Müsavat da onların başçılarından biridir. Bəli, hər şeyə
uyursunuz. Ona görə də bu hay-küyün təsiri altına düşürsünüz.
Amma hay-küy edən adamlar heç vaxt Azərbaycanın milli mənafelərini qoruyan olmayıblar,
Azərbaycanın milli mənafeləri haqqında düşünən olmayıblar. Mən hamısının haqqında deyirəm. Onların hər biri
1988, 1989- cu illərdə Azərbaycanda xalq öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün qalxdığı zaman sadəcə, çevik
olublar, üzə çıxıblar. Məqsədləri isə o olub ki, hakimiyyəti ələ keçirsinlər.
Elə bu günlərdə Elçibəy hansısa qəzetdə yazmışdı ki, Primakovla danışanda Primakov dedi ki, nə
istəyirsən? Mən dedim ki, seçkilər keçirin - çünki bilirdik ki, o vaxt seçkilər keçirilsə, biz çoxluğu götürəcəyik.
Demək, hakimiyyət mübarizəsi aparılırdı. Yəni o vaxt Dağlıq Qarabağ məsələsinin, hamı birləşib Azərbaycana
qarşı olan hücumun qarşısını almaq üçün yox, belə bir gərgin vəziyyətdə hakimiyyət mübarizəsi aparırdılar.
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Bunu özləri etiraf edirlər.
Bunlar budur və on ildir hərdənbir belə şeyləri ortaya atır, hay-küy salırlar. Siz də düşünürsünüz bu hayküyün təsiri altına. Mən sizə məsləhət görürəm ki, öz ağlınızla işləyin. Həmin o adamlar ki, indi hay-küy salırlar
- onlar daim bir-birinə düşmən olublar, bir-biri ilə rəqabət aparıblar. Biri o birisinə deyir ki, sənin əlin qana
batıb, o biri bu birisinə deyir ki, sənin əlin qana batıbdır. Biri o birisinə deyir ki, sən günahkarsan, o birisi deyir?
İndi hamısı birləşib, nə var-nə var, fürsət düşüb ki, yenə də özlərini bir az göstərsinlər. O adamlardan indi
kimsə Türkiyəyə getmək, orada nümayiş keçirmək istəyir. Kimsə burada hay-küy salır. Mənim xatirimdədir,
keçmişdə Azərbaycanda belə bir söz vardı: filankəsi Biləcəridən o tərəfə tanıyan yoxdur? Bu söz
yadınızdadırmı? İndi də işlədirlər - Biləcəridən o tərəfə tanıyan yoxdur.
Mən də deyirəm ki, birincisi, bu adamların bir-birinə sevgisi, məhəbbəti əsl sevgi-məhəbbət deyildir. Elə
dostluqdur ki, bu gün bunlar dostdurlar, sabah düşməndirlər. Bəzilərinin sevgisi-məhəbbəti də elə adamların
sevgi-məhəbbətinə bənzəyir ki, bu gün bununladır, o birisi gün məhəbbətini o birinə bağlayır, dördüncü gün
başqasına bağışlayır. O adamlar bu qəbildən olan adamlardır.
İndi belələri gedib İstanbulda nümayiş keçirmək istəyir. Sən kimsən, səni tanıyan kimdir? Yaxud o
birilərin hamısının səsi harada çıxıbdır? Altı ildir ki, biz dünyanın ən mötəbər kürsülərindən bu məsələlər
haqqında fikirlər deyirik. Azərbaycanın mənafelərini müdafiə edirik, konkret təkliflər veririk, lazımi qərarların
qəbul edilməsinə nail oluruq. Bunları isə nə Biləcəridən o tərəfə tanıyanlar var, nə də bunlarda bir sabitlik var.
Məhəbbət sabitliyi də yoxdur, dostluq sabitliyi də yoxdur. İndi belə adamlar düşüblər ortaya. Məsləhət
görmürəm ki, onların təsiri altına düşəsiniz. Sağ olun.
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QARA DƏNIZ IQTISADI ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKILATININ
ZIRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NITQİ
İstanbul
17 noyabr 1999-cu il
Hörmətli cənab sədr, zati-aliləri, xanımlar və cənablar!
Biz Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının əsası qoyulduğu İstanbul şəhərində Türkiyənin
təşəbbüsü ilə bu zirvə görüşünün keçirilməsini yüksək qiymətləndiririk.
Türkiyədə baş vermiş dəhşətli dağıdıcı zəlzələ nəticəsində minlərlə adamın həlak olması bizi dərindən
kədərləndirdi. Biz qardaş türk xalqının dərdini öz dərdimiz hesab edirik və «keçmiş olsun» deyirik.
Hörmətli həmkarlarım!
Təşkilatımızın fəaliyyətinin müəyyən nəticələrini qeyd etmək lazımdır. Yalta zirvə görüşünün
bəyannaməsində göstərilən müddəaların həyata keçirilməsində bəzi irəliləyişlər əldə edilmişdir. Eyni zamanda
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətini canlandırmaq üçün hələ istifadə edilməmiş xeyli
imkanlar vardır. Ümidvaram ki, bugünkü görüşdə biz yeni minilliyin astanasında regionda yaranmış siyasiiqtisadi şəraiti nəzərə alaraq, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələr arasında əməkdaşlığın gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyən edə biləcəyik.
Zənnimcə, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı regionunda sülhün, təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin
edilməsi həm Azərbaycan üçün, həm də digər iştirakçı dövlətlər üçün ən vacib vəzifədir. 1992-ci il İstanbul
bəyannaməsində əksini tapmış məqsədlərə nail olmaq yolunda qarşıya çıxan problemlər və çətinliklər
təşkilatımızın mövcud olduğu yeddi il ərzində özünü əyani şəkildə göstərmişdir. İştirakçı dövlətlərin mehriban
qonşuluq münasibətləri əsasında regionda sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə biz hamımız qəti
tədbirlər görməliyik. Bu isə öz növbəsində genişmiqyaslı iqtisadi əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar açardı.
Bu baxımdan qeyd etmək istəyirəm ki, görüşümüzün ATƏT-in sammiti ərəfəsində keçirilməsi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Ümidvaram ki, ATƏT-in sabahkı zirvə görüşünün yekunları hərtərəfli regional əməkdaşlıq
üçün yeni perspektivlər açacaqdır.
Çıxışımın sonunda bu görüşün təşkilinə görə və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı regionunda sülh,
təhlükəsizlik və tərəqqi naminə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi işinə Türkiyənin verdiyi töhfəyə görə
Türkiyə Respublikasının prezidenti, zati-aliləri cənab Süleyman Dəmirələ və Türkiyə hökumətinə
minnətdarlığımı bildirirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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ATƏT-in İSTANBUL ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ

18 noyabr 1999-cu il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli həmkarlarım!
Xanımlar və cənablar!
Biz ATƏT-in bu əsrdəki sonuncu zirvə görüşünün dünya sivilizasiyasının ən böyük mərkəzlərindən biri
olan əzəmətli İstanbul şəhərində keçirilməsinə böyük əhəmiyyət veririk. Bizə göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə
və sammitin işinin çox gözəl təşkil olunmasına görə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri Süleyman
Dəmirələ və Türkiyə hökumətinə öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Türkiyədə baş vermiş ağır təbii fəlakət, dəhşətli zəlzələ nəticəsində minlərlə adamın həlak
olması ağır sınağdan ləyaqətlə, mərdliklə və mətinliklə keçmiş dost və qardaş türk xalqı ilə bərabər bizi də
qəlbdən kədərləndirdi. Biz sizin dərdinizə şərik çıxırıq və "keçmiş olsun" deyirik.
Hörmətli sədr!
İki dağıdıcı müharibənin dəhşətlərindən və "soyuq müharibə"nin sərt sınağından çıxmış iyirminci
yüzilliyin sonunda Avropa qarşısında həqiqi sülh və sabitlik yolu açılmışdır. Lakin biz təxminən iyirmi beş il
bundan əvvəl Helsinkidə elan edilmiş məqsəd və prinsiplərin tam həyata keçirilməsinə, təəssüf ki, hələ də nail
olmamışıq.
ATƏT-in üzvü olan dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və ümumiyyətlə təhlükəsizliyi üçün yaranmış
qorxu amansız reallığa çevrilmişdir, milyonlarla insana fəlakət və iztirab gətirmişdir. Mən bir daha beynəlxalq
birliyin diqqətini Azərbaycanın düşdüyü dözülməz vəziyyətə cəlb edirəm. Altı ildən çoxdur ki, suveren
Azərbaycanın ərazisinin beşdə bir hissəsi erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Həyata keçirilmiş etnik
təmizləmələr nəticəsində bir milyon azərbaycanlı öz doğma yurd-yuvalarından qovulmuşdur.
Təəssüf ki, sonuncu zirvə görüşümüzdən sonra sülh prosesi arzu etdiyimiz nəticəni verməmişdir, Minsk
qrupunun həmsədrləri Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplərin həyata keçirilməsi üçün lazımi
fəallıq və ardıcıllıq göstərməmişlər. Minsk prosesi passivləşmişdir. Belə bir şəraitdə Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri arasında birbaşa görüşlər və danışıqlar keçirilməsi zərurəti yaranmışdır. Bir neçə belə görüş
keçirilmişdir və bu görüşlər münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına ümid verir. Şübhəsiz ki,
münaqişənin aradan qaldırılmasının mühüm amillərindən biri də tərəflərin güzəştə getməyə hazır olmasıdır.
Lakin güzəştin də beynəlxalq hüquq prinsipləri və normaları ilə müəyyən edilmiş həddi var.
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda ermənilər və azərbaycanlılar sülh və
təhlükəsizlik şəraitində birgə yaşaya bilərlər və yaşamalıdılar. Bu isə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün
və normal mehribanlıq, qonşuluq münasibətlərinin yaranmasına xidmət edərdi. Bunun üçün Azərbaycanın işğal
olunmuş əraziləri azad edilməlidir, bunun üçün Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağın
müvafiq statusu müəyyən edilməlidir.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistan prezidenti ilə danışıqlarımız Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
aradan qaldırılması üçün məsuliyyət daşıyan ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini əvəz edə bilməz. Mən
Minsk konfransının həmsədri olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarını Minsk qrupu çərçivəsində
danışıqların tezliklə bərpası üçün zəruri səylər göstərməyə çağırıram. Dünya birliyi münaqişənin aradan
qaldırılmasına dair bəyan edilmiş prinsipləri ardıcıl surətdə və qətiyyətlə müdafiə etməlidir.
Biz üzümüzə gələn yüzillikdə ATƏT-in roluna bu problemlərin prizmasından baxırıq. ATƏT öz
prinsiplərini müdafiə etmək məqsədi ilə qətiyyətlə fəaliyyət göstərməli və özünün əməliyyat imkanlarını xeyli
gücləndirməli, ilk növbədə çoxmillətli sülhyaratma qüvvələrini inkişaf etdirməlidir.
Hesab edirəm ki, Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqavilənin səmərəliliyi yüksəldilməlidir.
Bəyan edirəm ki, regionun hərbiləşdirilməsi və işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarında qanuna zidd xarici
silahların yerləşdirilməsi Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün qorxu yaratmışdır. Buna baxmayaraq Azərbaycan bu
müqavilədən irəli gələn öhdəliklərini tam yerinə yetirir. Bəzi dövlətlərin hərəkətləri isə həm müqaviləni pozur,
həm də onun iştirakçısı olan dövlətlərin təhlükəsizliyini sarsıdır.
Cənubi Qafqaz regionu Avropanın ayrılmaz hissəsidir. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa Birliyi
ölkələrinin, Rusiyanın, Türkiyənin, Gürcüstanın, Ermənistanın və ATƏT-in marağı olan bütün digər üzvlərinin
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dövlət və hökumət başçılarına müraciət edərək onları regionumuzun problemlərinin həlli üçün qətiyyətli
fəaliyyət göstərməyə çağırıram. Mən Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının təsis olunmasını
təklif edirəm. Belə bir pakt dövlətlərarası münasibətlərin və münaqişələrin aradan qaldırılmasının prinsipial
əsaslarını təsbit etməlidir. Onun əsasında regiondan xarici hərbi qüvvələr çıxarılmalıdır. Regionu bölən ayırıcı
xətlər aradan qaldırılmalıdır. Təcavüzə, etnik təmizləmələrə, separatçılığa və terrorizmə son qoyulmalıdır. Baş
vermiş faktlar əsasında hərəkətlərə və ikili standartlara yol verilməməlidir. Belə bir pakt regionda sülh, sabitlik
və təhlükəsizlik yaranmasına, Cənubi Qafqazın suveren, müstəqil demokratik dövlətlərinin iqtisadi tərəqqisinə
və əməkdaşlığına gətirib çıxarardı. XXI əsrin astanasında beynəlxalq birliyin Cənubi Qafqazda uğurlu fəaliyyəti
azad, bölünməz və təhlükəsiz Avropanın yaradılmasına mühüm töhfə olardı.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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«XAM NEFTIN AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI, GÜRCÜSTAN VƏ TÜRKIYƏ
RESPUBLIKASININ ƏRAZILƏRI ILƏ BAKI–TBILISI–CEYHAN ƏSAS IXRAC BORU
KƏMƏRI VASITƏSILƏ NƏQL EDILMƏSINƏ DAIR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI,
GÜRCÜSTAN VƏ TÜRKIYƏ RESPUBLIKASI ARASINDA SAZIŞ»IN IMZALANMASI
MƏRASIMINDƏ NITQİ
İstanbul, «Çırağan sarayı»
18 noyabr 1999-cu il
Hörmətli prezidentlər!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bu gün böyük iftixar hissi keçirirəm. Ona görə ki, beş il bundan öncə, 1994-cü ilin sentyabr ayında Bakıda
imzalanmış «Əsrin müqaviləsi» adlı böyük neft müqaviləsinə, Xəzər dənizinin neft və qaz ehtiyatlarından müştərək istifadə
etmək üçün yaranmış konsorsiumun tərkibinə Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri, Türkiyə və Rusiya
daxildirlər və bu müqavilənin imzalanmasından beş il keçəndən sonra həmin müqavilə imzalanarkən nəzərdə tutulmuş Bakı–
Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin həyata keçirilməsi üçün artıq bu gün bu sənədlər imzalandı.
Məlumdur ki, bu, asan iş deyildi. Bizim qarşımızda çox böyük çətinliklər var idi. «Əsrin müqaviləsi»ni
imzalayanda da biz böyük çətinliklərlə rastlaşdıq. Sonra da Bakı–Ceyhan neft kəmərini çəkmək üçün bizim
qarşımızda çox böyük maneçiliklər, əleyhimizə çıxanlar var idi. Ancaq biz öz iradəmizi itirmədik, başladığımız
işi axıra çatdırdıq.
Bu barədə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan arasında olan əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona
görə də mən Türkiyə Cümhuriyyətini, Türkiyə xalqını və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum,
qardaşım Süleyman Dəmirəli ürəkdən təbrik edirəm.
Biz bu boru xəttini Gürcüstandan keçiririk. Şübhəsiz ki, əgər bu xəttin Gürcüstan ərazisindən keçməsi mümkün
olmasaydı bu, baş tutmazdı. Ona görə də Gürcüstan prezidenti cənab Şevardnadzenin də bu məsələnin həll edilməsi
üçün çox böyük səyləri olmuşdur. Mən gürcü xalqını, Gürcüstanı və əziz dostum, qardaşım Eduard Şevardnadzeni
ürəkdən təbrik edirəm.
Ancaq onu da bəyan edirəm ki, əgər bu məsələləri həyata keçirmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının
dəstəyi olmasaydı, biz bunların heç birisini edə bilməzdik.
«Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasından əvvəl müstəqil Azərbaycana qarşı bir il böyük təzyiqlər göstərildi. Bizim
qarşımızı almaq istəyirdilər. Məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun prezidenti, hörmətli dostum cənab Bill
Klintonun dəstəyi nəticəsində biz 1994-cü ilin sentyabrında «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladıq. Amma ondan sonra da
problemlərimiz çox oldu. Bakı–Ceyhanı başqa ölkələr qəbul etmirdilər. Ancaq hörmətli cənab prezident Bill Klinton
bu məsələ ilə ardıcıl surətdə məşğul olurdu, bizə dəstək, ruh verirdi və Türkiyəni, Azərbaycanı, Gürcüstanı,
Xəzəryanı başqa ölkələri bu məsələyə cəlb edirdi, öz hörməti, öz nüfuzu ilə, bu barədə ardıcıl siyasəti ilə biz belə
böyük «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasına nail olduq.
Ona görə də mən, biz hamımız birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun prezidenti, əziz dostumuz cənab
Bill Klintona təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Hörmətli cənab prezident Bill Klinton, mən sizi də
bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm.



Mərasimdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin layihəsini dəstəkləmək, Qazaxıstanın neft
həcmlərini bu layihəyə cəlb etmək üçün ABŞ-ın şahidliyi ilə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası,
Gürcüstan və Qazaxıstan Respublikası arasında «İstanbul bəyannaməsi», Transxəzər qaz kəməri barədə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Gürcüstan və Türkmənistan arasında «Hökumətlərarası
bəyannamə», Azərbaycan qaz layihələrinin inkişafını və Azərbaycan qazının Türkiyə Respublikasına və digər
beynəlxalq bazarlara satışını dəstəkləyən sənəd kimi, Azərbaycan Respublikası arasında «Qarşılıqlı anlaşma
memorandumu» imzalandı.
Mərasimdə Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl, ABŞ prezidenti Bill Klinton, Gürcüstan prezidenti Eduard
Şevardnadze, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev, Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov nitq
söylədilər.
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Bu boru xəttinin, yəni neft kəmərinin istifadə edilməsi layihəsinə indi Qazaxıstan da qoşulubdur. Qazaxıstan
da öz neftinin böyük bir hissəsini bu kəmər vasitəsilə keçirəcəkdir.
Biz Azərbaycan olaraq, - Gürcüstan da bunu qəbul edibdir, - bunu qəbul etmişik və üzərimizə düşən bütün
öhdəlikləri həyata keçirəcəyik. Hesab edirəm ki, Qazaxıstan bu yolla, bu boru xətti ilə neftin ixracında böyük
uğurlar əldə edəcəkdir. Ona görə də mən qazax xalqını və Qazaxıstan prezidenti, əziz dostum Nursultan
Nazarbayevi ürəkdən təbrik edirəm.
Mən Türkiyə xalqına, Türkiyənin vətəndaşlarına hörmət və ehtiramımı bildirirəm və onları təbrik edirəm. Beş
ildir ki, Türkiyəyə hər dəfə gələndə mənə sual verirdilər: Bakı–Ceyhan boru xətti nə vaxt olacaqdır? Mən də hər dəfə
deyirdim ki, olacaqdır, olacaqdır, olacaqdır! Artıq bu gün bu oldu və saziş imzalandı. Hamınızı ürəkdən təbrik
edirəm!
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ATƏT-in İSTANBUL ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ
EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul, «Çırağan sarayı»
18 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum Eduard Şevardnadze! Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Bizim
ölkələrimiz – Gürcüstan ilə Azərbaycan qədim dostluq ənənələrinə malikdir. Bu əlaqələrin gündən-günə inkişaf
etməsini bir daha yüksək qiymətləndirirəm. Mən dövlətlərimizin, xalqlarımızın ənənəvi dostluq və qardaşlıq
əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət verirəm.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Əziz dostum Heydər Əliyev!
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşası ilə əlaqədar tarixi sənədlərin ATƏT-in İstanbul zirvə
görüşünün keçirildiyi günlərdə yüksək səviyyədə imzalanmasından son dərəcə məmnun olduğumu bildirirəm.
Bu layihənin reallaşması yolunda ölkələrimizin məruz qaldığı təzyiqlərə, qarşılaşdığı maneələrə, çətinliklərə
baxmayaraq, Siz çox uzaqgörənliklə bölgədə təhlükəsizlik və əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə, təcavüzə,
separatçılığa son qoyulmasına bütün varlığınızla çalışırsınız.
Bu boru kəmərinə dair sazişin imzalanmasının məhz həmin layihənin təşəbbüskarı və müəllifi Sizsiniz. Bu
layihə Sizin ardıcıl və məqsədyönlü siyasətiniz, qətiyyətli mövqeyiniz, əzmkarlığınız sayəsində gerçəkləşdiyini
xüsusi vurğulamaq istəyirəm və bu münasibətlə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinin inşasına dair sənədlərin imzalanması
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Nəzərə çarpdırıram ki, qonşu Gürcüstanın ərazisindən keçəcək əsas ixrac
boru kəməri dost ölkənin iqtisadi tərəqqisi, regionda sülh və sabitlik yaranması üçün əhəmiyyətli olacaqdır.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: ATƏT-in İstanbul zirvə görüşünü də söylədiyiniz dərin məzmunlu
nitqinizdə Siz Cənubi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın və sabitliyin bərqərar edilməsi üçün irəli sürdüyünüz
təklifləri yüksək qiymətləndirirəm. Siz Azərbaycanın haqq işini bir daha bütün dünyaya bəyan etdiniz və sülh
danışıqlarını beynəlxalq hüquq prinsipləri və normaları əsasında başa çatdırmağa çağırdınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: İstanbul sammitində qaldırılan məsələlərə toxunaraq, qeyd etmək istəyirəm ki, tarixi
sənədlərin imzalanması bölgəmizin parlaq gələcəyinin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Bu tarixi sənədlər
dövlətlərimizin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və iqtisadi yüksəlişi üçün əlbir səylər göstərilməsinin
vacibliyini daha da artıracaqdır.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Bütün bunlar bizi daha da yaxınlaşdırır, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın
daha da genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün son dərəcə əlverişli şərait yaradır.
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ATƏT-in İSTANBUL ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İSRAİLİN BAŞ NAZİRİ EHUD BARAK İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara, «Çırağan sarayı»
18 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Baş nazir! Sizinlə görüşdən məmnun qaldığımı bildirmək istərdim. Cənab
Barak, xatırınızdadırsa, Siz Baş nazir seçilərkən mən Sizə təbrik məktubu göndərmişdim. Azərbaycan–İsrail əlaqələrinin
hazırkı vəziyyətindən mən çox razıyam. Bununla belə, bütün sahələrdə ölkələrimizin əməkdaşlığının daha da inkişaf
etdirilməsi vacibdir.
E h u d B a r a k: Cənab prezident, Sizinlə ilk görüşdən məmnunluq duyduğumu demək istərdim.
Azərbaycan xalqına salamlarımı çatdırmağı xahiş edirəm.
Kiçik bir xalq olsa da yəhudilər dünyanın bir çox yerlərində yaşayırlar. Qonşu ölkələr ilə İsrail arasında
münaqişə olsa da, biz dövlətimizin güclü, dostlarımızın çox olmasına həmişə xüsusi diqqət yetiririk.
Azərbaycan ilə İsrail arasında əməkdaşlığın gündən-günə inkişaf etməsinə öz hökuməti xüsusi əhəmiyyət
verir. Azərbaycanla bir çox sahələrdə, o cümlədən ticarət sahəsində əlaqələrin möhkəmləndirilməsi vacibdir.
İsrail hökuməti Azərbaycana həmişə dəstək verməyə hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycana rəhbərlik etdiyim
dövrdə İsraillə sıx əlaqələr yaranmasına daim ciddi diqqət yetirmişəm. Baxmayaraq ki, müstəqillik yolu ilə
inkişaf edən Azərbaycan bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ölkəmizin ərazilərinin 20 faizindən çoxunun işğal olunmasına, bir
milyondan çox vətəndaşımızın yerindən-yurdundan zorla qovulmasına, qaçqınların böyük əksəriyyətinin
çadırlarda ağır şəraitdə yaşamasına, Azərbaycanın belə ağır problemlə üzləşməsinə baxmayaraq Amerika
Konqresinin 1992-ci ildə respublikamıza qarşı ədalətsiz 907-ci düzəlişi qəbul etməsini bir daha təəssüflə qeyd
etmək istərlim.
Azərbaycan və yəhudi xalqları tarixən yaxın dost olublar. Ölkəmizdə yaşayan yəhudilərə müstəqil
respublikamızın bərabərhüquqlu vətəndaşları kimi həmişə xoş münasibət bəslənilir.
Mən Amerikaya səfərim zamanı orada yəhudi icmaları konfranslarının başçıları ilə görüş keçirir, onlarla
səmərəli danışıqlar aparırdım və bunlar məni məmnun etdi. Onu da deyim ki, xaricdə yaşayan yəhudilərin
nümayəndələri tez-tez ölkəmizə ziyarət edirlər.
Ölkələrimiz arasında əlaqələrin daim inkişaf etməsi üçün geniş imkanlar vardır. Bu münasibətlərin daha da
genişləndirilməsi olduqca zəruridir.
E h u d B a r a k: Azərbaycanda yaşayan yəhudilərə göstərilən dostluq münasibətinə görə, cənab prezident,
Sizə və xalqınıza dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Mən Sizi İsrailə rəsmi səfərə dəvət edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, cənab Baş nazir. Ümidvaram ki, gələcək görüşlərimizdə də
dövlətlərimizi maraqlandıran bir sıra məsələnin həllinə də, eləcə də beynəlxalq və regional əməkdaşlıq barədə
bugünkü kimi geniş fikir mübadiləsi keçirəcəyik. Sizin dəvətinizi qəbul edirəm. Eyni zamanda Sizi də
Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
E h u d B a r a k: Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Həm söhbətimizdən, həm də dəvətinizdən çox
məmnunam.
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ATƏT-in İSTANBUL ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ FRANSA PREZİDENTİ
JAK ŞİRAKLA GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul, «Çırağan sarayı»
18 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident. Sizinlə görüşməkdən məmnun qaldığımı bildirirəm.
Mən Sizin Zirvə görüşündəki nitqinizi böyük maraqla dinlədim. Mən Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransanın səylərinə
böyük ümidlər bəsləyirəm. Sizinlə səmimi dostluq münasibətlərini və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli üçün şəxsi səylərinizi yüksək qiymətləndirirəm. Cənab Jak Şirak, zirvə görüşündəki
nitqinizdə bütün iştirakçı ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının diqqətini bu problemin həllinə bir daha cəlb
etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Bununla belə, diqqətinizi bir daha torpaqlarımızın hələ də işğal altında qaldığına, yerindən-yurdundan zorla
qovulmuş bir milyondan çox vətəndaşımızın çadırlarda ağır şəraitdə yaşadığına yönəltmək istərdim, həmçinin
xahiş edirəm ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasında öz şəxsi
səylərinizi mümkün qədər artırasınız.
Azərbaycan–Fransa iqtisadi əməkdaşlığı haqqında da danışmaq istərdim. Çünki mən Xəzərin zəngin enerji
ehtiyatlarının istifadəyə verilməsində Fransa şirkətlərinin fəal iştirakını yüksək dəyərləndirirəm.
J a k Ş i r a k: Hörmətli cənab prezident. Xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Hər şeydən əvvəl BakıCeyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşası barədə sənədlərin imzalanması münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən
təbrik edirəm. Mən əminəm ki, bu layihənin beynəlxalq əhəmiyyəti yüksək olacaq, region dövlətlərin və qərb
ölkələrinin iqtisadi yüksəlişi üçün böyük rol oynayacaqdır.
Cənab prezident, mən ATƏT-in zirvə görüşündəki nitqinizi yüksək qiymətləndirirəm. Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama salınması, regionda sabitliyin və əminamanlığın bərqərar edilməsi üçün Sizin apardığınız müdrik və uzaqgörən siyasətin tezliklə müsbət nəticələr
verəcəyinə əminəm.
Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət başçılarının birbaşa görüşlərinin bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün əhəmiyyətli olduğunu xüsusi qeyd edərdim.
Nizamasalma prosesində Minsk qrupunun həmsədri kimi öz ölkəmin də səylərini artıracağını bildirirəm.
Əlbəttə ki, Fransa–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsi, bir sıra beynəlxalq və
regional problemlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparmağı yenə də davam etdirməliyik.
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ATƏT-in İCRAÇI SƏDRİNİN VƏ ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRİ OLAN
ÖLKƏLƏRİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRLƏRİNİN AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNİSTAN
PREZİDENTLƏRİ İLƏ GÖRÜŞLƏRİNDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul, «Çırağan sarayı»
18 noyabr 1999-cu il
H u b e r V e d r i n (Fransanın xarici işlər naziri): Mən görüş iştirakçılarını səmimi-qəlbdən
salamlayıram və bildirirəm ki, müstəqillik yolu ilə gedən Azərbaycanın və Ermənistanın inkişafı regionda sülh
və sabitlikdən asılıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun və onun həmsədrlərindən biri olan Fransa ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması sahəsində iş aparır və mən öz ölkəmizin
regionda sülhün və sabitliyin bərqərar edilməsinə hər cür kömək göstərməyə hazır olduğunu nəzərə çarpdırıram.
M a d l e n O l b r a y t (ABŞ-ın Dövlət katibi): Bu görüşdən məmnun olduğumu bildirirəm. Azərbaycan və
Ermənistan prezidentlərinin birbaşa görüşlərinin Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə aradan qaldırılması üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını, bununla yanaşı, Minsk qrupu həmsədrlərinin öz
fəaliyyətlərini genişləndirməyə hazır olduqlarını, ABŞ-ın regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasında və
münaqişənin tezliklə həll edilməsində marağı olduğunu bildirirəm.
İ q o r İ v a n o v (Rusiyanın xarici işlər naziri): Qafqazda və regionda sabitliyin bərqərar olunmasına
Rusiya böyük əhəmiyyət verir və nəzərə çarpdırıram ki, bizim ölkəmiz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri
kimi, münaqişənin dinc vasitələrlə aradan qaldırılmasını zəruri hesab edir, Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin birbaşa ikitərəfli görüşlərini dəstəkləyir və bu görüşlərin davam etdirilməsini zəruri sayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dünyanın ən qaynar və problemli regionlarından biri hesab edilən Qafqaz
regionunda mövcud olan problemlərə böyük diqqət yetirdiklərinə, Sizə – görüş iştirakçılarına səmimi
minnətdarlığımı bildirirəm. Müstəqillik yolu ilə irəliləyən Azərbaycanın inkişafı üçün böyük çətinliklər
doğurmuş Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 12 ildən bəri davam edir, məsələnin sülh yolu
ilə nizamlanmasının dönmədən tərəfdarı olduğumu dəfələrlə bildirmişəm və hazırda sülh əldə olunmasının
həyati zəruriliyini bir daha vurğulayıram.
Mən münaqişə nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin hələ də işğal altında qaldığını, bir milyondan
çox soydaşımızın çadır şəhərciklərində ağır vəziyyətdə yaşadıqlarına görüş iştirakçılarının diqqətini cəlb edərək,
bu münaqişənin tezliklə həlli üçün hər cür səylər göstərilməsini xahiş edirəm.
Mən 1992-ci ildən fəaliyyət göstərən Minsk qrupunun müəyyən iş apardığını, lakin hələ hər hansı bir nəticə
əldə olunmadığını təəssüf hissi ilə nəzərə çarpdırıram.
Ermənistan prezidenti ilə apardığımız təkbətək görüşlər daxil olmaqla keçirilən müxtəlif səviyyəli görüşlərin
davam etdirilməsi ilə yanaşı, Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsinin zəruriliyini
qeyd etmək istəyirəm.
Mən görüşdə iştirak edən xarici işlər nazirlərinin öz ölkələrinin həm ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində,
həm də ayrı-ayrılıqda münaqişənin həlli üçün səylər göstərməyə hazır olduqlarını bəyan etməsindən məmnun
qaldığımı bildirirəm.
R o b e r t K o ç a r y a n: Bu görüşün təşkilinə və regionda sülh yaradılmasına göstərilən marağa görə
iştirakçılara təşəkkür edirəm. Mən Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün iki ölkə prezidentlərinin birbaşa görüşlərinin əhəmiyyətini vurğulayaraq, ATƏT-in vasitəçilik
missiyasının da vacibliyini nəzərə çarpdırıram.
K n u t V o l l e b e k (ATƏT-in icraçı sədri, Norveçin xarici işlər naziri): Mən Ermənistan – Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həlli sahəsində atılan addımları, atəşkəs
rejiminə əməl olunmasını, iki ölkənin başçıları arasında aparılan dialoqu yüksək qiymətləndirirəm.
H u b e r V e d r i n: Görüşə yekun vuraraq geniş fikir mübadiləsinə görə görüş iştirakçılarına təşəkkür edir
və münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün beynəlxalq birliyin, ATƏT-in öz səylərini
artırmağa hazır olduğunu bildirirəm.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul, «Çırağan sarayı»
19 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım, icazə verin ATƏT-in İstanbul zirvə görüşünün çox gözəl
təşkil olunduğuna və səmərəli iş üçün hər cür şərait yaradıldığına görə Sizə öz təşəkkürümü bildirim.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Bu görüşün yüksək səviyyədə keçməsi məni də çox məmnun etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident! İcazə versəniz qardaş Türkiyədə bu gün baş vermiş
dağıdıcı zəlzələ zamanı minlərlə adamın həlak olmasından bir daha kədərləndiyimi bildirim. Bu fəlakətin
nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılması üçün Türkiyə hökuməti tərəfindən görülən tədbirləri yüksək
qiymətləndirirəm.
Mən Türkiyənin ATƏT-in növbəti sammitinin ev sahibi olmasından, zirvə görüşünün Türkiyədə
keçirilməsindən, qəbul edilən əsas sənədlərin birinin İstanbul Xartiyası adlandırılmasından iftixar hissi
duyuram. Bununla yanaşı, mən İstanbul bəyannaməsini də böyük əhəmiyyəti olan tarixi hadisə kimi
qiymətləndirirəm. Mən həmçinin Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin, Transxəzər qaz magistralının inşası
barədə sənədlərin imzalanması münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sözsüz ki, ölkələrimizin iqtisadi
tərəqqisi yolunda bu layihələr əvəzsiz rol oynayacaqdır.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Bakı–Ceyhan boru kəmərinin tikintisi barədə müqavilənin imzalanması
münasibətilə mən də Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün, əziz dostum və
qardaşım, Sizin xüsusi rolunuzu, ardıcıl səylərinizi və əzmkarlığınızı yüksək dəyərləndirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, cənab prezident.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Bunu da demək istərdim ki, Türkiyə hökuməti Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli sahəsində Azərbaycanın mövqeyini bundan sonra da
dəstəkləyəcəkdir.

731

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ BİLL KLİNTON İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul, «Çırağan sarayı»
19 noyabr 1999-cu il
B i l l K l i n t o n: Hörmətli cənab prezident, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının İstanbul sammitində Sizinlə yenidən görüşümdən çox şadam.
Mən Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barəsində sənədlərin imzalanmasını böyük tarixi hadisə kimi
dəyərləndirir və bu münasibətlə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan prezidenti kimi, Sizin uzaqgörən,
ardıcıl siyasətiniz sayəsində 1994-cü ildə imzalanmış «Əsrin müqaviləsi» Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının
bütün dünyaya açılmasının əsasını qoydu. Bakı–Ceyhan kəmərinin reallığa çevrilməsində Sizin misilsiz
xidmətlərinizi yüksək qiymətləndirirəm. Transxəzər qaz kəmərinin çəkilişinə dair imzalanmış sənədi də yüksək
dəyərləndirirəm. Əmin olduğumu bildirirəm ki, bu kəmərlər region dövlətlərinin suverenliyinin və
müstəqilliyinin daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaq və onların iqtisadi tərəqqisinə böyük
töhfə verəcəkdir.
Amerika–Azərbaycan əməkdaşlığının sürətlə inkişaf etdirilməsi sahəsində Sizin göstərdiyiniz səylərdən
məmnunam. Mən eləcə də aramızda yaranmış şəxsi dostluq münasibətlərini həmişə çox dəyərləndirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident, təşəkkür edirəm. Sizinlə hər bir görüşüm məndə həmişə
xoş hisslər yaradır. 1999-cu ilin aprel ayında NATO-nun 50 illik yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün
Vaşinqtona səfərim zamanı və xüsusi Klivlenddə müalicə olunarkən mənə göstərilən diqqət və qayğıya görə,
cənab prezident, Sizə, Amerika hökumətinə və xalqına bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Bakı- Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin, Transxəzər qaz magistralının reallaşması sahəsində Amerika
dövlətinin prinsipial mövqeyindən və şəxsən, cənab prezident, Sizin bu məsələlərə daim xüsusi diqqət
yetirmənizdən çox razıyam. Məhz bu ardıcıl səylərin nəticəsində İstanbulda belə tarixi sənədlərin imzalanması
mümkün olmuşdur.
B i l l K l i n t o n: Cənab prezident, mən bunu xüsusi məmnunluqla qeyd etmək istərdim ki, məhz Sizin
liderliyiniz ilə Qafqazda və Mərkəzi Asiyada sülhün, sabitliyin bərqərar olunması sahəsində işlər görülür.
Ermənistan və Azərbaycan dövlətləri başçılarının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün son vaxtlar apardıqları birbaşa danışıqlar Amerika hökuməti tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və
diqqətlə izlənilir.
Mən Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin, ATƏT-in icraçı sədrinin və Minsk qrupunun həmsədrləri
olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin İstanbulda keçirilmiş görüşündən də məmnunam.
Bir daha bəyan edirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları
münaqişənin dinc vasitələrlə aradan qaldırılması üçün öz fəallığını daha da artıracaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi,
müstəqillik yolu ilə inamla irəliləyən ölkəmizin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dostluq və əməkdaşlıq
əlaqələrinin, strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə daha da sıxlaşdırılmasına daim xüsusi diqqət
yetirir və buna böyük əhəmiyyət verirəm.
Amerika Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi 907-ci düzəlişin bu əməkdaşlığın sürətli inkişafına maneçilik
törətdiyini bir daha nəzərə çarpdıraraq həmin düzəlişin aradan qaldırılmasının vacib olduğunu xüsusi
vurğulamaq istərdim.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, ikitərəfli Amerika–Azərbaycan əlaqələri son illər ərzində, cənab prezident,
Sizinlə birgə yaranmış möhkəm dostluq və əməkdaşlıq təməlinə söykənərək daim uğurlu olacaq, xalqlarımızın
mənafelərinə xidmət edəcək, onların rifah halının yüksəlməsinə, ölkələrimizin iqtisadi dirçəlişinə kömək
edəcək, bütün Qafqaz regionunda sülhün, sabitliyin və əmin-amanlığın bərqərar olunması üçün böyük imkanlar
açacaqdır.
Azərbaycan ilə Amerika arasında həm enerji sektorunda, həm də digər sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi münasibətlərin daha da sıxlaşdırılması ilə bağlı məsələlərin bu gün
müzakirə edilməsi sözsüz ki, əhəmiyyətli nəticələr verəcəkdir.
ATƏT-in İstanbul zirvə görüşünün tarixi sənədlərində irəli sürülmüş müddəaların həyata keçirilməsi
sahəsində qarşıda duran vəzifələr barədə söhbətimiz, eləcə də beynəlxalq aləmdə, Qafqazda vəziyyət, regionda
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əməkdaşlığın perspektivləri və hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər haqqında da fikir
mübadiləmiz Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin möhkəmlənməsində, regionda sülhün bərqərar olması üçün
xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
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AVROPA KOMİSSİYASININ SƏDRİ POMANO PRODİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul, «Çırağan sarayı»
19 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Prodi, Sizinlə bir daha görüşməyimə çox şadam. Sizi Avropa
komissiyasının sədri seçilməniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Avropa Birliyinin Strukturları ilə
Azərbaycan arasında əlaqələrin genişlənməsinə və sıx əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verirəm. Tarixi İpək
yolunun bərpası və TRASEKA proqramları üzrə əməkdaşlığın genişlənməsi çox mühüm hadisədir. Əminəm ki,
Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafında bu layihələr xüsusi rol oynayacaqdır.
Avropa Birliyinin ölkəmizə humanitar və texniki yardımlarını minnətdarlıqla qeyd etmək istərdim. ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində işğaldan azad edilmiş rayonlarımızın bərpasında Avropa
komissiyasının TASİS proqramı çərçivəsində köməyini yüksək qiymətləndirir və cənab Romano Prodi, Sizin
rəhbərliyinizlə bu proqramların müvəffəqiyyətlə davam etdiriləcəyinə əmin olduğumu bildirirəm.
R o m a n o P r o d i: Hörmətli cənab prezident! Avropa komissiyasının sədri seçilməyim münasibətilə
səmimi təbriklərinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Avropa Birliyi ölkənizlə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir.
Avropa strukturları Cənubi Qafqaz regionu ilə təkcə iqtisadi əlaqələrə deyil, bütün sahələrdə hərtərəfli
əməkdaşlığa maraq göstərir.
Böyük tarixi İpək yolunun bərpasına dair 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda keçirilmiş beynəlxalq konfrans yüksək
qiymətə layiqdir. Regionun inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsində bu tədbir böyük əhəmiyyət daşıdığını xüsusi
qeyd etmək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu həqiqətən də belədir, cənab Prodi. Onu da deməliyəm ki, müstəqillik yolu ilə
inamla irəliləyən Azərbaycan Respublikasında demokratikləşmə prosesi və islahatlar uğurla həyata keçirilir.
Xəzərin enerji ehtiyatlarının istifadəyə verilməsi və nəqli sahəsində görülən işlər də uğurla həyata keçirilir.
Bildiyiniz kimi, ölkəmiz bu layihələrin təşəbbüskarıdır. 1994-cü ildə Bakıda böyük səylər hesabına imzalanmış
«Əsrin müqaviləsi» adlanan ilk neft müqaviləsi sonrakı genişmiqyaslı neft layihələrinin həyata keçirilməsində
böyük əhəmiyyət daşıyır.
Xəzər neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün Bakı-Novorossiysk kəməri ilə yanaşı, bu ilin aprel ayında
Bakı-Supsa boru xətti də istifadəyə verilmişdir. Neft nəqlinin etibarlılığının təmin edilməsi üçün əsas ixrac boru
kəməri kimi Bakı–Tbilisi–Ceyhan xəttinin inşası üçün İstanbulda imzalanmış sənədlərin böyük tarixi
əhəmiyyətini xüsusi vurğulardım. Bu yolda bizim qarşımıza çox maneələr çıxıb. Ölkəmizə təzyiqlər göstərilib,
region dövlətlərində qeyri-sabitlik yaratmaq cəhdləri olub. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Bakı-TbilisiCeyhan kəmərinin inşasının reallaşması məndə məmnunluq duyğusu yaradır.
Onu da deyim ki, Xəzərin zəngin enerji ehtiyatlarının hasilatında ölkəmizin xarici şirkətlərlə geniş
əməkdaşlığı karbohidrogen yataqlarının işlənilməsində İtaliyanın «ENİ-ACİP» şirkətinin də fəal iştirakını
məmnuniyyət hissi ilə qeyd etdi.
Müstəqillik yolu ilə irəliləyən Azərbaycan dövlətinin qarşılaşdığı ən böyük problem olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 12
ildən bəri davam edir, erməni silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın beşdə bir hissəsi işğal olunub, bir
milyon soydaşımız qaçqın vəziyyətinə düşərək çadır şəhərciklərində ağır şəraitdə yaşayır. Bütün bunlara baxmayaraq ölkəmiz
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə tərəfdardır. Beş ildən bəri atəşkəs rejiminə əməl edilir.
Münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir, lakin arzu etdiyimiz nəticələr hələ
də əldə olunmayıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında son vaxtlar bir neçə görüş keçirilib. Münaqişəni
nizamasalma prosesi, eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirilməsi olduqca zəruridir.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində və onun nəticələrinin aradan
qaldırılmasında ölkəmiz beynəlxalq birliyin köməyinə ümid bəsləyir.
R o m a n o P r o d i: Hörmətli cənab prezident! Mən Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının hasilatının və
dünya bazarlarına nəqlinin əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirirəm.
Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşası ilə bağlı sənədlərin və digər layihələrin imzalanması
münasibətilə Sizin başçınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
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Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında tərəfdaşlığın və əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş perspektivlər açılıb.
Mənim rəhbərlik etdiyim təşkilat bölgədə sülh və sabitlik yaranmasına hər cür kömək göstərməyə hazırdır.
Hörmətli cənab prezident! İcazə versəniz mən bu göruşdən və maraqlı söhbətdən məmnun qaldığımı
bildirərdim.
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ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ KANSLERİ
GERHARD ŞRÖDER İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
İstanbul, «Çırağan sarayı»
19 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Şröder, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və nəzərə çarpdırıram ki,
Almaniya ilə bütün sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsinə Azərbaycan həmişə xüsusi diqqət yetirir.
Mən 1947-ci ildə Azərbaycana gətirilmiş Bremen qalereyası rəsmlərinin Almaniyaya qaytarılması haqqında
sərəncamı və məktubu AFR kanslerinə təqdim edirəm. Xatırladım ki, İkinci dünya müharibəsi qurtardıqdan
sonra bir zabitin həmin əsərləri Bakıda satmağa cəhd göstərərkən respublikamızın müvafiq orqanları tərəfindən
yaxalanmışdı.
Bu əsərlər o vaxt Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinə verilmiş və orada saxlanılmışdır. Lakin 1992-ci
ildə muzeydən 130 əsər, o cümlədən Bremen qalereyasının 10 əsəri oğurlanmışdır. Həmin əsərlər 1997-ci ildə
Amerikanın Nyu-York şəhərində tutuldu və oğruların orada məhkəməsi oldu. Cənab kansler, biz bu iki əsəri və
Nyu-Yorkda məhkəmə orqanlarının sərəncamında olan əsərləri sizə veririk. Mən 1947-ci ildən müzeyimizdə
saxladığımız həmin əsərlərlə bağlı sənədləri də sizə təqdim edirəm.
G e r h a r d Ş r ö d e r: Çox səmimi dostluq hərəkətinə görə Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm, əmin
olduğumu bildirirəm ki, bu addım Azərbaycan ilə Almaniya arasında bütün sahələrdə, həmçinin mədəniyyət
sahəsində əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə layiqli töhfə olacaqdır.
Cənab prezident, mən Bremen şəhərinin rəhbərliyinə bu barədə məlumat verəcəyəm və biz müsadirə edilmiş
bu əsərlərlə əlaqədar mülkiyyət hüququnu müəyyənləşdirəcəyik. Mən əminəm ki, təkcə bremenlilər deyil,
Almaniyanın bütün sakinləri də Sizin bu addımınızı və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığımızı yüksək
qiymətləndirəcək, münasibətlərimizə hörmətlə yanaşacaqlar. Bu əsərlərin bizə verilməsi ölkələrimizin siyasi,
iqtisadi və mədəni sahədə qarşılıqlı münasibətlərinin daha da inkişaf etməsinə Sizin töhfəniz olacaqdır. Mən
Sizə çox minnətdaram.*
H e y d ə r Ə l i y e v : Azərbaycan 1991-ci ilin sonlarında öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi, suveren dövlət
oldu. Bildirirəm ki, müstəqillik yolu ilə inamla addımlayan Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğu və demokratik islahatların həyata keçirilməsi sahəsində böyük nailiyyətlər əldə edilmiş, Dünya
Birliyi ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün böyük işlər görülmüşdür. Azərbaycan həm də bir sıra
problemlərlə qarşılaşmışdır. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ölkəmiz üçün ən ağrılı problemdir.
Azərbaycan 1988-ci ildən bəri Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzünə məruz qalmışdır. Hazırda atəşkəs
rejiminə əməl olunsa da, ölkəmizin ərazisinin 20 faizi Ermənistanın işğalı altında qalmaqdadır, bu ərazilərdən qaçqın
düşmüş 1 milyondan çox vətəndaşımız hələ də çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır. Bu
münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün Ermənistan prezidenti ilə də birbaşa danışıqlar aparırıq.
Biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını, yerlərindən zorla qovulmuş qaçqınlarımızın doğma
yurdlarına qayıtmasını istəyirik və Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək idarəetmə statusu verməyə
tərəfdarıq.
G e r h a r d Ş r ö d e r: Cənab prezident, nəzərə çarpdırıram ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində münaqişənin tezliklə həll olunması üçün Almaniya öz səylərini artıracaq və Azərbaycanın mövqeyini bundan sonra
da dəstəkləyəcəkdir.
Mən ölkələrimizin bütün sahələrdə əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsindən, yaradılmış birgə
müəssisələrin fəaliyyətinin genişləndirilməsindən, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə
işlənilməsində Almaniya şirkətlərinin də yaxından iştirakından məmnun qaldığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Şröder, səmimi və mehriban görüş üçün Sizə təşəkkürümü bildirir və Sizi
Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
G e r h a r d Ş r ö d e r: Cənab prezident, mən bu dəvəti məmnunluqla qəbul edirəm.

Görüşdə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və AFR kansleri Herhard Şröder arasında bu barədə sənəd
imzalandı.
*
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ATƏT-in PARLAMENT ASSAMBLEYASININ SƏDRİ XANIM HELLE DEN İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ* SÖHBƏTDƏN
İstanbul, «Çırağan sarayı»
19 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım Helle Den. ATƏT-in zirvə görüşünün yüksək səviyyədə, uğurla
başa çatması münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Onu da xüsusi olaraq qeyd edim ki, mən İstanbul
sammitində qəbul olunmuş sənədləri yüksək qiymətləndirirəm.
H e l l e D e n: Səmimi sözlər və mənimlə görüşə vaxt ayırdığınız üçün Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
İstanbul sammitinin keçirildiyi günlərdə nail olduğum müvəffəqiyyətlərə görə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün aparılan birbaşa danışıqlardan
razıyam və belə danışıqları müsbət qiymətləndirirəm.
Gələn ilin aprel ayında Azərbaycana səfər etmək niyyətindəyəm. ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə Sizin
nitqinizi böyük diqqətlə dinlədim və maraqla qarşıladım. Dərin məzmunlu nitqinizdə qaldırdığınız məsələləri
və irəli sürdüyünüz təklifləri yüksək dəyərləndirirəm. Keçiriləcək görüşümüzdə Sizinlə bu barədə ətraflı söhbət
edəcəyik.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə ATƏT-in Parlament Assambleyası çox
böyük maraq göstərir. Cənab prezident, biz münaqişənin tezliklə həll olunması sahəsində Sizə hər cür yardım
göstərməyə, dəstək verməyə hazırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım! Xoş sözləriniz üçün Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması üçün yeddi il bundan əvvəl yaradılmış Minsk qrupu
çərçivəsində müəyyən işlər görülsə də, təəssüf ki, indiyə qədər bir nəticə əldə edilməmişdir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında son vaxtlar birbaşa danışıqlar keçirilsə də münaqişənin sülh
yolu ilə həllində ATƏT-in köməyinə çox böyük ehtiyac duyulur.
ABŞ prezidenti Bill Klintonla, Fransa prezidenti Jak Şirakla, Almaniya kansleri Gerhard Şröderlə, ATƏT-in
icraçı sədri Knut Vollobeklə, Norveçin Baş naziri Kiyel Maqne Bondevik ilə keçirdiyim görüşlərdə bu barədə
ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
ATƏT-in Parlament Assambleyasının da bu məsələyə yaxından kömək göstərməsi vacibdir.
Sizin gələn ilin aprel ayında Azərbaycana səfər etmək niyyətinizi məmnunluqla qarşılayıram. ATƏT-in
Parlament Assambleyasının sədri ilə ölkəmizdə bir çox məsələlər barədə ətraflı söhbət aparacağına əminəm.
Həmin səfərə qədər Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli barədə danışıqlar prosesi davam edəcəkdir.
Bu prosesdə ATƏT-in Parlament Assambleyasının da təsir göstərməsi olduqca zəruridir.
H e l l e D e n: Sizin, cənab prezident, fikirlərinizlə həmrəy olduğumu bildirirəm. ATƏT-in Parlament
Assambleyası bu prosesi irəli aparmaq üçün hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Parlament Assambleyası sülh
prosesini dəstəkləmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcəkdir.
Cənab prezident, hökumətlərin bir-biri ilə danışıq apara bilmədiyi bir sıra məsələlərin həllinə Parlament
Assambleyası və onun üzvləri kömək etmək iqtidarındadır. ATƏT-in Parlament Assambleyasının sülh prosesinə
təsir göstərməsinin vacibliyi barədə Sizin, cənab prezident, fikrinizi bir daha yüksək dəyərləndirirəm.
Mən Sizin ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə İstanbulda keçirdiyiniz çoxsaylı
görüşlərdən məmnunam. ATƏT-in Parlament Assambleyasının tədbirlərində iştirak edən Azərbaycan
parlamenti üzvlərinin həmin görüşlərdə bu mövzuda geniş məlumat verməsi vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım Helle Den. Mən Sizin fikirlərinizlə şərikəm. Azərbaycan Parlamenti
deputatlarının belə tədbirlərdə bundan sonra da fəal iştirak edəcəyini bildirirəm.
H e l l e D e n: Cənab prezident, qarşıdakı işlərinizdə Sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sizinlə Bakıdakı
görüşümü səbirsizliklə gözləyəcəyəm.

ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1999-cu il noyabrın 18-19-da keçirilmiş
İstanbul zirvə görüşündə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov,
Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev, Moldova prezidenti Petru
Luçinski, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ilə də görüşmüşdür.
*
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H e y d ə r Ə l i y e v: Xanım Helle Den, Sizə uğurlar diləyir və Sizi Azərbaycanda səbirsizliklə
gözləyəcəyəm. Sağ olun.
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İSTANBULDAN BAKIYA QAYIDARKƏN TƏYYARƏDƏ
JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
20 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə çatdırdılar ki, siz təyyarədə mənimlə görüşmək, sammitdə və ümumiyyətlə
İstanbulda baş vermiş böyük beynəlxalq hadisələr haqqında qısa məlumat almaq istəyirsiniz.
Təbiidir ki, vaxt çox azdır, çox şeyi demək olmaz. Ancaq onu bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən bu, bəşər
tarixinə daxil olacaq bir hadisədir. Çünki XX əsrin sonunda bu qədər geniş əhəmiyyətli beynəlxalq toplantı,
sammit keçirilir. Güman edirəm ki, XX əsrin sonuna qədər belə bir şey artıq olmayacaqdır.
Bunun ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu, ATƏT-in sammitidir, zirvə görüşüdür. Gördüyünüz
kimi, oraya çox yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri - prezidentlər, baş nazirlər və bir çox beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələri gəlmişdilər.
Siz müzakirələri gördünüz. Amma nəticə bundan ibarətdir: birincisi, xartiya qəbul olundu. 1975-ci ildə
Helsinkidə qəbul olunan sənədlərdən sonra 1990-cı ildə Paris xartiyası qəbul edilmişdir. Bu isə ATƏT-in 25
illik tarixində üçüncü belə sənəddir, İstanbul xartiyasıdır. Bu xartiyanın çox böyük mənası, əhəmiyyəti vardır.
Yəni Avropada təhlükəsizliyin, sülhün, əmin-amanlığın təmin edilməsi üçün bu xartiyada çox lazımlı maddələr
- indiki reallıq, yəni Paris xartiyasından sonra baş vermiş hadisələr və onlara olan münasibət əks olunubdur.
Yenə də deyirəm, burada xartiyanın əsas məğzi olan məsələlər - ölkənin bütövlüyünün, müstəqilliyinin
qorunması, təhlükəsizliyin təmin olunması, sülhün möhkəmləndirilməsi, insan haqlarının qorunması,
demokratiyanın inkişaf etdirilməsi və başqa məsələlər öz əksini tapıbdır.
Ona görə də bu xartiya üzərində çox iş getdi. Biz də Azərbaycanın mənafelərini gələcəkdə təmin etmək
üçün xartiyanın üzərində öz səylərimizi göstərdik və təkliflərimizi həyata keçirə bildik. Şübhəsiz ki, siz onu
oxuyanda tapa bilməzsiniz ki, orada hansı cümlə kimə aiddir. Amma biz bilirik ki, orada cümlələr üzərində
çalışmışıq və onların qəbul edilməsinə nail olmuşuq.
Mən ümumiyyətlə, bu xartiyadan çox məmnunam və hamı bundan məmnundur. Mən bunu ATƏT-in
fəaliyyətinin böyük nailiyyəti kimi qiymətləndirirəm və onun Azərbaycan xalqı üçün də çox böyük əhəmiyyəti
olduğunu bildirmək istəyirəm.
Bilirsiniz ki, ondan sonra siyasi bəyannamə qəbul olundu. Sammitin gedişində müzakirə edilən məsələlər
bu sənəddə əksini tapıbdır. Orada ümumi məsələlər vardır. Amma konkret məsələlər Avropa qitəsinin ayrı-ayrı
ölkələrindəki münaqişələrə - Bosniya və Herseqovina, Yuqoslaviya, Dnestryanı, Ermənistan-Azərbaycan,
Gürcüstan və başqa münaqişələrə, onlara münasibətlərə aiddir. Hesab edirəm ki, orada Azərbaycan haqqında
yazılmış maddə - 20-ci maddə bu günün reallığını əks etdirir və biz bundan məmnunuq.
Keçən sammitdə biz vuruşduq, çarpışdıq və konsensus olmadığına görə yekun sənədinə maddə düşmədi.
Bunun nəticəsində biz ATƏT sədrinin bəyanatını aldıq. Amma biz istədiklərimizin hamısı orada öz əksini tapdı.
Bu dəfəki sammitin bəyannaməsində isə maddə var. Hesab edirəm ki, reallığa görə biz bu maddəni qəbul edirik.
Yəni bizim buna etirazımız yoxdur və həmin maddənin formalaşdırılması üzərində özümüz işləmişik.
İkinci ən böyük hadisə Avropada adi silahlar haqqında qəbul olunmuş, artıq imzalanmış müqavilədir. Mən
yazıçılarla, şairlərlə bu yaxınlarda keçirdiyim görüşdə bu barədə ilk dəfə danışmışdım. Əvvəllər heç vaxt mən
bunu mətbuata verməmişdim. Ancaq bilirsiniz ki, 1990-cı ildə Varşava paktı ilə NATO arasında adi silahlar
haqqında müqavilə qəbul edilmişdi, NATO-nun hansı ölkələrdə nə qədər adi silah saxlaması və Varşava
paktının hansı ölkələrdə nə qədər silah saxlaması müəyyən olmuşdu. Sovet İttifaqı, Varşava paktı dağıldı.
Bilirsiniz ki, 1992-ci ildə bu məsələyə yenidən baxıldı. Rusiya başçılıq etdi, MDB ölkələrinin başçılarını 1992ci il mayın 14-15-də Daşkənddə topladı. Keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olmuş ölkələrin orada kvotaları
müəyyən edildi.
Mən demişəm, bir də təkrar edirəm: Müsavat və başqa təşkilatlar Mütəllibov hakimiyyəti ilə hakimiyyət
uğrunda mübarizə apardı. Mütəllibov istefa verdi, bundan sonra tərəfdarları onu yenidən hakimiyyətə
qaytarmağa çalışdılar və bir günlük qaytardılar. Xalq ayağa qalxdı. Bundan istifadə edən Xalq Cəbhəsi, Müsavat
və onlarla birlikdə olan başqa təşkilatlar burada boğuşan zaman, may ayında bu məsələlər həll edilirdi.
Azərbaycan bizim ekspertlər tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış təklifləri - Cənubi Qafqazda Azərbaycanın
kvotası Gürcüstanla, Ermənistanla bərabər ola bilməz - orada həyata keçirə bilmədi. Çünki oraya Rəhim
Qazıyev getmişdi. O, həm Xalq Cəbhəsinin, həm də Mütəllibovun nümayəndəsi idi. Oraya gedənlərdən biri də
Əzizbəyov idi. Əzizbəyov o vaxt Nazirlər Soveti sədrinin müavini idi, heç bir siyasi hüquqa, yəni siyasi biliyə
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malik olan adam deyildi. Oraya bir də Abbas Abbasov getmişdi. İndi o, izah edir ki, o, elə bunları müşayiət
edirdi. Təəssüf ki, belə hallarda o, müşayiət etmək işləri ilə vaxtilə çox məşğul olubdur. Ancaq o vaxt
Azərbaycana xəyanət edilibdir. Çünki Rəhim Qazıyev Qraçovla sövdələşmişdilər, Ermənistana, Azərbaycana,
Gürcüstana eyni kvota müəyyən olunmuşdu - 220 tank, 220 BMP, nə bilim, nə qədər təyyarə, nə qədər top və
filan.
Biz 4 ildir bunun qarşısını alırdıq. Bax, bu müqaviləni imzalamağa amerikalılar daha çox tərəfdar idilər.
Çünki amerikalılar bunu yenidən imzalamadığı halda Rusiya nəzarətsizlikdən istifadə edərək silahları yayırdı.
Amma biz müqaviləyə razılıq verməyə məcbur olduq və o imzalandı. Bizim kvotamız əvvəl təyin olunduğu
kimi qaldı. Təəssüflər olsun ki, Ermənistanın da öz kvotası var, bundan əlavə, Rusiyanın orada təxminən 170
tankı, hərbi maşınları və sair vardır. Nəzarətdə olmayan bir region kimi Dağlıq Qarabağda olan silahlar bu
müqaviləyə düşmür.
Mən bunu elan etmişəm. Biz amerikalılara həmişə demişik ki, bunu uçota almaq lazımdır. Onlar deyirlər
ki, onda ya gərək Dağlıq Qarabağ bu müqavilənin subyekti olduğuna imza atsın, yaxud da ki, sizin ərazidir - bu,
sizin üstünüzə yazıla bilər. Yaxud, siz deyirsiniz, bu silahlar Ermənistanındır, onda siz etiraf edin ki, bu,
Ermənistanındır, bunu Ermənistanın üzərinə yazaq. Biz çıxılmaz vəziyyətdə idik. Ona görə də biz artıq
müqavimət göstərmədik, bu müqavilə də imzalandı. Bu, sammitin ilk müqaviləsi idi. Ancaq onun əsas nəticəsi,
orada olan mühit, işgüzarlıq, hesab edirəm ki, XX əsrin sonunda dünyada gedən dəyişiklikləri əks etdirir.
Mən bu sammitdən çox məmnunam. Hesab edirəm ki, mənim 1994-cü ildə Budapeştdə, 1996-cı ildə
Lissabonda iştirak etdiyim sammitlərə nisbətən bu, öz məzmununa, qəbul olunan sənədlərə görə çox yüksək
səviyyəli sammit idi. Qardaş Türkiyənin bu sammitin ev sahibi olması və bu sammitin İstanbul sammiti, orada
qəbul edilən əsas sənədlərdən birinin İstanbul xartiyası adlanması və bu toplantının Türkiyədə keçirilməsi
şübhəsiz ki, bizim üçün iftixar hissidir. Türkiyə nəyə qadir olduğunu dünyaya bir daha göstərdi. Əvvəlki
sammitlərdə siz də olmusunuz. Demək istəyirəm ki, burada sammitin işi üçün yaradılmış şərait hamısından
yüksək idi. "Çırağan sarayı" bunun üçün nə qədər uyğun bir yer idi.
Xatirimdədir, Lissabonda bizim üçün taxtadan ayrı-ayrı otaqlar ayırmışdılar, bu otaqda danışanı o birisi
eşidirdi və gedib danışırdı. Ancaq burada çox gözəl şərait yaradılmışdı. Əlbəttə ki, bu da mənim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Çünki mən istəyirəm ki, qardaş Türkiyə bildirsin, dünyaya göstərsin, o, həqiqətən nəyə qadirdir,
nə edə bilər.
Təbiidir ki, Türkiyə bizim üçün qardaş, dost ölkə olduğu üçün Prezident Klintonun beş gündən artıq
Türkiyədə olması, həm Türkiyəni, həm bu ölkənin bəzi tarixi yerlərini ziyarət etməsi, həm də sammitdə fəal
iştirakı - təkcə Klintonun yox, dünyanın başqa böyük dövlətlərinin başçılarının da fəal iştirakı - bizi çox
sevindirir. Dünən axşam Süleyman Dəmirəllə biz bir yerdə yemək yeyirdik. Bilirsiniz ki, mən artıq hava
limanına gəlirdim, siz də hava limanında idiniz. O, mənə telefon edərək dedi ki, mən Klintonu bu dəqiqə yola
saldım, ancaq səninlə görüşmək istəyirəm. Dedim ki, mən yol üstəyəm. Soruşdu ki, nədir? Dedim ki, təyyarə
artıq uçmağa hazırdı. Bildirdi ki, təyyarə sənin təyyarəndi? Dedim ki, bəli. Dedi ki, əmr elə, qoy sabah uçsun.
Mən də bunu etdim. Biz axşam görüşdük, bir yerdə ailəvi yemək yedik, həm sammitin yekunları, həm də BakıCeyhan boru kəməri haqqında ətraflı söhbət etdik.
Burada bizim üçün, Türkiyə üçün və bütün dünya üçün baş verən ən tarixi hadisə Bakı-Ceyhan neft
kəməri müqaviləsinin imzalanması mərasimidir. Bu imzalanma mərasiminin bu qədər yüksək səviyyədə, bu
qədər möhtəşəm, əzəmətli şəraitdə keçməsi, şübhəsiz ki, Bakı-Ceyhan kəmərinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu
bildirir.
Bilirsiniz, orada bir neçə sənəd, dövlətlərarası sənədlər imzalandı. Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan sənədi
Bakı-Ceyhan boru xətti haqqında. Bundan əlavə, bəyannamə imzalandı. O bəyannaməyə həm Klinton, həm də
Nazarbayev imza atdılar, yəni bizdən başqa, bu dövlətlər - Amerika da, Qazaxıstan da, - bir halda ki, o, boru
xətti ilə neft keçirmək istəyir, - bu layihənin həyata keçirilməsi üçün üzərlərinə öhdəliklər götürürlər. Bu da çox
böyük hadisədir. Başqa sənədlər də imzalandı, onları bizim şirkətlər imzaladılar. Böyük bir paket imzalandı. Bu,
tarixi hadisədir.
Siz orada mənim çıxışımı eşitdiniz. Biz beş ildir çalışırıq. Təbiidir ki, hamı bilir bunun əsasını biz
qoymuşuq. Əgər biz "Əsrin müqaviləsi"ni imzalamasaydıq, Bakı-Ceyhan haqqında söhbət ola bilməzdi. "Əsrin
müqaviləsi"ni imzaladıq, onu həyata keçirdik, neft hasil etdik. Hamı, dünya inandı ki, Xəzərdə neft var və
çoxdur, Azərbaycanın nefti həddindən artıq çoxdur. Ona görə də belə bir baha qiymətli kəmərin tikilməsi üçün
qərar qəbul olundu. Bu asan məsələ deyil. Beş ildir biz bundan ötrü çalışırıq. Mən özüm bu barədə nə qədər işlər
görmüşəm, onu dünən dedim. Hər dəfə Türkiyəyə gələndə bunu məndən soruşurdular, - heç kəsdən yox, - BakıCeyhan nə vaxt olacaq? Mən də dedim, oldu!
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Mən çox şadam. Çünki bu gün həm Azərbaycanın hörmətini qaldırdıq, həm Türkiyənin hörmətini
qaldırdıq, həm də dünyaya sübut etdik ki, bəli, Azərbaycanın bəyan etdiyi neft ehtiyatları Xəzər dənizində,
xüsusən Azərbaycan sektorunda var və ondan da artıqdır.
Bilirsiniz ki, sonra Türkmənistan qazının nəqli haqqında da müqavilə imzalandı. Hesab edirəm, bu da çox
əhəmiyyətli bir haldı. Çünki beş-altı ildir ki, Türkmənistan öz qazını haradan keçirmək barədə çalışır. İrandan
keçirmək istədi və Türkiyə ilə müqaviləsi vardı. Amma bu, mümkün olmadı. Sonra bir layihəsi var idi ki,
Əfqanıstan vasitəsi ilə Pakistana keçirilsin. Üç-dörd il bundan əvvəl Amerikanın "Yunokal" şirkətinin
nümayəndəsi mənə dedi ki, biz layihə hazırlamaq istəyirik. Mən dedim ki, siz əcəb işlə məşğul olursunuz.
Soruşdular ki, nə üçün? Dedim ki, bu, mümkün deyildir, - sadəcə, vəziyyəti anlamırsınız. Amma bir-iki ildən
sonra mənimlə yenidən görüşəndə etiraf etdi ki, siz düz deyirsiniz. Ona görə də Türkmənistan qazı satmaq üçün
yol axtarırdı. Buradan da keçməsini həm istəyirdi, həm istəmirdi. Ancaq indi gördü ki, başqa yol yoxdur.
Şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da onlara həm təsir etdi, həm də dəstək verdi. Qaz kəmərinin çəkilməsi
haqqında sənədi də Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə imzaladılar.
Amma eyni zamanda biz ayrıca bir memorandum da imzaladıq. Birinci imzalanmış sənəddə deyilir ki,
gələcəkdə Azərbaycanın qazı da bu kəmərdən keçəcəkdir. Amma əlavə bir memorandum da imzaladıq ki,
Türkiyə öhdəlik götürür ki, gələcəkdə Azərbaycanın nə qədər qazı olsa, onu alacaq və təkcə özü üçün yox,
Avropaya da çıxaracaqdır. Bu da çox böyük hadisədir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz böyük qələbələrlə
geriyə dönürük. Bizim millətimiz, xalqımız, ölkəmiz sevinməlidir ki, belə böyük nailiyyətlər əldə etmişik.
Mən bu sammiti və Bakı-Ceyhan layihəsinin, Xəzər qaz layihəsinin Türkiyədə, İstanbulda imzalanmasını
bir daha xüsusi qeyd edirəm. Türk xalqı kimi, Azərbaycan xalqı buna sevinir. Ona görə də dünən axşamı əziz
dostum Süleyman Dəmirəllə bir yerdə keçirdik və bu nailiyyətləri bir yerdə qeyd etdik. Mənim sizə deyəcəyim
sözlər budur.
J u r n a l i s t: Biz dünən bütün axşamı, gecəni İstanbulu gəzdik. Siz görəydiniz ki, hamı bizi necə
hərarətlə qarşılayırdı. Ən sadə türk adamları küçələrdə, mağazalarda, restoranda Bakı-Ceyhan haqqında
ağızdolusu danışır, sevinirdilər. Mən ömrümdə belə şey görməmişdim. Özü də türk xalqı o qədər də siyasiləşmiş
xalq deyildir. Amma aşağıdan yuxarıya qədər hamı bu hadisəni müzakirə edirdi. Hamı deyirdi ki, bunu Heydər
Əliyev edibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, hamı da bunu bilir. Ona görə də, Türkiyədə Azərbaycana və şəxsən
Azərbaycanın Prezidenti Heydər Əliyevə həmişə çox böyük məhəbbət olubdur. Amma Bakı-Ceyhana görə bu
məhəbbət həddindən artıqdır.
J u r n a l i s t: Özü də inanmırdılar ki, bu layihə barədə saziş imzalanacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bəli, inanmırdılar.
J u r n a l i s t: Viktor Kalyujnı bəyanat verib ki, bu neft kəməri iqtisadi baxımdan sərfəli deyil, siyasi
mülahizələrə əsaslanır.
J u r n a l i s t: Xahiş edirik ikitərəfli görüşləriniz barədə danışasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: İkitərəfli görüşlərim də çox oldu və bunlar çox da səmərəli oldu. Prezident
Klintonla çox gözəl görüşümüz, danışıqlarımız oldu. Bütün məsələlər haqqında, o cümlədən də, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması barəsində danışdıq. Prezident Şirakla çox gözəl
görüşümüz və danışıqlarımız oldu. Almaniyanın Kansleri Şröderlə görüşüm oldu. Bilirsiniz ki, mən bizdə olan
bir-iki rəsm əsərini təqdim etdim. On iki əsərdən ikisi bizdədir, qalanları Nyu-Yorkda saxlanılıb. Mən ona
təsdiq etdim ki, bunlar da sizinkidir. Başqa əlaqələrimiz haqqında, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə
danışdıq.
Bütün bu görüşlərdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət və bu
məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi mövzusu birinci yer tuturdu. Mənim apardığım danışıqların hamısını
bilirsiniz, bunları sadalamaq istəmirəm. Mən bunların hamısını çox uğurlu hesab edirəm. Bir də, güman edirəm
ki, siz mənim sammitdəki çıxışıma diqqətlə baxmısınız. Mən çox sərt çıxış etdim, amma eyni zamanda
konstruktiv çıxış idi. Konstruktivliyi də ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin yaranması
üçün paktın hazırlanmasını təklif etdim. Həm Amerika Birləşmiş Ştatlarını, həm Avropa Birliyini, həm
Türkiyəni, həm Gürcüstanı, həm Ermənistanı, həm ATƏT-in bu işdə marağı olan başqa ölkələrini dəvət etdim
ki, bu paktın hazırlanıb bağlanması üçün səylərini göstərsinlər. Amma şərtlər qoydum. Şərtlər də ondan ibarətdir
ki, Cənubi Qafqazdan bütün silahlar çıxarılmalıdır, ayırıcı xətlər olmamalıdır, təhlükəsizlik təmin edilməli,
terrorizm, etnik təmizləmə, separatizm aradan qaldırılmalı, ikili standartlara, baş vermiş faktlar əsasında
hərəkətlərə yol verilməməlidir. Bunlar çox ciddi məsələlərdir. Mən bunları qaldırdım və hesab edirəm ki,
ATƏT-in üzvlərinin əksəriyyətini Azərbaycanın bu təklifinə cəlb etdik. Bu da çox böyük hadisədir.
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Dağlıq Qarabağ haqqında da kəskin mövqeyimi bir daha bildirdim, Minsk qrupunu tənqid etdim. Amma
Ermənistan prezidenti ilə danışıqlarımızı da müsbət qiymətləndirdim. Mən bu gün də belə fikirdəyəm. Hesab
edirəm ki, bu danışıqlar davam edəcəkdir. İndi həm Minsk qrupu işləyəcək, həm də bu danışıqlar davam edəcək
ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək.
J u r n a l i s t: Deyəsən, birgə bəyanat olmalı idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birgə bəyanat yox. Ancaq biz, Amerikanın xarici işlər naziri xanım Olbrayt,
Fransanın xarici işlər naziri Vedrin, Rusiyanın xarici işlər naziri İvanov, - bir də Ermənistan Prezidenti və
Azərbaycan Prezidenti Minsk qrupunun fəaliyyətini gücləndirmək üçün görüş keçirib müzakirə apardıq. Mən
Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyini üzlərinə dedim və tələb etdim ki, Minsk qrupu fəaliyyətini artırsın. Onlar da
söz verdilər ki, artıracaqlar.
Yəni Azərbaycanın mənafelərini təmin etmək üçün qısa bir müddətdə nə mümkündürsə, mən etdim. Daha
bir sözünüz var?
İndi gedin o ağlayanlara, qara yaylıq bağlayanlara, sonra "yürüş edənlərə" deyin ki, onları İstanbul
küçələrində görmədik. Onlar harada idilər? Gəlib burada nümayiş keçirmək istəyirdilər. Siz bilirsiniz ki, biz
Klinton qalan oteldə yaşayırdıq. Həmin oteldə təkcə Klinton yaşayırdı, bir də Azərbaycan Prezidenti. Biz orada
yaşayırdıq. Siz də oraya gəlib-gedirdiniz, hamınızın imkanı vardı. Yəqin ki, elə bunun özü də Azərbaycana və
Azərbaycan Prezidentinə göstərilən münasibətdir.
J u r n a l i s t: İmzalanma zamanı deyirdilər ki, Klinton gəlməyəcək, olmayacaq, onu burada
gözləməyin, onun nümayəndəsi gələcəkdir. Dedik ki, axı o, Heydər Əliyevə söz vermişdir, məktubunda da
yazmışdır ki, İstanbula şəxsən gələcəkdir. Amma o gələndə hamı rahat oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, onun bayrağı orada idi, belə şey ola bilməzdi. O, bu işdə çox maraqlı bir
şəxsdir, bu məsələnin həll olunması üçün şəxsən çox işlər görübdür. Mən bunu orada öz çıxışımda qeyd etdim,
siz eşitdiniz. Sonra onunla təkbətək görüşümdə də xidmətlərini qeyd etdim. Biz çalışdıq, çox işlər gördük.
Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının, şəxsən Bill Klintonun bu işə daimi dəstəyi olmasaydı və məsələni həyata
keçirmək üçün maliyyə vəsaiti tapmaqdan ötrü onun tədbir görəcəyi barədə bəyanatlar verilməsəydi, təbiidir ki,
bunu etmək bir az çətin olacaqdı. Sağ olun.
.
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BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
20 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Güman edirəm ki, siz televiziya vasitəsilə hər şeyi görmüsünüz, hər şeyi
eşitmisiniz. Ona görə sizə geniş məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Təyyarədə də məni müşayiət edən televiziya,
qəzet jurnalistləri xahiş etdilər, mən təxminən 40-45-50 dəqiqə onlara izahat verdim. Ona görə indi siz məndən
tam geniş məlumat almaq istəyirsinizsə, bu, mənim vaxtımı çox alacaqdır. Ancaq onu qeyd edə bilərəm ki,
İstanbul sammiti dünya tarixində, XX əsrdə ən böyük hadisələrdən biridir və ATƏT-in XX əsrdə son
sammitidir, bundan sonra daha olmayacaqdır. Bunun da İstanbulda keçməsi, şübhəsiz ki, Türkiyə üçün və
Türkiyənin dostu olan bir ölkə kimi bizim üçün də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki orada qəbul olunmuş
sənədlər artıq İstanbul sənədləri adlanacaqdır. Bu, zahiri tərəfi, yəni xarici tərəfi. Daxili tərəfi də ondan ibarətdir
ki, çox məzmunlu bir sammit oldu - həm məsələlərin müzakirə edilməsi, həm qəbul olunan sənədlərin sayı, həm
də onların dünya üçün əhəmiyyəti və məzmunu.
Bilirsiniz ki, orada üç sənəd qəbul olundu. Birincisi - İstanbul xartiyasıdır. 1975-ci ildə Helsinki
xartiyasından sonra 1990-cı ildə Paris xartiyası qəbul edilmişdir. İndi isə - 1999-cu ildə İstanbul xartiyası qəbul
olundu. Bu xartiya dünyada sülhün, təhlükəsizliyin təmin olunması, bu gün dünyada olan reallıqlara söykənərək
və Helsinki aktından sonra dünyanın inkişaf etməsi, müstəqil dövlətlərin yaranması - çünki Paris xartiyası qəbul
olunanda hələ indiki müstəqil dövlətlər yox idi, nəinki Sovetlər İttifaqından ayrılmış ölkələr, eyni zamanda,
Şərqi Avropa ölkələri də hələ Varşava paktının içində idilər - ona görə də bu, reallıqlara söykənən bir xartiyadır.
Xartiyanın əsas mənası, məqsədi Avropada sülhü təmin etmək, əmin-amanlığı təmin etmək, təhlükəsizliyi təmin
etmək, ölkələrin ərazi bütövlüyünü qorumaq və baş vermiş ixtilafları, münaqişələri sülh yolu ilə həll etmək,
demokratiyanı inkişaf etdirmək, insan haqlarına xüsusi fikir vermək və s. - bax, bu məsələlərdir. Yəqin ki, bizim
mütəxəssislər bu xartiya haqqında sonra sizə geniş məlumat verəcəklər.
Bu xartiyanı Azərbaycan imzaladı, mən Azərbaycanın xalqı adından, Azərbaycanın dövləti adından
imzaladım. Hesab edirəm ki, imzanı, Azərbaycanın imzasını tarixi bir sənədə qoymuşam. Çünki Azərbaycanın
imzası keçmişdə heç bir yerdə yox idi. Siz bilirsiniz ki, indi, müstəqillik əldə edəndən sonra mən bir çox
yerlərdə Azərbaycanın adından belə beynəlxalq sənədlərə imzalar atmışam. Bunların içərisində ən mühümü
İstanbul xartiyasıdır.
İkinci sənəd Avropada adi silahlar haqqında sənəddir. Mən bu yaxınlarda Azərbaycanın hörmətli şairləri,
yazıçıları ilə görüşərkən bu barədə bir az izahat vermişdim. Çünki bizim ictimaiyyətimizin bu müqavilə
haqqında az məlumatı var və ictimaiyyətdə bu barədə heç vaxt müzakirə getməmişdir.
Ancaq biz özümüz Azərbaycan dövləti olaraq dörd ildən artıqdır ki, bu məsələ ilə məşğul idik və öz
mövqelərimizi qorumağa çalışırdıq.
Avropada adi silahlar haqqında bu müqavilə 1990-cı ildə NATO ilə Varşava paktı arasında imzalanıbdır.
Ona görə imzalanıb ki, hər bir tərəf o biri tərəfin adi silahlarının həm miqdarını, həm də yerləşdiyi regionları
müəyyən etsin, beləliklə də təhlükəsizlik təmin edilsin. Ancaq Varşava paktı dağılandan sonra və ondan sonra
da Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra, Sovetlər İttifaqına mənsub olan respublikalar dövlət müstəqilliyini əldə
edəndən sonra şübhəsiz ki, bu müqavilə pozulmuş hesab olunur. Ona görə də Amerika tərəfi, yəni NATO tərəfi
çalışırdı ki, bu müqaviləni yeniləşdirsin. Bunun üçün onlar, yəni NATO tərəfindəki kvotalar məlum idi. Ancaq
keçmiş Sovetlər İttifaqının ərazisində silahlar harada nə qədər olmalıdır - bunu müəyyən etmək lazım idi, bu,
tələb olunurdu.
O vaxt - 1992-ci ilin may ayının 14-15-də MDB üzvü olan dövlətlərin nümayəndələri Daşkənddə
toplaşmışdılar və bu məsələni müzakirə edirdilər. Amma bu, elə bir gündə müzakirə olunmamışdı. Bu məsələ
müzakirə olunan zaman hər bir dövlət öz nümayəndə heyətini göndərmişdir. Orada bu müqavilənin
hazırlanması prosesi gedirdi.
O vaxt Azərbaycanda hakimiyyətsizlik olduğuna baxmayaraq, daxildə hakimiyyət mübarizəsi getdiyinə
baxmayaraq, Azərbaycanın da ekspertləri gedib Daşkənddə bu barədə işlər görmüşdülər və mənə indi verilən
məlumatlardan bəlli olur ki, Azərbaycan ekspertləri - indi onlar aşağı vəzifəli insanlardır - orada vətənpərvərlik
göstəriblər, Azərbaycanın mənafelərini müdafiə etməyə çalışıblar və sübut ediblər ki, bu kvotalar müəyyən
ediləndə Cənubi Qafqazda Azərbaycan ilə Gürcüstanın və Ermənistanın kvotaları fərqli olmalıdır. Azərbaycan
həm ərazisinə görə, həm də əhalisinə görə digər iki respublikadan böyükdür. Ona görə də Azərbaycana daha çox
kvota verilməlidir və buna nail olublar. Ekspertlər səviyyəsində Azərbaycana təxminən 415, ya 420 tank, o
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qədər də BMP, o qədər də top, ümumiyyətlə, beş növ silah nəzərdə tutulurdu. Ancaq təəssüflər olsun ki, bir
tərəfdən Azərbaycanın rəhbərləri və ikinci tərəfdən o rəhbərlərə müxalifət çıxıb hakimiyyəti ələ keçirən
qüvvələr o həlledici dövrdə Azərbaycanın sabitliyini saxlaya bilməmişlər.
Bilirsiniz, o dövr - Sovetlər İttifaqının dövrü keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olmuş hər bir ölkə üçün, xalq
üçün çox əhəmiyyətli idi. Çünki Sovetlər İttifaqının bu qədər tezliklə dağılmasını heç kəs gözləmirdi, heç kəs
təsəvvür edə bilməzdi. Bu dağılma prosesi gedirdi. Amma heç kəs təsəvvür edə bilməzdi ki, birdən-birə
Sovetlər İttifaqı dağıla bilər. Demək, bu dağılan kimi hər bir ölkə, hər bir dövlət müstəqilliyini aldı. Bu
müstəqillik də elan olunmuşdu.
Məsələn, Azərbaycan bu prosesi görürdü. Düzdür, Azərbaycan burada təşəbbüskar deyildi. Çünki
Azərbaycan 1991-ci ilin mart ayında keçirilən sessiyada Sovetlər İttifaqının, SSRİ-nin saxlanılması haqqında
referendumu dəstəklədi və Azərbaycanda doxsan neçə faiz səs toplandı ki, azərbaycanlılar hamısı istəyirlər ki,
Sovetlər İttifaqı yaşasın. Bir neçə başqa respublika isə bunu etmədilər. Amma SSRİ çoxluq əldə etdiyinə görə
qərar qəbul etdi ki, SSRİ-yə daxil olan respublikalar SSRİ-nin saxlanmasını istəyirlər. Bu mart ayının 17-də
oldu. Amma avqust ayında Moskvada qiyam və onunla əlaqədar hadisələr oldu. Ondan sonra isə dərhal bir neçə
ölkə öz müstəqilliyini elan etdi. Məsələn, sentyabrda elan edən oldu.
Amma Azərbaycan hələ yenə də qorxurdu. Deyirdi ki, hələ bəlkə SSRİ-nin tərkibində qalmaq lazımdır.
Ona görə də demək olar ki, başqa ölkələrdən ən gec - oktyabr ayının 18-də müstəqillik haqqında Konstitusiya
aktı qəbul olundu və o qərarla da təyin edildi ki, dekabr ayının 30-da referendum keçiriləcəkdir. Nə üçün
referendum keçiriləcəkdir? Əgər mart ayında bunlar o referendumda Sovetlər İttifaqının, SSRİ-nin
saxlanılmasına camaatın səsini süni olaraq toplayıb verməsəydilər, indi SSRİ-dən ayrılmaq üçün nə
referendum? Müstəqilliyini elan etdin, qurtardı getdi! Bu referendum da dekabrın 30-da keçirildi. Demək,
hüquqi nöqteyi-nəzərdən belə çıxır ki, Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini 1991-ci ilin dekabr ayında aldı.
Ancaq biz oktyabrın 18-də Konstitusiya aktının qəbul olunmasını əsas götürürük.
Yəni bu proseslər gedirdi, həm hakimiyyətdə olan qüvvələr, həm də müxalifətdə olan qüvvələr gərək
Azərbaycanın milli mənafeləri haqqında düşünəydilər, bir-biri ilə vuruşmaq, dava etmək, hakimiyyət mübarizəsi
aparmaq haqqında yox. Bu vaxt bir tərəfdən də Ermənistanla müharibə gedirdi, torpaqlarımız işğal olunurdu.
Bilirsiniz ki, həmin o may ayında Azərbaycanın başına nə kimi fəlakətlər gəldi. Həmin may ayında
müxalifət - Xalq Cəbhəsi, Müsavat və onların ətrafında toplaşan adamlar xalqı öz arxası ilə aparırdılar. Çünki
xalq o vaxtlar hakimiyyətdən o qədər narazı idi və həqiqətən müstəqillik istəyirdi - kim meydana çıxırdı, onun
dalınca gedəcəkdi və getdi. Amma o vaxt, may ayında bu vuruşmanın nəticəsi nə oldu? May ayının 8-də
ermənilər Şuşanı işğal etdilər.
O vaxt da mənə demişdilər və indi də mən Ermənistanın nümayəndələri ilə, xüsusən prezident Koçaryanla
- o zaman Stepanakertdə oturmuş adamdır - danışıqlar aparıram. O dedi ki, Şuşanı biz işğal etmədik. Sadəcə,
Şuşanı azərbaycanlılar tərk edib getdilər, biz də gəldik ora. O, mənə danışır ki, orada kilsə vardır, - bilirsiniz, o
kilsə də bərpa olunmuşdur. O vaxtlar, bizim vaxtımızda bərpa işi qurtarmışdı, - deyir o kilsədə o qədər silah var
idi ki, onlarla bütün Stepanakerti dağıtmaq olardı. Biz gəldik, silahların hamısını götürdük və ondan sonra
başladıq hərəkət etməyə.
Amma Azərbaycanda nə var idi bu vaxt? Hakimiyyət mübarizəsi gedirdi. Mütəllibov yenidən hakimiyyətə
qayıtmaq istəyirdi, müxalifət onun qarşısını alırdı və nəhayət, ayın 15-də də həmin o məlum hadisələr baş verdi.
Ayın 15-də də Azərbaycanın müqəddəratı Daşkənddə həll olunurdu. Görün, ona biganə qaldılar. Rəhim Qazıyev
satqınlıq etdi, xəyanət etdi. Getdi, Qraçovla sövdələşdi və onlar tələb edən, Rusiya tələb edən - bizim
ekspertlərin tələbi qaldı - sənədə imza atıldı. Özü də həmin o Əzizbəyov buna imza atdı. Onlar Azərbaycan
xalqına böyük xəyanət ediblər.
Bundan üç gün sonra - ayın 17-də yenə də hakimiyyət mübarizəsi gedirdi. Bilirsiniz ki, mayın 18-də Ali
Sovetin sessiyası keçirilirdi. Xalq Cəbhəsi Ali Soveti əlinə keçirmək istəyirdi və o vaxt İsa Qəmbəri Ali Sovetin
sədri seçdilər. O gün də Laçın işğal olundu. Bəli, həmin o gün Laçın işğal olundu. Çünki onlar hamısı burada
hakimiyyət mübarizəsi ilə məşğul idilər, orada da rayonlar işğal edilirdi.
Beləliklə, o vaxt edilən xəyanət, şübhəsiz ki, bizə böyük bir zərbə olubdur. Azərbaycanın hərbi
potensialına zərbə olunubdur. Bunu sizə ona görə deyirəm ki, dörd il bundan öncə amerikanlılar bu müqavilənin
yeni şəraitə uyğunlaşdırılması prosesini başlayarkən biz bunun qarşısını alırdıq. Məqsədimiz də o deyildi ki,
bunun uyğunlaşdırılmasına yol verməyək. Məqsədimiz ondan ibarət idi ki, biz çalışırdıq müqavimət göstərək,
çalışırdıq ki, kvotamızı artıraq. Amma bizim kvotamızı artırmadılar.
Mən keçən dəfə demişdim, - Lissabon sammitindən əvvəl Amerikanın böyük nümayəndə heyəti gəldi.
Bizdən nə qədər xahiş etdilər biz buna razı olmadıq. Mənə Lissabonda ən yüksək səviyyədə nə qədər müraciət
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etdilər, mən buna razı olmadım. Amma ondan üç il keçibdir. Nə edək? İndi bu müqavilənin yeni şəraitə
uyğunlaşdırılmaması, şübhəsiz ki, təhlükəni daha da artırır. Yəni Rusiya, məsələn, Şimali Qafqazda bu kvotadan
artıq silah saxlayır. Amma orada, o müqavilədə cinahlar məsələsi vardır - hansı cinahda nə ola bilər. Məsələn,
cənub cinahında Rusiya nə qədər silah saxlaya bilər. Həddindən artıq silah saxlayır. İndi, bu müqavilə
imzalanandan sonra, şübhəsiz ki, hər şey qanunlaşdırılmalıdır. Ona görə də bu müqavilənin imzalanmasına biz
razılıq verdik və bu müqavilə imzalandı.
Hesab edirəm, indi biz burada ağır vəziyyətdə olmağımıza baxmayaraq - əgər mənim çıxışımı
dinlədinizsə, orada dedim, - Azərbaycan, bizim region hərbiləşdirildiyi halda, hərbi silahla doldurulduğu bir
halda və nəzarət olmayan - yəni Dağlıq Qarabağı deyirəm - bölgədə həddindən artıq silah olduğu halda biz
kvotamızın az olmasına baxmayaraq belə bir müqavilənin imzalanmasına səs vermişik və imzalayırıq. Demək,
bu da əsas sənədlərdən biridir, imzalandı. Hesab edirəm ki, bu da sammitin ən gözəl nəticəsidir.
Üçüncüsü, siyasi bəyanat, siyasi bəyannamə. Bu, hər sammitdə qəbul olunur. Orada bugünkü reallıqlar
əks olunur - harada hansı münaqişə var, harada hansı məsələlər olmalıdır və s.
Bilirsiniz ki, Lissabon sammitində biz çox mübahisə apardıq ki, bizi qane edən sənəd, maddə qəbul
olunsun. Ermənistan buna konsensus vermədi. Mən isə bütün sənədə konsensus vermədim. O maddə, yəni biz
istədiyimiz maddə oradan çıxarıldı. Amma mən bütün sənədə konsensus vermədiyimə görə həmin o maddənin
məzmunu, müddəaları ondan geniş şəkildə ATƏT-in sədrinin bəyanatında əks olundu. Bu bəyanat da 53
dövlətin səs verməsi ilə qəbul edildi.
Bu dəfə belə bir mübahisə aparmağa ehtiyac yox idi. Orada bizim bugünkü reallığı nəzərə alaraq, hesab
edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa görüşləri yüksək qiymətləndirilir. Onu bir çox
natiqlər çıxışlarında da dedilər və orada da yazılıbdır ki, bu, Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bərabər, məsələnin
sülh yolu ilə həll olunmasına bizi yaxınlaşdırır.
Mənim çıxışımı siz eşitmisiniz, oxumusunuz. Mən çox sərt çıxış etdim. Eyni zamanda çox konstruktiv
çıxış etdim və konstruktivlik də ondan ibarətdir ki, mən təklif etdim ki, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və
əməkdaşlıq paktı yaransın. Bu, ciddi bir məsələdir. Mən orada onun şərtlərini də dedim. Yəqin o şərtləri
oxumusunuz. Həmin o şərtlər ki, buradan xarici silahlar tamamilə çıxarılmalıdır və ilkin standartlara yol
verilməməlidir, terrorizmin, ekstremizmin, separatizmin və s. - bunların qarşısı alınmalıdır, münaqişələr sülh
yolu ilə həll olunmalıdır, baş vermiş faktlar əsasında qərarlar qəbul edilməməlidir. Mən bunu bir çox
müddəalarla bağladım. Güman edirəm ki, indi biz bu sahədə öz işimizi aparacağıq. Çünki belə bir paktın qəbul
olunması, şübhəsiz ki, Cənubi Qafqazda münaqişələrin aradan götürülməsini təmin etməlidir. Biz bunu
edəcəyik.
Bu da siyasi bəyannamə - üç əsas sənəd.
Yekunlaşdıraraq onu demək istəyirəm ki, hesab edirəm, bu, çox müsbət nəticəli bir sammitdir. Mən
bundan çox məmnunam və hamı, iştirakçılar da məmnundur. Belə bir məmnunluqla da biz bir-birimizdən
ayrıldıq.
Ancaq orada bizim üçün və Türkiyə üçün, bizim bölgə üçün daha da böyük əhəmiyyət kəsb edən tarixi bir
hadisə baş verdi ki, o da Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında müqavilənin imzalanması idi. Müqaviləni
Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan imzaladılar. Sonra dövlətlərin öhdəliyinə dair siyasi bəyannamə imzalandı.
Bunu prezident Klinton imzaladı. Nazarbayev də Qazaxıstanın bizim bu Bakı-Ceyhan xəttinə qoşulması barədə
bəyanat verdi, o da imzalandı. Bir çox başqa sənədlər də imzalandı. Beş il öncə bizim başladığımız iş indi öz
nəticəsini verdi. Əgər eşitmisinizsə, - mən orada çıxışımda da dedim, - "Əsrin müqaviləsi»ni yaratmasaydıq,
Bakı-Ceyhan olmayacaqdı. Amma Bakı-Ceyhanı da beş il müddətində həyata keçirmək üçün çox böyük
maneələrin qarşısını aldıq, çox işlər gördük. Nəhayət, buna nail olduq. Bu, bizim üçün böyük bir hadisədir həm Azərbaycan üçün, həm Türkiyə üçün. Eyni zamanda, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi olmasaydı
və bu barədə fəal iştirakı olmasaydı, bunu etmək mümkün deyildi. Çünki bunun əleyhinə çox qüvvələr var idi.
Türkmənistan qazının Xəzər dənizindən, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyəyə keçməsi barədə Xəzər qaz
kəmərinin layihəsi vardır. O da çoxdan hazırlanırdı. Bunu da imzaladıq. Orada da mənafelərimiz təmin olunub
ki, bizim qazımız da o kəmər vasitəsilə keçəcəkdir. Əlavə bir memorandum da imzalandı ki, gələcəkdə Türkiyə
həm özü üçün, həm Avropaya keçirmək üçün Azərbaycandan qaz almağı öz öhdəsinə götürür.
Mənim bir çox ikitərəfli görüşlərim oldu, onları da bilirsiniz. Yəqin ki, qəzetlərdə verəcəklər, yazacaqlar.
Prezident Klinton ilə, Prezident Şirak ilə, Almaniyanın kansleri Şröder ilə, İsrailin Baş naziri ilə, prezidentlər
Şevardnadze, Kuçma və Nazarbayev ilə - bizim bu dostlarımızın hamısı ilə, Avropa Birliyinin yeni sədri Prodi
ilə çox əhəmiyyətli danışıqlarımız oldu, görüşlərimiz oldu. Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəllə bir neçə
dəfə və dünən axşam da, sammit qurtarandan sonra biz bir yerdə oturduq, çox ətraflı söhbətlər etdik. Bunların
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hamısı ilə də, bu görüşlərdə əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması
məsələsi idi və burada da mən həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm Fransanın həmsədrlər kimi dəstəklərini
hiss edirəm, görürəm. Orada ayrıca bir görüş də keçirildi: həmsədr olan ölkələrin xarici işlər nazirləri - ABŞ-ın
dövlət katibi xanım Olbrayt, Fransanın xarici işlər naziri Vedrin, Rusiyanın xarici işlər naziri İvanov və bir də
Azərbaycan, Ermənistan prezidentləri. Orada da biz müzakirə apardıq. Düzdür, bu, qapalı müzakirədir. Hər
halda qısa bir zamanda çox işlər gördük və bunların da hamısını Azərbaycan xalqının naminə gördük. Bunları
siz daha da dəqiq, daha da ətraflı televiziyada, mətbuatda görəcəksiniz.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, Sizcə, İstanbul sammiti Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll
olunması sahəsində aparılan danışıqlara yeni təkan verəcəkmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mütləq verəcəkdir. Elə mənim də gördüyüm iş bundan ibarətdir.
J u r n a l i s t: İstanbul bəyannaməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qeyd olunmamasını necə
qiymətləndirirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, birincisi, o, keçən sammitdə qeyd olunubdur. İkincisi, qəbul olunmuş
xartiyada bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünün təmin olunması, - indi mən o incəlikləri sizə demək istəmirəm,
onu sonra izah edəcəklər, - hətta orada bizim təklifimizlə yazılıbdır ki, məsələn, o yerlərdə ki milli azlıqlar var,
özünüidarəetmə, yəni öz hüququnu müəyyənetmə var, bu, heç vaxt ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır. Bunlar
hamısı vardır. Ona görə burada onun bir daha yazılmasına, sadəcə, ehtiyac yox idi.
Görürəm ki, daha başqa bir sualınız yoxdur. Mən təəccüb edirəm. Yəqin ki, mən sizə geniş danışıram və
sual verməyə imkan vermirəm. Gələn dəfə heç bir şey deməyəcəyəm, deyəcəyəm ki, sual verin. Ancaq
suallarınıza cavab verəcəyəm.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq barədə təklif qəbul olundumu?
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənubi Qafqaz ölkələrinin iqtisadi forumu məsələsini Amerika təklif eləmişdi. Bu
təklif ilə mənim yanıma gəlmişdilər - əgər xatirinizdədirsə, bu, televiziya vasitəsilə verildi. Amerikanın
nümayəndəsinə mən qəti olaraq etiraz etdim. Amma bu, orada da, o bəyannamədə var idi. Biz onu çıxartdıq.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, İstanbul sammitində Azərbaycan ilə Ermənistan arasında hansısa sazişin
imzalanacağı nəzərdə tutulurdumu?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən çoxdan demişəm ki, heç nə imzalanmayacaqdır. Müxalifət iki-üç
ay hay-küy saldı. Bilirəm ki, çoxunuz onlara mənsubsunuz. Qəzetlər yazırdı, o yazırdı, bu yazırdı ki,
Azərbaycan batacaq, saziş imzalanacaq, Qarabağ müqavimət hərəkatı yaradaq, qara örpəkli qadınlar küçələrə
çıxsınlar, nə bilim, gedib İstanbulda nəsə etsinlər. Mən gedəndə sizə dedim axı, - onların heç birini Biləcəridən
o tərəfə heç kim tanımır. Amma mən İstanbulun küçələrində onlardan bir adam görmədim. Mən gedəndə sizə
dedim ki, heç bir şey imzalanmayacaqdır. Bu, əvvəldən də nəzərdə tutulmamışdı. Sadəcə olaraq, bunu ayrı-ayrı
müxalifət qüvvələri uydurdular, ortaya atdılar ki, özləri üçün bir müddət siyasi məşğuliyyət tapsınlar. İndi
bunlar özlərinə məşğuliyyət tapa bilmirlər. Görək bundan sonra hansı məşğuliyyəti tapacaqlar.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, indi də sazişin imzalanmasını onlar öz nailiyyəti hesab edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəlkə onlar elə dünyanın fırlanmasını da öz nailiyyətləri hesab edirlər ki, onlara
görə dünya fırlanır? Sağ olun.
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DAHİ MUSİQİÇİ MSTİSLAV ROSTROPOVİÇ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
22 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əzizim Slava, - biz sizə bu cür müraciət etmək barədə razılığa gəlmişik, - şadam
ki, siz yenidən doğma torpaqda, Azərbaycandasınız. Bilirsiniz ki, biz sizi burada qarşılamağa həmişə şadıq.
Xoşdur ki, siz sözünüzə əməl edirsiniz. Bu, ən başlıcasıdır.
Sözün düzü, siz hər il Azərbaycana gəlmək və burada ustad dərsləri keçmək, başqa işlərlə məşğul olmaq
niyyətində olduğunuzu bildirdikdə, şübhəsiz ki, mən bunu çox böyük məmnunluqla və böyük fərəhlə
qarşılamışdım. Amma düşünürdüm ki, siz bu qədər məşğul olduğunuz halda, bütün dünyanı əhatə edən iş
cədvəliniz çox sıx olduğuna görə, - bir gün bir ölkədə, başqa gün ayrı ölkədə, üçüncü gün üçüncü ölkədə
olursunuz, - bunlar qeyri-real haldır. Ancaq siz sözünüzə əməl edən adamsınız. Sübut edirsiniz ki, siz
planlaşdırdığınızı yerinə yetirirsiniz. Mən buna çox şadam. Bu, bizim üçün, ictimaiyyətimiz üçün, - özü də təkcə
musiqi ictimaiyyətimiz üçün yox, - böyük sevincdir, böyük hadisədir.
Siz bizim həmyerlimizsiniz, sizi Azərbaycanla çox şey bağlayır. Amma sizinlə Azərbaycan arasında
qarşılıqlı münasibətlərdə böyük fasilə olmuşdu. Buna görə də çoxları bütün bu işi müəyyən dərəcədə unutmağa
başlamışdı. Lakin burada sizin yubileyinizi qeyd etmək üçün mənim dəvətimlə buraya gəldiyiniz vaxtdan bəri
öz vətəninizlə, doğma torpağınızla münasibətlərinizdə yeni mərhələ başlandı. Şadam ki, bu mərhələ çox gözəl
nəticələr verir və nəzərdə tutulmuş nə varsa, hamısı həyata keçir, yerinə yetirilir. Bu, olduqca xoşdur.
İndi bizim insanlar müxtəlif televiziya kanalları ilə gah bir, gah da digər ölkədə sizin ifanızı görərkən
deyirlər - bax, bizimkidir, bizimkidir! Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda Berlin divarının uçurulmasının on illiyi
qeyd edilərkən, - bu isə çox böyük hadisə idi və biz onu ancaq televiziya ilə müşahidə edə bildik, - orada çox
böyük orkestrin sizin rəhbərliyiniz altında çaldığını, sizin özünüzün ifanızı gördükdə, açığını deyim, mən
heyran qalır və fəxr edirdim ki, Slava yenə də böyük şöhrətə malikdir. Mən bütün bunları televiziya ilə
gördükdə çox şad oldum.
Yaxşı ki, siz bizə yenə də gəldiniz, biz üz-üzə oturub söhbət edə bilərik. nəinki söhbətinizi, həm də
müsiqinizi dinləyə bilərik. Mən sizi salamlayıram.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bilirsinizmi, sözümə nə üçün əməl edirəm? Ona görə ki, necə deyirlər,
kişi, əsl kişi belə olmalıdır. Bax, buna görə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz əsl kişisiniz. Bizim Azərbaycanda kişi sözü çox tutumlu sözdür. Bir var ki, «kişi»
sözünü elə-belə deyəsən. Amma sözün əsl mənasında «kişi» o deməkdir ki, bu adam sözü bütöv adamdır,
sözünün sahibidir, kişilərə xas hər cür ləyaqətə, keyfiyyətlərə malikdir, sözü ilə əməli birdir.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Əlbəttə, deməliyəm ki, buraya bir həftəliyinə gəldiyimə hamı
təəccüblənir. Mən buraya gəlmək üçün bir neçə konsertimi təxirə salmışam. Amma sözümə əməl edirəm.
Berlin divarının dağılması yubileyindən sonra çox çətin dövrüm oldu. Fransada – Lilldə iki konsert, Parisdə
bir konsert verdim, bundan sonra İsraildə konsertlə çıxış etdim, oradan Monakoya yollandım, burada daha bir
ordenlə təltif olundum. Lakin konsertlərdə çıxış edərkən düşünürdüm – Allaha şükürlər olsun ki, tezliklə Bakıya
gedəcəyəm. Odur ki, bizim, Azərbaycan Aviasiya Şirkətinin təyyarəsinə minəndə bu, mənim üçün bayram idi.
Buraya gəlib köhnə dostlarımın hamısını gördüm, elə bu gün ustad dərsi keçdim. Sizdə çox istedadlı uşaqlar
var, çox istedadlı. Yadınızdadırmı, o vaxt mən burada olarkən bir skripkaçı qız ifa etdi? Zənnimcə, o, Sizin
köməyinizlə pul aldı ki, gedib Amerikada oxusun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Onun adı nə idi? Rakçeyeva.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Sentyabrın 23-də mən Nyu-Yorkda yeni mövsümü açarkən, - orada
böyük bayram idi, - mən onu tapdım. O, Culian məktəbində oxuyur və böyük uğurlar qazanır. Mən orada
hamıya dedim ki, bu qızdan muğayat olun, mənim qarşımda hesabat verəcəksiniz.
Gördüyünüz kimi, hər şey yaxşıdır. Musiqi sarıdan sizdə burada hər şey olduqca yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şübhəsiz ki, sizin dərsləriniz, ustad dərsləri, bəlkə də kimlərəsə göründüyü kimi, adi bir
iş deyildir.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bu dərslər konsertlərdən çətindir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Məhz sizin ustad dərsləriniz çox görkəmli işdir. Ona görə də kim sizin şagirdiniz
olmaq və sizdən mümkün olan hər şeyi öyrənmək şərəfinə nail olursa, bu, onun üçün, şübhəsiz, böyük səadətdir.
Sizinlə musiqidə təmasda olanlar üçün, - əlbəttə, istedadı varsa, siz isə istedadsız adamları yaxın buraxmazsınız,
- gələcəyə yol açılır.
Sizin proqramınızı bilirəm, yaxşı proqramdır. Əlbəttə, mən həmişə istəyirəm ki, siz burada daha çox olasınız.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Ayın 29-da Amsterdamda məşqim var. Buradan - Bakıdan Parisə, oradan
isə dərhal Amsterdama gedəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Slava, bir sözlə, mən şadam. Yeri gəlmişkən, biz Jak Şirakla İstanbulda görüşərkən
hər ikimiz sizi xatırladıq.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bəs o, buraya nə vaxt gələcəkdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: O, gəlməyə hazırlaşırdı. Onun Ermənistana da, Gürcüstana da, Azərbaycana da səfəri
nəzərdə tutulmuşdu. Lakin Ermənistanda Ter-Petrosyan istefaya getdikdən və indiki prezident seçildikdən sonra
o, mənə zəng vurub dedi: «Sözün düzü, mən artıq belə bir vəziyyətdə gələ bilmərəm. Əgər Sizə gəlsəm və
Ermənistana getsəm, bu, başa düşülməz. Bununla bərabər, indi Ermənistana səfərim sadəcə, alınmır». Buna görə
də o, səfərini təxirə salmışdır. Bilirsinizmi, o, ideal insandır, alimdir. Onunla nə qədər çox ünsiyyətdə oluramsa,
necə səmimi və açıq qəlbli insan olduğuna bir o qədər çox əmin oluram. Bundan əlavə, böyük təcrübəyə malik
görkəmli dövlət xadimi, siyasi xadimdir. O, sadəcə olaraq səmimi, həm də sözü bütöv insandır. O, mənə zəng
vurdu və bunu izah etdi. Mən başa düşdüm və hesab edirəm ki, onun səfəri üçün şərait yaranmasına vaxt
gərəkdir. O isə gələcəkdir.
Biz onunla İstanbulda görüşdük. Həmişəki kimi, yenə də çox ətraflı, çox səmimi və dostcasına söhbətimiz
oldu. Biz onunla sizi xatırladıq.
Mən İtaliyanın sabiq Baş naziri Romanno Prodi ilə görüşəndə də sizi xatırladım. Parisdə sizin yubileyinizdə
biz onunla birlikdə olmuşduq, yanaşı oturmuşduq. İndi o, Avropa Birliyinin bütün iqtisadi məsələləri həll edən
Avropa Komissiyasının sədridir. İndi həmin vəzifədədir, - bu, böyük beynəlxalq vəzifədir. Mən onunla əvvəlcə
Romada, o, Baş nazir olarkən görüşmüşdüm. Sonra isə biz Parisdə, sizin 70 illiyinizi qeyd edərkən görüşdük.
İndi də İstanbulda görüşdük. Mən ona Slavanın yubileyindəki görüşümüzü xatırlatdıqda, o sevindi.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: O, çox mehriban insandır.
Siz bilirsinizmi ki, Jak Şirak buraya gəlməli olarkən mən ondan Parisdə məktub aldım. O, məni Fransa
nümayəndə heyətinə rəsmən daxil etmişdi. Mən onda düşündüm ki, biz muzey...
H e y d ə r Ə l i y e v: Lakin bu olacaqdır.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Mən onun yadına salaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vaxt gələcək və bu da olacaqdır.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Heydər Əliyeviç, Sizə ağrılı bir sual vermək olarmı? Bilirsinizmi, burada
qaçqınlar olmasından çox üzülürəm. Bu məsələnin həllinin bir perspektivi varmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, Slava, bu ağrılı məsələdir, mənim ürəyimdə bir yaradır.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Mənim də ürəyimdə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, mənim ürəyimdə bir yaradır. Doğrudur, aprel ayında ürəyimdə cərrahiyyə
əməliyyatı apardılar, özü də çox uğurla. Bu yara sağaldı. Amma qaçqınların taleyi və vəziyyəti ilə,
Azərbaycanın indiki ağır vəziyyəti, ərazimizin 20 faizinin işğal edilməsi, öz yerlərindən qovulmuş bir milyon
insanın olması ilə bağlı yara isə qalmaqdadır. İnanın ki, mən bu barədə nəinki gecə-gündüz düşünürəm,
fikirləşirəm, həm də mümkün olan hər şeyi edirəm. İstanbulda prezident Jak Şirak ilə görüşlərimiz zamanı
söhbətimizin 95 faizi məhz bu məsələyə aid idi. Bu, prezident Klintonla, Almaniyanın kansleri Şröderlə, Avropa
Komissiyasında həmin məsələ ilə də məşğul olan Romano Prodi ilə, Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəllə,
İstanbulda görüşdüyüm digər dövlət başçıları ilə söhbətlərimizin də əsas mövzusu idi.
Lakin mən yenə də ümidlə yaşayıram. Son günlər bizdə yağışlar yağır. Elə leysan olmuşdu ki, Suraxanıda
Ramana kəndini, başqa yerləri su basmışdı. Mən bərpa işləri görülməsi üçün xüsusi olaraq vəsait ayırmışam.
Dünəndən bəri leysan yağış yağır. Əlbəttə, hər bir insan bundan əziyyət çəkir. Amma siz çadırlardakı adamların
vəziyyətini təsəvvür edirsinizmi? Göydən tökülən bu qədər suyu çadır necə saxlaya bilər? Buna görə də
vəziyyət çox ağırdır.
Buna baxmayaraq, mən nikbin əhval-ruhiyyədəyəm. Hesab edirəm ki, biz razılaşmaya nail ola biləcəyik.
Mən qarşıma belə bir məqsəd qoymuşam – Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh, sülh yaratmaq. Hətta
İstanbulda mən Cənubi Qafqazda, yəni Gürcüstanda, Azərbaycanda və Ermənistanda təhlükəsizlik və sülh paktı
yaradılması haqqında çox böyük ideya irəli sürdüm. Təbii ki, şərt qoydum ki, bu pakt nə deməkdir, hansı
tələbləri əhatə edir. Mən belə bir paktla çıxış edirəm.
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Yəni böyük itkilər verməyimizə, ərazimizin işğal edilməsinə, insanların altı ildən artıq bu çadırlarda
yaşamasına və sairəyə baxmayaraq, mən sülhə nail olmağa çalışıram. Əlbəttə, ədalətli sülhə. Bununla əlaqədar
son vaxtlar Ermənistan prezidenti Koçaryanla bir neçə bilavasitə, şəxsi görüşüm olmuşdur.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bax, bu çox vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeri gəlmişkən, bu, İstanbul zirvə görüşündə, Qərbdə, Amerikada çox yüksək
qiymətləndirilmişdir. Onlar hesab edirlər ki, məsələnin həlli üçün bu, indiyədək görülmüş işlərdən bəlkə də daha
çox fayda gətirəcəkdir. Ümumiyyətlə, biz bütün imkanlardan istifadə edirik. Minsk qrupu var, bildiyiniz kimi,
onun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Son il ərzində onlar öz işini zəiflətmişlər,
mən İstanbul zirvə görüşündə onları tənqid etdim. Sonra, göruşlərimiz zamanı razılığa gəldik ki, - yeri
gəlmişkən, bu, qəbul etdiyimiz sənəddə də yazılmışdır, - onlar danışıqlar prosesinə yenidən başlamalıdırlar. Biz
o kanaldan da, bu kanaldan da istifadə edəcəyik. Görək nə olacaq. Mən ümid edirəm.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bilirsinizmi, rəsm əsərlərini Almaniyaya verməyinizlə əlaqədar xoş
məramlı hərəkətinizi artıq indinin özündə çox yüksək qiymətləndirirlər. Çox yüksək qiymətləndirirlər. Hesab
edirəm ki, bu, xoş məramın ifadəsi olan gözəl hərəkətdir və dövlət rəhbəri kimi, Sizin ürəyinizin genişliyini
göstərir. Belə bir hərəkət hökmən olmalıdır. Gərək qaytarmağı bacarasan. Necə ki, Siz rəsm əsərlərini qaytardınız,
eləcə də Ermənistan torpaqları Sizə qaytarmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, kansler Şröder bunu çox yüksək qiymətləndirdi. Bilirsiniz ki, o əsərlərin bir
hissəsi oğurlanmışdır və Nyu-Yorkda, məhkəmədədir, bizdə nə vardısa, hamısını verdik. Mən ona xüsusi
məktub yazdım, bu məsələ barəsində sərəncam vermişəm. 1947-ci ildən bəri bizim muzeydə nə saxlanırdısa, biz
hamısını Almaniyaya, Bremen muzeyinə verdik.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Gözəl hərəkətdir. Böyük insanın, böyük rəhbərin hərəkətidir. Deməliyəm
ki, bir işi gördükdə və bir şeyi verdikdə bu, adamları düşündürür ki, başqaları da bu cür hərəkət etməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Sizin belə bir nümunə göstərməyiniz çox mühümdür. Çox mühümdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bakı-Ceyhan neft kəmərinə dair mühüm bir layihə imzalamağımız İstanbulda bizim
üçün böyük bir tarixi hadisə oldu. Yeri gəlmişkən, biz bununla beş il məşğul olmuşduq, çox əngəllərlə,
çətinliklərlə rastlaşdıq. Biz onların hamısını dəf etdik.
Bu layihənin müəllifi, arxitektoru Azərbaycandır. Əgər 1994-cü ildə biz «Əsrin müqaviləsi» adlandırılan
həmin böyük müqaviləni imzalamasaydıq, təbii ki, onda heç nədən söhbət gedə bilməzdi. Biz müqaviləni
imzaladıq, bəyan etdik ki, olduqca böyük neft ehtiyatları var və bu nefti 1997-ci ildən bəri çıxarırıq, onu iki boru
kəməri - Şimal və Bakı-Supsa marşrutları ilə ixrac edirik. Doğrudur, indi Şimali Qafqazdakı hadisələrlə
əlaqədar şimal marşrutunda çətinliklər var. Digər marşrut Bakı-Supsadır. Lakin böyük neftin ixracı üçün bizə
əsas, böyük neft kəməri lazım idi. Biz bu işlə beş il məşğul olduq və onu axıra çatdırdıq, təntənəli şəraitdə sənəd
imzaladıq. Onu Klinton da imzaladı. Bütün bu illər ərzində o, bizi nəinki dəstəkləmiş, həm də bu layihənin real
olması üçün hər şey etmişdir. Biz onu imzaladıq, bu, böyük hadisədir.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Yəni, ümid edirəm ki, pul daha çox olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi biz bu boru kəmərinə 2 milyard 400 milyon dollar vəsait qoyacağıq. Gələcəkdə
isə, şübhəsiz... Yeri gəlmişkən, biz iri qaz yatağı aşkara çıxarmışıq. Yəqin ki, bir neçə ildən sonra biz həm də
qaz ixracısı olacağıq. İmzaladığımız müqavilələrdə Azərbaycana 15 il ərzində təxminən 60 milyard dollar
sərmayə qoyulması nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu qədər vəsait qoyulduğu halda, daha çox gəlir götürmək
lazımdır. Əks təqdirdə sərmayə qoymağın nə mənası var?
Biz bütün bunları gələcək üçün edirik. Ola bilsin ki, mən bütün bunları görməyəcəyəm, çünki vaxt gedir, yaş
özünü göstərir. Amma mən bunu özüm üçün etmirəm, xalq üçün, gələcək nəsillər üçün, müstəqil Azərbaycan
üçün edirəm. Bu işlər uğurla gedir və mən buna şadam.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Sizi ürəkdən təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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ABŞ-ın KEÇMİŞ DÖVLƏT KATİBİ LƏRİ İQLBERGERİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
22 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çox məmnunam ki, biz fürsət tapıb Azərbaycana heç olmasa bir neçə saatlığa
ziyarət edirsiniz. Mənə dünən dedilər ki, siz Küveytdəsiniz və gəlib bizimlə görüşməyə imkanınız vardır. Mən
bundan çox şad oldum. Ancaq təəssüf ki, ikinci dəfədir sizin Azərbaycana ziyarətiniz çox qısamüddətli olur.
Mən keçən dəfə sizi və xanımınızı - hamınızı birlikdə Azərbaycana uzunmüddətli ziyarətə dəvət
etmişdim. İndi bu dəvət öz qüvvəsində qalır. Bugünkü görüşümüz isə növbədənkənar bir görüşdür. Çox sağ
olun. Xoş gəlmisiniz!
L ə r i İ q l b e r g e r: Cənab prezident, sağ olun. Gələn dəfə gələndə Azərbaycanda o qədər qalacağam
ki, arzu edəcəksiniz mən tez gedim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz gəlin, qoy olsun.
L ə r i İ q l b e r g e r: Gərək havanın yaxşı olmasını gözləyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, biz təmin edərik. Bu, sadəcə, sizin gözlənilməmiş ziyarətinizdir. Ona görə.
Amma siz əvvəldən vaxtını təyin etsəniz, biz havanı təmin edəcəyik.
L ə r i İ q l b e r g e r: Cənab prezident, ölkənizə belə gəlməyimin, gözlənilməz səfərimin əsas
məqsədlərindən biri Sizin son sammit zamanı göstərdiyiniz liderliyi necə heyranlıqla izlədiyimizi Sizə
deməkdən ibarətdir. Mən onu da Sizə deməliyəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının kütləvi informasiya
vasitələri şəxsən Sizi həddindən çox göstərdilər. Doğrudan da Siz buna layiq idiniz. Bu sammit zamanı çox
məlumatlar yayıldı və Siz ictimaiyyət üçün həddindən çox əlavə məlumat verdiniz. Mən fürsətdən istifadə
edərək, bu sammitdə oynadığınız rola görə Sizi təbrik edirəm.
Mənim anladığıma görə, bu ziyarətiniz zamanı bir çox məsələlərdə böyük irəliləyişlər əldə olunubdur, boru kəmərləri, Sizin qonşularınızla olan münasibətləriniz barədə. Əminəm ki, prezident Klinton da Sizin
şəxsən oynadığınız rolu çox yüksək qiymətləndiribdir. Cənab prezident, bilmək istərdim, - Siz özünüz bu
sammiti necə qiymətləndirirsiniz? Siz də o fikirdəsinizmi ki, bu, uğurlu bir sammit oldu?
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox təşəkkür edirəm, hörmətli dostum. Bu son sammitdə mənim haqqımda,
fəaliyyətim haqqında dediyiniz xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm.
L ə r i İ q l b e r g e r: Cənab prezident, bu, səmimi sözlərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bilirəm, siz qeyri-səmimi söz deməzsiniz.
Lə ri İ q l b e r g e r: Mən artıq diplomat deyiləm. Ona görə sözü, həqiqəti düz üzə deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həqiqətən, mən sizə deyə bilərəm ki, bu sammit
ATƏT-in bütün keçmiş sammitlərindən çox fərqlidir. Birinci növbədə, sammitin qəbul etdiyi sənədlərin həm
məzmununa, həm də əhəmiyyətinə görə. Çünki bu sənədlər artıq XXI əsrə yönəldilmişdir və XXI əsrin demək
olar ki, Avropa və ATƏT çərçivəsində yaşamaq, yaratmaq, inkişaf etmək Konstitusiyası kimi bir sənədlərdir.
Xartiya - indi onun adına biz İstanbul xartiyası deyirik - çox əhəmiyyətli bir sənəddir və həqiqətən bu gün
də, yaxın gələcəkdə də, əlbəttə, uzaq gələcəkdə də ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmək, sülhü təmin etmək,
demokratiyanı inkişaf etdirmək, insan haqlarını qorumaq və terrorizmə, separatizmə, ekstremizmə və başqa bu
kimi hallara yol verməmək sahəsində bu xartiyada çox ciddi, çox əhəmiyyətli müddəalar əks olunubdur.
İkinci sənəd - siyasi bəyannamə də bugünkü reallığı əks etdirir, Avropada, ümumiyyətlə, dünyada olan
reallığı əks etdirir və ATƏT-in əhatə etdiyi ərazidə məsələlərin həll olunması üçün çox əhəmiyyətli müddəaları
özündə əks etdirir.
Mən şəxsən çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti adından, müstəqil Azərbaycan
adından İstanbul xartiyasını imzaladım. Bu, Azərbaycanın müstəqil və dünya dövlətlərilə bərabər hüquqa malik
olan bir dövlət olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu xartiyanın bizim uyğun ən mühüm əhəmiyyətə bir də
ondan ibarətdir ki, burada dövlətlərin ərazi bütövlüyünün və dövlət müstəqilliyinin qorunması çox ciddi
maddələrlə əks olunubdur.
Yenə də deyirəm, bilirsiniz ki, ATƏT 25 il bundan öncə Helsinkidə ilk xartiyanı qəbul edibdir. Sonra 1990-cı ildə Paris xartiyası qəbul olunubdur. İndi isə - 1999-cu ildə İstanbul xartiyası qəbul edilibdir. Amma
Paris xartiyası qəbul olunanda ATƏT-ə daxil olan dövlətlərin sayı bu qədər deyildi. Ondan sonra dünyada
böyük dəyişikliklər baş verdi: Varşava paktı dağıldı, Sovetlər İttifaqı dağıldı, Sovetlər İttifaqına mənsub olan 15
respublika öz müstəqilliyini elan etdi. Varşava paktına daxil olmuş şərqi Avropa ölkələrində də çox ciddi

750

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

dəyişikliklər baş verdi. Hətta vaxtilə Varşava paktına daxil olmuş üç ölkə indi NATO-nun tərkibindədir. Bunlar
hamısı qısa bir tarixdə, qısa bir zamanda dünyada baş vermiş müsbət nəticələrdir. Mən fəxr edirəm ki, indi
Azərbaycan da bu birliyin içindədir. Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi öz sözünü deyir, öz fikrini bildirir və
öz arzularını yerinə yetirməyə çalışır.
Sammitin digər bir xüsusiyyəti budur ki, mənə belə gəlir ki, o, mən iştirak etdiyim keçmiş sammitlərdən
işin təşkili nöqteyi-nəzərindən və ümumiyyətlə məzmun nöqteyi-nəzərindən daha da yüksək idi.
1994-cü ildə mən Budapeşt sammitində, 1996-cı ildə Lissabon sammitində iştirak etmişəm. Şübhəsiz ki,
onların hər birinin tarixdə öz yeri vardır. Amma İstanbul sammiti daha da çox əhəmiyyətli sənədlər qəbul
edibdir və bir də ki, bu XX əsrin axırındakı ən son sammitdir, bundan sonra XX əsrdə sammit daha
olmayacaqdır. Türkiyə Cümhuriyyəti və bizim dostlarımız, eyni zamanda bu sammitin Təşkilat Komitəsi orada
işi də çox yaxşı təşkil etmişdilər, iş şəraiti də yaxşı idi. Çünki "Çırağan sarayı" bütün imkanları ilə belə bir
sammitin keçirilməsi üçün çox dəyərli bir yerdir.
Biz bir çox başqa ölkələrdən fərqli olaraq, bu sammit zamanı böyük tarixi bir iş gördük. Bu da nəhayət,
Bakı-Ceyhan neft kəməri, neft borusu layihəsinin, yəni onun müqaviləsinin imzalanması mərasimi idi. Biz beş il
çox ağır və çətin yollarla keçərək bu günə gəlib çatdıq.
Təbiidir ki, Azərbaycanın burada rolu çox böyükdür. Çünki birincisi, neft Azərbaycanın neftidir. İkincisi,
Azərbaycan 1994-cü ildə böyük bir müqavilə - "Əsrin müqaviləsi"ni imzalamasaydı, əlbəttə ki, o neftin hasil
olunması və dünya bazarlarına ixrac edilməsi problemi də bu gün olmazdı. Üçüncüsü, şübhəsiz ki, beş il
müddətində bu boru xəttinin, neft kəmərinin həyata keçirilməsinə çox böyük maneçiliklər törədirdilər və
xaricdən bizə çox təzyiqlər olurdu. Bəziləri isə bunun iqtisadi cəhətdən səmərəli olmadığını sübut etməyə
çalışırdılar. Bəziləri belə məlumat yayırdılar ki, guya Xəzər dənizində bu qədər böyük neft ehtiyatları yoxdur,
ona görə də belə bir bahalı neft kəmərinin çəkilməsinə ehtiyac yoxdur. Təəssüf ki, belə məqalələr Amerika
Birləşmiş Ştatlarının bəzi qəzetlərində də dərc olunurdu.
Amma biz dünyaya sübut etdik ki, Xəzər dənizində çox böyük neft ehtiyatları vardır və xüsusən Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda artıq müəyyən edilmiş və işlənən, hasil olunan neft ehtiyatları vardır, onu
ixrac etmək üçün belə bir neft kəməri çox lazımdır və zəruridir.
Mən orada sənədləri imzalayandan sonra öz nitqimdə də dedim, bu gün də təkrar etmək istəyirəm:
şübhəsiz ki, biz - Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan bu barədə çox işlər gördü. Gürcüstan da onun
ərazisindən bu kəmərin keçməsi üçün şübhəsiz ki, lazım olan şəraitləri yaratdı. Amma bu neft kəməri haqqında
müqavilənin imzalanmasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının və şəxsən prezident cənab Bill Klintonun xüsusi
rolu var və xüsusi fəaliyyəti vardır.
Mən İstanbulda da dedim, bu gün də deyirəm, sabah da deyəcəyəm - əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının
bizim regiona bu qədər diqqəti və qayğısı olmasaydı, "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasında Amerika Birləşmiş
Ştatlarının qətiyyətli dəstəyi olmasaydı və Bakı-Ceyhan neft kəmərinin yaradılması üçün bizim apardığımız
işlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi, köməyi olmasaydı, xüsusən şəxsən prezident cənab Bill
Klintonun bu işə bilavasitə münasibəti və köməyi olmasaydı biz buna nail ola bilməzdik. Ona görə də İstanbul
sammiti bu sammitin məsələlərindən əlavə, bizim üçün - Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün, Gürcüstan üçün və
eyni zamanda, hesab edirəm, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün böyük hadisə olan Bakı-Ceyhan neft kəməri
haqqında müqavilənin imzalanması ilə daha da yüksəklərə qalxdı.
Nəhayət, Türkmənistan qazının da Türkiyə və Qərbə ixrac olunması haqqında müəyyən bir sənəd
imzalandı və biz - Azərbaycan da bunu imzaladı. Bu da böyük nailiyyətdir. Siz bilirsiniz ki, bu layihənin həyata
keçirilməsi üçün bəzi ölkələr, o cümlədən Türkmənistan o qədər də sabit mövqe tutmurdu. Biz isə bunu
əvvəldən dəstəkləmişdik. Yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm də bu məsələyə münasibəti, həm köməyi,
həm də, şübhəsiz ki, Türkmənistan rəhbərliyinə verdiyi lazımi məsləhətlər belə bir layihə haqqında müəyyən
sənədlərin imzalanmasına gətirib çıxardı.
Doğrudur, indi aparılan işlər nəticəsində məlum olubdur ki, Azərbaycanda böyük neft ehtiyatları ilə
bərabər, çox böyük qaz ehtiyatları da vardır. Bir neçə ildən sonra biz onu ixrac etmək məcburiyyətində olacağıq.
Ona görə həmin bu qaz kəmərindən biz lazımi vaxtda istifadə edə biləcəyik. Bu da bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir.
Beləliklə, hesab edirəm ki, bu sammit Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı bütün siyasəti - həm
dövlətlərarası münasibətlər, həm sülhün təmin olunması, təhlükəsizliyin təmin olunması, demokratiyanın
inkişafı sahəsində apardığı siyasəti və eyni zamanda Cənubi Qafqaz, Xəzər dənizi hövzəsi və Orta Asiya
ölkələri ilə əlaqədar aparılan siyasəti bir daha təsdiq etdi. Hesab edirəm ki, onun nə qədər doğru, düzgün
olduğunu dünyaya nümayiş etdirdi. Ona görə də mən sizi - Amerika Birləşmiş Ştatlarını, hökumətinizi təbrik
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edirəm. Mən bu təbriklərimi İstanbulda prezident cənab Bill Klintona bildirdim. Amma bir daha deyirəm, sizi
də təbrik edirəm. Bu, bizim ümumi nailiyyətimizdir.
L ə r i İ q l b e r g e r: Cənab prezident, bu, elə bir nailiyyətdir ki, Sizin liderliyiniz olmasaydı ona nail
olmaq mümkün olmazdı. Xüsusən bu boru kəmərləri ilə əlaqədar. Siz çox haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, bu boru
kəməri ətrafında gedən söhbətlər, mübahisələr neçə illərdir davam edir. Şübhəsiz ki, belə bir əsas boru kəməri
çəkilməsəydi, bu regionda neftin ixrac olunması çox çətinləşərdi, bəlkə də heç mümkün olmazdı. Bu da Sizin
özünüzün - Azərbaycanın gələcəyi üçün də heç də az əhəmiyyət kəsb etmir.
Demək istəyirəm ki, şübhə yoxdur, bu sammit uğurlu sammit olubdur. Lakin bir daha vurğulamaq
istəyirəm ki, bu sammitin uğurlu olmasında, xüsusilə boru kəməri barədə sazişin imzalanmasında, həyata
keçirilməsində Sizin liderliyiniz olmasaydı bu nailiyyətdən danışmaq olmazdı. Bir daha bildirmək istəyirəm ki,
bu böyük hadisənin həyata keçməsinə görə, şübhəsiz ki, Sizi də, prezident Klintonu da təbrik etmək lazımdır.
Böyük səylər göstərilibdir. Lakin bunların hamısının önündə məhz şəxsən Sizin səyləriniz olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
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ATƏT-in ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN YEKUNLARINA HƏSR OLUNMUŞ
TOPLANTIDA NİTQİ
24 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bugünkü respublika toplantısı ATƏT-in İstanbul sammitinin yekunlarını müzakirə etmək üçün
çağırılıbdır. ATƏT-in İstanbul sammiti XX əsrin ən böyük hadisələrindən biridir. ATƏT-in üzvü olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının XX əsrin sonunda, XXI əsrin astanasında bir yerə toplaşıb, gələcək haqqında
müzakirələr aparıb çox vacib sənədlər qəbul etməsi, təbiidir ki, təkcə Avropa üçün, ATƏT-ə daxil olan ölkələr
üçün yox, eyni zamanda, bütün dünya üçün, beynəlxalq aləm üçün çox vacibdir.
Deyə bilərəm ki, sammit çox yüksək səviyyədə keçdi və onun qarşısında duran vəzifələri uğurla həll etdi.
İstanbul sammiti haqqında kütləvi informasiya orqanları geniş məlumatlar veriblər. Türkiyənin və başqa
ölkələrin televiziya kanalları, Azərbaycan dövlət televiziyası sammitin gedişini yayıblar və Azərbaycan
ictimaiyyətinin bu barədə həm təsəvvürü, həm də məlumatı vardır. Ancaq eyni zamanda, bu sammit çox böyük
əhəmiyyət daşıdığına görə və sammitdə qəbul edilmiş sənədlərin Azərbaycanda həyata keçirilməsi, icra
olunması üçün bizim bugünkü toplantının keçirilməsi zəruridir. Mən də ona görə sizi dəvət etmişəm.
Bilirsiniz ki, sammitdə keçirilən dövrə yekun vurulubdur və XXI əsrdə ölkələrin təhlükəsizliyi, sülhün
təmin olunması, demokratiyanın inkişaf etdirilməsi və bunlarla əlaqədar olan bir çox məsələlər müzakirə
olunubdur. Hər dövlət öz fikrini, mülahizələrini bildiribdir və bunların nəticəsində də sammitin İstanbul
xartiyası qəbul edilibdir, Avropada adi silahlar haqqında müqavilə imzalanıbdır, hər sammitdə olduğu kimi
siyasi bəyannamə qəbul edilibdir. Bu sənədlərin hər biri öz-özlüyündə tarixi xarakter daşıyır. Dediyim kimi,
sammit özü çox böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir.
Bizim üçün, Azərbaycan üçün və bizə dost olan bir neçə ölkələr, dövlətlər üçün İstanbul sammiti başqa
bir tarixi hadisə ilə də özünü göstəribdir. O da sizə məlumdur: İstanbul sammiti zamanı, sammitin keçirildiyi
günlərdə, oradakı şəraitdə Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına ixrac edilməsi üçün əsas neft kəməri - BakıCeyhan neft kəməri haqqında müqavilələr imzalanıbdır.
Bununla bərabər, Xəzər qaz kəməri haqqında da, yəni Türkmənistan qazının Xəzər dənizindən,
Azərbaycandan, Gürcüstandan Türkiyəyə keçməsi haqqında da sənədlər imzalanıbdır. Buna görə də İstanbul
sammiti Avropa üçün, dünya üçün böyük tarixi hadisə olaraq, eyni zamanda Azərbaycan üçün ikiqat tarixi
hadisədir. Çünki birincisi, şübhəsiz ki, biz ATƏT-in üzvü olaraq, XX əsrin sonunda bu qədər yüksək səviyyəli,
məzmunlu və nəticəli zirvə görüşünün keçirilməsini tarixi hadisə hesab edirik. Ancaq Azərbaycan üçün, Türkiyə
üçün, Gürcüstan üçün, Türkmənistan üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün və Azərbaycanla əməkdaşlıq edən
başqa ölkələr üçün Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında müqavilələrin imzalanması, təbiidir ki, tarixi hadisədir.
Qeyd etdim ki, bu barədə sizin və ictimaiyyətin məlumatları vardır. Ancaq hesab edirəm ki, bu gün biz
həm sizə, həm də ictimaiyyətə daha da geniş məlumatlar verməliyik, bir çox məsələləri izah etməliyik, eyni
zamanda ATƏT-in sammitinin qəbul etdiyi sənədlərin Azərbaycanda icra olunması, həyata keçirilməsi üçün
tədbirləri müzakirə etməliyik. Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında müqavilə imzalandığına görə indi onun icrası
mərhələsi başlayır və bunun icrası üçün gələcək işlər barədə fikir mübadiləsi aparmalıyıq. Təbiidir ki, sonra
xüsusi sənədlər qəbul olunacaqdır. ATƏT-in zirvə görüşündə qəbul olunmuş sənədlərlə əlaqədar Azərbaycanın
görəcəyi işlər barədə də xüsusi sənədlər hazırlanıb imzalanacaqdır.
Bütün bunlara görə də bugünkü bu toplantının keçirilməsi çox zəruridir. Hesab edirəm ki, eyni zamanda
ictimaiyyətə, vətəndaşlarımıza İstanbul sammiti haqqında və Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında daha da geniş
məlumatlar almağa imkan verəcəkdir. Təbiidir ki, bu məsələlərin tarixi əhəmiyyətini hər bir Azərbaycan
vətəndaşının qiymətləndirilməsi üçün əsas olacaqdır.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşü XX əsrin sonunda XXI əsrə güclü bir projektor kimi işıq saçan tarixi
hadisədir. İstanbul zirvə görüşü və onun qəbul etdiyi qərarlar, sənədlər XXI əsrdə Avropa dövlətlərinin,
xalqlarının və ATƏT-in tərkibində olan başqa dövlətlərin, xalqların inkişafı üçün çox böyük əsas yaratmışdır.
Mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, İstanbul zirvə görüşü ATƏT-in 1975-ci ildə əsası qoyulmuş və sonra keçirilmiş
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zirvə görüşlərinin hamısından yüksəkdə durur. Birinci ona görə ki, ATƏT 25 ilə yaxın bir zamanda fəaliyyət
göstəribdir, böyük təcrübə toplayıbdır, təkmilləşibdir, zənginləşibdir və dünyada baş vermiş böyük qlobal
dəyişiklikləri əks etdirərək XXI əsrə yol göstərir.
Azərbaycan ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşündə iştirak etməsini və təmsil olunmasını böyük hadisə hesab
edir, tarixi hadisə hesab edir. Biz müstəqil dövlət olaraq ATƏT-in zirvə görüşlərində 1992-ci ildən iştirak edirik.
1992-ci ildə Azərbaycan nümayəndə heyəti Helsinkidə keçirilən zirvə görüşündə başda Azərbaycan Prezidenti
olmaqla iştirak edibdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz ondan bir iz tapa bilmirik: bu iştirak nədən ibarət olubdur,
nə fəaliyyət göstərilibdir, nə işlər görülübdür? Burada tamamilə doğru deyildi ki, 1992-ci il Azərbaycan üçün
çox ağır və çətin bir il idi. Birincisi, Azərbaycan yenicə müstəqillik əldə etmişdi. İkincisi də, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi 1992-ci ildə demək olar ki, ən dəhşətli bir səviyyəyə gəlib çatmışdı. Belə bir zamanda
ATƏT-in zirvə görüşündən, şübhəsiz ki, səmərəli istifadə etmək mümkün olardı. Ancaq hər halda görünür ki, bu
olmayıbdır.
ATƏT-in 1994-cü ildə Budapeştdə keçirilən zirvə görüşündə, 1996-cı ildə Lissabonda keçirilən zirvə
görüşündə isə Azərbaycan nümayəndə heyəti fəal iştirak edibdir və siz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycana aid,
xüsusən Azərbaycan üçün ən ağır və ən çətin, ən əsas problem olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə aid
orada lazımi sənədlər əldə olunmuşdur.
ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü - mən sadəcə keçmişdəki zirvə görüşləri ilə müqayisə etmək istəyirəm mənim şəxsən gördüyüm bütün zirvə görüşlərindən çox-çox yüksəkdə durur. Həm tərkibinə görə, həm ölkələrin
nümayəndələrinin səviyyəsinə görə, həm qəbul etdiyi sənədlərin məzmununa, mənasına görə, həm də zirvə
görüşünün işinin təşkil olunmasına görə. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, - müqayisə edərək demək olar, - İstanbul
zirvə görüşü əvvəlki zirvə görüşlərindən təşkilat nöqteyi-nəzərindən, iş şəraiti nöqteyi-nəzərindən, nümayəndə
heyətlərinin səmərəli fəaliyyət göstərməsi nöqteyi-nəzərindən və bütün başqa amillərə görə ən gözəl təşkil
olunmuş beynəlxalq görüş idi, ən gözəl təşkil olunmuş zirvə görüşü idi.
Bizim üçün, Azərbaycan üçün bu, böyük iftixar hissi doğurur. Çünki XX əsrin sonunda, yəni bu əsrdə
ATƏT-in son zirvə görüşünün Türkiyədə, İstanbulda keçirilməsi və qardaş türk xalqının avqust ayında böyük
zəlzələ nəticəsində problemlərlə üzləşməsinə baxmayaraq zirvə görüşünün İstanbulda yüksək səviyyədə, gözəl
təşkil olunması, həyata keçirilməsi və yaxşı nəticələrlə qurtarması Türkiyə Cümhuriyyətini, bizim dost, qardaş
türk xalqını şübhəsiz ki, dünya miqyasında daha da hörmətləndirir. Yenə də deyirəm, qardaş ölkə olaraq biz
bununla fəxr edirik. Mən bunu Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti əziz dostum, qardaşım, hörmətli Süleyman
Dəmirəl ilə ayın 19-da axşam İstanbulda görüşərkən də demişdim və bir də burada deyirəm. Biz hamımız,
Azərbaycan xalqı Türkiyə Cümhuriyyətini, qardaş türk xalqını, Türkiyənin bütün vətəndaşlarını bu böyük uğur
münasibətilə təbrik edirik.
Xarici işlər naziri Vilayət Quliyevin, Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Natiq Əliyevin məruzələrində və
çıxışlarda İstanbul zirvə görüşü haqqında və bu zirvə görüşü zamanı Bakı-Ceyhan neft kəməri, Transxəzər qaz
kəməri ilə bağlı imzalanmış sənədlər haqqında ətraflı məlumatlar verildi. Mən çox məmnunam ki, bugünkü
toplantının iştirakçıları İstanbul zirvə görüşünün gedişini diqqətlə izləyiblər və ona böyük maraq göstəriblər.
Bəlkə də keçmiş sammitlərdən fərqli olaraq hər şeyi daha yaxşı bilirlər və qiymətləndirə bilirlər.
Mənə məlumdur ki, Azərbaycanın ictimaiyyəti, yəni bizim vətəndaşlarımız Türkiyə televiziyasının və
Azərbaycan dövlət televiziyasının kanallarından istifadə edərək, zirvə görüşünün prosesini və zirvə görüşü
zamanı Bakı-Ceyhan neft kəməri barədə sənədlərin imzalanması mərasimini görüblər, hər kəsin şəxsi təsəvvürü
vardır. Çox məmnunam ki, xalqımız da - bizə gələn məlumatlardan görünür - bu zirvə görüşünü və Azərbaycan
nümayəndə heyətinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Bu gün buradakı çıxışlarda da həm zirvə görüşünə,
həm Bakı-Ceyhan neft kəməri müqaviləsinin imzalanmasına, həm də Azərbaycan nümayəndə heyətinin
gördüyü işlərə yüksək qiymət verilir.
Burada deyildiyi kimi, İstanbul zirvə görüşündə qəbul edilmiş əsas sənəd İstanbul xartiyasıdır. Bu da
tarixi hadisədir ki, 1990-cı ildə Parisdə imzalanmış xartiyadan sonra dünyada baş vermiş böyük dəyişikliklərin
öz əksini tapdığı növbəti xartiya məhz İstanbulda imzalanıbdır. İstanbul xartiyası adlanır. İstanbulda eyni
zamanda Avropada adi silahlar haqqında müqavilə və siyasi bəyannamə imzalanıbdır.
Azərbaycan ATƏT-in zirvə görüşündə iştirakı ilə və oradakı sənədlərin hazırlanmasında gördüyü işlərlə,
nəhayət, zirvə görüşündə Azərbaycanın mövqelərini açıq-aydın bəyan etməklə və zirvə görüşünün iştirakçılarına
təqdim olunmuş sənədləri imzalamaqla Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bir daha, bir daha sübut etdi və
dünyaya nümayiş etdirdi.
İstanbul xartiyasını, adi silahlar haqqında sənədi imzalayarkən, siyasi bəyannaməyə razılıq verərkən mən
Azərbaycan xalqının verdiyi mandatı həyata keçirirdim. Mən Azərbaycan xalqının adından o tarixi sənədlərə
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imzamı qoymuşam. O sənədlər tarixdə yaşayacaqdır. Gələcək nəsillər onları qiymətləndirəcəkdir. Bu gün isə
bizim üçün bunun ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı azad xalqdır, sərbəst daxili və
xarici siyasət aparır, Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyi ilə fəxr edir, müstəqil Azərbaycan öz imzasını belə tarixi
sənədlərə qoymağa imkan alıbdır. Bunlar hamısı məndə də, güman edirəm, sizdə də böyük ruh yüksəkliyi
doğurur. Eyni zamanda bunlar bizim üzərimizə böyük vəzifələr qoyur. Biz bu vəzifələri ardıcıl surətdə həyata
keçirməliyik.
ATƏT-in zirvə görüşündəki sənədləri imzalamaqla biz bir daha təsdiq edirik ki, Azərbaycan müstəqil
dövlətdir, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur, bu proses sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan
xalqların bütün azadlıqlarını təmin edir, insan haqlarını qoruyur, söz, vicdan, mətbuat azadlığını təmin edir.
Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, öz milli ənənələri ilə bərabər, ümumbəşəri dəyərləri də qəbul edir və onlardan
istifadə edir. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə aparır, iqtisadi islahatlar həyata keçirir,
öz iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə sıx inteqrasiyası prosesini həyata keçirir və beləliklə, dünyanın
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, sosial problemləri diqqət mərkəzində saxlayan sivil dövlətləri sırasına daxil olur.
Bu sözlərlə mən onu demək istəyirəm ki, bizim indiyə qədər - dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra ötən
səkkiz il ərzində gördüyümüz işlər bizi bu yola gətirib çıxarıbdır. Bu yol bizim strateji yolumuzdur və ATƏT-in
İstanbul zirvə görüşündəki sənədlərə imza atmağımız bir daha, bir daha həm dünyaya nümayiş etdirir, həm də
bütün millətimiz, xalqımız üçün təsdiq edir ki, biz bu yol ilə gedəcəyik və heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyik.
Qarşımızda duran vəzifələr böyükdür. Nəzərdə tutulur ki, biz İstanbul zirvə görüşünün nəticələri ilə
əlaqədar müvafiq sənədlər imzalamalıyıq və bu sənədlərdə həm xartiyadan, həm də zirvə görüşünün qəbul etdiyi
başqa qərarlardan ölkəmiz üçün irəli gələn vəzifələrin konkret, praktiki həll olunması məsələlərini əks
etdirməliyik.
Yəni sizə və bütün ictimaiyyətə bildirmək istəyirəm ki, İstanbul zirvə görüşü böyük bir mərhələdir,
Avropa dövlətləri üçün, ATƏT üzvləri üçün yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır. Ona görə də biz bu yola konkret
işlərimizlə başlamalıyıq.
Konkret işlərimizdə, şübhəsiz ki, birincisi, indiyə qədər gördüyümüz, həyata keçirdiyimiz işləri
təkmilləşdirməliyik. Amma eyni zamanda, bütün bu deyilən sahələrdə olan nöqsanları, çatışmazlıqları aradan
qaldırmalıyıq. ATƏT-in sənədlərinə zidd olan və ölkəmizə, xalqımıza zərər gətirən bəzi mənfi halları aradan
qaldırmalıyıq, cəmiyyətimizi daha da birləşdirməliyik. Cəmiyyətimiz isə məhz bu prinsiplər əsasında daha da
sıx birləşməlidir. Güman edirəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı və xüsusən Azərbaycanın dövlət, hökumət
orqanlarında, ictimai təşkilatlarda çalışanlar bu zirvə görüşünün yekunları ilə əlaqədar hərə öz vəzifələrini,
məsuliyyətini dərk etməlidir və onların həyata keçirilməsi ilə ciddi məşğul olmalıdır.
ATƏT-in zirvə görüşü zamanı Azərbaycan üçün ikinci bir tarixi hadisə də baş verdi. Bu, Bakı-Ceyhan
neft kəməri haqqında son illər böyük çətinliklərlə hazırlanan müqavilələrin imzalanmasıdır. Bu da həqiqətən
çox böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən hadisədir. Təsadüfi deyil ki, bu hadisə dünyanın bir çox ölkələrində, bir
çox dairələrində - həm bizə yaxın ölkələrdə, həm uzaq olan ölkələrdə çox böyük əks-səda doğurubdur və
müxtəlif münasibətlər meydana gəlməsinə səbəb olubdur.
Azərbaycan 1993-1994-cü illərdən başlayaraq öz müstəqilliyini möhkəmləndirmək üçün, iqtisadiyyatını
inkişaf etdirmək üçün, onu dünya iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında
qurmaq üçün bir çox tədbirlər həyata keçirir və onlar da öz nəticəsini verir. Bu tədbirlərin içərisində ötən beş il
içərisində ən görkəmli yer tutan - neft və qaz sərvətlərimizdən səmərəli istifadə etməyimiz üçün dünyanın böyük
neft şirkətləri ilə müştərək iş görməyimizdir. Bu, dövlətimizin yeni neft strategiyasıdır.
Azərbaycan qədimdən neft ölkəsidir. Sovet hakimiyyəti dövründə də Azərbaycanı həmişə neft ölkəsi kimi
tanımışlar. Məlumdur ki, 60-cı illərin sonuna qədər Azərbaycanda sənayenin başqa sahələrinə lazımi fikir
verilmirdi. Bir tərəfdən ona görə ki, Azərbaycan həmişə neftlə məşğul olmuşdu və neftlə əlaqədar sənaye
sahələri ilə məşğul olmuşdu. İkinci tərəfdən də, Sovetlər İttifaqının mərkəzi dövləti hər bir regiondan, hər bir
respublikadan ümumittifaq üçün lazım olan şeyləri cəlb edirdi. Azərbaycan üçün isə artıq bir çox vaxt bundan
öncə lazım idi ki, neft sənayesi ilə yanaşı, sənayenin başqa sahələrini də inkişaf etdirsin. Biz bunu etdik. 70-80ci illərdə bu sahədə böyük işlər görüldü. Sənayenin bir çox yeni sahələri yarandı, onlar Azərbaycana çox böyük
faydalar verdi. Kənd təsərrüfatında, Azərbaycanın torpaqlarından istifadə olunması, təbii sərvətlərindən istifadə
olunması sahəsində çox böyük işlər görüldü. Ancaq bunlara baxmayaraq, yenə də neft və qaz sərvətlərimiz
bizim bütün imkanlarımız, bütün sərvətlərimiz içərisində daha da böyük rol oynayır.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan xoşbəxt bir ölkədir və Allah tərəfindən ona bəxş edilən təbii sərvətlər
Azərbaycanın həyatı üçün həmişə böyük əhəmiyyətli olubdur və gələcəkdə də əhəmiyyətli olacaqdır.
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri və geostrateji vəziyyəti xalqımızın milli sərvətidir. Biz bunları
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qorumalıyıq, biz bunlardan səmərəli istifadə etməliyik. Bu milli sərvət - bir də təkrar edirəm, Azərbaycanın
geostrateji vəziyyəti və təbii sərvətləri, yəni neft və qaz yataqları nəinki bu gün, nəinki XXI əsrdə, hələ gələcək
əsrlərdə də Azərbaycan xalqı üçün əsas sərvətdir.
Məlumdur ki, dünyada, yəni yer kürəsində yeraltı sərvətlər çoxdur. Qara metallar da var, başqa metallar
da var, başqa yanacaq növləri də var, qızıl da var, almaz da var, başqa şeylər də vardır. Yer kürəsinin çox
ölkələrində bu sərvətlər vardır. Amma bütün bu yeraltı sərvətlərin içərisində neft və qaz yataqları müasir
dünyada birinci yerdə durur və hansı ölkələrin belə sərvətləri varsa, şübhəsiz ki, o ölkənin, xalqın həyatı üçün,
sosial vəziyyəti üçün və ölkənin iqtisadi inkişafı üçün böyük bir amildir. Yenə də deyirəm, xoşbəxt millətik ki,
bizim belə sərvətlərimiz vardır və bu sərvətlərdən biz indi daha da səmərəli istifadə etməyə başlamışıq. Buna
görə də təbiidir ki, indi dünyanın müxtəlif böyük şirkətləri, başqa ölkələrdə sərmayə qoymaq, iş görmək üçün
can atan, fəaliyyət göstərən şirkətlər dünyanın, yer kürəsinin hər yerində özünə münasib istiqamətdə hərəkət
edirlər və burada birinci yerdə yenə də neft və qaz sərvətləri olan ölkələr durur.
Götürün böyük Rusiyanı. Orada yeraltı faydalı qazıntılar çoxdur: dəmir də var, daş kömür də var, qızıl da
var, almaz da var, başqaları da vardır, amma bu gün Rusiyanın iqtisadiyyatının ən əsas dayağı onun zəngin neft
və qaz yataqlarıdır. Bu gün yox, mən sizə bunu keçmiş tariximiz haqqında məlumat verərək deyə bilərəm. Sovet
İttifaqı dövründə və xüsusən 70-ci illərin sonunda və 80-ci illərin əvvəllərində, Sovet İttifaqında ümumiyyətlə
istehsal zəif inkişaf etdiyi bir zamanda və ölkənin taxıl ilə təminatı çox çətin bir halda olduğu zamanda Sovet
İttifaqını bu çətinliklərdən xilas edən iki şey var idi: biri neft, hansını ki, satırdı, biri də qaz.
Bəli, Uzaq Sibirdən Avropanın müxtəlif ölkələrinə qaz kəmərinin çəkilməsi o vaxt tarixi bir hadisə idi.
Çünki iqtisadi və maliyyə vəziyyəti artıq zəifləmiş Sovet İttifaqında bu iki sərvət demək olar ki, bütün başqa
sahələrdən gələn gəlirlərin hamısından üstün idi və ölkəyə böyük fayda gətirirdi.
Yaxın Şərqdə kiçik ölkələr vardır ki, böyük neft, qaz sərvətləri sayəsində ən kasıb ölkələrdən 20-25 il
içərisində indi ən dövlətli ölkələrin səviyyəsinə gəlib çatıbdır.
Yəni bununla onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim
xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf
etməsi üçün ən əsas amildir. Buna görə də, məsələn, indi Azərbaycana xarici investisiya birinci növbədə neft və
qaz sahəsinə gəlir. Başqa yerlərə də gəlir, amma əsas bu sahəyə gəlir.
Bəzi diletantlar orda-burda danışırlar ki, "bəli, bu sahə yaxşıdır, amma o biri sahələrə də fikir verin". Axı,
onlar bu işlə məşğul olmurlar. Mən bu gün onlara, hamıya bildirmək istəyirəm ki, biz dövlət olaraq bütün
sahələrə fikir veririk, bütün sahələrə xarici sərmayəni cəlb etmək istəyirik, bütün sahələrdə zəngin xarici
şirkətlərlə əməkdaşlıq etmək istəyirik. Ancaq bu, təkcə bizdən asılı deyildir. Bu, eyni zamanda hər bir ölkənin o
böyük, zəngin şirkətlərinin hər bir ölkənin sərvətlərinə olan marağından asılıdır. Qeyd etdiyim kimi, indi
dünyada neft və qaz məhsulları birinci yerdə durduğuna görə təkcə bir yanacaq vasitəsi kimi yox, eyni zamanda
sənayenin bir çox sahələrinin, yeni yaranmış sahələrinin təmin edilməsi üçün, xammal kimi istifadə olunması
üçün dünyanın böyük şirkətləri şübhəsiz ki, birinci növbədə diqqətlərini neft və qaz yataqları olan ölkələrə
yönəldirlər və oraya sərmayə qoymağa çalışırlar. Budur, indi son illərdə Azərbaycanda bu vəziyyət vardır.
Ancaq bir var ki, kimsə gəlib bu sərvətlərimizdən istifadə etmək istəyir, yəni müştərək iş görmək istəyir, bu, şübhəsiz ki, təbii haldır. İkinci tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz milli sərvətlərindən öz milli
mənafeyi üçün səmərəli istifadə edə bilir, yoxsa edə bilmir. Bax, bu sahədə Azərbaycanın yeni neft strategiyası
təkcə ötən beş il üçün yox, böyük gələcək üçün bizim ən böyük nailiyyətimizdir.
Burada artıq deyildi, - sentyabr ayının 20-də "Əsrin müqaviləsi"nin beşinci ildönümünü qeyd edərkən bu
barədə çox ətraflı danışdıq ki, biz birinci müqaviləni çox ağılla, səriştə ilə, milli mənafelərimizi tam təmin
etmək yolu ilə və məqsədi ilə hazırladıq, imzaladıq və bununla da Azərbaycanın yeni neft strategiyasının əsasını
qoyduq, bununla da dünyanın bir çox başqa neft şirkətlərinin diqqətini Azərbaycana cəlb etdik və onların
nəticəsində indi beş il müddətində 18 müqavilə imzalanıbdır. Onlar haqqında bu gün Natiq Əliyev məlumat
verdi və onların hamısı gələcəyə yönəlibdir.
Xatirimdədir, bizim ilk müqavilələr Milli Məclisdə təsdiq edilən zaman bəzi deputatlar - təbiidir ki,
onların əksəriyyəti müxalifətdən olan deputatlar idi - bunlara etiraz edirdilər: "Nə üçün bunları edirsiniz, niyə
tələsirsiniz? Bunları gələcək nəsillərə saxlamaq lazımdır. Niyə başqa şirkətlərlə edirsiniz bunları? Gözləyin,
birinci müqavilədən gəlir aldıqdan sonra o birilərini ancaq özümüz edəcəyik". Belə səviyyəsiz, yenə də deyirəm,
diletant sözlərlə bizim gördüyümüz bu işlərə etiraz edirdilər. Bu, təbii ki, bir tərəfdən işi bilməməyin nəticəsidir,
ikinci tərəfdən də, sadəcə, dövlətin gördüyü işlərə maneçilik etmək məqsədi daşıyır. Ancaq biz gördüyümüz işin
nə olduğunu yaxşı bilirdik. Ona görə də "Əsrin müqaviləsi"ni imzalayıb əməli işə başlayandan sonra həm Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda, həm Azərbaycanın quru hissəsində olan yataqlara xarici şirkətlərin
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maraqlarını müzakirə etdik, təhlil etdik və yeni müqavilələr imzaladıq. Bilmək lazımdır, beş il müddətində bu
işlərin görülməsi böyük bir nailiyyətdir və bu işləri də biz Azərbaycanın gələcəyi üçün, gələcək nəsillər üçün
görürük.
Bu müqavilələrin ardıcıl surətdə hazırlanması və imzalanması bir tərəfdən xarici şirkətlərin gəlib burada iş
görmək istəyi ilə bağlı olmuşdur, ikinci tərəfdən isə bizim özümüzün neft strategiyamızın tərkib hissəsidir.
Çünki, - burada Natiq Əliyev dedi, - hər bir müqavilə imzalanandan sonra onun üç il kəşfiyyat dövrü vardır. Üç
ildən, kəşfiyyat dövründən sonra artıq istehsal prosesləri gəlir. Demək, hər bir müqavilənin həyata keçməsi üçün
və ilkin nəticələrin alınması üçün neçə illər lazımdır.
Bax, biz bunları edərək Azərbaycanın gələcəyi - 2010, 2015, 2020-ci illər üçün ardıcıl olaraq işlər
görürük. Əgər birini, ikisini imzaladıq, qalanlarının üstünü basdırıb otursaq ki, bunlar gələcək üçün qalsın, bəlkə
gələcəkdə buna heç maraq olmayacaqdır. Bir də ki, burada deyildi, hətta müqavilənin imzalanmasında və ilkin
işlərin görülməsindən Azərbaycana nə qədər gəlirlər gəlir. Bunlar hamısı bu gün üçün lazımdır. Amma biz
"Əsrin müqaviləsi"nin həyata keçirilməsindən artıq 2000-ci ildə 100 milyon dollardan artıq konkret mənfəət
alacağıq - və bu, hər il artacaqdır.
Digər müqavilələr işə düşəndən sonra, yanaşı olaraq - məsələn, burada "Şahdəniz" müqaviləsi haqqında
danışıldı - orada işlər gedəcəkdir və bunlar da bir-birinə heç mane olan deyil, əksinə, bir-birinə yardım
edəcəkdir. Məsələn, "Əsrin müqaviləsi"nə və "Şahdəniz" müqaviləsinə görə biz iki qazma qurğusunu - "Dədə
Qorqud" yarımdalma və "İstiqlal" qurğularını bərpa etdik. "İstiqlal" qurğusuna 200 milyon dollardan artıq vəsait
qoyulubdur. Bunlar xarici sərmayədir, amma bu, Azərbaycanın mülkiyyətidir.
"Dədə Qorqud" qurğusunun bərpasına təxminən 60-70 milyon dollar vəsait qoyulmuşdur. İndi isə
keçmişdə "Şelf" adlanan yeni tipli bir qazma qurğusu var, o hazırlanır, həmin qurğu da modernləşdiriləcəkdir.
Bunlar hamızı Azərbaycanda gələcəkdə işlərin daha da uğurla, müvəffəqiyyətlə getməsi üçün edilir.
Ancaq biz keçən dövrdə görülən işləri heç vaxt unutmamalıyıq. Məsələn, əgər biz vaxtında, 1970-ci illərin
sonunda dərin özüllər zavodunu - mən sizə deyə bilərəm ki, o zaman onu ittifaq dövlətindən böyük çətinliklərlə
aldıq, bu zavodun tikintisinə Sovet hökumətinin büdcəsindən 400 milyon dollar sərf olundu - alıb gətirib burada
qurmasaydıq, indi biz bu işləri görə bilməzdik. Amma həmin zavod da hələ bu gün bizim istədiyimiz səviyyədə
deyildir. Onu inkişaf etdirmək, modernləşdirmək lazımdır. Həmin zavod Xəzərin təkcə Azərbaycan sektorunda
yox, indi başqa sektorlarında da görülən işlər üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır.
Məsələn, Qazaxıstan Prezidenti öz çıxışında - yəqin sənədlər imzalanarkən onun çıxışını eşitdiniz - dedi
ki, biz bir kəşfiyyat quyusu qazırıq, artıq üç min metr qazmışıq. Öz sektorlarında qazarlar, taparlar, əgər görsələr
ki, onlarda çox neft ehtiyatı var, demək, qazma qurğusu lazımdır. Bu qurğu da Xəzər dənizində hələ yalnız
Azərbaycandadır, başqa yerdə yoxdur.
Biz keçmişdə bu gün üçün böyük baza yaratmışıq. Bunu bilmək lazımdır, heç vaxt unutmaq olmaz. Ona
görə də indi "İstiqlal", "Dədə Qorqud" qurğuları vardır.
Əgər biz "Şahdəniz" yatağının birgə işlənilməsi barədə müqaviləni imzalamasaydıq, "İstiqlal" qurğusu da
olmayacaqdı. Çünki "İstiqlal" qurğusu "Şahdəniz" müqaviləsinin hesabına yaranıbdır. Bax, mən bununla bir
daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu beş il müddətində bizim imzaladığımız 18 müqavilə Azərbaycanın
gələcək həyatının böyük təməlini qoyubdur. Bu, elə bir təməldir ki, Azərbaycanı on illərlə inkişaf etdirəcəkdir.
Mən bunu İstanbulda da dedim, aydındır ki, əgər biz "Əsrin müqaviləsi"ni imzalamasaydıq və ondan
sonrakı müqavilələri imzalamasaydıq, Bakı-Ceyhan neft kəməri heç vaxt reallaşmazdı. Məlumdur ki, biz "Əsrin
müqaviləsi"ni imzalayanda orada yazılmışdı ki, əsas ixrac neft kəməri tikilməlidir və onun da müddəti 54-56 ay
müəyyən olunmuşdu. Bunlar o vaxt yazılmışdı. Amma sonrakı reallıq nəyi göstərdi? Sonrakı reallıq onu
göstərdi ki, biz Bakı-Novorossiysk neft kəmərini yaratdıq, 1997-ci ilin noyabr ayında "Çıraq" yatağından neft
çıxdı və biz bu nefti həmin kəmərlə ixrac etməyə başladıq. Ancaq biz bununla qane olmadıq. Bizə alternativ
kəmər lazım idi. Ondan sonra biz Bakı-Supsa kəmərini yaratmağa başladıq. Bu ilin aprel ayında həmin kəmər
də, terminal da istifadəyə verildi. Artıq Bakı-Supsa vasitəsilə 3 milyon ton neft ixrac olunubdur.
Təbiidir ki, bu iki neft kəmərinin yaranması Bakı-Ceyhan neft kəmərinin vaxtını uzadır və uzatdı.
Şübhəsiz ki, neft şirkətləri və onlarla birlikdə biz gördüyümüz işlərin səmərəsini tezliklə əldə etmək istəyirik.
Kapital qoyulursa, demək o, həm xarici şirkətlər üçün, həm də Azərbaycan üçün gəlir gətirməlidir. Amma əgər
gəlir gəlmirsə, kapital qoyulur, gəlirin gəlməsi gecikirsə, şübhəsiz ki, bu, heç kəs üçün faydalı ola bilməz.
Yenə də deyirəm, Bakı-Supsa kəmərinin yaranması Bakı-Ceyhanı təxirə saldı və bəlkə də onun vaxtını
tamamilə uzadardı. Əgər biz başqa müqavilələri imzalamasaydıq, əgər Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkəti başqa müqavilələrin icra olunması ilə əlaqədar həm öz sahəsindən, həm də başqa müqavilələr sahəsindən
həqiqətən çox neft hasil edilməsinə inanmasaydı, onlar Bakı-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsinə razılıq

757

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

verməyəcəkdilər. Siz bilirsiniz, bilmirsinizsə bilin, - onlar buna razılıq vermirdilər də. Çünki onlar deyirdilər ki,
kommersiya marağı bizim üçün hər şeydən üstün olmalıdır. Biz də belə hesab edirik ki, kommersiya marağı hər
şeydən üstün olmalıdır. Amma bizim bütün bu beş ildə gördüyümüz işlər, məhz gördüyümüz işlər Bakı-Ceyhanı
reallaşdırdı. 1998-ci ilin oktyabr ayında biz Ankarada siyasi bəyannaməni imzalayandan sonra bir il müddətində
çox böyük işlər görüldü. Amma ağır, çətin işlər görüldü. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında aylarla danışıqlar
aparıldı. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə Türkiyə dövləti, yaxud şirkətləri arasında danışıqlar
gedirdi. Gürcüstan ilə danışıqlar aparılırdı. Amma şübhəsiz ki, məsələnin əsas həlli Azərbaycan ilə Türkiyə
arasında gedən danışıqlar çərçivəsində idi.
Xatirinizdədir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Bakı-Ceyhan neft kəmərinin qiymətini 3,7
milyard dollara qaldırmışdı. Görülən işlər sübut etdi ki, bu düzgün rəqəm deyildir. Nəhayət, həmin rəqəm 2,4
milyard dollar oldu. Amma burada deyildiyi kimi, bunun da riski vardır. Türkiyə öz ərazisində olan riski öz
üzərinə götürüb, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti isə Azərbaycan və Gürcüstan ərazilərində olan riski öz üzərinə
götürübdür. Beləliklə də Bakı-Ceyhan neft kəməri reallaşdı və onun sənədləri İstanbulda çox təntənəli şəraitdə,
yüksək səviyyədə imzalandı.
Mən bunu dəfələrlə demişəm, bu gün bir daha bildirmək istəyirəm ki, həm "Əsrin müqaviləsi"nin
hazırlanmasında və imzalanmasında, həm də sonra gördüyümüz işlərdə, elə Bakı-Supsa və Bakı-Ceyhan neft
kəmərlərinin yaranmasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının daim diqqəti, dəstəyi, qayğısı olmuşdur. Şəxsən
Prezident cənab Bill Klintonun bu məsələyə xüsusi münasibəti olmuşdur. Bilirsiniz ki, o bu problem üzrə
Prezidentin xüsusi səlahiyyətli səfirini təyin edibdir və həmin səfir vaxtaşırı Azərbaycana gəlirdi, Türkiyəyə,
Gürcüstana gedirdi, bərabər işləyirdi. Yəni Bakı-Ceyhana Türkiyə və bizim kimi, eyni zamanda Amerika
Birləşmiş Ştatları da maraqlı olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələyə xüsusi münasibəti, verdiyi
dəstək və göstərdiyi yardım, bir daha qeyd edirəm, şəxsən Prezident Bill Klintonun bu məsələ ilə məşğul
olması, onu dəstəkləməsi nəhayət, bütün problemləri aradan qaldırdı və biz Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında
müqaviləni imzaladıq.
Bilirsiniz ki, Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında Azərbaycandan çox Türkiyədə düşünürdülər. Türkiyədə
belə bir ictimai rəy yaranmışdı ki, bu, Türkiyə üçün bir nömrəli problemdir. Bakı-Ceyhan anlayışı, demək olar
ki, Türkiyənin hər bir vətəndaşının beynində idi. Mən bunun dəfələrlə şahidi olmuşam. Azərbaycana gələn
jurnalistlərlə görüşümdə, Türkiyədə olarkən həm jurnalistlərlə, dövlət adamları ilə, həm də adi vətəndaşlarla
görüşlərimdə həmişə birinci sual Bakı-Ceyhan barədə olubdur. Bəlkə də adi vətəndaşların bir qismi bunun
mənasını həqiqətən heç bilmir. Ancaq bu, Türkiyə Cümhuriyyəti vətəndaşlarının beyninə bir ideal kimi həkk
olunmuşdu. Ona görə də bu, bizim üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, Türkiyə üçün ondan da çox əhəmiyyətlidir.
Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında müqavilənin imzalanması, şübhəsiz ki, həm Türkiyə üçün, həm də bizim
üçün çox böyük nailiyyətdir.
Təbiidir ki, burada Gürcüstan da çox böyük fayda götürəcəkdir. Prezident Eduard Şevardnadze
imzalanma mərasimində dedi ki, Gürcüstanın nə nefti var, nə də qazı. O, qazı və nefti öz ərazisindən ya keçirə
bilər, ya da keçirməyə bilər. Amma keçirmək keçirməməkdən faydalıdır, çünki keçirəndə fayda, gəlir
götürəcəkdir.
Beləliklə, biz qardaş Türkiyə ilə beş il müddətində gördüyümüz işi başa çatdırdıq və imzalanma mərasimi
çox yüksək səviyyədə keçdi. İmzalanma mərasimində Amerika Prezidentinin iştirak etməsi və iki sənədə şəxsən
imza atması, təbiidir ki, bu müqavilənin həm qiymətini, həm mahiyyətini qaldırıb, həm də onun həyata
keçirilməsi üçün çox böyük imkanlar yaradıbdır.
Biz bu gün bu məsələni müzakirə edərkən deməliyəm ki, Azərbaycan neftçiləri Azərbaycan tarixində
həmişə böyük xidmətlər göstəriblər. Noyabrın 7-də Neft daşlarının 50 illiyi tamam oldu. Onlar bunu Neft
daşlarında təntənəli surətdə qeyd ediblər. Amma mən söz vermişəm ki, bunu respublika miqyasında qeyd
edəcəyik və bu gün də bu sözlərimi təsdiq edirəm. Çünki bugünkü günlərin əsası o vaxt qoyulubdur. Bəli, indi
biz haqqında müqavilələr imzaladığımız həmin o neft-qaz yataqları ötən 50 il müddətində Azərbaycanın
alimləri, geoloqları, neftçiləri tərəfindən kəşf olunubdur. Bu, bir tərəfdən. İkinci tərəfdən isə 50 il müddətində
Xəzər dənizində neft hasilatı ilə məşğul olan Azərbaycan neftçiləri əvvələn, böyük bir maddi-texniki bazanın
yaranmasına səbəb olublar, - bunu onlar yaratmayıblar, amma onların iştirakı ilə bunu keçmişdə Azərbaycan
dövləti, hökuməti yaradıbdır, - ikincisi isə çox yüksək səviyyəli mütəxəssislər hazırlanıbdır. O vaxt yaranmış
maddi-texniki baza, çox yüksək səviyyəli neft-qaz sənayesi mütəxəssisləri - bunlar hamısı bizim bu gün
gördüyümüz işlərin vaxtilə əsasını qoyubdur.
Ona görə də mən bu gün Azərbaycan neftçilərinə bir daha təşəkkürümü bildirirəm və bu "Əsrin
müqaviləsi"nin və sonrakı müqavilələrin hazırlanıb imzalanmasında, xüsusən Bakı-Ceyhan neft kəməri barədə
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müqavilənin hazırlanmasında və nəhayət, həyata keçirilməsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xidmətlərini
xüsusi qeyd edirəm. Neft şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevin, birinci vitse-prezident İlham Əliyevin, vitseprezident Xoşbəxt Yusifzadənin, Valeh Ələsgərovun xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm.
İndi bizim qarşımızda yeni vəzifələr durur. Biz indiyə qədər çalışırdıq ki, müqavilə imzalansın. İndi isə
bunu həyata keçirmək lazımdır. Təbiidir, mən bu sahədə göstərişlər vermişəm. Bu gün Natiq Əliyev məruzə etdi
ki, onlar Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə artıq dünən danışıqlar aparıblar. Müəyyən sənədlər
hazırlanmalıdır və böyük bir proqram tərtib edib həyata keçirməliyik.
İndi Qazaxıstanın da Bakı-Ceyhan neft kəmərinə qoşulması çox böyük bir hadisədir. Burada deyildi ki,
Qazaxıstan öz neftini ixrac etmək üçün hələ 1990-1991-ci illərdən Qara dənizə neft kəməri çəkmək istəyir. Hələ
indiyə qədər həmin kəməri çəkə bilməyibdir. Amma çəksələr də indi Bosfor boğazından onlar istədiyi qədər
neft keçirmək mümkün olmayacaqdır. Ona görə də Qazaxıstan Bakı-Ceyhan neft kəmərinin reallığını artıq hiss
edərək ona qoşuldu və Prezident Nursultan Nazarbayev İstanbulda bir sənədi imzaladı.
Burada artıq qeyd olundu, - biz elə bu kəmərsiz də Qazaxıstan neftini tankerlərlə, dəmir yolu vasitəsilə
son neçə ildə buradan Qara dənizə çıxarırıq. Beləliklə, həm Qazaxıstana kömək edirik, həm də Azərbaycana
gəlir gətiririk.
Mən qaz kəməri haqqında da demək istəyirəm. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti vardır. Türkmənistan
Prezidenti Saparmurad Niyazov imzalanma mərasimində açıqcasına dedi ki, onlar bu kəmərin çəkilməsi üçün 8
ildir alternativ yollar axtarırlar. Onlar bu qaz kəmərini bir neçə ölkədən keçirmək istəmişlər, amma bunların
hamısı uğursuz olmuşdur. Lakin kəməri bu istiqamətdə keçirməyi həm istəyirdilər, həm də bir o qədər
istəmirdilər. Nəhayət, gördülər ki, onlar üçün bundan uğurlu, faydalı yol yoxdur.
Təbiidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu barədə onlara çox böyük köməyi oldu. Nəhayət, onlar son
qərara gəldilər və Transxəzər qaz kəməri haqqında da sənədlər imzalandı. Bu Azərbaycan üçün faydalıdır. Həm
ona görə ki, bu xətt üzrə biz gələcəkdə Azərbaycanda ixrac oluna bilən miqdarda qazı ixrac edə biləcəyik. Biz
eyni zamanda Türkiyə ilə xüsusi bir sənəd imzaladıq ki, gələcəkdə Türkiyə Azərbaycan qazının həm Türkiyəyə
keçirilməsi, həm də Avropaya keçirilməsi haqqında öz üzərinə öhdəlik götürür.
Mən Azərbaycanın geostrateji vəziyyətini deyəndə, bax, qaz kəməri - budur. Amma təkcə bu deyil.
Məsələn, indi Qazaxıstanın Azərbaycandan neft məhsulları keçirməsi, Bakı-Ceyhana qoşulması, Türkmənistan
qazının Azərbaycandan keçməsi və Böyük İpək Yolunun bərpası ilə əlaqədar bir çox başqa işlər görülməsi,
şübhəsiz ki, Azərbaycanın nə qədər əhəmiyyətli geostrateji mövqeyi, vəziyyəti olduğunu göstərir. Məhz buna
görə də mən deyirəm ki, Azərbaycanın milli, təbii sərvətləri qaz və neft, bir də Azərbaycanın geostrateji
vəziyyətidir.
Biz İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar çox işlər görmüşük. 1998-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanda
beynəlxalq konfrans keçirildi. Bu sahədə tədbirlər həyata keçirilir. Beləliklə, Azərbaycanda bütün komunikasiya
xətləri daha da çox yüklənəcəkdir. Bu, Azərbaycanda yeni iş yerləri açacaq və ölkəmizə yeni-yeni gəlirlər
gətirəcəkdir.
Bunlar həm bu gün üçündür, ancaq ən çox gələcək üçün, gələcək nəsillər üçündür. Mən çox xoşbəxtəm ki,
bizim üzərimizə, şəxsən mənim üzərimə bu gün Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq, inkişaf
etdirmək və xalqımızın gələcək nəsillərində xoşbəxt, firavan, sülh şəraitində olan bir həyat yaratmaq üçün belə
bir missiya düşübdür.
Təbiidir ki, Bakı-Ceyhan neft və Xəzər qaz kəmərlərinin siyasi əhəmiyyəti də vardır. Biz bunu inkar
etmirik. Elə bu həm iqtisadi, həm də siyasi maraqlara görə bizim imzaladığımız bu sənədlər bəzi ölkələrdə çox
etiraz hissi ilə qəbul olunubdur. Bəziləri hesab edirlər ki, bunun əsası yoxdur. İndi onlar belə düşünülməmiş
bəyanatlar verirlər. Əgər əsası olmasaydı, dünya onun üzərində bu qədər çalışardımı? Bunu təkcə biz etməmişik.
Söyləyirlər ki, bunun əsası yoxdur və sair. Bəziləri narazıdır ki, bu kəmər niyə onun ölkəsindən keçməyibdir.
Yenə də deyirəm, - birincisi, bu, kommersiya prinsiplərinə söykənir. Şübhəsiz ki, ikincisi də, bunun siyasi
əhəmiyyəti vardır. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyini bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycanın müstəqilliyinin
dönməzliyini nümayiş etdirir və Azərbaycanın müstəqil siyasət aparmasını nümayiş etdirir.
Bu müqavilə eyni zamanda regionda sülhün və təhlükəsizliyin yaranmasına xidmət edəcəkdir.
Xatirinizdədir, Prezident Bill Klinton imzalanma mərasimində öz çıxışında həm müstəqillik ilə, həm də
regionda sülhün, təhlükəsizliyin yaranması ilə əlaqədar bunu xüsusi vurğuladı. Bu, həqiqətən də belədir.
Dövlətlərarası, ölkələrarası nə qədər belə kommunikasiyalar yaransa və bu, Avropa ilə Mərkəzi Asiyanı
birləşdirən kommunikasiyalar olsa həm Qafqazda, həm də Mərkəzi Asiyada sülhün yaranmasına, təhlükəsizliyin
təmin olunmasına o qədər təminat yaradacaqdır. Bizim üçün isə bu, hər şeydən əhəmiyyətlidir, hər şeydən
önəmlidir.
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Bilirsiniz ki, İstanbul zirvə görüşündə ümumi toplantılardan başqa, mənim fərdi görüşlərim də çox
olmuşdur. Birincisi, çox məmnunam ki, siz - burada çıxış edənlər mənim Azərbaycan dövləti haqqında orada
dediyim sözləri, nitqimi qiymətləndirirsiniz. Həqiqətən də, orada reqlamentin az olmasına baxmayaraq, mən
Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli olan fikirləri o qısa zamanda irəli sürdüm. Tamamilə düz deyirsiniz ki, bu
fikirlərin içərisində Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının yaradılması fikri çox dəyərli
təklifdir. Ona görə demirəm ki, bunu mən etmişəm. Ancaq bu, təkcə bizim üçün yox, bütün Cənubi Qafqaz üçün
lazımdır. Biz bu sahədə öz işimizi aparacağıq. Mən orada həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına, həm Avropa
Birliyinə daxil olan ölkələrə, həm də Rusiyaya, Türkiyəyə, Gürcüstana, Ermənistana və ATƏT-in marağı olan
bütün digər üzvlərinə müraciət etdim ki, onlar hər bir paktın yaranmasında iştirak etsinlər, ona qoşulsunlar.
Təbiidir ki, bu fikir gərək həzm olunsun, təhlil edilsin, gərək onun yolları araşdırılsın. Amma hesab edirəm ki,
bu, Cənubi Qafqazın, ümumiyyətlə Qafqazın gələcəyi üçün çox əhəmiyyətli bir təklifdir və sammitdə çox yaxşı
qarşılanmışdır.
Adi silahlar haqqında müqavilənin imzalanması barədə burada məlumat verildi. Mən sammitdən əvvəl də
bu barədə vəziyyəti demişdim. Onu bildirmək istəyirəm ki, bizim ekspertlərimiz, xarici işlər nazirliyinin
əməkdaşları Vyanada - ATƏT-in hazırlıq qərargahı orada idi - son günə qədər mübahisə aparıblar. Yəni biz
dörd ildir ki, müqavilənin imzalanmasını öz müqavimətimizlə saxlamışıq.
İndi bəziləri deyir ki, bəs niyə razılıq verdiniz? Belə vəziyyətdə, - mən öz nitqimdə demişdim, - bizim
bölgədə böyük hərbiləşmə, silahlanma getdiyi bir zamanda və Dağlıq Qarabağda nəzarətsiz silahların olduğu bir
zamanda, Azərbaycanın kvotasının da az olduğu halda biz bu müqavilənin imzalanmasına razılıq veririk. Çünki
bilin ki, - burada deyildi, - 92-ci ildə Azərbaycana edilmiş xəyanəti aradan götürmək, sadəcə, mümkün deyildir.
Əgər bu, təkcə bizimlə hansısa ölkənin arasında olsaydı, mümkün idi. Mən bunu izah etmişəm, çünki əsas
müqavilə vaxtilə NATO ilə Varşava paktı arasında olubdur. Sonra isə bütün bu danışıqlar Qərblə Rusiya
arasında gedir. Biz bu dəfə də müqavimət göstərsəydik, müqaviləni imzalamasaydıq, ola bilər, imzalanmayaydı.
Yaxud da imzalanardı, amma bizim imzasız, çünki buna bəlkə də konsensus lazım deyildir.
Ancaq nə udacaqdıq? Mən bunu demişəm, yenə də deyirəm: bu müqavilənin imzalanması müasir şəraitdə
adi silahlara nəzarət üçün və onların harada yerləşməsinə, cinah prinsiplərinə əsasən yerləşməsinə nəzarət üçün
lazımdır. Ona görə də biz imzaladıq. Ancaq əgər 92-ci ildə, Azərbaycanın sahibsiz olduğu bir zamanda, - 92-ci
ilin mayında Azərbaycan sahibsiz, hakimiyyətsiz vəziyyətdə olarkən, - üç nəfər adam, yəni Rəhiz Qazıyev,
Əzizbəyov, - onu bu gün heç tanıyan da yoxdur, - gedib Azərbaycanın adından imza ediblər. Abbas Abbasov da
orada olubdur. Şübhəsiz ki, bu imzalama xəyanətdir və bu xəyanətin acı nəticələrini biz bu gün də görürük.
Amma başqa yolumuz yox idi, məcbur idik və biz müqaviləni imzaladıq.
Sammit zamanı mənim bir neçə görüşlərim olubdur. Bu görüşlərin də əsas mövzusu ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə həsr edilmişdi. Bilirsiniz ki, mən bu məsələni Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti cənab Bill Klintonla çox ətraflı müzakirə etdim, Fransanın Prezidenti cənab Jak
Şirakla çox ətraflı müzakirə etdim, - bunlar ATƏT-in Minsk Konfransının həmsədrləridir, - Almaniyanın
kansleri cənab Şröderlə müzakirə etdim, çünki Almaniya Minsk qrupunun üzvüdür. Təbiidir ki, biz bu məsələni
Türkiyənin Prezidenti cənab Süleyman Dəmirəllə daim müzakirə edirik. Başqa həmkarlarımızla - Gürcüstan,
Qazaxıstan, Ukrayna ilə və MDB-yə daxil olan digər dövlətlərlə müzakirə edirik.
Bu məsələyə xüsusi görüş həsr olundu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici işlər naziri xanım Olbrayt,
Fransanın xarici işlər naziri cənab Vedrin və Rusiyanın xarici işlər naziri cənab İvanov - bunlar ATƏT-in Minsk
qrupunda həmsədrlərdir - Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri ilə görüş keçirdilər. Biz görülən işlərə
müəyyən qədər təhlil verdik və bundan sonra nə etmək lazım olduğunu bildirdik.
Hər halda bütün bu görüşlərimiz, danışıqlarımız zamanı mən Azərbaycanın milli mənafelərini müdafiə
etmişəm və bundan sonra da müdafiə edəcəyəm. Mən bu barədə - Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında
Budapeşt sammitində də çox geniş danışmışdım, Lissabon sammitində də geniş danışmışdım. Budapeşt
sammitində irəliləyiş əldə etdik, xüsusi qərar qəbul olundu, ATƏT üçün ilk dəfə sülhü mühafizə qüvvələri
yaradılması qərara alındı. Biz bunun məhz bizim münaqişənin həll edilməsi üçün yaradılmasına çalışdıq, çünki
o vaxta qədər ATƏT-in sülhməramlı qüvvələr yaratmaq səlahiyyəti yox idi.
Lissabon sammitində biz, bilirsiniz ki, sammiti pozmaq dərəcəsinə gəlib çatdıq və bunun nəticəsində
ATƏT-in sədrinin bəyanatı qəbul olundu. Biz yenə, bu dəfə də məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün
mümkün olan işləri gördük, şəxsən mən gördüm.
Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, biz atəşkəs rejiminə bundan sonra da sadiq qalacağıq və məsələnin
yalnız sülh yolu ilə həll olunmasına çalışacağıq. Ancaq məlumdur və bir daha sizə demək istəyirəm ki, hamı,
ictimaiyyət də bilsin ki, dünyada, hər halda ATƏT regionunda olan münaqişələrdən ən çətin, ən ağır münaqişə,
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ən uzunmüddətli münaqişə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Təəssüflər olsun ki, bu münaqişə yaranandan indiyə qədər beynəlxalq birlikdə bunu Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi adlandırıblar. Biz isə buna daim Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi deyirik. Ona görə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi adlandırırlar ki, əvvəldən belə qəbul olunub ki, Dağlıq Qarabağın erməniləri öz
müqəddəratını təyin etmək prinsipinə əsaslanaraq, Azərbaycan hakimiyyətindən narazılığını bildirərək bu yola
düşmüşlər və ona görə də münaqişə başlanmışdır. Amma əslində bu münaqişə Ermənistanla Azərbaycan
arasında yaranmış münaqişədir.
Deyirlər ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var. Bəli, dörd qətnamə
var. Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bu barədə beş, ya altı bəyanatı var. Ancaq onların heç birisi icra olunmur. Ona
görə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında daim bizə deyirlər ki, qətnamə qəbul edirik, amma onun icra olunması
mexanizmi və bunun üçün səlahiyyətimiz yoxdur. Bu, aydın bir şeydir, bunu hamı bilməlidir. Biz nə edəcəyik,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatını vurub dağıdacağıqmı? Nə edəcəyik? Vəziyyət bundan ibarətdir.
Məsələn, bilirsiniz ki, İstanbulda Rusiyanın Çeçenistan münaqişəsi məsələsi çox geniş yer tutdu. Qərb
ölkələrindən çıxış edənlərin demək olar ki, əksəriyyəti Rusiyanı çox günahlandırdılar ki, orada insan haqlarını
pozurlar, dinc əhalini bombalayırlar və insan haqlarına uyğun olmayan başqa işlər görürlər. Çox kəskin çıxışlar
oldu. Rusiya da özünü müdafiə etməyə çalışdı ki, o, insanların yox, terrorizmin əleyhinə müharibə aparır.
Eyni zamanda hamı deyir ki, Rusiyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Amma məsələni sülh yolu ilə,
danışıqlar yolu ilə həll edin. Rusiya xüsusilə sammitdə aldığı zərbələrdən sonra deyir ki, bəli, biz danışıqlar yolu
ilə həll edirik. Son iki-üç gündür deyirlər ki, Qroznını daha bombalamayacağıq, Açkoy-martanı, Qudermesi heç
güllə atmadan tutduq, bundan sonra da belə tutacağıq. Bilirsiniz, bu, çox dəhşətli və çoxlu qan tökülmüş bir
münaqişədir. Rusiya kimi nəhəng bir dövlət bu münaqişəni özünün tərkibində olan və bu münaqişəni yaratmış
xalq kimi heç bir başqa ölkə tərəfindən dəstəklənməyən öz respublikası ilə aparır. Amma görürsünüz, Rusiyanı
günahlandırırlar, ancaq çeçenləri günahlandırmırlar.
Rusiya kimi bir dövlət öz böyük hərbi gücü - təyyarələri, raketləri, bombaları, əsgərləri və s. ilə neçə ildir,
dörd-beş-altı ildir orada qan tökür, öz ərazi bütövlüyünü saxlamaq istəyir. Amma bunu saxlaya bilmir. ATƏT-in
üzvlərinin də hamısı onu bu müharibəni apardığına görə qınayır. Belə halda demək ki, "gəlin biz müharibə edək,
torpaqlarımızı müharibə ilə geri alaq", - bu, müasir dünyada nə qədər qəbul olunan bir şeydir?
Mən keçən dəfə bizim hörmətli yazıçılarla danışanda dedim, bu gün də deyirəm, - bəli, ordumuz var,
bizim ordumuz müharibə edə bilər. Amma indi müharibəni başlayan tərəf dərhal bütün dünya ictimaiyyəti
tərəfindən günahlandırılacaq və müharibənin dayandırılması tələb olunacaqdır. Bu münaqişə ona görə ən çətin
münaqişədir ki... Çeçenistan münaqişəsi kimi ağır münaqişədə çeçenlərin dalında bir ölkə də durmur, - deyirlər
ki, Ərəbistandan, nə bilim, haradansa onlara silah gəlir, yaraqlılar gəlir, bu başqa, - amma bir ölkə də onu
müdafiə etmir. Yəni onu tanıyan bir ölkə yoxdur.
Məsələn, Moldovada Pridnestrovye münaqişəsi var. Düzdür, orada vuruşma yoxdur, amma Pridnestrovye
özünü müstəqil aparır və Moldovanın mərkəzi hökumətinə tabe olmur. Orada da Rusiyanın böyük ordu hissəsi
var. Amma Pridnistrovyenin də dalında duran bir hökumət yoxdur. Rusiya onu belə müdafiə edir ki, bəli, bu
münaqişəni sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə həll etmək lazımdır.
Məsələn, Gürcüstanda Abxaziya münaqişəsini götürək. Abxaziya münaqişəsində, Abxaziyanın dalında
dayanan bir hökumət yoxdur. Yəni o millətə bağlı, o millətdən eyni olan biri yoxdur. Abxaziyanı da altdanaltdan müdafiə eləyənlər var və Gürcüstan bunu dəfələrlə bəyan edibdir.
Yəni bunlar hamısı hər bir ölkənin daxili işi kimi qiymətləndirilir. Çeçenistan münaqişəsi də elə
qiymətləndirilir, Moldovada olan münaqişə də elə qiymətləndirilir, Gürcüstanda olan münaqişə də elə
qiymətləndirilir. Amma Azərbaycandakı bizim ölkənin daxili işi deyildir. Biz Ermənistanla müharibədəyik.
Ancaq heç kəs bunu qəbul etmir ki, müharibə Ermənistanla Azərbaycan arasında gedir. Deyirlər ki,
Azərbaycanın daxili işidir, Ermənistan, sadəcə, Dağlıq Qarabağı dəstəkləyir, ona kömək edir.
Əgər Abxaziyanın dalında ATƏT-in üzvü olan Ermənistan kimi bir dövlət olsaydı, şübhəsiz ki, ATƏT-in
zirvə görüşlərində onu müdafiə edəcəkdi və buna başqa cür baxılacaqdı. Amma yenə də deyirəm, dünyada heç
bir münaqişə yoxdur ki, bu, iki ölkə arasında olsun. Adətən, ayrı-ayrı dövlət qrupları arasında olan
münaqişələrdir.
Ona görə bu, çox çətindir, çox ağırdır. Mənim danışıq apardığım dövlət başçılarının hamısı bizim ədalətli
olduğumuzu, ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsini, məsələnin sülh yolu ilə həllini daim dəstəkləyirlər və
təsdiq edirlər. Ancaq axırda deyirlər ki, siz gedin Ermənistanla danışın, ya da Dağlıq Qarabağın "hökuməti" ilə
danışın. Axırda bunu deyirlər.
Bilirsiniz, bu münaqişənin yaranması zamanı və sonra müharibəyə çevrilməsi zamanı buraxılan səhvlər
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Azərbaycanı gətirib bu ağır vəziyyətə salıbdır. Mən sizə deyə bilərəm ki, münaqişə nöqteyi-nəzərindən
Azərbaycan kimi ağır vəziyyətə düşən ikinci bir ölkə yoxdur. Əgər nəzərə alsanız ki, Ermənistanda Rusiyanın
hərbi bazaları var və axır zamanlar Rusiyadan Ermənistana gətirilən ən müasir silahlar və təyyarələr var,
bunların bir qismi Dağlıq Qarabağa keçibdir, - görün vəziyyət nə qədər mürəkkəbdir.
Bunu dərk etmək lazımdır. Qəzetdə yazmaq, nə bilim, yığışıb bəyanat vermək - bunlar asan şeylərdir.
Amma bu dərdi çəkmək və onu həll etmək nə qədər səy tələb edir. Bu səyləri də biz ardıcıl olaraq qoyuruq. Bu
dəfə də bu məsələ İstanbulda mənim bütün danışıqlarımın mərkəzində olubdur. Amerikanın Prezidenti cənab
Bill Klintonla danışarkən, şübhəsiz ki, vaxtilə Azərbaycana qarşı qəbul olunmuş ədalətsiz 907-ci maddənin
götürülməsini xahiş etdim. Yanında olan işçilərinə - xarici işlər naziri xanım Olbrayta, təhlükəsizlik məsələləri
üzrə köməkçisi Semüel Bergerə, başqalarına yenə də göstəriş verdi ki, baxın.
Amma bu, birinci göstəriş deyildir. 97-ci ilin avqust ayında mən rəsmi səfərdə olarkən biz Ağ evdə birgə
bəyanat imzalamışıq. Bu bəyanatda göstərilibdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti 907-ci maddənin
ləğv olunması üçün lazımi tədbirlər görəcəkdir. İki ildən çox keçibdir. Bu dəfə yenə demişəm. Amma dərd
ondan ibarətdir ki, həqiqətən orada, Konqresdə ermənipərəst qüvvələr həddindən artıq çoxdur.
İki gün bundan öncə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş xarici işlər naziri İqlbergeri qəbul
edirdim. Amerika Birləşmiş Ştatlarında onunla bir neçə dəfə görüşmüşəm, təcrübəli adamdır və bu sahədə də öz
məsləhətlərini verir. Onunla da danışanda deyir ki, məsələ Koqresdə qoyulmuşdu, baxılırdı. Braunbəkin İpək
yolu haqqında bir qərar layihəsi var idi, bu ilin aprel ayında biz onu müzakirə etdik. Orada Prezidentin
təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Semüel Berger də çıxış etdi. Bütün prezidentlər - Azərbaycan,
Gürcüstan, Türkiyə Prezidentləri, Mərkəzi Asiya ölkələrinin prezidentləri çıxış etdilər. Bəli, İpək yolu haqqında
qanun Senatda qəbul olundu və bir müddət çox güclü irəliləyirdi. Ancaq sonra yenə də səs toplaya bilmədi.
Orada respublikaçı Doul var - ermənilərin yaxın dostu. Mənə deyirlər ki, o, bir neçə gün Konqres, Senat
üzvlərinin əksəriyyətinə telefon edib ki, - onların çoxu ilə dostdur, tanışdır, - siz bunun əleyhinə səs verin. Onlar
da əleyhinə səs veriblər. Reallıq, həqiqət bundan ibarətdir.
Amma ola bilərdi ki, biz bu vəziyyətə düşməyəydik. Əgər 92-ci ildə hakimiyyətdə olan, indi bu barədə
hər gün bir fikir söyləyən qüvvələr - Xalq Cəbhəsi, Müsavat, başqası, müxalifət qrupundakılar o vaxt hamısı bir
yerdə hakimiyyətdə idilər, Azərbaycanın milli mənafelərini anlaya bilsəydilər, yaranmış vəziyyəti anlaya
bilsəydilər, gərək düşünəydilər ki, Azərbaycana qarşı belə ədalətsiz qərar qəbul edilməsinə imkan vermək
olmaz. Amma onların səhv siyasəti nəticəsində belə vəziyyət yarandı və Amerika da bildirdi ki, Azərbaycan
Ermənistanı blokadaya alıb, o qərarı qəbul elədilər. Yeddi il bundan qabaq qəbul olunub, biz indi də onu ləğv
etdirə bilmirik. Qəbul olunmasının səbəbkarları da onlardır, indi bizi tənqid eləyənlər də. Biz isə əlimizdən
gələni edirik, amma bunu ləğv etdirə bilmirik.
Mən dedim və Prezident Bill Klinton yenə söz verdi, göstəriş də verdi. Görək nə təhər olacaqdır. İpək
yolu haqqındakı həmin layihəyə də yenə baxılacaqdır. Sonra, yəqin qəzetdə oxudunuz, konqresmen Kinq yenə
də bu barədə çıxış edibdir. Yəni orada Azərbaycanı dəstəkləyən qüvvələr artır, artır, artır.
Beləliklə, mən hesab edirəm ki, biz sammitdə səmərəli iş görmüşük. Bizim üçün həlli vacib olan məsələ
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında lazım olan bütün məlumatları yenidən vermişik.
Öz fikirlərimizi, mövqelərimizi bildirmişik. Orada çıxışlarda, sonra mənimlə şəxsi söhbətlərdə və həmsədr olan
üç ölkənin xarici işlər nazirlərinin Azərbaycan, Ermənistan prezidentləri ilə görüşündə Ermənistan və
Azərbaycan prezidentlərinin son vaxtlar keçirilən bilavasitə görüşləri yüksək qiymətləndirilir və buna çox ümid
bəsləyirlər. Əgər doğrudan da biz bir şeyə nail olsaq, dərhal lazım olan bütün yardımların ediləcəyi barədə söz
verirlər.
Ancaq mən bunların nəticəsi haqqında da hələ bir şey deyə bilmərəm. Bilirsiniz ki, bu danışıqlar gedirdi,
Ermənistanda baş vermiş hadisələrlə əlaqədar bir az kəsilibdir. Yəqin ki, nə vaxtsa bərpa olunacaqdır. Hər halda
biz bütün vasitələrdən istifadə edirik və etməliyik.
Beləliklə, ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü Azərbaycanın milli mənafeləri, bunların müdafiə edilməsi üçün,
reallaşdırılması üçün yeni bir mərhələ oldu. Bakı-Ceyhan və Transxəzər boru kəmərləri layihələrinə dair
İstanbulda sənədlərin qəbul edilməsi böyük tarixi hadisə oldu. Bizim vəzifəmiz həm ATƏT-in qəbul etdiyi
sənədlərdən irəli gələn vəzifələri həyata keçirmək, həm də özümüzün neft strategiyamızı davam və inkişaf
etdirmək, konkret olaraq Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında əməli işlər görməkdir.
Biz beynəlxalq birlikdə bərabər hüquqlu dövlət, xalq olduğumuzu bir daha, bir daha dünyaya nümayiş
etdirdik. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bir daha, bir daha nümayiş etdirdik və bəyan etdik ki,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daimidir və əbədidir. Biz bir daha nümayiş etdirdik ki, Azərbaycan
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətdir, Azərbaycan ATƏT-in bütün tələblərinə cavab vermək üçün, Helsinki
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aktının prinsiplərinə uyğun olmaq üçün lazımi tədbirləri görür və bundan sonra da görəcəkdir. İstanbul
xartiyasında irəli sürülmüş müddəaların həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görəcəyik və bunu görməyə
qadirik. Biz bir daha, bir daha sübut etdik ki, Azərbaycan yaşayır və yaşayacaq. Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqları sülh yolu ilə azad ediləcək, didərgin düşmüş vətəndaşlarımız öz yerinə-yurduna qayıdacaqlar.
Görülən işlər Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının gözəl perspektivlərini açır. Biz bu perspektivləri
yaratmışıq və irəliləyəcəyik. Əminəm ki, Azərbaycan ilbəil iqtisadi cəhətdən inkişaf edəcək və biz Azərbaycan
xalqının rifah halının yaxşılaşmasını təmin edəcəyik.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINA QISAMÜDDƏTLİ İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN
ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MƏLUMATI
27 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mətbuat xidmətinin məlumatı verilibdir. Mən İstanbulda olanda Türkiyənin
prezidenti, əziz dostum Süleyman Dəmirəl məndən xahiş etmişdi ki, bu gün Ankaraya gedim, orada ekologiya
və torpaq eroziyası ilə əlaqədar bir toplantı var, onda iştirak edim. Onun vətəni İspartada böyük bir universitet
var, sabah onun yeni bir fakültəsinin təməli qoyulacaqdır. İsparta Universiteti mənə fəxri doktor adı veribdir.
İsparta Süleyman Dəmirəlin vətənidir. Onun qardaşı orada bir xəstəxana tikib, bunun açılışı olacaqdır. İspartada
Süleyman Dəmirəl adına Mədəniyyət Mərkəzi yaradılıb, o da açılacaqdır.
O, xahiş edib ki, mən bu tədbirlərdə iştirak edim. Mən bunu məmnuniyyətlə qəbul etmişəm, çünki, bilirsiniz,
bizim şəxsi dostluğumuz var. Bir də ki, Süleyman Dəmirəl təkcə mənim yox, bütün Azərbaycan xalqının
dostudur. İspartanı ziyarət etmək, onun vətəninə getmək mənim üçün çox böyük şərəfdir. Ona görə də mən
gedirəm və sabah axşam da dönəcəyəm. Başqa məqsəd yoxdur.
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TÜRKİYƏ EROZİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ, YAŞILLAŞDIRMA VƏ ƏTRAF MÜHİTİN
MÜHAFİZƏSİ VƏQFİNİN (TEMA) TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ KEÇİRİLƏN «EROZIYA İLƏ
MÜBARIZƏ» HƏFTƏSİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ

27 noyabr 1999-cu il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl!
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum Rauf Denktaş!
Dəyərli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Azərbaycan xalqı adından, öz adımdan sizi sevgi, sayğı ilə salamlayıram!
Hörmətli dostum, əziz qardaşım Süleyman Dəmirəl, Sizə çox təşəkkür edirəm ki, məni Türkiyəyə dəvət
etmisiniz və bu qədər önəmli, mötəbər, möhtəşəm bir toplantıda iştirak etməyimə imkan vermisiniz.
Doğrusu, Siz məni dəvət edəndə və söyləyəndə ki, "Eroziya ilə mübarizə həftəsi" ilə bağlı burada bir
toplantı var, mən bunu o qədər də dərindən anlaya bilmirdim. Sonra gəlib burada gözəl bir toplantı gördüm.
Hörmətli Nihat Gökyigit mənə dedi ki, sizin də bu toplantıda nitq söyləməyiniz lazımdır. Soruşdum ki, nə
danışacağam? Əziz dostum Süleyman Dəmirəl mənə dedi ki, indi oturub dinləyəcəyik və dinlədiklərimizin
içərisindən də danışacaqlarımız çıxacaqdır. O, çox doğru və gözəl demişdir. Sizi dinlədikdən sonra mən də bir
nitq söyləmək istəyirəm.
Əziz dostlar, bu gün TEMA vəqfinin təşkil etdiyi bu toplantı çox böyük əhəmiyyətə malikdir, çox
önəmlidir və Türkiyənin həyatında son illərdə görülən böyük işlər haqqında mənim üçün çox dəyərli bilgilər
verdi.
Mən Türkiyə Cümhuriyyətində hər il yeni-yeni böyük işlər görüldüyünü bilirəm. Türkiyə
Cümhuriyyətinin ardıcıl olaraq inkişaf etməsini, türk xalqının rifah halının günü-gündən yaxşılaşmasını və
Türkiyə Cümhuriyyətinin dünyada, dövlətlər arasında hörmətinin daha da artmasını görürəm. Eyni zamanda,
Türkiyənin içində çox böyük problemlərin də olmasını görürəm. Bilirəm ki, burada çox işlər görülür. Ancaq
eroziya, ekologiya məsələsinə, ətraf mühitin mühafizəsinə, torpağın qorunmasına bu qədər böyük əhəmiyyət
verilməsini və bu qısa müddətdə bu qədər böyük işlər görülməsini təsəvvür edə bilmirdim.
Təbiidir ki, XX əsrdə dünyanın inkişafı, sənayeləşməsi, böyük-böyük şəhərlərin qurulması torpağa, ətraf
mühitə zərər gətirir, suyu zəhərləyir və bir çox problemlər meydana çıxır. Demək olar ki, XX əsrin ortalarına
qədər bu problemlər dünyada bir o qədər də önəmli yer tutmamışdır. Ancaq təxminən 50 il bundan öncə
dünyada insanlar demək olar, oyandı ki, bəli, inkişaf var - sənaye, texnika inkişaf edir, insanlar həyatın bu
imkanlarından daha da səmərəli istifadə edirlər. Amma unudublar ki, həyatın əsası torpaqdır, torpaqsız heç bir
şey yoxdur, susuz, çaysız, dənizsiz heç bir şey ola bilməz, insan çeşməsiz, bulaqsız yaşaya bilməz. Ona görə də
belə bir hərəkat başlandı. Bu hərəkat dünyanın müxtəlif ölkələrində müxtəlif səviyyədədir. Mən deyə bilərəm ki,
Azərbaycanda və bizim keçmişdə yaşadığımız Sovetlər Birliyində də təxminən 70-ci illərdən bu proses, yəni
ekoloji problemlər və onunla mübarizə çox sürətlə inkişaf etməyə başladı.
Ancaq dünyada da, bir çox ölkələrdə də bu barədə çox böyük nailiyyətlər əldə edilməyibdir. Deyə bilərəm
ki, o cümlədən Azərbaycanda da bu problemlər bizim üçün ən çətin, ən ağır problemlərdir. Amma bu gün sizi
dinləyərkən mən anladım ki, qısa bir zamanda, 7 il bundan öncə TEMA vəqfi yaranıb və bu vəqf dövlətlə
birlikdə çox böyük işlər görübdür. Həmin işlər haqqında bu gün burada danışıldı.
Türkiyə böyük bir əraziyə, gözəl torpaqlara malikdir, ancaq dağları, daşları da var. Türkiyənin yeraltı
sərvətləri də var, amma başqa ölkələrdəki kimi o qədər də çox deyildir. Lakin Türkiyənin yerüstü sərvətləri
çoxdur. Hər bir ölkənin yerüstü sərvəti onun torpağıdır, meşəsidir, ormanıdır, dənizidir, suyudur, çayıdır,
çeşməsidir, bulaqlarıdır. İnsan bunları qoruyub saxlaya bilməsə, şübhəsiz ki, onun həyatı ilbəil daha da
çətinləşəcək, zorlaşacaq və insanın ömrü də azalacaqdır. Ona görə də sizin gördüyünüz bu işlər çox
əhəmiyyətlidir.
Əziz dostum Süleyman Dəmirəl, mən çox məmnunam ki, Siz məni dəvət etdiniz və mən bu gün burada
çox böyük bilgilər aldım. Ancaq bu barədə bir neçə kəlmə deməkdən öncə, bildirmək istərdim ki, mən bir həftə
bundan əvvəl Türkiyədə, İstanbulda idim. İstanbulda ATƏT-in XX əsrdə sonuncu zirvə görüşü keçirildi. Zirvə
görüşü Avropada və bütün dünyada gedən prosesləri təhlil etdi və çox önəmli, dəyərli qərarlar qəbul etdi.
Mən hesab edirəm ki, ATƏT-in indiyə qədər keçirilmiş bütün zirvə görüşlərinin içərisində İstanbul zirvə
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görüşü bu təşkilatı daha da yüksəklərə qaldırdı. Biz hamımız bu zirvə görüşündən sonra çox böyük
məmnuniyyətlə ayrıldıq, hərə öz ölkəsinə getdi.
Məni sevindirən zirvə görüşünün təkcə bu hissəsi deyil. Məni sevindirən bir də odur ki, XX əsrin sonunda
olmuş bu zirvə görüşü məhz Türkiyədə, İstanbulda keçdi. Türkiyədə, İstanbulda bu zirvə görüşü çox gözəl təşkil
olunmuşdu. Mən bundan öncə də zirvə görüşlərində - ATƏT-in Budapeşt, Lissabon zirvə görüşlərində
olmuşam. Tarixdə onların da hər birinin öz yeri vardır. Ancaq İstanbul zirvə görüşü həm bütün işlərin təşkilinə,
həm buraya gəlmiş nümayəndələrin hər şeylə təmin olunmasına, həm də əzəmətli "Çırağan sarayı"nda hər bir
dövlətin nümayəndə heyətinin səmərəli çalışması üçün imkanlar yaradıldığına və türk xalqının, Türkiyə
vətəndaşlarının gözəl qonaqpərvərliyinə görə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və mənim gördüyüm bütün keçmiş
zirvə görüşlərindən çox-çox yüksəkdir.
Mən bunları böyük qürur hissi ilə görürdüm, sevinirdim. Siz də bilirsiniz, biz də bilirik, ATƏT-in üzvü
olan bütün ölkələr də bilirlər ki, bütün bu işlərin belə gözəl təşkil edilməsində Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti, cümhur başqanı hörmətli Süleyman Dəmirəlin xüsusi xidmətləri olmuşdur. Bunu bütün ölkələrin
başçıları söyləmişlər. Mən bir dost kimi, qardaş kimi buna sevinirəm.
Son zamanlar məni sevindirən bir də o oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill
Klinton ATƏT-in zirvə görüşündən öncə Türkiyəni ziyarət etdi. Bildiyimə görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti 10 il idi ki, Türkiyədə olmamışdı.
Prezident Bill Klintonun bu ziyarəti də adi bir ziyarət olmadı. O, burada çox vaxt keçirdi, həm rəsmi
görüşlər keçirdi, danışıqlar apardı - prezidentlə, hökumətin üzvləri ilə görüşdü, Böyük Millət Məclisində oldu,
xalq ilə görüşdü, zəlzələ baş vermiş bölgəyə getdi, Türkiyənin tarixi yerləri ilə tanış oldu. Yəni dünyanın ən
böyük dövləti olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentini Türkiyə nə qədər maraqlandırmışdı! Şübhəsiz ki,
bu da Türkiyənin hörmətini dünya miqyasında daha da yüksəltdi.
Prezident Bill Klinton burada həm Böyük Millət Məclisində, həm də zirvə görüşündə gözəl nitqlər
söylədi. Onun nitqindəki iki fikir məni sevindirdi. Biri odur ki, o söylədi: "Soyuq müharibə"nin bitməsinə, sona
çatmasına baxmayaraq, Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, qərb üçün yenə də ən strateji əhəmiyyətli bir
ölkədir və bu strateji əhəmiyyətini itirməyibdir. İkincisi isə, o dedi ki, Türkiyədə və bütün bu bölgədə prezident
Süleyman Dəmirəlin liderliyi bu ölkələrin, Türkiyənin inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyənin
dostu, Süleyman Dəmirəlin dostu olaraq mən bu sözlərə görə çox sevindim və çox şad oldum.
Bugünkü toplantı haqqında onu deyə bilərəm ki, bu, çox gözəl bir işdir. Bu, Türkiyə Cümhuriyyətinin
vətəndaşları, gələcək nəsillər üçün çox dəyərli bir işdir. Sevindirici hal odur ki, bu işi həm vəqf, həm də
hökumət, dövlət görür. Onlar bütün imkanlarını, qüvvələrini birləşdiriblər. Bu gün burada verilən bilgilərdən
anladım ki, 1992-ci ildən, bu vəqfin təşkil olunmasından Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli
Süleyman Dəmirəl ona başçılıq, himayədarlıq edir və bu işin təşkilində öz xidmətlərini göstərir. Elə "Çankaya"
köşkündə keçirilən bugünkü toplantı da mənim bu sözlərimi təsdiq edir.
Dediyim kimi, Azərbaycanda bu problemlər daha çox vardır. Çünki birincisi, biz keçmişdə Sovetlər
İttifaqının tərkibində yaşayarkən müstəqil dövlət olmadığımıza görə hər bir sahəyə istədiyimiz qədər fikir verə
bilməmişik. Bizdə hər bir şey dövlətin olubdur. Əgər dövlət vəsait ayırırdısa, demək, iş görmək olardı. Amma
vəsait ayırmırdısa, iş görmək olmurdu. Lakin sizin ölkənizdə həm dövlətin, həm də özəl sektorun vəsaiti vardır.
Özəl sektorun qurduğu vəqflər dövlətin və özlərinin vəsaitlərini birləşdirib çox işlər görürlər.
Azərbaycanın torpaqlarında da eroziya problemləri vardır və bunlar çoxdur. Suvarılan torpaqlarımızın
duzlaşması, şoranlaşması da, ormanlarımızın, meşələrimizin qırılması da bizi rahatsız edir. Bizi ən çox narahat
edən odur ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın 20
faizi işğal olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyon azərbaycanlı zorla çıxarılıbdır, didərgin düşübdür,
çadırlarda yaşayır. Həmin torpaqlar Azərbaycanın ən məhsuldar, münbit torpaqlarıdır. İndi onlar hamısı viran
edilibdir, dağıdılıbdır. Bir tərəfdən, istifadə olunmadığına, ikinci tərəfdən isə oradakı şəhərlər, kəndlər, bütün
binalar - hamısı dağıdıldığına görə şübhəsiz ki, torpağa da çox böyük zərər dəyibdir. Ona görə də bizim ölkədə
bu problemlər daha da kəskin durur.
Bizim üçün ən kəskin problem suyun zəhərlənməsi, çirklənməsidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycana sular
əsasən Araz və Kür çaylarından gəlir. Həmin çaylar öz mənbəyini, başlanğıcını Türkiyənin dağlarından götürür.
Ancaq təəssüflər olsun ki, bu sular Azərbaycana çatana qədər Gürcüstanın və Ermənistanın ərazisindən keçir.
İndi həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda bu çaylara atılan zəhərli tullantılar, kirlər, çirkablar şübhəsiz ki, bu
suyu zəhərləndirir. Bu çaylar - Kür və Araz birləşərək gəlib Xəzər dənizinə tökülür. Bu da bizim üçün çox ağır,
çətin bir problemdir.
Xəzər dənizi təkcə Azərbaycana məxsus deyildir - Rusiyaya, Qazaxıstana, Türkmənistana, İrana,
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Azərbaycana məxsusdur. Amma Xəzər dənizi də çox zəhərlənir, kirlənir. Xəzər dənizinə ən çox zəhərli suları,
maddələri həm Volqa çayından, həm də Xəzərin ətrafında olan sənaye müəssisələrindən tökən Rusiyadır. Bunlar
da bizim üçün problemdir. Çünki Azərbaycan üçün Xəzər torpaq qədər əhəmiyyətlidir, dəyərlidir. Biz bu işlərlə
məşğul oluruq. Ancaq şübhəsiz ki, sizin kimi məşğul ola bilmirik. Siz böyük dövlətsiniz, gözəl quruluşunuz var,
demək olar ki, hər şeyi çoxdan təkər üstünə qoymusunuz. Amma biz gənc, müstəqil dövlətik. Müstəqilliyimizi,
bağımsızlığımızı 8 il bundan öncə əldə etmişik.
Bilirsiniz ki, bu 8 ildə bizim çalışmağımız, vuruşmağımız, birincisi, müstəqilliyimizi qorumaq, ikincisi,
işğal edilmiş torpaqları azad etmək, Azərbaycanın ərazi, torpaq bütövlüyünü təmin etmək uğrunda olubdur. Bir
də keçmiş sosialist sistemindən yeni sistemə, yəni sərbəst iqtisadiyyat sisteminə keçmək, bazar iqtisadiyyatı
sistemini yaratmaq, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək - bunlar hamısı
bizim üçün yenidir. Biz 70 il kommunist ideologiyası altında yaşamışıq. Biz 70 il Sovet İttifaqının qanunları ilə
yaşamışıq. Bizdə özəl mülkiyyət olmayıb, hamısı dövlət mülkiyyəti idi. Torpağın da hamısı dövlətin olubdur.
Torpaq da dövlətin olduğuna görə onun qayğısına o qədər də qalmayıb, onu eroziyadan, duzlaşmadan, başqa
şeylərdən qorumayıbdır.
İndi biz böyük inqilab edirik. Torpağı kəndlilərə, yəni torpaqda işləyənlərə, çalışanlara veririk. Amma
təsəvvür edin, XX əsrdə iki inqilab oldu. Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra 20-ci ildən 30-cu ilə qədər həm
Azərbaycanda, həm də keçmiş Sovetlər İttifaqının hər yerində torpaqlar, mal-qara, bütün mülkiyyət insanlardan
zorla alındı, ümumiləşdirildi, dövlətləşdirildi. Bu, əzablı bir proses oldu. 10-15 il davam etdi. Buna görə çoxlu
insan şəhid oldu. Çünki bu prosesə müqavimət göstərənlər, mülkünü, torpağını, malını vermək istəməyənlər də
var idi. Amma kim belə mövqe tuturdusa onlar ya həbs edilirdi, ya da yurdundan uzaq yerlərə sürgün olunurdu.
Yəni 10-15 il belə proses getdi. Sonra kolxozlar, sovxozlar quruldu, insanlar buna bir az öyrənişdi.
İndi biz yeni bir inqilab aparırıq: dövlətdə olan bütün mülkiyyəti insanlara, xalqa veririk, torpağı
kəndlilərə paylayırıq. Ona görə də 40, 50 il, bəlkə də 60 il torpağın sahibi olmamış adam, gedib ancaq torpaqda
işləyib müəyyən miqdarda para almış adam indi gərək bu torpağın sahibi olsun, ondan istifadə edə bilsin. Gərək
onun traktoru və başqa şeyləri olsun.
Bu, çox ağır bir prosesdir və biz bu proseslərin içindəyik. Amma buna baxmayaraq biz bütün bu
problemlərə, yəni ekoloji, eroziya və digər problemlərə də fikir veririk. Ancaq bu gün burada olmağım mənim
üçün ona görə çox əhəmiyyətlidir ki, mən sizin təcrübəni öyrəndim. Hesab edirəm ki, bizim müvafiq
təşkilatlarımız, nazirliklərimiz, alimlərimiz əgər mümkün olsa gəlib müəyyən müddətdə buradakı təcrübədən
istifadə edəcəklər. Çünki şəxsən mən sizin bu gözəl təcrübənizi Azərbaycan üçün, özümüz üçün bir örnək kimi
qəbul edirəm. Hesab edirəm ki, bunlar bizə yardım edəcək və biz də gələcəkdə sizin kimi bu problemləri həll
etməyə çalışacağıq.
Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, əziz dostum Süleyman Dəmirəlin dəvətinə əsasən buraya
gəlməyimdən çox məmnunam, çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, sizinlə, belə çox dəyərli insanlarla görüşdüm,
çox dəyərli nitqlər, fikirlər dinlədim. Burada oturarkən düşünürdüm ki, böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk 76
il bundan öncə cümhuriyyət yaradıbdır. Bu cümhuriyyət yaşayır və böyük Atatürkün yolu ilə gedir. Bu
cümhuriyyət çox güclü, qüdrətli cümhuriyyətdir.
Türkiyə demokratik, azad, müstəqil ölkədir və dünya birliyində öz yerini tutubdur. Allah isə Anadolu kimi
gözəl bir məkanı və onun gözəl torpaqlarını türk xalqına, bizim qardaşlarımıza bağışlayıbdır. Mənim arzum
odur ki, Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə xalqı daim Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə getsin, türk xalqı onun
əlində olan bu neməti, torpağı, bütün imkanları qorusun. Beləliklə də Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürkün
nəsihətlərini yerinə yetirmiş olacaqdır.
Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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BİLKƏND UNİVERSİTETİNİN BANİSİ VƏ FƏXRİ REKTORU,
DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ALİM İHSAN DOĞRAMACI İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara, «Çamlı köşk»
27 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: İhsan bəy, xoş gördük, Sizi görməyimə çox şadam. Necəsiniz, vəziyyətiniz,
səhhətiniz necədir.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Çox sağ olun, yaxşıyam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sədri olduğunuz Azərbaycan– Türkiyə Dostluq və Əməkdaşlıq Fondundakı
fəaliyyətinizə görə, Sizə öz dərin hörmətimi, sevgimi, məhəbbətimi bildirirəm.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab prezident, «Eroziya ilə
mübarizə həftəsi»nin açılış mərasimindəki yarım saata qədər olan nitqiniz çox xoşuma gəldi. Nitqinizdə
söylədiyiniz fikirləri çox yüksək qiymətləndirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən çıxışımı dinlədin?
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Cənab prezident, dinləməmək mümkün deyildi. Çünki ən gözəli o oldu ki, Siz
bildirdiniz, hörmətli Süleyman Dəmirəl Sizə dedi ki, çıxış edənləri dinləyin, ondan sonra çox gözəl
danışacaqsan. Siz orada bəlkə də ona qədər mesaj verdiniz. Ən sonuncu mesajınız isə cənab Klintonun
söylədiklərini Sizin də təsdiq etməyinizdir. Yəni çıxışınız çox gözəl oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir, mən təxminən yarım saat çıxış etdim.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Cənab prezident, mən saatımı qurmuşdum. Çıxışınız düz 28 dəqiqə oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düzü, mən bu qədər danışmaq fikrində deyildim. Sadəcə, bir neçə söz demək
istəyirdim. Amma gördüm ki, beynimdə bir neçə fikir var, ona görə də onları dedim.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Hər şey yaxşı oldu. Dediniz ki, sovet vaxtında hər şey dövlətin idi, xalqın əlində
heç nə yox idi. Amma indi baxın, millətlə dövlətin bərabər işləməsi nə qədər faydalıdır. Bir çox belə mesajlar
verdiniz. Hörmətli cümhur başqanım, nitqinizin sonunda bir də onu dediniz ki, Azərbaycana gəlsinlər, eroziyaya
qarşı mübarizə sahəsində Türkiyənin təcrübəsini öyrənsinlər və istifadə etsinlər. Mən bunları çox maraqla
dinlədim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim əziz dostum, qardaşım. Azərbaycanla Türkiyə arasında əlaqələrin inkişaf
etməsi üçün var qüvvə ilə səy göstərməliyik. Bu əlaqələr bir xalqdan, bir kökdən gələn xalqların əlaqələridir.
Biz kökü bir olan xalqıq. Bizim tariximiz bir, dilimiz bir, dinimiz birdir.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Ankara, «Çankaya köşkü»
27 noyabr 1999-cu il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Xoş gəlmisiniz, cənab prezident. Əziz dostum, qardaşım, bu dəvəti qəbul
edib Türkiyəyə səfərə gəlmənizdən son dərəcə məmnun olduğumu bildirirəm. Bizim hər bir görüşümüz mənim
üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dost və qardaş Türkiyəyə gəlişimdən və Sizinlə görüşümdən xoş hisslər keçirirəm.
Ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin gündən-günə genişlənməsi və inkişaf etməsi məni
çox sevindirir. Mən fəxr edirəm ki, ATƏT-in bizim əsrdəki sonuncu zirvə görüşü Türkiyədə keçirildi. Sammitdə
qəbul olunmuş əsas sənəd tarixə məhz «İstanbul Xartiyası» kimi düşdü. İstanbul zirvə görüşünün çox gözəl
təşkil olunması, iştirakçı dövlətlərin nümayəndə heyətlərinin işi üçün hər cür şərait yaradılması məni məmnun
etdi. Sözsüz ki, İstanbul sənədləri üzümüzə gələn XXI əsrdə dünyada sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın və
hərtərəfli əməkdaşlığın mühüm istiqamətlərini müəyyən edəcəkdir.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Xəzərin Azərbaycan sektorunun enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına
çıxarılması üçün nəzərdə tutulan Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına dair İstanbul sammiti
gedişində imzalanmış sənədlərin böyük əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir, cənab prezident. Bu layihə nəinki region dövlətlərinin, həm də Avropa və
dünya ölkələrinin iqtisadi inkişafı üçün böyük rol oynayacaqdır.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Biz bu layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün qarşıda duran vəzifələri geniş
müzakirə etməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident, yeri gəlmişkən mən Türkiyə Eroziyaya qarşı Mübarizə,
Yaşıllaşdırma və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Vəqfinin (TEMA) təşəbbüsü ilə keçirilən «Eroziyaya qarşı mübarizə
həftəsi»nin açılışı mərasimi ilə əlaqədar təəssüratlarımı bildirmək istərdim. Məsələnin böyük əhəmiyyəti var,
ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ölkələrimizin əməkdaşlığı üçün böyük imkanlar yaranmışdır.
«Eroziyaya qarşı mübarizə həftəsi»nin və cənab prezident, dünyaya gəldiyiniz İsparta şəhərində bir sıra
sağlamlığı mühafizə ocaqlarının açılışı ilə əlaqədar tədbirlər böyük humanist xarakter daşıyır. Bu tədbirlərin
həyata keçirilməsi qardaş türk xalqının rifahı üçün əhəmiyyətlidir. Onu da deyim ki, mən bu mərasimlərdə
iştirak edəcəyimdən məmnunluq duyuram.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Mənə elə gəlir ki, müstəqil Azərbaycanın qarşısındakı ən ağır problem olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılması üçün ATƏTin Minsk qrupunun fəallığının artırılması zəruridir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox vacibdir. Çünki ATƏT-in fəallığı artmasa Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə nizama salmaq çətin olacaq. Ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlər
və bir sıra beynəlxalq məsələlər barəsində bizim fikirlərimiz birdir. Mən əminəm ki, həmişə də bir olacaqdır.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl noyabrın 28-də səhər dost
ölkənin dövlət başçısının şəxsi təyyarəsi ilə qədim İsparta şəhərinə gəldilər.
İspartanın Süleyman Dəmirəl adına Hava Limanında Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərini şəhərin valisi
Xəlil İbrahim Daşöz, dövlət və hökumət nümayəndələri, ətraf şəhərlərin valiləri, bələdiyyə başçıları,
ictimaiyyətin nümayəndələri hərarətlə, mehribanlıqla qarşıladılar.
Dövlət başçıları hava limanında İspartanın mərkəzində yerləşən Şövkət Dəmirəl adına kardioloji mərkəzə
gəldilər.
Heydər Əliyev mərkəzin qurucusu, tanınmış iş adamı Şövkət Dəmirələ xatirə hədiyyələri təqdim etdi və dedi:
Azərbaycan rəssamının bu əsərini sizin tibb mərkəzinə hədiyyə edirəm. Bu, Azərbaycanın Şahdağıdır. Bu da
onun ətəyində bitən gözəl ağaclardır. Qoy bu, məndən hədiyyə olaraq burada qalsın. Bu da onun pasportudur.
Yəni bu əsərin rəssamının adı və s. burada vardır.
Mən bu kitabı da sizə təqdim edirəm. Bu kitab «Süleyman Dəmirəl: İslamköydən Çankaya köşkünə qədər»
adlanır. Bunu mən yaratmışam. Əziz dostum Süleyman Dəmirəlin 75 illik yubileyinə, doğum gününə həsr
olunubdur. Türk dilində yazılıbdır, amma bu, Azərbaycanın, mənim yaratdığım əsərdir. Bunları sizə hədiyyə
verirəm.
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Şövkət Dəmirəl prezident Heydər Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirərək dedi:
Cənab prezident, çox təşəkkür edirəm. Bunların hamısı bizim muzeyimiz üçün çox qiymətli əsərlərdir.
Sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl «Ülkü» orta
məktəbinin təntənəli açılışı mərasimində iştirak etdilər.
Heydər Əliyev məktəbin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı.
Respublikamızın rəhbəri məktəbə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi və dedi:
Əziz uşaqlar, bu məktəbin sahibləri! Mən Azərbaycan rəssamının bu əsərini – Azərbaycanın mənzərəsini əks
etdirən bu əsəri sizin məktəbə hədiyyə edirəm. İnanıram ki, Azərbaycanla olan əlaqələr daha da artacaqdır.
Uğurlu olsun!
Həmin gün Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət başçıları Süleyman Dəmirəl adına «Mədəniyyət və konqres
mərkəzi»nin açılışı münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə də iştirak etdilər.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin və Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin gəlişi buraya toplaşan on
minlərlə insan tərəfindən gurultulu, sürəkli alqışlarla qarşılandı.
Dövlətimizin başçısına gül-çiçək dəstələri təqdim olundu.
Təntənəli mərasimi İspartanın valisi Xəlil İbrahim Daşöz açdı.
Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl mərasimdə çıxış etdi.
Hər iki dost ölkənin prezidentlərinə xatirə hədiyyələri təqdim olundu.
Sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl mərkəzin açılışını
bildirən lenti kəsdilər, mərkəzlə yaxından tanış oldular və xatirə şəkli çəkdirdilər.
***
Noyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının və Türkiyə Respublikasının dövlət başçıları Süleyman Dəmirəl
adına Universitetə gəldilər.
Ali təhsil ocağının professor-müəllim heyəti, tələbələri prezidentləri gurultulu, sürəkli alqışlarla qarşıladılar,
onlara gül-çiçək dəstələri təqdim etdilər.
Sonra universitetin Araşdırma və Tədqiqat xəstəxanasının təməlinin qoyulması mərasimi oldu.
** *
Sonra Süleyman Dəmirəl adına Universitetin mədəniyyət mərkəzində Azərbaycan Respublikasının prezidenti
Heydər Əliyevə və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin prezidenti Rauf Denktaşa bu ali təhsil ocağının fəxri
doktoru adının verilməsinə həsr edilmiş təntənəli mərasim oldu.
Dövlətimizin başçısının tərcümeyi-halı və ona fəxri doktor adının verilməsinə dair qərarın mətni oxundu.
Prezident Heydər Əliyevə fəxri doktorluq haqqında diplom və Mustafa Kamal Atatürkün portreti təqdim olundu.
Dövlətimizin başçısı fəxri doktora məxsus mantonu geyindi.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev təntənəli mərasimdə nitq söylədi.
Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl mərasimdə nitq söylədi və xəstəxananın təməlinin qoyulmasına xeyirduasını verdi.
Respublikamızın rəhbəri universitetin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı:
«Süleyman Dəmirəl Universitetinə yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
28 noyabr 1999-cu il»

770

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

SÜLEYMAN DƏMİRƏL ADINA UNİVERSİTETİN FƏXRİ DOKTORU ADININ
VERİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ NİTQİ

28 noyabr 1999-cu il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, əziz qardaşım hörmətli Süleyman
Dəmirəl!
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum, qardaşım Rauf Denktaş!
Hörmətli nazirlər!
Hörmətli rektor, professorlar, doktorlar, tələbələr, müəllimlər!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və Azərbaycan xalqı adından, müstəqil Azərbaycan
adından sizə ən dərin, qəlbimdən gələn hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Mən bu gün həyatımın çox tarixi bir gününü yaşayıram. Bilirsiniz ki, mənim həyatım həm Süleyman
Dəmirəlin, həm də Rauf Denktaşın həyatından yaşca böyükdür. Onlar məndən gəncdirlər.
Bəli, mən həyatımın tarixi bir gününü yaşayıram, ona görə ki, yenidən qardaş, dost Türkiyədəyəm. Ona
görə ki, Türkiyənin qədim diyarı olan İspartadayam. Ona görə ki, xalqımızın böyük dostu, mənim əziz qardaşım
Süleyman Dəmirəlin vətənindəyəm. Ona görə ki, sizinlə bir yerdəyəm, bərabərəm.
Türkiyənin hər bir diyarı, hər şəhəri, hər vilayəti gözəldir. Biz Azərbaycanda Türkiyəni həmişə sevmişik,
indi də sevirik. Ancaq Azərbaycan xalqı doğma türk xalqından 70 il ayrı düşmüşdü. Biz ondan əvvəl Rusiya
imperatorluğunun, 1920-ci ildən isə Sovetlər Birliyinin, Sovet imperiyasının tərkibində yaşamışıq. O illər
Sovetlər Birliyində heç bir xarici ölkə, xalq ilə əlaqə qurmaq mümkün deyildi.
Təbiidir ki, o vaxt azərbaycanlılar dünyanın hər yeri ilə əlaqə qurmaq arzusunda deyildilər. Türkiyə, türk
xalqı isə Azərbaycan üçün əziz, doğma, qardaş, bizim kökümüz, dilimiz, dinimiz, adət-ənənələrimiz bir
olduğuna görə biz həmişə çalışırdıq ki, Türkiyəni görək, Türkiyə ilə əlaqə quraq. Ancaq o illərdə bunlar
mümkün deyildi. Yəni biz illərlə, on illərlə Türkiyə həsrəti ilə yaşamışıq.
Nəhayət, Sovetlər Birliyi dağıldı, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini, istiqlaliyyətini əldə etdi və qısa bir
zamanda, demək olar ki, bir gündə, bir ayda, bir ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında elə əlaqələr yarandı ki,
sanki biz 70 il bir-birimizdən ayrı olmamışıq. Biz ayrı olarkən ancaq radiodan - televiziya sonra yarandı Türkiyədə türkcənin necə olduğunu dinləyirdik, bilirdik. Sevinirdik ki, bizim dilimiz birdir. Ancaq qovuşandan,
birləşəndən sonra görürsünüz ki, biz nə qədər bir-birimizlə birik. Mən sizi yüz faiz başa düşürəm, siz isə məni
bəlkə yüzdə 95 faiz başa düşürsünüz. Türkiyəyə nə qədər çox gəlsək də, nə qədər çox görüşsək də biz
Türkiyədən doymuruq.
Bugünkü gün mənim üçün çox önəmlidir. Mən bununla fəxr edirəm, sevinirəm. Çünki həm İspartanı
gördüm, həm xalq ilə görüşdüm, xalqın öz dövlətinə, öz prezidentinə, onun qonaqlarına və böyük öndər Mustafa
Kamal Atatürkün qoyduğu yola nə qədər məhəbbətli, sədaqətli olduğunu gözlərimlə gördüm.
Bu gün burada İsparta üçün, təkcə İsparta üçün yox, bütün Türkiyə üçün çox əlamətdar hadisələr baş
verdi. Burada qəlb cərrahiyyə əməliyyatı xəstəxanası, mərkəzi açıldı. Gözəl bir orta məktəb istifadəyə verildi.
Çox gözəl, möhtəşəm bir mədəniyyət mərkəzi salonları ilə birgə açıldı. Nəhayət, mənim əziz dostum Süleyman
Dəmirəlin adını daşıyan universitetdəyəm. Mən bu universitetin fəxri doktoru adını almağa layiq görülmüşəm.
Mən bu ilin aprel ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında qəlb cərrahiyyə əməliyyatı keçirmişəm. Ondan
əvvəl bunun nə olduğunu bilmirdim. Bəzən insanlar "qəlb cərrahiyyə əməliyyatı" deyəndə mən fikirləşirdim ki,
yəqin hər adamda yox, çox xəstə olanlarda belə əməliyyat aparılır. Amma belə deyilmiş. Mən Vaşinqtona
NATO-nun yubileyinə getmişdim. Həmin yubiley tədbirləri başa çatan gün elə oldu ki, mən xəstəxanaya
düşdüm və üzərimdə cərrahiyyə əməliyyatı keçirdilər. Bunu ona görə deyirəm ki, bu cərrahiyyə əməliyyatını
keçirmiş bir insan kimi mən bilirəm - hörmətli Şövkət Dəmirəlin təşəbbüsü və fədakarlığı nəticəsində ən yüksək
səviyyədə, müasir texnologiya ilə işləyəcək belə bir ürək cərrahiyyə əməliyyatı xəstəxanasının İspartada
açılması həqiqətən böyük bir hadisədir. Mən sizə deyə bilərəm, Azərbaycan müstəqil dövlətdir, ölkəmizin 8
milyon əhalisi var, amma bizdə belə bir xəstəxana yoxdur. Ancaq olacaqdır.
Əgər Türkiyədə, onun böyük şəhərlərində saysız-hesabsız sağlamlıq mərkəzləri, xəstəxanalar varsa və bu
gün İspartada belə bir xəstəxana açılırsa, görün Türkiyə qısa zamanda nə qədər böyük bir inkişaf yolu keçibdir.
Əziz dostum Süleyman Dəmirəl dünən Ankarada TEMA-nın gözəl bir toplantısını keçirdi. Bu, həddən
ziyadə, çox gözəl bir işdir. Məmnunam ki, mən o toplantıda iştirak etdim, hətta orada mənə nitq söyləməyə də
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imkan verdilər. Mən orada gördüm ki, Türkiyədə təbiətin - torpağın, suların, ormanların qorunması üçün nə
qədər böyük işlər aparılır. Bu, nə üçündür? Bunlar hamısı insanlar üçündür. Əgər dünyada, o cümlədən
Türkiyədə bir tərəfdən sənaye, texnologiya inkişaf edir, torpağa kimyəvi gübrələr verilib, sənaye tullantıları
çaylara, sulara axıdılıb torpağı zəhərləyirsə, o biri tərəfdən ağacları qırırlarsa, digər tərəfdən isə torpağın
eroziyasının qarşısını almağa, torpağı təmizləməyə, sağlamlaşdırmağa çalışırlar, meşələri, ormanları artırırlar nə üçün? Bunlar insanların yaşaması üçündür. Bunlar türk xalqı üçündür. Bunlar hər bir türk üçündür.
Dünən ilə bu gün bir-biri ilə üzvi surətdə bağlıdır. Türkiyənin həyatında bu iki gün sadəcə, onu göstərir ki,
Türkiyənin dövləti, xalqı, iş adamları və Türkiyənin prezidenti, əziz dostum Süleyman Dəmirəl ölkənin inkişafı
və xalqın rifah halının yaxşılaşması, xalqın günü-gündən sağlamlaşması üçün nə qədər böyük işlər görürlər.
Mən sizi bu nailiyyətlərə görə təbrik edirəm.
Bu gün mənə fəxri doktor adı verildi. Bu, mənim üçün həqiqətən böyük şərəfdir. Mən həyatımda çox
böyük mükafatlar, dövlət nişanları almışam. Ancaq noyabrın 1-də Ankarada mənə böyük öndər Mustafa Kamal
Atatürkün adını daşıyan Beynəlxalq Sülh Mükafatının verilməsini mən həyatımda ən yüksək hadisə hesab
edirəm və bu nişanı böyük iftixar hissi ilə daşıyıram.
Mən bir çox ölkələrin universitetlərinin fəxri doktoru adını almışam. Mənə Türkiyə Cümhuriyyətinin bir
neçə universitetlərinin də fəxri doktoru adı verilib. Bizim səfir mənə xəbər verdi ki, onları almışam. Həm də
bildirir ki, bəziləri də var, gedib onları özüm almalıyam. Mən vaxt tapıb bunu edəcəyəm. Amma bu gün burada
Süleyman Dəmirəlin adını daşıyan universitetin fəxri doktoru adını almaq mənim üçün çox böyük şərəfdir və
mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm.
Süleyman Dəmirəlin adını daşıyan universitet qısa bir zamanda - 7 il ərzində nə qədər yüksəlib,
böyüyübdür, inkişaf edibdir. Bunu təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bilirsiniz, siz Türkiyədə öyrənmisiniz ki,
çox böyük universitetlər yaranır. Bu universitetləri dövlət də, vəqflər də yaradır. Hətta bəziləri narazı olurlar ki,
niyə daha çox yaradılmır. Amma görün, 7 il öncə İspartada bu qədər böyük binalara, ləvazimata, texnologiyaya,
cihazlara malik olan universitet yaranıbdır. 7 il içərisində o, nə qədər yüksəlib, inkişaf edib və dünyanın böyük
universitetləri ilə yarışa bilən bir universitetə çevrilibdir.
Mən fəxr edirəm ki, əziz dostum Süleyman Dəmirəlin adını daşıyan universitetin fəxri doktoruyam və
ömrümün sonuna qədər bu adı iftixar hissi ilə daşıyacağam. Mən anlayıram ki, bu, mənim üzərimə vəzifələr
qoyur. Bu vəzifələr təbii, ondan ibarət deyildir ki, gəlib burada sizinlə birlikdə dərs deyəcəyəm, yaxud başqa
işlər görəcəyəm. Bunları siz özünüz bizdən yaxşı bilirsiniz. Vəzifə bunu Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun
rəmzi kimi qəbul edərək, bu dostluğu, qardaşlığı günü-gündən inkişaf etdirməkdən və əbədi, sarsılmaz
etməkdən ibarətdir.
Eyni zamanda Azərbaycan universitetləri ilə Türkiyə universitetləri arasında əlaqələr inkişaf edir. Həm
milli təhsil naziri, həm də ali təhsil idarəsinin rəhbəri bu gün burada bu barədə danışdılar. Mən bundan çox
məmnunam. Hesab edirəm ki, bu əlaqələri daha da genişləndirmək lazımdır. Xüsusən, hesab edirəm ki, Bakı
Dövlət Universiteti - bu universitet, onun böyük tarixi, 80 ildən çox yaxşı vardır - Süleyman Dəmirəl adına
Universitet ilə birbaşa əlaqə qurmalıdır, iş birliyi aparmalıdır və onlar bir-birinə yardım etməlidirlər.
Əziz dostlar, mən noyabr ayında üçüncü dəfədir ki, Türkiyədəyəm. Əziz dostum, hörmətli Süleyman
Dəmirəlin dəvəti ilə noyabrın 1-də mən buraya gəldim. Biz zəlzələ olmuş yerlərə birlikdə getdik, Kocaelidə,
İzmitdə olduq, insanlarla görüşdük. Həmin insanlar üçün tikilmiş müvəqqəti evləri, çadırları gördük.
Onların dərdi, qəmi, kədəri bizim dərdimiz, qəmimiz, kədərimiz olduğu üçün mən bunları gördükcə daha
da kədərləndim, üzüldüm. Ancaq eyni zamanda məmnun oldum ki, Türkiyə Cümhuriyyəti və Türkiyə hökuməti,
xalqı bu böyük sınaqdan, yəni bu ağır fəlakətdən uğurla çıxmışdır və qısa zamanda, birinci növbədə insanların
həyatını qurmaq, onların yaşaması üçün şərait yaratmaq işi ilə məşğuldur.
Şübhəsiz ki, dağılan binaların hamısı yenidən bərpa olunacaq, bəlkə də ondan yaxşıları tikiləcəkdir.
Dünyada belə zəlzələlər olur. Türkiyədə keçmişdə də belələri olubdur. Ancaq nə qədər insan həlak olubdur.
Mən bu gün fürsətdən istifadə edib, onlara Allah-Taaladan bir daha rəhmət diləyirəm və bütün Türkiyə xalqına
"keçmiş olsun" deyirəm.
Dedim ki, biz Ankarada olduq və mənə Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı verildi. Sonra noyabrın 17-də
yenə də Türkiyəyə gəldim, ayın 20-dək İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə oldum.
Mən ATƏT-in zirvə görüşlərində əvvəllər də iştirak etmişəm. Ancaq ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü ona
görə çox önəmlidir, tarixi əhəmiyyət kəsb edir ki, o, XX əsrin sonunda keçirilən zirvə görüşüdür. Növbəti zirvə
görüşü artıq XXI əsrdə olacaqdır. Bu sammit ona görə önəmlidir ki, həmin zirvə görüşündə XXI əsrə işıq saçan
çox əhəmiyyətli qərarlar qəbul olundu, sənədlər imzalandı. Dövlət başçıları görüşdülər, danışdılar, bir çox
məsələlər həll olundu.
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Şübhəsiz ki, mən bu zirvə görüşünü çox uğurlu hesab edirəm. Ancaq eyni zamanda mən bu zirvə
görüşünü Türkiyə üçün daha da çox uğurlu hesab edirəm. Türkiyə Cümhuriyyəti dünya birliyində nə qədər
böyük yer tutubdur ki, belə bir beynəlxalq toplantının məhz Türkiyədə, İstanbulda keçirilməsi Türkiyəyə etibar
edilibdir. Bu, Türkiyə Cümhuriyyətinin dünyada böyük hörmətini göstərir. Türkiyə Cümhuriyyəti, hökuməti,
prezidenti, əziz dostum Süleyman Dəmirəl də dünyada nümayiş etdirdilər ki, Türkiyə Cümhuriyyəti bu gün
bundan da gözəl, böyük dünyəvi, beynəlxalq əhəmiyyəti olan toplantılar keçirməyə və həm də uğurla keçirməyə
qadirdirlər.
Təbiidir, İstanbul zirvə görüşü ərəfəsində Amerika prezidenti Bill Klintonun Türkiyəni ziyarət etməsi,
Türkiyəyə çox böyük önəm verməsi və gözəl nitqlər söyləməsi, Türkiyənin dünyada tutduğu yer haqqında gözəl
fikirlər deməsi məni türk xalqını sevindirən kimi sevindirir. ATƏT-in zirvə görüşünün bu qədər gözəl təşkil
olunması - yəni hər bir toplantının uğuru onun təşkil edilməsindən asılıdır - şübhəsiz ki, Türkiyə
Cümhuriyyətinin və bu işlə şəxsən məşğul olan hörmətli Süleyman Dəmirəlin böyük xidmətləridir. Onun bu
xidmətləri hər bir dövlət başçısı tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Onun bu xidmətləri və Türkiyənin bu gün
dünyadakı strateji yeri Amerika prezidenti Bill Klinton tərəfindən bəyan edildi. Bir dost, qardaş kimi, bunlar
hamısı məndə Türkiyə üçün böyük iftixar, qürur hissi doğurur.
Bəli, mən dedim, artıq üçüncü dəfədir ki, Türkiyədəyəm. Türkiyəni ziyarət etmək mənim üçün
sevindiricidir. Amma eyni zamanda, görün mən Türkiyəni nə qədər sevirəm ki, bir ay içərisində üç dəfə buraya
gəlmişəm.
Azərbaycan haqqında sizin bilgiləriniz vardır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim tarixə malik olan bir
ölkədir. Artıq qeyd etdim ki, biz bir kökdənik. Dostum Süleyman Dəmirəl çox gözəl bir ifadə işlətdi ki, biz bir
böyük çinarın budaqlarıyıq. Həmin budaqlardan biri də Azərbaycandır.
Ancaq keçmişdə də Azərbaycanın həyatında çoxlu problemlər olubdur, müstəqillik, istiqlaliyyət əldə
edəndən sonra da onun həyatı çox çətindir. Bizim üçün ən ağır problem Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi
təcavüzüdür. Bu hərbi təcavüz 1988-ci ildə başlanıbdır. O vaxt Azərbaycan da, Ermənistan da hələ Sovetlər
Birliyinin tərkibində idi. Bu təcavüz nəticəsində müəyyən səbəblərə görə Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycanın ərazisinin, torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq
azərbaycanlılar - sizin qardaşlarınız, bacılarınız yeddi ildir ki, öz yerindən-yurdundan qovulub, zorla çıxarılıb və
çadırlarda ağır şəraitdə yaşayırlar.
Universitetin rektoru mənim tərcümeyi-halım haqqında məlumat verəndə dedi. Bəli, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi başlanandan Azərbaycanda sabitlik olmayıbdır. Xüsusən, 1993-cü ildə Azərbaycanda
vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Azərbaycan dağılmaq ərəfəsində idi. Ancaq biz 1993-cü ildən başlayaraq bütün
bunların qarşısını aldıq. Ölkəmizdə bir neçə dəfə dövlət çevrilişinə cəhd göstərmək istədilər, biz bunların da
qarşısını aldıq.
İndi Azərbaycan sabitdir. Ölkəmizdə istiqrar təmin olunubdur. Azərbaycan yaşayır, inkişaf edir. Onun
yaşamasının, inkişaf etməsinin səbəblərindən də biri odur ki, biz 1994-cü ildə müharibədə atəşi dayandırdıq.
Yəni atəşkəs haqqında Ermənistanla saziş imzaladıq. Biz o vaxtdan indiyədək məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasına çalışırıq.
Bildirmək istəyirəm ki, bütün bu illərdə Türkiyə Azərbaycanla birgə olubdur. Azərbaycanın müstəqilliyi,
istiqlaliyyətini dünyada tanıyan ilk dövlət Türkiyə Cümhuriyyəti olubdur. Ermənistanı Azərbaycana hərbi
təcavüz etmiş dövlət kimi dünyaya bəyan edən Türkiyədir.
ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan bir ölkə kimi Türkiyə - təkcə buna görə yox, bizimlə qardaşlıq
əlaqələri olduğuna görə - Azərbaycana daim yardım edir və məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi sahəsində nə
qədər biz çalışırıqsa, o qədər də Türkiyə Cümhuriyyəti və xüsusən, əziz dostum Süleyman Dəmirəl çalışır.
Bilirsiniz, bəzən mənə elə gəlir ki, hörmətli dostum Süleyman Dəmirəl Azərbaycanı ölkəmizdə yüksək
vəzifələrdə çalışan bəzi adamlardan daha da yaxşı tanıyır. Çünki o, bizim işlərimizlə maraqlanır, soruşur,
məlumat alır və tövsiyələr verir. Bütün bunlara görə xalqımız Türkiyə Cümhuriyyətinə və əziz dostum prezident
Süleyman Dəmirələ, Türkiyə hökumətinə minnətdardır.
Mən ümid edirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sülh yolu ilə həll olunacaqdır. Biz yenidən
müharibə etmək istəmirik. Biz müharibə, savaş tərəfdarı deyilik. Biz sülh tərəfdarıyıq. Təsadüfi deyil ki, mənə
Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı verilibdir. Mən bundan sonra heç vaxt müharibə edə bilmərəm. Ancaq biz
torpaqlarımızın ermənilərin əlində qalmasına da imkan verə bilmərik. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təmin etməyə çalışırıq və bunu edəcəyik, işğal olunmuş torpaqlardan didərgin düşmüş azərbaycanlıları öz
yerlərinə-yurdlarına qaytaracağıq. Bu torpaqlar Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad olunacaq və Azərbaycan
bir müstəqil dövlət kimi daha sürətlə inkişaf edəcəkdir.
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ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü zamanı tarixi bir hadisə baş verdi. O da sizə məlum olan Bakı-Ceyhan
əsas ixrac boru kəməri haqqında sazişin imzalanmasıdır. Bu, tarixi bir hadisədir. Çünki Türkiyənin,
Azərbaycanın dostları və bu məsələdə bizə ötən beş ildə dəstək verənlər sevinirlər. Ancaq onun əleyhinə olanlar,
onu istəməyənlər, Türkiyəni, Azərbaycanı istəməyənlər çox narahatdırlar, rahatsızdırlar. Ona görə də dünyanın
müxtəlif ölkələrində indi cürbəcür yazılar yazılır. Biri deyir ki, bu, uğursuz olacaqdır. O birisi deyir, Xəzərdə o
qədər neft yoxdur ki, belə bir bahalı boru xətti çəkilsin. Digəri deyir ki, buna imkan verilməyəcəkdir.
Bu yazılar, danışıqlar indi çox dolaşır. Amma biz bu layihənin əsasını 1994-cü ildə qoyduq. 1994-cü ildə
Azərbaycan cəmisi üç il müstəqil dövlət olduğu zaman biz cəsarətli bir addım atdıq. Biz burada da Türkiyə ilə
əməkdaşlıq edirdik, iş birliyi qururduq. O da ondan ibarət idi ki, 9 ölkədən dünyanın 11 böyük neft şirkətini
Azərbaycana dəvət etdik, Azərbaycanın Xəzər dənizində olan zəngin yataqlarının müştərək işlənməsi haqqında
böyük bir müqavilə imzaladıq. Bu müqavilə bütün dünyaya səs saldı, onun adına "Əsrin müqaviləsi" dedilər.
Biz bununla Xəzər dənizinin böyük neft və qaz sərvətlərindən bütün dünya birliyi üçün istifadə olunmasının
təməlini, əsasını qoyduq. Biz bununla Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin əsasını qoyduq.
Həmin müqavilədə Türkiyənin hissəsi vardır. Sonrakı müqavilələrdə də Türkiyənin hissəsi vardır.
Biz bu müqaviləni imzalayandan sonra neft haradan haraya gedəcəkdir? Şərqə, Şimala, Qərbə - haraya
gedəcək? Hərə bir tərəfə çəkirdi. Ancaq biz Azərbaycan olaraq birinci gündən qərar qəbul etdik. Mən iftixar
hissi ilə deyirəm ki, mən bu işi birinci gündən əziz dostum Süleyman Dəmirəllə birlikdə sona qədər apardım ki,
bu, Bakı-Ceyhan boru xətti olmalıdır, bu, mütləq Türkiyəyə getməlidir. Bunun üzərində 5 il çalışandan sonra
ona nail olduq. ATƏT-in zirvə görüşü zamanı bu sazişin yüksək səviyyədə məhz Türkiyədə, İstanbulda,
"Çırağan sarayı"nda Amerika prezidenti Bill Klintonun iştirakı ilə imzalanması və onun altında Amerika
prezidentinin imzasının olması da bunu uğurlu, uzunmüddətli etdi. Bu, bizim - Türkiyənin, Azərbaycanın böyük
qələbəsidir. Mən bu qələbə münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Əziz dostum Süleyman Dəmirəl bu gün çox gözəl bir nitq söylədi. O, dünən də çox gözəl nitq söylədi.
Hörmətli Süleyman Dəmirəl qısa bir zamanda Türkiyənin inkişafını, yüksəlməsini sadəcə sözlə yox, rəqəmlərlə,
faktlarla bir daha çatdırdı. Baxmayaraq ki, Türkiyə bunu bilir, amma insan elədir ki, gərək onu daim insanın
beyninə doldurasan. Çünki bunlar bəzilərinin beynindən çıxır.
Əziz dostum Süleyman Dəmirəl gözəl bir nitq söylədi. Onun nitqinin bir hissəsi də odur ki, bəli, Adriatik
dənizindən Çin səddinə qədər türkdilli dövlətlər dünyası var və gələcəkdə də olacaqdır. Mən də onu deyirəm ki,
bu, pantürkizm, panislamizm deyildir. Amma bu odur ki, bir kökdən, bir mədəniyyətdən, bir dindən, bir adətənənədən olmuş bu xalqlar bir-biri ilə daha da yaxınlaşmalıdırlar.
Məhz bu məqsədlə hörmətli Süleyman Dəmirəlin təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə yenicə müstəqillik,
istiqlaliyyət qazanmış türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının İstanbulda toplantısı keçirilibdir. Burada bu
təşkilatın əsası qoyulubdur. Bu təşkilat artıq 7 ildir ki, yaşayır. Biz ildə bir dəfə bu toplantıları türkdilli
cümhuriyyətlərdə keçiririk. Mədəniyyət, iqtisadiyyat, başqa bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı edirik və tarixi bir
daha təhlil edirik. Müştərək tarixi abidələrimizi yada salır və onların yubileylərini keçiririk. Bu, çox böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Bəli, bu, türk dünyasının inkişafının təməli kimi bir şeydir. Amma bu, heç də asan deyildir. Çünki onu da
qısqananlar və onun əleyhinə olanlar vardır. Amma bu birliyin yaranmasında və bu birliyin 7 ildən bəri
yaşamasında Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum və türk dünyasının lideri Süleyman Dəmirəlin
xüsusi xidmətləri vardır.
Bəlkə də siz bunları bilmirsiniz, amma bilməlisiniz. Biz, türkdilli ölkələrin dövlət başçıları, prezidentləri
həmişə görüşürük, danışırıq. Bizim üçün Süleyman Dəmirəl - Azərbaycanda ağsaqqal deyirlər, siz baba
deyirsiniz. O, babadan da babadır, mən ona babadan da yüksək ad arayıram. Ola bilər ki, həmin dövlətlər
arasında hansısa bir məsələ bir-birinə xoş gəlməsin. Amma hörmətli Süleyman Dəmirəl olan yerdə türkdilli
ölkələrin dövlət başçılarının hamısı onun ətrafındadır, onların hamısı onunla birdir. Əziz dostum Süleyman
Dəmirəl Türkiyə Cümhuriyyətinin ağırlığını öz çiynində daşıyır və daşıyacaqdır.
Mən çox məmnunam ki, indi Türkiyə Cümhuriyyətinin Süleyman Dəmirəl kimi dünyada tanınmış lideri
vardır. Hörmətli Süleyman Dəmirəl 50 ildən çoxdur ki, dövlət, siyasət işi ilə məşğul olur və uğurla məşğul olur.
ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə bir fikir də qeyd edildi. Deyəsən, bunu Bill Klinton dedi. O dedi ki, 25 il
bundan öncə Helsinkidə ATƏT-in əsası qoyulubdur, orada Helsinki yekun aktı qəbul edilibdir. 35 dövlət həmin
sənədə imza atıbdır. Orada Türkiyədən Süleyman Dəmirəlin imzası vardır. O sənədə imza atanlardan - bəziləri
bu gün həyatda, bəziləri də dünya siyasətində yoxdur - dünya siyasətində olan yeganə şəxs Süleyman
Dəmirəldir. Mən bunu bilirdim. Amma mən bunu Bill Klintondan eşidəndə nə qədər sevindim.
Bir məsələni də demək istəyirəm. O vaxt biz Sovetlər Birliyinin tərkibində idik. 1975-ci ildə bunu
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televiziya vasitəsilə göstərirdilər. Orada Süleyman Dəmirəlin yanında Sovetlər Birliyi kimi böyük bir dövlətin
başçısı Brejnev oturmuşdu. Süleyman Dəmirəlin o biri yanında isə o vaxt çox məşhur olan adam, Broz Tito
oturmuşdu. O vaxt mən Süleyman Dəmirələ baxırdım. Çünki bunların da kim olduğu əhəmiyyətlidir, amma
arayırdım ki, Türkiyə, Süleyman Dəmirəl haradadır. Mən televiziya vasitəsilə ona baxanda sevinirdim ki,
Türkiyənin nümayəndəsi, o vaxtkı baş naziri həmin 35 dövlətin başçıları ilə oturub birlikdə həmin o ATƏT
Təşkilatının əsasnaməsini, qərarlarını imzalayırdı. Nə qədər böyük xoşbəxtlikdir ki, bu adam bu gün də yaşayır
və Türkiyəyə liderlik edir. Əminəm ki, bundan sonra da hələ çox illər liderlik edəcəkdir.
Əziz dostlarım, ona görə də Süleyman Dəmirəli qoruyun, - gözünüz, canınız kimi qoruyun. Çünki o, sizə,
Türkiyə Cümhuriyyətinə, türk dünyasına lazımdır.
Əziz dostlar, bu gün biz səhərdən indiyədək çalışırıq. Bəlkə kimsə yorulub, amma mən yorulmamışam.
Çünki mən bu qədər gözəl qonaqpərvərlik, dostpərvərlik, mehribanlıq görürəm və o qədər gözəl hadisələr baş
verir ki, mən yorulmamışam. Əgər hörmətli Süleyman Dəmirəlin hələ bir proqramı olsa, bundan sonra 12 saat
da çalışa bilərik.
Mənə göstərilən qonaqpərvərliyə, dostluq, qardaşlıq münasibətinə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bir
daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı əbədidir. Mən əmin
olduğumu bildirirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə əbədi olaraq
gedəcəkdir. Türk xalqı nə qədər ki, bu yolla gedəcək, o qədər də uğurlar əldə edəcəkdir.
Yaşasın qəhrəman türk xalqı!
Yaşasın Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti!
Yaşasın əbədi, sarsılmaz Türkiyə-Azərbaycan dostluğu!
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINA QISAMÜDDƏTLİ İŞGUZAR SƏFƏRDƏN BAKIYA
QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MƏLUMATI
29 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən nədən ötrü getdiyimi sizə bildirmişdim. Ona görə də dediklərimin hamısı oldu. Dünən Ankaraya gəldim. Orada böyük bir təşkilat var, - torpaq eroziyası ilə mübarizə, ətraf mühitin qorunması və başqa problemlərlə məşğul olur. Həm dövlət, həm də onunla bərabər iş adamları, böyük şirkətlər bu təşkilatla öz güclərini birləşdiriblər, adı da Türkiyə Eroziya ilə Mübarizə, Yaşıllaşdırma və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Vəqfi – TEMA-dır. Bu vəqf yeddi il bundan qabaq dövlətlə birlikdə yaradılıbdır. Dediyim kimi, torpaq eroziyası ilə mübarizə, torpaqların şoranlaşmasının qarşısının alınması, meşələrin, ağacların inkişaf etdirilməsi,
həm də onların məhv olunmasının qarşısının alınması ilə məşğul olur. Çox əhəmiyyətli bir işdir.
Orada vəqfin başçıları, bir çox nazirlər çıxış etdilər. Prezident Süleyman Dəmirəl çıxış etdi. Mənə də söz verdilər, mən də çıxış etdim. Hesab edirəm, bu, həm elmi cəhətdən, həm də xüsusən praktiki cəhətdən çox əhəmiyyətli tədbir idi. Mən orada dedim yəqin ki, biz bunu edəcəyik – orada çox böyük təcrübə var.
Oraya nümayəndə heyəti göndərək, bu təcrübə ilə tanış olsunlar, görək biz nə edə bilərik. Əlbəttə, bunu indi etmək çətindir, çünki böyük vəsait tələb olunur. Orada həmin vəqf bu işə həm xalqı cəlb edib, həm də dövlətin imkanlarını toplayıbdır.
Keçmişdə, Sovet İttifaqı vaxtında eroziyaya qarşı mübarizəyə, meliorasiyaya, torpaqların şoranlaşmasının
qarşısının alınmasına, yaxud şoranlaşmış torpaqların yuyulmasına çox pul xərclənirdi. İndi isə bizim iqtisadi imkanımız pisdir. Ancaq hər halda meşələri qoruya bilərik, yaşıllaşdırmanı inkişaf etdirə, yeni meşələr saldıra bilərik. Məsələn, otuz il öncə biz Bakının yaşıllaşdırılması problemini qaldırdıq. Düzdür, arada beş-altı il buna xəyanət oldu, amma görürsünüz, son beş-altı ildə Bakıda yenə də hər yerdə ağaclar əkilir, yaşıllaşdırmaya diqqət artırılır.
Mən bu gün İsparta şəhərinə getmişdim. Orada da hava limanından gedəndə yolun qırağında şam ağacları
var. Bir hissəsi qalxıbdır, görünür, beş-altı-yeddi-səkkiz il bundan öncə əkiblər. Amma bir hissəsi balaca ağaclardır, bunlar da böyüyəcəkdir. Yəni bu işləri görmək, xalqı bu işə cəlb etmək olar. Orada belə bir təşəbbüs qaldırıblar ki, gərək hər bir vətəndaş doqquz ağac yetişdirsin. Şübhəsiz ki, meyvə ağaclarından yox, yaşıllaşdırma
üçün əkilən ağaclardan söhbət gedir. Mən bu tədbirdə iştirak etməyimdən məmnunam. Bu, bizim üçün xeyirlidir.
Bu gün səhər tezdən hörmətli prezident Süleyman Dəmirəllə bərabər İspartaya getmişdik. Bilirsiniz ki, İsparta onun vətənidir. İsparta vilayətdir, İsparta şəhərinin 450 min əhalisi var. Bu şəhər də çox inkişaf edib və təbiidir ki, bu işlərin çoxu prezident Süleyman Dəmirəlin himayəsi altında aparılır. Dövlət də çox işlər görür, amma
şirkətlər, vəqflər də edirlər. Məsələn, Süleyman Dəmirəlin qardaşı var – Şövkət Dəmirəl – o öz puluna ürək-damar cərrahiyyəsi xəstəxanası tikibdir, dediyinə görə, altı milyon dollar xərcləyibdir. 93-cü ildə o da mən keçirdiyim əməliyyatı keçiribdir. Yəqin ondan sonra görüb ki, bu, insanlara nə qədər lazımdır, öz pulunu xərcləyibdir, iş adamıdır. Xəstəxana tikib, onu cihazlarla yüksək səviyyədə təmin ediblər.
Xəstəxananın açılışı oldu, ona baxdıq. Orada yeni bir məktəb tikilmişdir, onun açılışı oldu, ona baxdıq. Orada böyük bir mədəniyyət mərkəzi tikilibdir. Vaxtilə bunların təməlini prezident Süleyman Dəmirəl özü atıbdır.
Ona görə açılışında da iştirak edirdi, məni də dəvət eləmişdi. Mədəniyyət mərkəzi böyük kompleksdir. Böyük
salonları var – həm müxtəlif konqreslər keçirmək, həm konsert vermək, yaxud da toy mərasimləri, başqa mərasimlər keçirmək olar. Çox gözəldir. Orada günorta bir az yemək yedik.
İspartada yeddi il bundan öncə universitet yaranıb və Süleyman adınadır. Təbiidir ki, dövlət universitetidir.
Amma orada bəzi binaları deyəsən, Süleyman Dəmirəlin qardaşı Şövkət Dəmirəl tikibdir. Universitet böyükdür,
orada 25 min tələbə oxuyur, neçə min də müəllimi, professorları var. Yeddi ildə çox böyüyüb, amma yenə də
genişlənir. Şəhərin kənarında universitet şəhərciyi yaranıbdır. Onun tibb fakültəsinin binası tikilir, səkkiz mərtəbəsi qalxıb, ona da baxdıq.
Mənə universitetin fəxri doktoru adı vermişdilər. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin başçısı Rauf Denktaşa
da fəxri doktor adı vermişdilər. Bu mərasim oldu. Mərasim də çox böyük idi: rektor danışdı, milli təhsil naziri,
səhiyyə naziri, başqaları danışdılar. Sonra da Süleyman Dəmirəl çox dəyərli nitq söylədi. Bizə fəxri doktor diplomları verdilər. Şübhəsiz ki, hər birimiz nitq söylədik. Əgər vaxtınız olsa, televiziya vasitəsilə baxarsınız. Bunlar hamısı bu gün olub, səhər saat 9-da biz Ankaradan uçduq, indi də İspartadan iki saat yarım yol gəlmişəm.
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Təbiidir ki, Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri haqqında, Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması haqqında, başqa problemlər barədə söhbətlərimiz oldu. Dünən axşam
biz təkbətək görüşdük, bir yerdə yemək yedik və danışıqlar apardıq. Mərasim zamanı da bir yerdə idik, amma
dünən axşam, toplantıdan sonra buna xüsusi vaxt sərf etdik. Bunlar da çox əhəmiyyətlidir.
Türkiyədə yeni hökumətdir, yeni nazirlər var. Bizi üç-dörd nazir müşayiət edirdi. Onlarla görüşdük, danışdıq. Bunlar hamısı bizim ölkələrimizi bütün sahələrdə bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaq üçün, əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün lazımdır. Mən bu səfərdən çox məmnunam. Düzdür, buna iki gün vaxt getdi, amma çox məmnunam.
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UKRAYNAYA İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
30 noyabr 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, Ukraynaya Sizin hər bir səfəriniz xalqlarımız arasındakı əlaqələrin
sıxlaşdırılmasına çox böyük kömək göstərir. Bu səfəriniz barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Məlumdur ki, Ukraynada prezident seçkiləri keçirilibdir. Leonid Kuçma yenidən prezident
seçilibdir. Bununla əlaqədar bu gün andiçmə mərasimi keçiriləcəkdir. O, mənə müraciət edib, yəni dəvət
edibdir.
Hər bir ölkənin öz adəti var. Belə hallarda adətən, başqa ölkələrdən dəvət olmur. Ancaq vaxtilə Boris Yeltsin
öz andiçmə mərasiminə məni dəvət etmişdi. İndi də Leonid Kuçma dəvət edibdir. Mən də bu dəvəti qəbul
etmişəm, oraya gedirəm. Çünki Ukrayna ilə Azərbaycan arasında yaxın dostluq əlaqələri vardır.
Bu yay mövsümündə taxıl yığımı zamanı vəziyyət ağır olduğuna görə biz onlara çox yaxşı kömək etdik,
istənilən qədər yanacaq verdik. Ukraynaya Rusiyadan, başqa yerlərdən gələn yanacaq nədənsə kəsilmişdi. Taxıl
məhsulunun toplanması təhlükə altında idi. Onlar mənə müraciət etdi, Ukraynanın Baş naziri buraya gəldi. Biz
onlara təcili olaraq yanacaq göndərdik. Ancaq təkcə bu deyil. Bizim ölkələrimiz arasında həm siyasi, həm
iqtisadi əlaqələrimiz çox yaxındır. Ona görə də mən bu dəvəti qəbul etmişəm və oraya gedirəm, axşam da
qayıdacağam.
S u a l: Cənab prezident, Siz orada digər görüşlər keçirəcəksinizmi?
C a v a b: Orada proqram çox gərgindir. Mən inanmıram ki, belə bir şey ola bilsin.
S u a l: Cənab prezident, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əməkdaşlığa dair sənədlər
imzalanacaqmı?
C a v a b: Azərbaycan ilə Ukrayna arasında çox yaxşı əlaqələr vardır və bu əlaqələr inkişaf edir. Sağ olun.
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UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Kiyev, Mariya sarayı
30 noyabr 1999-cu il
L e o n i d K u ç m a: Cənab prezident, dəvətimizi qəbul edib Ukraynaya gəldiyinizə, eləcə də
mənim yenidən prezident seçilməyim üçün dəstəyinizə görə urəkdən minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Leonid Kuçma, yeni müddətə dost və qardaş Ukraynanın prezidenti
seçilməyiniz münasibətilə Sizi bir daha təbrik edirəm, andiçmə mərasimində Sizin proqram xarakterli
nitqinizdən, irəli sürdüyünüz siyasi və iqtisadi xətti mən çox bəyəndim. Sizə bu məsul fəaliyyətinizdə
uğurlar arzulayıram. Biz bu görüş zamanı ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlərin və əməkdaşlığın
daha da genişləndirilməsi ilə bağlı məsələləri bir daha nəzərdən keçirməliyik.
Ölkələrimizi narahat edən məsələlər çoxdur. Azərbaycanın qarşılaşdığı ən ağır problem olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılması üçün bütün səylərin
səfərbər olunmasının zəruriliyini Siz də vurğulayırsınız.
L e o n i d K u ç m a: Bəli, bu məsələ bizi çox narahat edir. Mən əminəm ki, hər iki tərəf üçün maraq
doğuran bir sıra digər məsələlər kimi, bu problem də öz həllini nəhayət ki, tapacaqdır.



Heydər Əliyev Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın andiçmə mərasimində iştirak etdi. Mərasim
«Ukrayna» milli sarayında oldu.
Sonra prezident Heydər Əliyev Sofiya-Kiyev milli qoruğuna getdi. Burada o, Ukraynanın dini təşkilatlarının
rəhbərləri tərəfindən prezident Kuçmanın təbrik olunması və ona xeyir-dua verilməsi mərasimində iştirak etdi.
Bundan sonra Heydər Əliyev Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın andiçmə mərasimi münasibətilə ali
xarici qonaqların şərəfinə onun adından verilmiş rəsmi ziyafətdə iştirak etdi. Ziyafət Mariya sarayında oldu.
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RUSİYA FEDERASİYASI HÖKUMƏTİNİN SƏDRİ VLADİMİR PUTİNLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ VƏ BƏYANATI
Kiyev,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
30 noyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Vladimir Vladimiroviç, bu, siz Rusiya hökumətinin sədri təyin edildikdən sonra
ilk görüşümüzdür. Şadam ki, məsələləri ətraflı müzakirə etməyə, fikir mübadiləsi aparmağa imkan yaranmışdır.
Rusiya rəhbərliyi ilə danışmağa heç də həmişə imkan olmur və şadam ki, bu gün belə imkan yaranmışdır, biz
ölkələrimiz arasında dövlətlərarası, iqtisadi, digər münasibətlərlə bağlı bəzi məsələlər barəsində fikir mübadiləsi
apara bilərik.
V l a d i m i r P u t i n: Heydər Əliyeviç, ilk öncə, Rusiya prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsinin ən yaxşı
arzularını Sizə yetirmək istərdim. O, Sizi salamlamağı xahiş etdi, onunla telefonla axırıncı söhbətlərinizi
xatırlayır, biz Sizin şəxsi görüşlərinizi planlaşdırırıq. Təəssüf ki, indi o, bir qədər naxoşlayıb, hazırda mərkəzi
klinik xəstəxanada müalicə olunur. Ümumiyyətlə, Boris Nikolayeviç Azərbaycanla Rusiya Federasiyası
arasında münasibətləri çox müsbət qiymətləndirir. Prezident xüsusi vurğulayır və mən Rusiya hökuməti adından
deyirəm ki, Rusiya Azərbaycana və Azərbaycan xalqına böyük hörmətlə yanaşır. Biz hesab edirik ki,
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyeviç Əliyev münasibətlərimizin yaxşı olmasının qarantıdır.
Biz Rusiya ilə münasibətlərin Azərbaycanda necə qurulduğunu, bu münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə Sizin
necə birinci dərəcəli əhəmiyyət verdiyinizi bilirik. Buna görə Sizə çox minnətdarıq.
Öz tərəfimdən şəxsən mən buraya Sizin yanınıza gəlmək dəvətinizə görə, ikitərəfli münasibətlərimizin
müzakirəsi üçün yaratdığınız imkana görə Sizə təşəkkür edirəm. Ancaq, zənnimcə, biz nəinki ikitərəfli
münasibətlərə malikik, həm də Azərbaycan beynəlxalq fəaliyyətdə çox yaxından iştirak edir, ATƏT-də fəal
mövqe tutur. Biz İstanbulda Rusiyanın mövqeyini dəstəklədiyinizə görə Sizə minnətdarıq. Bu, bizim üçün
vacibdir. Bir sıra Avropa problemlərində sizin mövqeyiniz bizim üçün əhəmiyyətlidir. Bir sözlə, danışmağa
həqiqətən sözümüz var və mən bu imkana görə çox şadam. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla, prezident Boris Nikolayeviçin salamını almaq mənə xoşdur. Heyif ki, indi o
xəstələnmişdir. Mən onunla telefonla danışarkən, - bu İstanbuldan bir qədər əvvəl olmuşdur, - o mənə dedi ki,
İstanbuldan sonra vaxt tapacaq və biz görüşəcəyik. Mən bunu istəyirəm və onunla görüş indi gündəlikdə
qalmaqdadır. Amma nə etmək olar - xəstəlik xəstəlikdir. Heç kimin xəstələnməyəcəyinə zəmanət yoxdur. Lakin
bu, müvəqqəti haldır, düşünürəm ki, o, müalicə edilib sağalacaq, ayağa qalxacaq, öz işi ilə məşğul olacaq və biz
görüşməyə imkan tapacağıq.
O ki qaldı Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərə, onlar kifayət qədər yaxşı, mehriban münasibətlərdir.
Mən hər yerdə - özümüzdə də, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da dəfələrlə nəzərə çarpdırıram ki, biz
Azərbaycanla Rusiya arasında bütün sahələrdə münasibətlərin inkişafı və dərinləşməsi üçün hər şeyi edirik. Əks
halda bu, ağılsızlıq olardı. Bəs necə? Axı biz 200 il – XIX əsrdə də, XX əsrdə də birlikdə olmuşuq, bizdə hər
şey Rusiya ilə, - zənnimcə, Rusiyada da hər şey Azərbaycanla, - o dərəcədə bağlıdır ki, nə vardısa, hamısını
inkişaf etdirməsək və dərinləşdirməsək bu, sadəcə, bağışlanılmaz.
Doğrudur, indi şərait yenidir, vəziyyət yenidir – Azərbaycan və Rusiya müstəqil, suveren dövlətlərdir. Bəlkə
də belə şəraitdə daha çox işlər gərəkdir?
V l a d i m i r P u t i n: Əlbəttə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə deməyə əsasım var ki, Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuz, mənim
Azərbaycanda respublikanın rəhbəri işlədiyim, sonra Moskvada işlədiyim dövrlərdə harada nə istehsal
edildiyini, haraya nə göndərildiyini, qazın və ya neftin hansı boru ilə getdiyini, elektrik enerjisinin hansı xətlərlə
verildiyini heç vaxt bilmirdik. Bunların hamısı bir yerdə idi. Amma indi, hamı ayrıldıqdan sonra səylərin
əlaqələndirilməsinə, birləşdirilməsinə çox böyük ehtiyac var. Buna görə mən də çox şadam ki, siz də bu
mövqedə dayanmısınız.
Mənim Azərbaycanda əhəmiyyətim barədə sizin rəyinizə gəldikdə, buna görə sağ olun.
V l a d i m i r P u t i n: Heydər Əliyeviç, heç də təkcə Azərbaycanda yox. Biz sizi həm də ittifaq siyasətçisi
kimi tanıyırıq. İndi siz xatırladınız ki, Moskvada işləmisiniz.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən beş il Moskvada işləmişəm, Siyasi Büronun üzvü və Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini olmuşam. Bundan sonra bir müddət, 1990-cı ilədək Moskvada yaşamışam. Buna görə
də məni Moskva ilə çox tellər bağlayır. Şadam ki, Rusiya bunu unutmur.
Hər hansı konyunktura mülahizələri naminə deyil, məhz xalqımın mənafeləri, respublikamın mənafeləri,
başçısı olduğum dövlətin mənafeləri naminə Rusiya ilə münasibətlərin inkişafı üçün Azərbaycanda mən hər şey
edirəm. Əlbəttə, bəzən müəyyən anlaşılmazlıq olur, ancaq onu aradan qaldırmaq mümkündür.
Bundan sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Rusiya hökumətinin başçısı Vladimir Putin
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzərində dayanaraq, ATƏT-in həmsədri kimi, Rusiyanın
bu münaqişənin sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılması üçün səylərini artırmasının zəruriliyini qeyd etdilər.
Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafı və tərəfləri maraqlandıran bir sıra digər
məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıldı.
***
Görüşdən sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin və Rusiya hökumətinin sədri Vladimir Putinin
mətbuat üçün bəyanatları
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin
bəyanatı
Bu gün Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya hökumətinin sədri arasında bizim ilk görüşümüz oldu.
Mən Vladimir Vladimiroviçlə ilk dəfə görüşürəm və bu görüş mənim təşəbbüsümlə keçirildi, hərçənd biz
belə başa düşdük ki, o tərəfin də bu cür arzusu var idi.
Şəxsən mən bu görüşdən və söhbətdən məmnunam. Biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə aid
çox geniş səpkili məsələləri müzakirə etdik.
Bizdə bu qədər məsələlərin olmasına yəqin ki, heç kəsin şübhəsi yoxdur. Biz məsələlərin hamısını müzakirə
edə bilmədik, lakin onların bir qismini müzakirə etdik. Şadam ki, mənim fikirlərimin də, Vladimir
Vladimiroviçin fikirlərinin də başlıca xətti bundan ibarətdir ki, biz, - Azərbaycan da, Rusiya da, - bu
münasibətləri dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək, bu işə mane olan və ya əngəl törədən, yaxud sadəcə, təsir
göstərən hər hansı kiçik maneələri aradan götürmək niyyətindəyik və bunun üçün səylə çalışırıq.
Hesab edirəm ki, münasibətlərimizi dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün böyük ehtiyat mənbələrimiz var.
Mən bu mövqedə möhkəm dayanmışam. Rusiya ilə münasibətlər bizim üçün üstün əhəmiyyətə malikdir. Rusiya ilə
Azərbaycan bir çox onilliklər və hətta yüzilliklər ərzində bir-biri ilə bağlı olmuşdur. Biz iki yüz il bir dövlətin
tərkibində olmuşuq. Ona görə də həm iqtisadi, həm elmi, həm mədəni, həm də insani əlaqələr yaranmışdır. Bütün bu
əlaqələr indi insanlar üçün də, dövlətlər üçün də – Rusiya Federasiyası üçün və Azərbaycan üçün əzizdir.
Biz belə bir yekdil fikirdə olduq ki, nə varsa, onun əsasında biz daha da irəliləməli və bu münasibətləri
dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün əlavə tədbirlər həyata keçirməliyik.
Rusiya hökumətinin sədri Vladimir Putinin
bəyanatı
Mən Heydər Əliyeviçin dediklərini tamamlamalıyam. Onunla tamamlamalıyam ki, Heydər Əliyeviç
Əliyev Rusiya Federasiyasında nəinki Azərbaycanın, həm də keçmiş Sovet İttifaqının görkəmli siyasi xadimi
kimi məşhurdur. Biz bütün bunları yaxşı xatırlayır və bilirik. Bu mənada o, Azərbaycan miqyaslı siyasətçi
deyildir, hətta bütün postsovet məkanında məşhur adamdır. Buna görə də şəxsən onunla söhbət etmək mənə çox
maraqlı idi. O, keçmiş həyatdan çoxlu maraqlı şeylər danışdı. Bütün bunlar mənim üçün həqiqətən maraqlı və
əhəmiyyətli idi.
Biz ikitərəfli münasibətləri də, bəzi beynəlxalq məsələləri də müzakirə etdik. Biz Azərbaycan prezidentinin
sonuncu İstanbul zirvə toplantısı zamanı tutduğu mövqeyə görə ona minnətdarıq. Azərbaycan Rusiyanı
dəstəklədi, biz bunu bilirik və buna görə ona minnətdarıq. Biz ona Rusiyanın terrorizmə qarşı mübarizəsində
tutduğu mövqeyə görə də minnətdarıq.
İqtisadiyyat sahəsində münasibətlərin inkişaf etdirilməsi baxımından bizim danışmağa sözümüz var.
Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Onların hamısı həyatımızla üzvi surətdə bağlıdır.
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Heydər Əliyeviçi Rusiyadan Azərbaycana pul vəsaitinin köçürülməsi, sosial ödənclərin verilməsi ilə bağlı
son vaxtlar meydana gəlmiş sırf texniki problemlərə aid bəzi məsələlər narahat edirdi. Söhbət ən əvvəl
pensiyaçılardan, müavinətlərin ödənilməsindən və başqa məsələlərdən gedir. Bu problemlər yaxın vaxtlarda
nizama salınacaqdır.
Daha mürəkkəb qarşılıqlı münasibətlər müstəvisində duran başqa məsələlər də var. Lakin elə bir məsələ, elə
bir problem yoxdur ki, biz onu həll edə bilməyək.
Diqqətinizi buna yönəltmək istəyirəm ki, müzakirə etdiyimiz bütün məsələləri Azərbaycan prezidenti, qəribə
görünsə də, ilk baxışdan kifayət qədər aşağı səviyyəyə, əslində isə ən yüksək səviyyəyə gətirdi – elə bir
səviyyəyə ki, burada dövlətlərimiz arasında münasibətləri adi bir insan da hiss edir. Yəni, Azərbaycan
prezidentini münasibətlərimiz ən əvvəl elə bir kontekstdə narahat edir ki, Azərbaycan ilə Rusiya arasında
münasibətlər həqiqətən bir çox onilliklər və hətta yüzilliklər ərzində birgə yaşamış vətəndaşlarımızın həyatına
necə təsir göstərəcəkdir. Bizim çoxlu mədəni, istehsal, iqtisadi əlaqələrimiz, çoxlu qohumluq əlaqələrimiz var.
Əlbəttə, biz bütün bunları itirməməliyik. Əksinə, biz bunlardan yaxın gələcəkdə münasibətlərimizin inkişafı
üçün yaxşı bazis kimi istifadə etməliyik.
***
S u a l: Vladimir Vladimiroviç, Rusiya viza rejimi tətbiq etmək niyyətindədir, Rusiya bunu israr
edəcəkmi?
V l a d i m i r P u t i n: Biz danışdıq ki, viza rejimi ilə əlaqədar danışıqlara başlamaq niyyətindəyik. İndi biz
bu mövzunu müzakirə edirik. Xarici işlər nazirlikləri bu problemi işgüzar qaydada müzakirə edəcəklər.
S u a l: Vladimir Vladimiroviç, siz dediniz ki, Heydər Əliyeviçlə tam qarşılıqlı anlaşmada oldunuz.
Bugünkü andiçmə mərasimilə əlaqədar siz Ukrayna ilə Rusiya arasında münasibətlərin inkişaf
perspektivləri barədə nə deyə bilərsiniz?
V l a d i m i r P u t i n: Müsbət sözlər deyə bilərəm. Başqa cür ola da bilməz, çünki Leonid Daniloviç
Kuçma son illərdə istər öz praktiki fəaliyyətində, istərsə də seçkiqabağı kampaniya prosesində öz seçicilərinə
dəfələrlə bildirmişdir ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında münasibətlərin inkişafını öz xarici siyasətinin təməl
daşlarından biri, üstün əhəmiyyətli istiqaməti hesab edir. Əlbəttə, bu, bizi razı salır. Özü də nəinki razı salır,
həm də ümid edirik ki, Ukrayna öz xarici siyasətini məhz bu cür quracaqdır.
S u a l: Vladimir Vladimiroviç, söhbət gedir ki, terror əleyhinə əməliyyat iki həftədən sonra
qurtarmalıdır. Sizcə, bu realdırmı?
V l a d i m i r P u t i n: Mən belə söhbətlər eşitməmişəm. Siz bu sualı belə məlumatı yayanlara
verməlisiniz. Bu əməliyyat lazımi şərait yetişdikdən sonra qurtaracaqdır. Mən bu barədə öz fikrimi dəfələrlə
bildirmişəm, indi ancaq təkrar edə bilərəm. Taktika sadədir – dinc əhali arasında və hərbi qulluqçularımız
arasında itkilərə yol verilməməsi üçün hər şey edilməlidir. Bu, fəaliyyətin birinci variantıdır. İkinci variant sürət
məsələsidir. Lakin bu, geniş miqyaslı hücumlarla, geniş miqyaslı bombardmanlarla, raket zərbələri ilə bağlıdır
və sair. Bu, sürətli variantdır, amma o, dinc əhali arasında və hərbi qulluqçularımız arasında itkilərlə bağlıdır.
Biz çox istərdik ki, vəziyyət məhz bu ssenari üzrə inkişaf etməsin.



Mətbuat nümayəndələri ilə görüşün sonunda prezident Heydər Əliyev və Baş nazir Vladimir Putin
jurnalistlərə təşəkkürünü bildirdilər.
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UKRAYNA AZƏRBAYCANLILARI KONQRESİNİN BAŞÇISI İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Kiyev,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
30 noyabr 1999-cu il
T ə l ə t Ə l i y e v: Cənab prezident, xoş gördük Sizi. Ukraynada yaşayan bütün azərbaycanlılar Sizi
səmimi-qəlbdən salamlayırlar. Məlumat verim ki, bizim konqres Ukraynanın 15 vilayətində fəaliyyət göstərən
Azərbaycan cəmiyyətləri nümayəndələrinin iştirakı ilə bu ilin mart ayında keçirilmiş konfransda yaranmışdır.
Konqresin yaranmasında Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin də xüsusi əməyi var və biz bunu yüksək
qiymətləndiririk.
Cənab prezident, biz Ukraynada Azərbaycan diasporunun yaranmasını bu barədə Sizin ideyanızın həyata
keçməsinin nəticəsi hesab edirik. Biz Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibətilə Sizin
müraciətinizi özümüz üçün fəaliyyət proqramı qəbul etmişik və bütün işimizi bu proqram əsasında qururuq.
Konqresimiz gənc olmasına baxmayaraq, Ukraynanın 18 vilayətində ilk təşkilatlarımız fəaliyyətə başlayıblar. Allah
qoysa, gələn ilin mart ayına, yəni konqresimizin yubileyinə qədər Ukraynanın 27 vilayətinin hər birində öz təşkilatımızı yaradacağıq. Bizim əsas məqsədimiz Ukraynada yaşayan 500 minə qədər azərbaycanlını konqresimiz ətrafında birləşdirməkdən ibarətdir.
Cənab prezident, konqresimizin rəmzi Yer kürəsində yaşayan bütün azərbaycanlıların həmrəyliyi barədə
Sizin ideyanızdan yaranıbdır.
Hörmətli prezident, Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar- oğullarınız, qızlarınız Sizinlə fəxr edirlər. Çünki
bütün dünya Sizi dahi bir insan, dahi bir siyasi xadim, dövlət xadimi kimi tanıyır. Rusiyanın Baş naziri cənab
Putin də bu gün bu barədə danışdı. Biz böyük iftixar hissi keçiririk ki, Sizin kimi dahi bir rəhbərimiz vardır.
Cənab prezident, biz çox sevinirik ki, xalqımızın sizin kimi dahi dövlət xadimi, vətənini, xalqını sevən
müdrik bir oğlu vardır. Onu da bilin ki, Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar sizin ideyalarınızı, daxili və xarici
siyasətinizi tam dəstəkləyir, ürəkdən bəyənirlər. Biz keçirdiyimiz hər bir iclasda, məclisdə bütün bunlar barədə
ürəkdən söhbət açırıq, soydaşlarımızla geniş izahat işləri aparırıq. Onlar Sizin siyasətinizi çox gözəl və dərindən
başa düşürlər, ürəkdən qəbul edirlər.
Biz Sizin siyasətinizi həmişə dəstəkləmişik və indən sonra da dəstəkləyəcəyik, ideyalarınızı, xarici və daxili
siyasət sahəsində qazandığınız uğurları geniş təbliğ edirik və edəcəyik.
Cənab prezident, məlumat verim ki, bu günlərdə Ukraynada keçirilən prezident seçkilərində biz cənab
Leonid Kuçmanın namizədliyini müdafiə etdik. Ukraynada yaşayan azsaylı xalqlar içərisində Azərbaycanlılar
Konqresinin nümayəndələri prezident seçkisi kampaniyasında çox böyük fəallıqla iştirak etdilər. Mətbuatda,
televiziyada, iclaslarda tez-tez çıxışlar etdik, bu barədə fikirlərimizi açıq bildirdik ki, biz Leonid Kuçmanı
dəstəkləyirik. Əsas səbəblərdən danışarkən onu da bildirdik ki, Leonid Kuçmanın Azərbaycanın dahi rəhbəri
Heydər Əliyevlə sıx dostluq əlaqələri vardır. Hər iki ölkənin rəhbərlərinin dostluğu Azərbaycan ilə Ukrayna arasında tarixi əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə güclü təkan vermişdir. Ukraynada yaşayan
azərbaycanlılar da bu əlaqələrin gündən-günə möhkəmləndirilməsinə çalışacaqlar.
Cənab Leonid Kuçma prezident seçkilərindən sonra bizə minnətdarlıq məktubu göndərdi, konqresimizin
üzvlərinə təşəkkürünü bildirdi. O, öz məktubunda yazmışdı ki, Ukraynada yaşayan azsaylı xalqların hamısının
bir yerə yığışıb ölkəmizdə hüquqi, demokratik dövlət quruculuğunda yaxından iştirak etməsi məni sevindirir və
mən Ukraynanın gələcəyini parlaq görürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, verilən məlumata və səmimi sözlərə görə təşəkkür edirəm. Mən
bundan çox məmnunam.
Xatirinizdədir, mən Ukraynaya rəsmi səfərə gəldiyim zaman çox arzu edirdim ki, burada yaşayan
soydaşlarımız birləşsinlər. Dediniz ki, Ukraynada 500 min nəfər azərbaycanlı yaşayır. Bu, böyük bir qüvvədir.
Onlar birləşəndə, birincisi, bir-birinə yardım, kömək edəcəklər, ikincisi, xalqımızın adət-ənənələrini, dilimizi
unutmağa qoymayacaqlar.
Bilirsiniz ki, başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar – təkcə azərbaycanlılar deyil, başqa xalqlar da müəyyən bir müddətdən sonra assimilyasiya prosesinin təsiri altına düşürlər. Təəssüf ki, azərbaycanlılar
arasında bu zəiflik daha da çoxdur, yəni onlar assimilyasiya prosesinin təsirinə məruz qalırlar. Ona görə də sizin
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bir yerdə olmağınız, bir-birinizə kömək etməyiniz, bir-birinizə dayaq olmağınız və Azərbaycanla daim əlaqə
saxlamağınız nəticəsində, yenə də deyirəm, dilimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, adət-ənənələrimizi unutmayacaqsınız. Bu, böyük məsələdir – gərək xalq, millət yaşasın.
Əlbəttə, hər bir ölkənin ayrıca xalqı var. Amma dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada başqa xalqlar da
yaşamasın. Ancaq orada yaşayan xalqın diasporu, birliyi olanda, o diaspor ölkə üçün də yaşayır. Diasporda
birlik olanda, demək, orada yaşayan hər bir azərbaycanlının hüququnu qoruya biləcək, ona kömək edəcəkdir.
Diasporda birlik olanda ona hökumət tərəfindən münasibət də, əlbəttə, həmişə müsbət olacaqdır.
Mən ötən dəfə bu barədə danışmışdım. Çox məmnunam ki, siz qısa bir zamanda bu işə nail olmusunuz.
Sənin burada verdiyin məlumatlar məni çox sevindirdi. Bilirəm ki, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi də sizə
bu işdə kömək edir. Mən səfirə bu barədə göstəriş vermişdim. Əgər siz özünüz bu işə girişməsəydiniz, səfirlik
burada heç bir şey edə bilməzdi. Demək olar ki, siz başqa respublikalara nisbətən bir nümunəsiniz. Rusiyada da
azərbaycanlılar çox yaşayır. Orada da bəzi diasporlarda birlik vardır, amma bəzilərində yoxdur. Məsələn,
Moskva kimi şəhərdə çoxlu azərbaycanlı yaşayır, amma mən onların birliyini hiss etmirəm. Onlar bəzən də birbiri ilə ədavət aparırlar. Deməli, siz birlik sahəsində yaxşı nümunəsiniz. Mən çox məmnunam.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında çox yaxın dostluq əlaqələri vardır. Prezident Kuçma ilə mənim şəxsi
dostluğum vardır. Bilirsiniz ki, biz sizə əlimizdən gələn köməyi etmişik və edirik. Yay mövsümündə taxıl
yığımı zamanı Ukraynada çox gərgin bir vəziyyət var idi. Biz buraya dərhal lazım olan qədər yanacaq
göndərdik. Sonra mənim televiziya ilə müsahibəm olmuşdur. Həmin müsahibə Ukrayna televiziyasında bir neçə
dəfə verilibdir. Bu müsahibədə mən Leonid Kuçma barədə öz fikirlərimi dedim və bildirdim ki, Ukrayna xalqı
üçün bu seçim daha əlverişli olacaqdır. Mən çox sevinirəm ki, o seçildi. Məhz mənim ona olan hörmətimə və
bizim şəxsi əlaqəmizə görə də mən bu gün buraya gəlmişəm.
Mən noyabrın 27–28-də Türkiyədə səfərdə idim. Dünən Bakıda olmuşam, bu gün də buraya gəlmişəm.
Dekabrın 2-də isə Bolqarıstan prezidenti Azərbaycana səfərə gəlir. Yəni işlər çoxdur. Amma buna baxmayaraq,
mən buraya gəlməyimi vacib bildim və bundan da çox razıyam.
Azərbaycanla da daim əlaqə saxlayın. Oradan nə lazımdırsa – kitab, material, film və s. göndərsinlər. Mən
bunları ona görə deyirəm ki, gərək biz uşaqların təhsilinə xüsusi diqqət yetirək.
N a z i m İ b r a h i m o v (Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri): Cənab prezident, biz burada Azərbaycan
dilində iki məktəb açmışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, çox yaxşı məsələdir. Uşaqlar, ola bilər, gedib rus, Ukrayna dilində oxusunlar,
amma gərək öz dilini, ədəbiyyatını, öz şairlərinin əsərlərini unutmasınlar, öz xalqının tarixini bilsinlər. İnsan
gərək öz kökünü, tarixini bilsin, öz millətini yaxşı tanısın. Ümumən, qoy vətənpərvər böyüsünlər, öz milləti,
vətəni ilə bağlı olsunlar və yaşadıqları ölkədə daha da yaxşı yaşasınlar.
Sizin indiyə qədər gördüyünüz işləri müsbət qiymətləndirirəm və ümidvaram ki, bu ahənglə getsəniz daha da
böyük nailiyyətlər əldə edəcəksiniz.
T ə l ə t Ə l i y e v: Cənab prezident, Kiyevdə böyük bir Azərbaycan ansamblı yaradılıbdır. İnşallah, dekabr
ayında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibətilə birinci konsertimiz olacaqdır. Ansamblın
bədii rəhbəri bizim azərbaycanlımız, Ukraynanın əməkdar artisti Qurban Abbasovdur. Çalışacağıq ki, bu
konserti Ukrayna televiziyası ətraflı işıqlandırsın. Bu gün ansamblın məşqi gedir. Azərbaycanın mədəniyyət
naziri bizə müəyyən kömək göstəribdir.
Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi, «Azərbaycan Hava Yolları»
Dövlət Konserni, respublikanın təhsil və mədəniyyət nazirlikləri bizə böyük məmnuniyyətlə kömək göstərirlər.
Biz onlardan çox razıyıq və minnətdarlığımızı bildiririk.
Cənab prezident, bütün bunların hamısı Sizin adınızla bağlıdır. Çünki Sizin kimi dahi bir insanın Azərbaycan
dövlətinə rəhbərlik etməsi xalqımızın məğrur bir xalq olmasına gətirib çıxarıb. Siz 1997-ci ildə bizə tövsiyə
etdiniz ki, harada olursunuzsa – olun, dilinizi, dininizi, əcdadınızı, ulu babalarınızı unutmayın, qəlbiniz, ürəyiniz
həmişə Azərbaycanla döyünsün. Ona görə də biz bu gün burada məktəblər açırıq, ansambl yaradırıq. Biz
çalışırıq ki, burada yaşayan istedadlı azərbaycanlı uşaqları aşkara çıxaraq, Azərbaycan xalqının necə gözəl xalq
olduğunu bütün Ukraynada göstərək.
Cənab prezident, biz gördüyümüz bütün bu işləri məhz Sizin tövsiyələrinizdən ruhlanaraq etmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Mən bunlardan çox məmnunam. Sizə təşəkkür edirəm. Ukraynada
yaşayan bütün azərbaycanlılara mənim salamımı çatdırın. Mən güman edirəm ki, siz bundan sonra da uğurlar
qazanacaqsınız.
T ə l ə t Ə l i y e v: Cənab prezident, Ukraynada yaşayan bütün azərbaycanlılar Sizə çox böyük cansağlığı
arzu edirlər. Biz arzu edirik ki, xalqımızın Sizin kimi müdrik bir oğlu həmişə ölkəmizə rəhbərlik etsin.
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Azərbaycanı, xalqımızı, vətənimizi işıqlı günə çıxaracaq yeganə şəxsiyyət Sizsiniz, Heydər Əliyevdir. Biz
həmişə bu fikirdəyik və bu fikirdə olacağıq. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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BOLQARISTAN PREZİDENTİ PETR STOYANOVUN BAKIYA RƏSMİ SƏFƏRƏ
GƏLİŞİNDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
2 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Salaməleyküm. Necəsiniz, kefiniz necədir, nə yazırsınız? Müxalifət yalan-yalan
şeylər, uydurmalar yazır. Siz niyə belə edirsiniz? Hər şeyi düz yazın. Çalışırsınız ordan-burdan yalan bir şey
çıxarasınız.
M ü x b i r: Cənab prezident, Siz konkret nəyi deyirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Elə sənin o yazdıqlarından yüz dənəsini çıxararam.
Bilirsiniz, mətbuatın azadlığı çox gözəl şeydir. Ancaq mən bunu bir neçə dəfə demişəm, - bizim bu mətbuat
verilən azadlıqdan xəstəlik dövrünü keçirir. Amma mən inanıram ki, bu xəstəlik keçəndən, sizin üçün keçid
dövrü keçəndən sonra, hər şey daha yüksək səviyyəyə qalxandan sonra sizin yazılarınız daha yaxşı olacaqdır.
Ona görə də mən sizin bu cür yazılarınıza o qədər də təəccüblənmirəm. İndi yalanlar, böhtanlar, uydurmalar
yazırsınız, o cümlədən mənim haqqımda. Məni bunlar narahat etmir. Siz bilin ki, mənim əleyhimə nə qədər
çalışıb yazsanız, mən narahat olmayacağam. Mən heç bundan incimirəm. Ona görə də ədalətli olun, düz yazın.
Çünki gərək azad mətbuatın ədalətliliyinə öyrənəsiniz.
S u a l: Cənab prezident, Bakı–Ceyhan neft kəməri barədə saziş imzalanmayana qədər Azərbaycan
bildirirdi ki, o, balanslaşdırılmış siyasət yeridir. İndi Bakı–Ceyhan kəməri haqqında saziş imzalandı.
Bundan sonra demək olarmı ki, Azərbaycan Qərb yönlü siyasət yeridəcəkdir?
C a v a b: Elə bilirsən ki, balanslaşdırılmış siyasəti biz elə Bakı-Ceyhana görə həyata keçiririk? BakıCeyhan bizim işimizin bir hissəsidir. Biz ümumi siyasət aparırıq. Siyasətin çox cəhətləri vardır. Bu, bizim
işimizin bir hissəsidir. Amma bizim işimiz Bakı–Ceyhan ilə qurtarmır. Biz müstəqil dövlətik və müstəqil siyasət
aparırıq. Onu da görürsünüz. Ancaq eyni zamanda, biz istəyirik ki, hər bir ölkə ilə əlaqələrimiz normal olsun.
Biz heç bir ölkə ilə əlaqələrimizi pozmaq istəmirik. Hətta bizimlə əlaqələrini pozmaq istəyən ölkələrə də
istəyirik başa salaq ki, onlar düz hərəkət etmirlər. Bu, nəyə lazımdır? Biz balaca bir ölkəyik, ağır bir şəraitdə
yaşayan ölkəyik. Ərazimizin 20 faizi işğal olunubdur. Bir milyondan artıq qaçqınımız vardır.
Bizim strateji vəziyyətimiz çox dəyərlidir. Yəni mən bunu Bakı–Ceyhanın yekunları haqqında danışanda
nitqimdə dedim. Bu gün bizim təbii sərvətlərimiz ən qiymətli sərvətlərimizdir. Xüsusən yeraltı sərvətlərimiz.
Bir də ölkə üçün, müstəqil dövlət üçün bizim ən qiymətli sərvətimiz geostrateji, geosiyasi vəziyyətimizdir. Bu,
bizim üçün həm müsbətdir, yəni bizə xeyirlər gətirir. Amma eyni zamanda bu, müxtəlif ölkələrin bizə olan
münasibətlərinin kəsişdiyi bir yerdir. Ona görə burada gərək həqiqətən balanslı siyasət aparaq. Ümumiyyətlə,
balanslı siyasət həmişə düzgün siyasətdir.
XX əsr sona çatır, XXI əsrə keçirik. İndi o böyük müharibələr də qurtardı, «soyuq müharibə» də qurtardı.
İndi münasibətləri yenidən kəskinləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Bu, təkcə bizim siyasətimiz deyildir. Bu, dünyada
gedən proseslərdir. Biz də bu proseslərin axarında gedirik. Biz bu siyasəti bundan sonra da davam etdirəcəyik.
S u a l: Cənab prezident, Putinlə görüşünüz barədə məlumat verərdinizmi?
C a v a b: Putinlə görüşüm çox yaxşı görüş oldu. Biz çox ətraflı danışdıq. Bizi müşayiət edənlər yazdılar –
biz bir saat qırx dəqiqə danışdıq. Çox ətraflı danışdıq. Buna da ehtiyac var idi. Çünki çoxdandı Rusiyanın
rəhbərliyi ilə belə geniş söhbətimiz olmamışdı. Prezident Boris Yeltsin tez-tez xəstə olur. Bilirsiniz ki, mən
onunla son vaxtlar bir dəfə telefonla danışmışam. Orada hökumət dəyişilir – birini təyin edirlər və bir neçə
aydan sonra çıxarırlar. Ona görə də bu görüşə onların tərəfindən də, bizim tərəfimizdən də ehtiyac var idi və biz
bu fürsətdən istifadə etdik. Demək olar ki, çox ətraflı söhbət etdik, bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdik.
O viza məsələsi sizi narahat etməsin və heç kəsi narahat etməsin. Bu, sadəcə, indi müəyyən bir şəraitdə
ortaya atılmış bir sözdür. Bunu onlar deyəndə də mən narahat olmadım. Bildim ki, bunu müəyyən bir təsir üçün
edirlər, yaxud nə üçünsə edirlər. Ancaq hesab edirəm ki, bu, o qədər əhəmiyyətli bir şey deyildir. Biz o
vəziyyətə gəlib çatmayacağıq ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında viza əlaqələri olsun. Amma eyni zamanda,
orada Putin elə mətbuat nümayəndələri qarşısında dedi ki, bir neçə problem vardır. Məsələn, pensiyaların
oradan buraya keçirilməsi, sonra onlar bu pulkeçirmə ilə əlaqədar orada müəyyən çətinliklər yaradıblar. Söz
verdi ki, onları da həll etsinlər. Hər halda, görüşümüz çox əhəmiyyətli oldu. Mən bu görüşümdən çox razıyam.
S u a l: Cənab prezident, yaxın vaxtlarda prezident Koçaryanla görüşümüz nəzərdə tutulurmu?
C a v a b: Sən belə sualları mənə niyə verirsən? Mən sənə neçə dəfə demişəm.
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S u a l: Cənab prezident, ATƏT-in nümayəndələrinin yaxın vaxtlarda bölgəyə ziyarəti gözlənilirmi?
C a v a b: Bilmirəm nə vaxt ziyarət edəcəklər, amma ziyarət edəcəklər.
S u a l: Bu ziyarət çərçivəsində sülh sazişi ilə əlaqədar yeni təkliflər gözlənilirmi?
C a v a b: Bunu onlar bilir.
S u a l: Cənab prezident, Petr Stoyanov Sofiyadan yola düşməzdən əvvəl bəyan etmişdi ki, Bakıda iki
məsələyə – neft nəqli və Qarabağ probleminin həllinə onların köməyi məsələlərinə baxılacaqdır. Onlar bu
sahədə bizə necə kömək edə bilərlər?
C a v a b: Qoy gəlsin, desin görək.
S u a l: Cənab prezident, Bolqarıstanın keçmiş prezidenti Jelyu Jelev vaxtilə Bakıda olanda
bildirmişdi ki, Bolqarıstanın GUÖAM-a daxil olması məsələsi müzakirə edilə bilər. İndi Petr Stoyanovla
görüşdə bu barədə danışılacaqmı?
C a v a b: Axı Jelyu Jelev indi prezident deyildir. O, şəxsi adamdır və çox söz deyə bilər. Biz gərək öz
münasibətlərimizi prezidentin sözləri ilə müəyyən edək.
S u a l: Cənab prezident, son vaxtlar istefa verənlər deyirlər ki, guya onlar özləri istefa verib çıxıblar.
Bununla da özlərini qəhrəman hesab edirlər. Ümumiyyətlə, vəziyyət necədir? Onlar özləri istefa veriblər?
C a v a b: Qoy qəhrəman olsunlar. Kim qəhrəman olmaq istəyir, qoy olsun. Azərbaycanda o qədər
qəhrəman olmaq istəyənlər var, - niyə başqaları qəhrəman olurlar, amma onlar olmurlar? Qoy onlar da
qəhrəman olsunlar.
M ü x b i r: Mən «Turan» agentliyindənəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Türan» agentliyi həmişə çox yaxşı məlumatlar yayır, amma yalan məlumatlar da
yayır. Operativliyinizə, əlaqələrinizə görə mən sizin agentliyi çox qiymətləndirirəm. Amma uydurma şeylər
yazdığınıza görə sizin bu işlərinizi bəyənmirəm. Buyurun, nə demək istəyirsiniz?
S u a l: Mənim sualım Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlıdır. İstanbul sammiti ərəfəsində
Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanla Azərbaycan arasında çərçivə sazişinin imzalanmasını təklif
edib?
C a v a b: Elə bir şey yoxdur.
S u a l: Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanmasından əvvəl münaqişənin
həllolunma prinsipləri ilə bağlı çərçivə sazişi imzalanmasını tövsiyə etmişdilər. Yəni bu, məktubda da var
idi. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Klintonun məktubunda elə bir şey var idi.
S u a l: Biz də onu bilmək istəyirik. Onlar ATƏT-in İstanbul sammitinə kimi bunu gözləyirdilər.
ATƏT-in İstanbul sammiti başa çatdı və heç nə olmadı. Hazırda vəziyyət nə yerdədir?
C a v a b: Bilirsiniz, həyat belədir ki, bu gün bir şey istəyirsən – alınmır. Sabah bir şey meydana çıxır. Ona
görə də belə şeyləri əvvəldən proqnozlaşdırmaq olmaz.
S u a l: Cənab prezident,Türkiyəyə son ziyarətiniz zamanı bir çox tədbirlərdə iştirak etdiniz, o
cümlədən Süleyman Dəmirəl adına Universitetdə oldunuz. Son zamanlar Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında təhsil sahəsində əlaqələr genişlənir. Azərbaycanlı tələbələr Türkiyədə, türkiyəli tələbələr Bakıda
təhsil alırlar. Bununla bağlı hər hansı bir görüşünüz oldumu?
C a v a b: Sən öz sualına özün cavab verdin. Təhsil əlaqələri çox gözəldir. Azərbaycan tələbələri Türkiyədə
təhsil alırlar, Türkiyənin tələbələri Azərbaycanda təhsil alırlar. Mənim İspartada Süleyman Dəmirəl adına
Universitetdə olmağım da, orada görüşməyim də – bunlar hamısı onu göstərir ki, biz Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında bütün sahələrdə əlaqələri daim inkişaf etdiririk. O cümlədən təhsil sahəsində.
S u a l: Cənab prezident, dekabr ayında Tbilisidə üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin prezidentlərinin görüşü
gözlənilirdi. Bu nə yerdə qaldı?
C a v a b: Biz ondan imtina etdik.
M ü x b i r: Amerikanın 14 konqresmeni Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin demokratik keçirilməsi
barədə Sizə müraciət etmişdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz onu haradan götürmüsünüz?
M ü x b i r: Müraciət bizə ingilis dilində gəlmişdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə vaxt gəlmişdi?
M ü x b i r: Bir neçə gün əvvəl.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu siz məndən tez oxumusunuz. Amma hələ mən oxumamışam. Ancaq bunlar əbəs
şeylərdir. Bilirsiniz, biz heç kəsin diktəsi ilə, heç kəsin arzusu ilə – yəni mən ayrı-ayrı fərdləri, qurumları və s.
deyirəm – işimizi qurmuruq. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri tam demokratik şəkildə keçiriləcəkdir. Buna heç
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kəsin şübhəsi olmasın. İndi onların sayı yadımdan çıxıbdır, - deyirlər ki, 24 min namizəd vardır. Onların böyük
bir hissəsi müxalifətdə olan partiyalardan namizədliklərini veriblər. Bu nə məsələdir ki, ona Amerika
konqresmeni müraciət etsin? Bu, onun şəxsi işidir – müraciət edə bilər, edə bilməz. Amma biz işimizi onların
heç birinin sözü ilə qurmuruq. Biz işimizi özümüz qururuq.

788

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ PETR STOYANOV İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
2 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident! Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Dəvətimi qəbul edərək respublikamıza
rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən əminəm ki, bu görüş ölkələrimiz arasında qarşılıqlı surətdə
faydalı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə çox kömək edəcəkdir.
Ölkələrimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra Sizin Azərbaycana ilk rəsmi səfəriniz məni çox məmnun edir.
İnanıram ki, bu səfər dövlətlərarası münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsinə əsaslı kömək göstərəcəkdir.
Mən 1995-ci ildə Sofiyaya rəsmi səfərim zamanı Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında bir çox sahələrdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə imzaladığımız sənədləri yüksək dəyərləndirirəm. Əminəm ki, o vaxt
möhkəm bünövrəsi qoyulmuş əlaqələrimiz indən sonra daha yüksək səviyyəyə qalxacaqdır.
Cənab Petr Stoyanov, Sizinlə beynəlxalq tədbirlər zamanı keçirdiyimiz görüşlər, apardığımız danışıqlar çox
əhəmiyyətlidir. Tarixi İpək yolunun bərpası üçün ötən il Avropa Birliyinin himayəsi ilə TRASEKA proqramı çərçivəsində
Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda Sizin də iştirak etmənizdən çox razıyam. Bu proqramın müvəffəqiyyətlə
reallaşdırılması bir çox ölkələrə böyük faydalar gətirəcəkdir.
Mənim fikrimcə, Azərbaycan və Bolqarıstan bütün sahələrdə, habelə TRASEKA və İNOQEYT kimi böyük
əhəmiyyətli proqramların yerinə yetirilməsi, nəqliyyat dəhlizindən səmərəli istifadə edilməsi sahəsində
əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirməlidirlər.
Bazar münasibətləri, demokratik inkişaf yolu seçmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğundan, islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirməsi nəticəsində böyük
uğurlar əldə olunmuşdur. İqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatı ilə daha sıx bağlanmasına çalışan Azərbaycan xarici
ölkələrlə, o cümlədən Bolqarıstan ilə əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir.
Ümidvaram ki, gələn ilin yanvar ayında Sofiyada keçiriləcək Bolqarıstan – Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq
Komissiyasının iclası ölkələrimizin iqtisadi əlaqələrinin möhkəmlənməsinə yeni təkan verəcəkdir.
Sizə məlumdur ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü on ildən bəri davam edir. Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal olunub, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindənyurdundan zorla çıxarılaraq çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır. Azərbaycan bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılmasını istəyir, bunun üçün Ermənistan prezidenti ilə son dövrdə danışıqlar aparırıq.
Azərbaycan ilə Bolqarıstan apasında beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılmasının,
Bakıda və Sofiyada ölkələrimizin səfirliklərinin fəaliyyətə başlamasını vacib hesab edirəm.
Ötən ay Bakı–Ceyhan neft və Transxəzər qaz kəmərləri haqqında İstanbulda tarixi əhəmiyyətli sənədlər
imzalandı. Artıq Xəzərin Azərbaycan sektorundakı və qurudakı yataqların birgə işlənilməsi üçün müəyyən işlər
görülmüşdür. Bu sahədə də Azərbaycan–Bolqarıstan əlaqələrinə geniş imkanlar açılır.
P e t r S t o y a n o v: Hörmətli cənab prezident, Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət olunduğuma görə Sizə
minnətdarlıq edirəm. Sizinlə görüşümdən hədsiz məmnunluq duyuram. Bolqarıstanın Azərbaycanla bütün
sahələrdə daha sıx əlaqələr qurmağa böyük maraq göstərdiyini xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
Demokratik inkişaf yolu ilə inamla addımlayan müstəqil Azərbaycanda əldə olunmuş nailiyyətləri
görməkdən məmnunam. Mənə və başçılıq etdiyim nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə
minnətdarlıq edirəm. Respublikanıza rəsmi səfərimə çox böyük əhəmiyyət verirəm. TRASEKA və İNOQEYT
kimi çox nüfuzlu proqramların həyata keçirilməsində Bolqarıstan da yaxından iştirak edir. Sizin təşəbbüsünüzlə
Qədim İpək yolunun bərpası üçün ötən il Bakıda keçirilmiş beynəlxalq konfransda qəbul olunmuş sənədlərin
ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da güclənməsinə yeni təkan vermişdir.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılmasını Bolqarıstan da arzulayır,
beynəlxalq təşkilatlarda Sizin respublikamızla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə ölkəmiz xüsusi əhəmiyyət
verir. Onu da deyim ki, Bolqarıstan Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsinə dəstək verəcəkdir.
Biz Azərbaycan–Bolqarıstan İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının gələn ilin əvvəlində Sofiyada keçiriləcək
iclasına ciddi hazırlaşırıq. Bolqarıstan hökuməti Bakıda səfirlik açmaq barədə qərar qəbul etmişdir.
Ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlıqla yanaşı, elm, təhsil, mədəniyyət sahəsində də əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Biz coğrafi-siyasi cəhətdən əlverişli mövqedə yerləşən
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Azərbaycanla bütün sahələrdə münasibətlərimizin gündən-günə inkişaf etməsi üçün bütün imkanlarımızdan
istifadə edəcəyik.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı və qurudakı yataqların birgə işlənilməsi sahəsində Azərbaycanın xarici
ölkələrlə imzaladığı müqavilələri yüksək qiymətləndirirəm. Bu neftin dünya bazarına çıxarılmasında
Bolqarıstanın da iştirak etmək arzusunda olduğunu bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dəvətimizi qəbul etdiyiniz və xoş arzularınız üçün Sizə bir daha təşəkkürümü
bildirirəm. Əminəm ki, dünya siyasətinə, o cümlədən Qafqazda vəziyyətə, beynəlxalq təşkilatlarda ölkələrimizin
əməkdaşlığının genişləndirilməsinə dair bir sıra məsələlər barəsində fikir mübadiləmizin böyük əhəmiyyəti
olacaqdır.
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AZƏRBAYCAN VƏ BOLQARISTAN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİ ARASINDA
DANIŞIQLARDA ÇIXIŞI
Prezident sarayı
2 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab prezident, hörmətli nümayəndə heyəti üzvləri, qonaqlar, sizi
Azərbaycanda səmimi salamlayıram.
Cənab prezident, mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Sizi də, bizi
də maraqlandıran bir çox məsələlər barəsində biz sizinlə təkbətək söhbət etməyə macal tapmışıq.
Bu, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra, Bolqarıstan da tam müstəqil dövlət olduqdan sonra Bolqarıstan
prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Mən bu səfərə şadam və hesab edirəm ki, o, dövlətlərarası
münasibətlərimizin daha da dərinləşməsində və inkişafında çox mühüm mərhələ olacaqdır.
Cənab prezident, biz sizinlə artıq bir neçə ildir tanışıq, müxtəlif beynəlxalq simpoziumlarda, konfranslarda,
müşavirələrdə görüşmüşük. Bu yaxınlarda biz İstanbulda olduq və XX əsrin sonunda, zənnimcə, çox böyük iş
apardıq, ATƏT-in XXI əsrə yönəldilmiş mühüm sənədlərini qəbul etdik.
Siz ötən il Azərbaycanda oldunuz, o vaxt burada Böyük İpək yolunun bərpasına, TRASEKA proqramının
reallaşdırılmasına dair beynəlxalq konfrans keçirilirdi. Onda biz sizinlə çox səmərəli işlədik və mühüm sənədlər,
Bakı bəyannaməsi imzaladıq. Bu gün mən sizinlə bu barədə fikir mübadiləsi apardım. Siz də, biz də istəyirik ki,
bu proqram həyata keçirilsin. O, şübhəsiz, həyata keçiriləcək, bu proqrama qoşulmuş olan bütün ölkələrə fayda
gətirəcəkdir.
Bununla yanaşı, sizin rəsmi səfərinizin, şübhəsiz, o mənada böyük əhəmiyyəti vardır ki, biz təşəkkül tapmış
münasibətləri müzakirə etmək, bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparmaq, münasibətlərimizin daha
da yaxşılaşması və inkişafı üçün tədbirlər görmək imkanına malikik.
Ölkələrimiz arasında münasibətlər həmişə xeyirxah, səmimi olmuşdur. Əgər xalqlarımız – bolqar və
Azərbaycan xalqları arasında münasibətlərin tarixindən danışmalı olsaq, onda görərik ki, Azərbaycanda
Bolqarıstana həmişə böyük rəğbətlə yanaşılmışdır. Bilirəm ki, Bolqarıstanda da Azərbaycana həmişə yaxşı
münasibət olmuşdur. Bu münasibətlər İkinci dünya müharibəsindən sonra xüsusilə inkişaf etmişdir.
Amma indi dövlət müstəqilliyi şəraitində münasibətlərimiz, şübhəsiz, keyfiyyətcə başqa xarakter almışdır.
Mən şadam ki, 1995-ci ildə Bolqarıstana rəsmi səfər etdim. O vaxt biz səmərəli iş apardıq və çox mühüm
sənədlər, ən əvvəl, Bolqarıstanla Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlığın inkişafı haqqında saziş, digər
sənədlər imzaladıq. Bir sözlə, o vaxt biz müqavilə-hüquqi baza yaradılması baxımından dövlətlərarası
münasibətlərin bünövrəsini qoyduq.
İndi sizin səfəriniz özlüyündə yeni mərhələ deməkdir, o mənada ki, biz ötən dövrdə gördüyümüz bütün işləri
təhlil edə bilərik, bundan sonra görəcəyimiz işləri müəyyənləşdirə bilərik.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyi mövqeyində möhkəm dayanır və müstəqilliyi özünün misilsiz nailiyyəti
hesab edir. Biz müstəqilliyimizi möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək üçün bütün işləri görəcəyik. Müstəqil
dövlət olaraq, bütün ölkələrlə, xüsusən Avropa qitəsinin ölkələri ilə münasibətləri möhkəmlətmək və inkişaf
etdirmək bizim üçün təbii ki, vacibdir.
Bolqarıstan Şərqi Avropada yerləşir, Azərbaycan da Avropa ölkəsidir, Avropanın ən ucqarındadır.
Ərazicə biz bir-birimizə çox yaxınıq və buna görə də Avropa strukturlarında əməkdaşlığımızın istər
Azərbaycan üçün, istər Bolqarıstan üçün, şübhəsiz, çox böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Bunun üçün imkanlar
böyükdür və mənə elə gəlir ki, biz sizinlə bu imkanlardan daha səmərəli və uğurla istifadə edə biləcəyik.
Sizi bir daha salamlayıram və sözü sizə verirəm.
P e t r S t o y a n o v: Cənab prezident, sağ olun, dəvətinizə görə, mehriban qonaqpərvərliyə görə və Sizinlə
etdiyimiz faydalı söhbətə görə sağ olun.
Sizin televiziyanıza dediyim kimi, çox şadam ki, münasibətlərimiz davam edir, çünki xalqlarımız arasında
çoxdan dostluq münasibətləri mövcuddur və istərdim ki, həmin münasibətlər bundan sonra da inkişaf etsin.
Azərbaycana səfərimə böyük əhəmiyyət verirəm, çünki indi biz çox ciddi məsələləri – münasibətlərimizi
dərinləşdirə biləcək məsələləri həll etməliyik.
Azərbaycan və Bolqarıstanın coğrafi mövqeyi elədir ki, onlar bir-biri ilə əməkdaşlıq etməlidirlər. Əminəm
ki, TRASEKA və İNOQEYT kimi böyük layihələr əlaqələrimizi daha da sıxlaşdıracaqdır.
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Mən istər TRASEKA nəqliyyat dəhlizinin inkişafı barədə, istərsə də neftin Bolqarıstan vasitəsilə Avropaya
ixracı barədə məsələni prezident Heydər Əliyevin qarşısında tamamilə açıq şəkildə qaldırdım - mən bunu özümə
rəva görə bilərəm, çünki bu, bizim ilk görüşümüz deyildir, biz bu barədə çox danışmışıq. İş burasındadır ki,
Bolqarıstanın iki limanı – Burqas və Varna limanları roro-xətti və müdafiə xətti, Potidən bərə keçidi ilə
əlaqəlidir. Digər tərəfdən, söhbət İNOQEYT proqramından, yəni neft və qazın Avropaya ixracından getdikdə,
Bolqarıstan burada böyük rol oynaya bilər.
Əlbəttə, imkanlarımız çoxdur, amma mən istərdim ki, Bolqarıstan bu imkanlardan biri olsun. Əgər Sizin Baş
nazirin müavini və bizim nəqliyyat naziri bundan ötrü bütün texnoloji səyləri göstərsələr, mən buna şad olaram.
Odur ki, birgə komissiyanın gələn ilin əvvəllərində Sofiyada keçiriləcək görüşünə böyük əhəmiyyət verirəm.
Bolqarıstan hökuməti Bakıda səfirlik açmağı qərara almışdır.
Hesab edirəm ki, səfərimiz qarşılıqlı münasibətlərimizə daha böyük təkan verəcək və biz daha yaxşı işləmək
üçün mənafelərimizin çulğaşdığı nöqtəni daha tez tapacağıq.
Bizə yaratdığınız yaxşı işgüzar mühitə görə prezident Heydər Əliyevə və, cənablar, sizə bir daha təşəkkür
etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz artıq sizinlə danışmışıq və bir daha demək istəyirəm ki, Bolqarıstanla
Azərbaycan arasında əməkdaşlığın da getdikcə inkişaf etdirilməsi üçün həqiqətən çox böyük imkanlar var.
Şübhəsiz ki, burada TRASEKA və İNOQEYT proqramlarının həyata keçirilməsi ön sıraya çəkilir. Avropa
Birliyinin, Avropa İqtisadi Komissiyasının irəli sürdüyü bu proqramlara biz böyük əhəmiyyət veririk və onlarda
fəal iştirak edirik. Bilirik ki, Azərbaycanın öz coğrafi, coğrafi-strateji və coğrafi-siyasi mövqeyinə görə çox
böyük əhəmiyyəti vardır, yəni Azərbaycan bu proqramlarda mühüm pillədir. Buna görə də bu baxımdan
Azərbaycan nəinki Bolqarıstanla bilavasitə əməkdaşlıq üçün, həm də Bolqarıstanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə
uğurlu əməkdaşlığının təmin edilməsi üçün böyük imkanlara malikdir. Hazırda Mərkəzi Asiya ölkələrində
Transqafqaz nəqliyyat magistralından istifadə edilməsinə böyük maraq göstərildiyini nəzərə alsaq, görərik ki,
məhz bu, münasibətlərin inkişafı üçün mühüm vasitədir.
Azərbaycanın enerji ehtiyatlarından Bolqarıstanın mənafeləri naminə və onların Avropaya nəqli üçün istifadə
edilməsinə gəldikdə isə, biz bunu çox mühüm və mümkün olan bir iş sayırıq. İndi bizdə, Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda çıxarılan enerji ehtiyatlarından, xüsusən karbohidrogen xammaldan – neft və qazdan
istifadə edilməsinə dair proqram işlənib hazırlanır, nəinki dənizdə, həm də quruda xarici şirkətlərlə birlikdə bəzi
yataqlarda fəal iş aparılır. Lakin Xəzərin dibində, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan ehtiyatlar, əlbəttə,
daha böyük əhəmiyyətə malikdir.
Məlumdur ki, ötən beş ildə biz xarici şirkətlərlə - Avropa, Amerika, digər Qərb şirkətləri ilə birgə iş
sayəsində konkret əməli nəticələr əldə etmişik. 1997-ci ildə biz ilkin neft almışıq, iki neft kəməri – Bakı–
Novorossiysk, Bakı–Supsa kəmərlərini çəkmişik, onlardan neftin ixracı üçün istifadə edirik. Doğrudur, BakıNovorossiysk neft kəməri ilə əlaqədar bizim artıq bir neçə aydan bəri, hətta daha çox müddət ərzində çətinliklərimiz olmuşdur. Şimali Qafqazda məlum hadisələrlə əlaqədar neft kəməri əslində bağlanmışdır. Buna
baxmayaraq, bu kəmər mövcuddur, biz nefti Novorossiyskə çatdırmaq üçün başqa imkanlardan istifadə edirik.
Biz Bakı-Supsa neft kəmərindən fəal istifadə edirik. İndi onun böyük imkanları var, gələcəkdə isə bu imkanlar
daha çox ola bilər.
Bilirsiniz ki, İstanbulda biz Azərbaycan neftinin ixracı üçün əsas magistral olaraq Bakı–Ceyhan neft kəmərinin
inşası haqqında müqavilə imzalamışıq. Eyni zamanda Türkmənistan, Gürcüstan və Türkiyə ilə birlikdə biz
Transxəzər qaz kəməri haqqında bəyannamə də imzaladıq. Bu, çox böyük imkanlar açır. Yeri gəlmişkən,
Türkmənistan bildirir ki, o, qaz kəmərini nəinki Türkiyəni qazla təchiz etmək üçün, həm də onu Türkiyə vasitəsilə
Avropaya göndərmək üçün çəkir.
Bizdə də qaz hasilatında böyük perspektivlər açılır. Bu perspektivlər bizdə həmişə olmuşdur. Ancaq son ikiüç ildə görülmüş işlər göstərmişdir ki, bizdə qaz ehtiyatları güman etdiyimizdən xeyli çoxdur. Neft ölkəsi olaraq
Azərbaycan artıq çoxdan, yəqin ki, 60 ildir, yaxud bundan da artıq bir dövr ərzində qaz çıxarır. Məsələn, Bakıya
hələ İkinci dünya müharibəsindən əvvəl, təxminən 1938–1939-cu illərdə qaz çəkilmiş, Bakıda qazdan məişətdə
istifadə edilmişdir.
Azərbaycan öz köhnə yataqlarından bu gün də qaz çıxarır və onunla Bakını, ölkəmizin bir çox digər
regionlarını təchiz edir. Lakin artıq kəşf etdiyimiz və real ehtiyatlarının həcmini müəyyənləşdirdiyimiz yataqlar
göstərir ki, biz qaz ixrac etməli olacağıq, özü də böyük həcmdə. Buna görə də təbiidir ki, Türkmənistan-Türkiyə
qaz kəməri haqqında bəyannamə imzalayarkən biz burada həmin qaz kəmərindən Azərbaycan qazının ixracı
üçün də istifadə etmək imkanını nəzərdə tutmuşuq. Amma, deyəsən, bu, kifayət etməyəcəkdir. Odur ki,
Azərbaycandan Avropaya neft və qaz ixracının perspektivi böyükdür. Belə düşünürəm ki, qarşıdakı illərdə biz
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bunu Bolqarıstanla münasibətlərimiz baxımından necə konkretləşdirmək məsələlərini araşdıra bilərik. Buna
görə də mən bu təkliflə razıyam ki, Bolqarıstanın nəqliyyat naziri, - bizdə bu işlə Baş nazirin müavini Şərifov
məşğul olur, - bu məsələləri konkret surətdə müzakirə etsinlər.
Birgə Bolqarıstan–Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının yanvarda Sofiyada iclasının
keçiriləcəyini alqışlayıram. Orada nəinki bu məsələ, həm də bir çox digər məsələlər müzakirə oluna bilər.
Təkrar edirəm, qarşıdakı illərdə biz böyük nəticələrə nail ola bilərik.
Lakin belə düşünürəm ki, Bolqarıstanın Azərbaycana marağı təkcə neft və qaz ehtiyatları ilə məhdudlaşmır.
Biz əmtəə mübadiləsini, ticarəti genişləndirmək, bununla əlaqədar bir-birimizə kömək etmək üçün digər çox
böyük imkanlara malikik. Biz bu imkanlardan da istifadə etməliyik. Öz tərəfimizdən biz bu imkanlardan istifadə
olunması üçün tədbirlər görürük. Hər halda, təkrar edirəm, coğrafi mövqeyimizin bir xətt üstündə olması daha
fəal əməkdaşlıq üçün çox əlverişli şərait yaradır. Biz bunu edəcəyik.
P e t r S t o y a n o v: Cənab prezident, təklifimizi başa düşdüyünüzə görə sağ olun. Mən gördüm ki, cənab
Şərifov və cənab Kraus bizi çox diqqətlə dinləyirdilər. Əminəm ki, əməkdaşlığımız üçün bir çox digər imkanlar
da açılır. Odur ki, biz birlikdə iştirak etdiyimiz bütün beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizə kömək göstərməyə
hazırıq.
Biz postsosialist dövrümüzdə eyni çətinliklərlə qarşılaşırıq və bir-birimizə kömək edə bilərik. Biz birgə
işləyərək bəzi çətinliklərimizi azalda bilərik, çünki, ola bilsin, bir sıra sahələrdə, biz sizdən irəlidəyik, digər
sahələrdə siz bizi qabaqlayırsınız.
Əsla şübhə yoxdur ki, sizin Avropa Şurasına üzv olmağınıza biz heç bir şərt irəli sürmədən kömək
göstərəcəyik. Biz Avropa Şurası barəsində qanunvericiliklərimizin uyğunlaşdırılması sahəsində də əməkdaşlıq
edə bilərik. Biz bu yolun müəyyən hissəsini artıq keçmişik və sizə faydalı ola bilərik. Daha bir sahə var – bu,
mədəniyyət və elm sahəsində əməkdaşlıqdır.
Son 10 ildə biz çox çətin dövrlər görmüşük və əməkdaşlığımızı kənarda qoymuşuq, indi onu bərpa etmək
lazımdır, çünki bu, bizdən ötrü çox aktualdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tamamilə doğrudur.
Cənab prezident, demək istəyirəm ki, biz Bolqarıstana dostluq hissləri bəsləyərək və Bolqarıstanla
Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı haqqında imzalanmış sənədə əsaslanaraq, sizə, bolqar
xalqına ürəkdən arzulayırıq ki, keçid dövrünün bütün məsələlərini, ölkənin daxili problemlərinə, Avropa
strukturlarında, Şimali Atlantika İttifaqında əməkdaşlığınızın problemlərinə aid məsələləri həll edəsiniz.
Bununla əlaqədar sizin uğurlarınız, böyük yol keçməyiniz və Avropa Şurasının üzvü olmağınız bizi
sevindirir. Mənə eşitmək xoş idi ki, bizi dəstəkləyirsiniz və dəstəkləyəcəksiniz. Yəqin ki, 2000-ci ilin
əvvəllərində bizdə Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi mərasimi və prosesi olacaqdır.
Sizin təcrübənizi nəzərə alaraq, Azərbaycanda qanunvericiliyin inkişafına kömək göstərmək barədə
təklifinizi razılıq hissi ilə qəbul edirəm. Sizin bu köməyiniz bizim üçün çox faydalıdır, çünki keçmişdə
Azərbaycan və Bolqarıstan eyni vəziyyətdə olmuşdur. Yəni, Bolqarıstanda nə kimi qanunlar vardısa, Sovet
İttifaqında da, təbii olaraq, Azərbaycanda da eyni ilə o cür qanunlar var idi. İndi isə hər şey tamamilə dəyişir.
Beynəlxalq standartlar, Avropa standartları ruhunda dəyişir. Buna görə də biz sizin köməyinizdən istifadə
edəcəyik və ümidvaram ki, sizin köməyinizlə, digər dostlarımızın, başlıcası isə, Avropa Şurasının özünün
köməyi ilə Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olacaqdır.
Biz şadıq ki, siz bütün Avropa strukturlarına inteqrasiya işində uğurla irəliləyirsiniz. Mən bunu alqışlayıram
ki, tezliklə Helsinkidə Avropa Birliyi ölkələri ilə görüşünüz olacaqdır və siz artıq oraya yol salırsınız. Şübhəsiz
ki, bu, sizə hər cəhətdən böyük fayda gətirəcəkdir.
Avropa ölkəsi olaraq, biz də, əlbəttə, bu yolla gedirik və getmək istəyirik. Əlbəttə, siz bütün bu məsələlərdə
bizdən öndəsiniz və bu da təbiidir. Çünki ölkəniz Avropanın şərqində olsa da, bilavasitə Avropada yerləşir. Biz
bir-birimizdən bir növ uzaqlaşmışıq. Söhbət nəinki coğrafi mövqedən, həm də vəziyyətimizin müxtəlifliyindən
gedir.
Mən sizin uğurlarınıza şadam və hesab edirəm ki, gördüyünüz bütün işlər, şübhəsiz, müstəqilliyinizin daha
da möhkəmlənməsinə, ölkənizin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, xalqın həyat səviyyəsini yüksəltmək
məqsədilə iqtisadiyyatınızın inkişaf etdirilməsinə təkan verəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu məsələlərdə bizim təcrübə,
rəy mübadiləsinə də ehtiyacımız var. Sizin təcrübənizdən istifadə etməyə həmişə şad olacağıq, o mənada ki, biz
də sizin hazırda çox-çox irəlidə olduğunuz yolla gedirik. Bir sözlə, bu sahənin də bizim üçün böyük əhəmiyyəti
vardır.
Sizinlə razıyam ki, biz mədəniyyət, incəsənət, elm sahəsində münasibətlərimizin inkişafı naminə daha fəal
hərəkət etməliyik. Deməliyəm ki, müharibədən sonrakı dövrdə, təxminən 50-ci illərdən başlayaraq Azərbaycan

793

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

mədəniyyət sahəsində bütün Şərqi Avropa ölkələri arasında bəlkə də Bolqarıstanla daha sıx əməkdaşlıq
etmişdir. Buna dair faktlar olduqca çoxdur. Bu gün biz sizin yanınızda oturan və söhbətimizi çox uğurla tərcümə
edən o gözəl xanımla danışdıq. O, Azərbaycan yazıçıları və şairləri ilə bilavasitə əlaqəyə dair bir neçə faktı
dərhal xatırladı. Keçmişdə bu sahədə çox işlər görülmüşdür.
Bayaq dediyim kimi, Azərbaycanda bütün bunlar, - mədəniyyət xadimlərimizin bir-biri ilə çox sıx bağlı
olması, bir-birinə qonaq getməsi, ədəbi əsərlərin bolqar dilindən Azərbaycan dilinə, Azərbaycan dilindən bolqar
dilinə tərcümə edilməsi, - elə bir dostluq ab-havası yaradırdı ki, zənnimcə, bu ab-hava mədəniyyət, təhsil, elm,
incəsənət sahəsində əlaqələrin inkişafında bizim üçün yaxşı əsasdır. Yəni söhbət nəinki iqtisadiyyat sahəsində,
həm də bütün sahələrdə əməkdaşlıqdan, siyasi sahədə əməkdaşlıqdan gedir. Belə ki, təkrar edirəm, biz sizin
bütün Avropa strukturlarına inteqrasiya xəttinizi dəstəkləyirik və özümüz də bu mövqedə dayanmışıq. Buna
görə də münasibətlərimizin hərtərəfli inkişafı, şübhəsiz, bizə də, Bolqarıstana da kömək edəcəkdir.
P e t r S t o y a n o v: Cənab prezident, mən bunların hamısı ilə razıyam və sizi əmin edə bilərəm ki,
söylədiyiniz sözlər Bolqarıstan ictimaiyyəti tərəfindən çox yaxşı qarşılanacaqdır.
Belə bir məsələnin vacibliyini bir daha nəzərə çarpdırıram ki, münasibətlərimiz nəinki parlament, hökumət,
prezident səviyyələrində, həm də bütün səviyyələrdə inkişaf etsin. Biz nümunə göstəririk, ziyalılar, mədəniyyət
xadimləri isə bunu necə etməyi bilirlər – onlar bizdən daha sürətlə hərəkət edirlər. Əgər cənab Şərifov Sofiyaya
gələrkən özü ilə rəqs ansamblı gətirərsə, mən şəxsən gedib ona baxacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, problem deyildir. Biz Şərifovsuz da ansambl göndərəcəyik.
Yaxşı. Başqa məsələlər yoxdursa, onda biz işimizi davam etdirib, sənədləri imzalaya bilərik. Mətbuat konfransı
olacaqdır.
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AZƏRBAYCAN – BOLQARISTAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN
SONRA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
2 dekabr 1999-cu il

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin
bəyanatı
Hörmətli cənab prezident Petr Stoyanov!
Bolqarıstan nümayəndə heyətinin hörmətli üzvləri!
Xanımlar və cənablar!
Bolqarıstan prezidentinin bu gün səhər Azərbaycana rəsmi səfəri başlanmışdır. Bu, dövlətlərimiz
müstəqillik əldə etdikdən sonra Bolqarıstan prezidentinin ölkəmizə ilk rəsmi səfəridir.
Səfər mənim dəvətimlə edilir. Şadam ki, cənab prezident mənim dəvətimi qəbul etmişdir.
Artıq bu gün biz yaxşı işlədik. Təkbətək görüşümüz oldu. Dövlətlərarası münasibətlərə aid bir çox
məsələləri, Bolqarıstanla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, dostluğun
möhkəmləndirilməsi problemlərini, xüsusən Azərbaycanın, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından Bolqarıstanın
bəhrələnməsinə, Böyük İpək yolunun bərpası proqramının, TRASEKA, İNOQEYT proqramlarının həyata
keçirilməsinə aid problemləri müzakirə etdik. Biz həmçinin fikir mübadiləsi apardıq, beynəlxalq həyatın
problemlərinə aid məsələləri müzakirə etdik. Bolqarıstan da, Azərbaycan da Avropa qitəsində yerləşir, biz
ATƏT-in, bir çox digər Avropa təşkilatlarının və beynəlxalq təşkilatların üzvləriyik, Şimali Atlantika İttifaqı ilə
əməkdaşlıq edirik. Buna görə də bir çox məsələlər var ki, onların barəsində fikir mübadiləsi aparmaq lazım idi.
Məmnunluqla deyə bilərəm ki, bizim bu söhbətimiz çox səmərəli, çox maraqlı oldu və bir çox məsələlərdə,
demək olar, bütün məsələlərdə yekdil fikirdə olduq, eyni mövqelərdən çıxış etdik.
Mən buna şadam, çünki Azərbaycan dünya ölkələri ilə, xüsusən Avropa ölkələri ilə öz münasibətlərini genişləndirməyə, Avropa strukturlarında əməkdaşlıq etməyə çalışır. Ona görə də söhbətimiz bu baxımdan qarşılıqlı surətdə
çox faydalı oldu.
Nümayəndə heyətlərinin görüşü keçirildi. Bu görüş də dostluq, qarşılıqlı anlaşma ruhunda, ən xoş ab-havada
oldu. Biz dövlətlərarası sənədlər imzaladıq. Bu sənədlər arasında, əlbəttə, Bolqarıstanla Azərbaycan arasında
münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi haqqında cənab prezident Petr Stoyanovla mənim tərəfimdən
imzalanmış siyasi bəyannamə böyük əhəmiyyətə malikdir.
Deməliyəm ki, 1995-ci ildə Bolqarıstana rəsmi səfərim zamanı bir sıra sənədlər imzalanmışdır, Bolqarıstanla
Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında saziş həmin
sənədlər arasında ən əhəmiyyətlisidir. Bu sənədlər öz rolunu oynamışdır, Bolqarıstanla Azərbaycan arasında
dostluq münasibətlərinin inkişafı haqqında əsas sənəd uzunmüddətli əhəmiyyətə malikdir.
Bu gün imzalanmış sənədlər isə, təbii olaraq, suveren, müstəqil dövlətlərimiz arasında müqavilə-hüquqi
bazanı genişləndirir, dostluq münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsi üçün, bütün sahələrdə əməkdaşlığımızın
dərinləşməsi və genişlənməsi üçün daha əlverişli zəmin yaradır.
Buna görə də Bolqarıstan prezidentinin artıq başlanmış olan səfərindən, görülmüş işdən, imzalanmış
sənədlərdən böyük məmnunluq duyduğumu bildirirəm və sözü qonağımıza verirəm.
Bolqarıstan Prezidenti Petr Stoyanovun
bəyanatı
Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Fəxr etdiyimi demək istəyirəm ki, mən Bolqarıstan dövlətinin Azərbaycana səfərə gəlmiş ilk başçısıyam.
Cənab prezident, dəvətə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Bu gün biz çox mühüm sənədlər imzaladıq və hesab edirəm ki, bununla da müqavilə bazamızı
rəsmiləşdirərək, irəliyə doğru böyük addım atdıq. Əlbəttə, müqavilə-hüquqi əsas çox vacibdir. Lakin bu
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əməkdaşlıqda irəliləmək üçün qarşılıqlı arzularımız da çox vacibdir. Jurnalistlərin bəzi suallarını qabaqlayaraq,
bəri başdan deyim ki, bu əməkdaşlığın zənginləşdirilməsi aydın siyasi iradənin təzahürüdür.
Biz nəinki iqtisadi, siyasi əməkdaşlıqdan, həm də mədəni və elmi əməkdaşlıqdan danışdıq. Bu isə xalqları
bir-birinə tanıtmaq üçün bütün imkanlardan istifadə etmək deməkdir.
Mən daha təfərrüata varmayacağam, çünki ümumi iclas sizin qarşınızda keçdi və siz söhbətin bütün
təfərrüatını eşitdiniz.
Mənə elə gəlir ki, mən yalnız bir təfərrüatı - prezident Heydər Əliyevlə təkbətək görüşdə toxunduğum təfərrüatı
buraxmışam. Biz TRASEKA və İNOQEYT kimi çoxcəhətli layihələr barədə öz təsəvvürümüzü uyğunlaşdırmaq
barədə razılığa gəldik. Məsələn, mən Azərbaycanın yardımına görə cənab Heydər Əliyevə təşəkkür etdim, ona görə
ki, Bolqarıstan öz yüklərinin daşınmasında heç bir maneələrlə qarşılaşmır, çünki Azərbaycan burada əsas dövlətdir.
Hesab edirəm, bu baxımdan Azərbaycanı nümunə göstərmək olar, çünki Bakı bəyannaməsi rüsumların, gömrük
tariflərinin qaldırılmasına deyil, bütün daşımaların asanlaşdırılmasına yönəldilmişdir.
Mən bu məsələ üzərində dayanmağa söz vermişdim və sualları gözləyirəm.
***
S u a l: Cənab Heydər Əliyev, sual Sizədir. Bakı-Ceyhan haqqında saziş imzalandıqdan sonra Sizin
Bolqarıstan ərazisi ilə ikinci boru kəməri çəkmək üçün ehtiyatlarınız olacaqmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlar qətiyyən bir-birinə zidd deyildir və bir-birinə mane olmur. Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı zəngin neft yataqlarının işlənməsi haqqında 1994-cü ildə biz iri beynəlxalq neft şirkətləri
ilə birinci müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi» adlandırılmış müqaviləni imzaladıqda təbii olaraq, neftin dünya
bazarlarına nəql edilməsi imkanlarını da nəzərdə tutmuşduq. Buna görə də deməliyəm ki, biz qısa müddətdə çox
işlər görmüşük. Bakı-Novorossiysk neft kəmərini çəkmişik. İmzalanmış müqavilə əsasında hasil olunmuş nefti
artıq 1997-ci ilin noyabrında bu boru kəməri ilə ixrac etməyə başlamışıq. Biz Bakı–Supsa neft kəmərini çəkmişik
və cari ilin aprelində onun açılış mərasimi olmuşdur. Ötən aylar ərzində bu boru kəməri ilə üç milyon tondan çox
neft vurulmuşdur. Bu neft kəmərlərinin hər ikisi Qara dənizin limanlarına gedir. Bolqarıstan da Qara dəniz
ölkəsidir. Buna görə də neftin bu boru kəmərləri ilə Bolqarıstana çatdırılması imkanları tamamilə realdır. Elə
Bakı–Ceyhan boru kəməri də neftin bu iki boru kəməri ilə nəqlinə əsla mane olmur.
Bu gün mən cənab prezidentlə danışdım ki, Azərbaycanda – həm Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, həm
də quruda neft və qaz ehtiyatları olduqca böyükdür. Son beş ildə dünyanın inkişaf etmiş neft şirkətləri ilə
əməkdaşlıq şəraitində müasir texnika və texnologiyalar əsasında işlədikcə, güman etdiyimizdən də çox
ehtiyatlar aşkara çıxarmışıq. Buna görə də istər Bakı–Ceyhan, istər Bakı–Supsa, istərsə də Bakı-Novorossiysk
neft kəmərləri tamamilə doldurulacaqdır. Əgər böyük bir arzu olarsa, onda Bakı–Burqas boru kəmərini də
çəkərik.
S u a l: Cənab Stoyanov, Bolqarıstanın Azərbaycandan enerji daşıyıcıları almasına dair layihə siyasi
cəhətdən nə dərəcədə məqsədəuyğundur? Məlum olduğu kimi, siz artıq onları Rusiyadan və İrandan
alırsınız. İkinci sual: siz Azərbaycan sektorundan hansı həcmdə neft almağa hazırsınız?
P e t r S t o y a n o v: Məsələ burasındadır ki, biz həcm barəsində hələ danışmamışıq. Bu, prezidentlərin işi
deyildir.
Hər bir suveren dövlət kimi, Bolqarıstan da istəyir ki, onun müxtəlif mənbələri olsun. Söhbət heç də təkcə
Bolqarıstanın özündən getmir, söhbət Bolqarıstanın tranzit mövqeyindən gedir; söhbət ondan gedir ki, neft və
qaz Bolqarıstan vasitəsilə Qərbi Avropaya göndərilə bilər.
S u a l: "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramı çərçivəsində Azərbaycanın və Bolqarıstanın əməkdaşlığı
məsələləri müzakirə olundumu? Balkan yarımadasında, xüsusən Kosovoda vəziyyət müzakirə edildimi?
P e t r S t o y a n o v: Bəli, bu gün "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq nümayəndə
heyətlərimiz arasında müzakirə olundu. Burada təəccüblü bir şey yoxdur. Biz hamımız bu proqramdayıq və
onun daxilində öz əməkdaşlığımızı genişləndirə bilərik.
Mən Balkan yarımadasında vəziyyət haqqında, onu Bolqarıstanda necə təsəvvür etdiyimiz barədə fikrimi
prezident Heydər Əliyevlə bölüşdüm. Arzumuz budur ki, Yuqoslaviyada sülh və demokratiya həmişəlik
bərqərar olsun və beləliklə, Bolqarıstan öz tranzit mövqeyindən daha yaxşı istifadə edə bilsin. Bolqarıstanın
bütün qonşuları ilə münasibətləri əladır. Buna görə də hesab edirik ki, bu, həmin regionun inkişaf etməsi üçün,
buraya daha çox sərmayə qoyulması üçün əsas şərtdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən prezident Petr Stoyanovun dediklərinin hamısını təsdiqləyirəm. Demək
istəyirəm ki, biz bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi apardıq, o cümlədən mən hörmətli prezidentə
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Cənubi Qafqazdakı vəziyyət haqqında, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi haqqında, bu məsələni dinc yolla
həll etmək, əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi naminə Cənubi Qafqazı sülh və sakitlik zonasına çevirmək
cəhdlərimiz haqqında məlumat verdim.
Prezident Petr Stoyanov bu fikrə tamamilə şərik çıxır və bu problemlərə bələd olduğundan həmçinin hesab
edir ki, bu, bölgəmiz üçün çox faydalı olacaqdır. Bir sözlə, gördüyünüz kimi, hazırda Balkan yarımadası və
Qafqaz dünyanın çox mühüm bölgələridir, bütün Dünya Birliyinin diqqətini cəlb edir. Belə düşünürəm ki, fikir
mübadiləmiz bu problemlə bağlı məsələlərdə hər ikimizi zənginləşdirdi.
S u a l: Cənab Stoyanov, indi Bolqarıstanın GUÖAM-a daxil olması imkanlarından çox danışırlar və
Moskvada, Bakıda bəzi analitiklər ciddi surətdə belə hesab edirlər ki, əgər Bolqarıstanın ərazisi ilə Bakı–
Burqas boru kəməri çəkilərsə, Bolqarıstan GUÖAM-a daxil olmağa hazırdır. Bu məlumat nə dərəcədə
ciddidir?
P e t r S t o y a n o v: Bu, indiki halda Bolqarıstanın qarşısında duran heç də ən ciddi vəzifə deyildir. Amma
bu, əsla o demək deyil ki, biz əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəmirik. Əksinə, biz GUÖAM-ın hər bir dövləti ilə
və bütövlükdə GUÖAM ilə əməkdaşlığı fəal inkişaf etdirməyi çox istəyirik.
Bakı–Burqas boru kəmərinə dair ikinci sualınıza gəldikdə, belə düşünürəm ki, bu, çox ciddi layihədir.
Burqas çox güclü neft limanıdır və biz onu daha da modernləşdirəcəyik. Biz artıq imkanlı holland
sərmayədarları ilə bu barədə danışıqlar aparırıq. Bölgəmizdə ən iri neftayırma zavodlarından biri Burqasda
yerləşir. Burqas səkkiz nömrəli dəhlizin marşrutu üstündədir. Bir sözlə, bu şəhər təkcə neft və qazın deyil, eləcə
də hər hansı məhsulun ixracı üçün çox münasib yerdir.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ADINDAN BOLQARISTAN
PREZİDENTİ PETR STOYANOVUN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
2 dekabr 1999-cu il
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bolqarıstan prezidenti cənab Petr Stoyanovun Azərbaycana səfəri Bolqarıstan–Azərbaycan münasibətlərində,
Azərbaycanın həyatında mühüm hadisədir. Bu, Bolqarıstanın Azərbaycanla münasibətlərə necə böyük əhəmiyyət
verdiyinə sübutdur.
Bununla bərabər, bu, Azərbaycanın Bolqarıstana böyük maraq göstərdiyinə, münasibətlərimizin daha da
inkişafının təmin olunması üçün görüşlərin zəruriliyinə dəlalət edir.
Bu, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra Bolqarıstan prezidentinin ölkəmizə ilk səfəridir.
Azərbaycan və Bolqarıstan xalqları arasında münasibətlərin uzaq, qədim tarixi var. Xalqlarımızın bir-birinə
bələd olması və hətta görüşməsi barədə çoxlu fakt var. Tarixçilər, səlnaməçilər deyirlər ki, hələ erkən orta
əsrlərdə və hətta antik dövrlərdə bulqarlar hun tayfaları ilə birlikdə Şimali Qafqazda olmuş, Cənubi Qafqaza, o
cümlədən Azərbaycana yürüşlər etmişlər. Azərbaycanın cənub hissəsində Bulqarçay adlı çayın olması buna
sübutdur. Nə vaxtdan bəridir bu ad dəyişmir! Halbuki müxtəlif zamanlarda müxtəlif məmləkətlərdə çox adlar
dəyişdirilmişdir.
Uzaq keçmiş üzərində dayanmayacağam. XX əsrin tarixi də çoxsaylı əlaqələrə sübutdur. 20-ci illərin əvvəllərində
o vaxtkı hakimiyyət tərəfindən təqib edilmiş bolqar ailələrinin böyük bir qrupunun Azərbaycana gəlib, burada
özlərinə sığınacaq və yaşayış yeri tapdığını Azərbaycanda yaxşı xatırlayırlar.
Münasibətlərimiz İkinci dünya müharibəsindən sonra xüsusilə geniş inkişaf etmişdir. Deyə bilərəm ki,
sosializm düşərgəsi ölkələri olmuş bütün Şərqi Avropa ölkələri ilə Azərbaycanın daha böyük əlaqələri – iqtisadi,
mədəni, elmi əlaqələri Bolqarıstanla olmuşdur.
Təbii ki, sonrakı illərdə bu münasibətlər inkişaf etmiş və iqtisadi əlaqələrimiz öz təcəssümünü sənayenin,
kənd təsərrüfatının bəzi sahələrində əməkdaşlıq edilməsində, məhsul göndərilməsində tapmışdır. O vaxtlar
Sovet İttifaqı Bolqarıstandan çoxlu iaşə sənayesi məhsulu alırdı. Bizə Bolqarıstandan gətirilmiş ilk dadlı şirələr
yadımdadır. Mən siqaret çəkən deyiləm, amma bilirəm ki, o vaxtlar bolqar siqaretləri böyük şöhrətə malik idi və
Sovet İttifaqında əslində ən yaxşı siqaretlər idi. Onda Azərbaycanda «Filipp Morris» və ya başqa siqaretlər yox
idi.
Yaxşı xatırlayıram ki, Azərbaycanda üzümçülüyü fəal inkişaf etdirdiyimiz 70-ci illərdə biz Bolqarıstan
üzümçülərinin təcrübəsindən bəhrələnirdik və yeni üzüm bağları salmaq üçün buraya hətta böyük miqdarda
tənək gətirmişdik. Biz bu bağları saldıq. Məlumdur ki, Bolqarıstan meyvə, üzüm ölkəsidir, orada təbiətin
gözəllikləri çoxdur. Orada üzüm də dadlıdır, amma oradakı şərablar xüsusilə dadlıdır. Bolqarıstandan aldığımız
tənəklər bizə çox kömək etdi. O vaxtlar qısa müddətdə biz böyük üzüm bağları salmağa, üzüm və üzüm
məhsulları istehsalını 10 il ərzində təxminən 10 dəfə artırmağa müvəffəq olduq.
Lakin, şübhəsiz ki, insani əlaqələr, mədəniyyət, elm, incəsənət sahəsində əlaqələr münasibətlərimizdə ən
böyük əhəmiyyətə malikdir. Məhz bunu, Azərbaycanın və Bolqarıstanın mədəniyyət, incəsənət, elm xadimləri
arasında mehriban, yaxşı əməkdaşlıq olduğunu sübut edən faktlar çoxdur. Xatirimdədir, 1953-cü ildə
Azərbaycanın görkəmli alimlərindən biri olan Topçubaşov, - sonralar o, uzun müddət Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının vitse-prezidenti olmuşdur, - eyni zamanda Bolqarıstan Akademiyasının üzvü seçildikdə bu,
Azərbaycanda böyük hadisəyə çevrildi.
Azərbaycanın ali məktəblərində – Bakı Universitetində, Neft və Kimya İnstitutunda, digər ali
məktəblərimizdə onlarca, yüzlərlə bolqarıstanlı oğlan və qız təhsil almışdır.
Şairlərimiz, yazıçılarımız, teatrlarımız arasında da sıx əlaqələr mövcud idi. Ümumiyyətlə, bunların əsası vardır.
Bu da ondan ibarətdir ki, bolqar ədəbiyyatının klassikləri İvan Vazovu, Xiristo Botevi, Yemilian Stanevi və bir çox
başqalarını Azərbaycanda keçmiş vaxtlarda da gözəl tanıyırdılar. Elə bolqarlar da Azərbaycan ədəbiyyatının
klassikləri Nizami Gəncəvini, Nəsimini, Vaqifi tanıyırdılar. O dövrlərdə, hətta XIX əsrdə də Nizami Gəncəvinin
şeirləri bolqar dilinə çevrilir və nəşr edilirdi. Sonralar Azərbaycan şairlərinin və yazıçılarının bir çox əsərləri bolqar
dilinə və bolqar yazıçılarının və şairlərinin bir çox əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.
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Bu gün dedim ki, 1995-ci ildə mən Bolqarıstana səfər edərkən şairimiz Siyavuş Məmmədzadə tərcüməçi
kimi mənimlə getmişdi. O, bolqar ədəbiyyatının böyük bilicisidir, bolqar şairlərinin əsərlərinin Azərbaycan
dilinə tərcüməsi üçün çox işlər görmüş və 80-ci illərin axırlarında burada hətta bolqar şairləri əsərlərinin böyük
antologiyasını buraxmışdır.
Görkəmli Azərbaycan şairləri, yazıçıları Bolqarıstana, bolqar xalqına həsr olunmuş bir çox əsərlər yazmışlar.
Yeri gəlmişkən, onlar böyük məhəbbət və hörmət hissi ilə yazmışlar. Böyük şairlərimiz Səməd Vurğun,
Süleyman Rüstəm, Nəbi Xəzri, Əliağa Kürçaylı, Fikrət Qoca və başqaları bir çox şeirlərini, əsərlərini
Bolqarıstana və Bolqarıstan-Azərbaycan dostluğuna həsr etmişlər.
Teatrlarımız çox sıx əməkdaşlıq edirdilər. Sadəcə olaraq, vaxtınızı almaq istəmirəm, lakin bolqar dilinə
tərcümə edilmiş və Bolqarıstan teatrlarının səhnəsində tamaşaya qoyulmuş bir çox Azərbaycan pyeslərinin adını
çəkə bilərəm. Bunlar eynilə Azərbaycanda da olmuşdur.
Bütün bunlar keçmiş əlaqələrimizə çox parlaq sübutdur. Lakin dövlət müstəqilliyi qazandığımız, yeni
cəmiyyət qurduğumuz, demokratiya yolu ilə getdiyimiz, idarəetmə sisteminin, iqtisadiyyatın yenidən qurulması
ilə məşğul olduğumuz indiki dövrdə, əlbəttə, vəziyyət başqa cürdür. Biz bu şəraitdə də Bolqarıstanla fəal
əməkdaşlıq edirik. Mənim Bolqarıstanda səfərdə olmağım, indi isə Bolqarıstan prezidentinin Azərbaycana
gəlməsi bir-birimizə necə meyl göstərdiyimizə, necə geniş əməkdaşlıq etmək istədiyimizə konkret sübutdur.
Bizim üçün Bolqarıstan Avropada böyük əhəmiyyətə malik olan, Dünya Birliyində layiqli yer tutan ölkədir. Əgər
indi dünya ictimai rəyinin, Dünya Birliyinin marağını ən çox cəlb edən regionlardan danışmalı olsaq, deməliyik ki,
bu regionlar Bolqarıstanın da yerləşdiyi Balkan yarımadasıdır, Qafqazdır, Azərbaycanın da yerləşdiyi Cənubi
Qafqazdır. Bu maraq təsadüfi deyildir, çünki mürəkkəb proseslər dünyanın məhz bu regionlarında baş verir və biz bu
prosesləri birlikdə yaşayırıq.
Başlıcası budur ki, «soyuq müharibə» qurtardıqdan, Varşava paktı dağıldıqdan sonra Bolqarıstan tam müstəqil siyasət
yeridir, zənnimizcə, onu çox düzgün, çox inamla aparır. Bu siyasət ondan ibarətdir ki, demokratik dövlət, demokratik
cəmiyyət qurulur, Bolqarıstan Avropa strukturlarına getdikcə daha sıx inteqrasiya edir, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa
Birliyinin üzvü olmağa çalışır, NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında, Şimali Atlantika İttifaqı ilə fəal
əməkdaşlıq edir. Bir çox digər faktlar göstərir ki, Bolqarıstan daha keçmişdə olduğu kimi deyildir, hərçənd, zəngin, çoxəsrlik
dövlətçilik tarixinə malikdir. Əlbəttə, bu, İkinci dünya müharibəsi dövründə və sonralar müəyyən dərəcədə pozulmuşdu. İndi
Bolqarıstan öz dövlətini özünün zəngin tarixi əsasında, dövlətçiliyinin zəngin tarixi keçmişi əsasında qurur. Çünki bunu bolqar
xalqının milli mənafeləri tələb edir.
Biz bunların hamısını görürük, kənardan dostcasına müşahidə edirik və bu fikirdəyik ki, Avropa ölkəsi
olaraq Bolqarıstan yüksək inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmək, Avropa Birliyinin üzvü, Avropa qitəsində bütün
proseslərin fəal iştirakçısı olmaq üçün hər cür imkanlara və böyük şansa malikdir.
Bolqarıstanın bütün bu uğurları bizi sevindirir. Lakin indi bizi bir çox başqa amillər də bağlayır. Bu, başlıca
olaraq, Böyük İpək yolunun bərpasına dair ötən il Bakıda keçirilmiş və TRASEKA proqramının reallaşmasına həsr
edilmiş beynəlxalq konfransdır. Yeri gəlmişkən, bu salonda biz həmin məsələlər haqqında Bakı bəyannaməsini
imzaladıq. Biz əməkdaşlıq edirik və edəcəyik. Bu gün biz həmin məsələlər barəsində ətraflı fikir mübadiləsi apardıq.
Hər iki tərəf – prezident Petr Stoyanov da, mən də eyni fikirdəyik ki, TRASEKA proqramını, Böyük İpək yolunun
bərpası proqramını ölkələrimizin, həm də nəinki ölkələrimizin, eləcə də Yer kürəsinin böyük bir hissəsinin mənafeləri
naminə inkişaf etdirmək lazımdır.
İNOQEYT proqramı bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda
yerləşən, böyük coğrafi və coğrafi-siyasi əhəmiyyəti olan Azərbaycan, təbii ki, Bolqarıstanla Şərq arasında
əlaqələrin genişlənməsi üçün çox işlər görə bilər. Eləcə də, Bolqarıstan Azərbaycanın qərblə əlaqələrinin
genişlənməsi üçün çox işlər görə bilər.
Bir sözlə, milli mənafelərimiz çox uyğun gəlir. Biz bunun naminə əməkdaşlıq edirik və edəcəyik.
Şadam ki, prezident Petr Stoyanov Azərbaycandadır. Bu gün biz səmərəli işlədik, bir çox məsələlər
barəsində fikir mübadiləsi apardıq, mühüm sənədlər imzaladıq, jurnalistlərin suallarına cavab verdik və dostluq
münasibətlərimizi daha da möhkəmlətmək üçün «Gülüstan» sarayındayıq.
Ümidvaram ki, sabah siz şəhərimizlə, xalqımızın həyatı ilə də tanış ola biləcəksiniz.
Əlbəttə, Bolqarıstanda, postsosialist, postsovet dövrünün digər ölkələrində olduğu kimi, bizdə də problemlər
çoxdur. Lakin cənab prezident bilir ki, bütün bu problemlər arasında başlıcası Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsidir. Əslinə qalsa, Azərbaycanın həyatında bir çox müsbət amillər olmasına, ölkəmizin son
illərdə bir çox şəksiz uğurlar qazanmasına baxmayaraq bu münaqişə vəziyyətimizi çətinləşdirir, Cənubi
Qafqazda vəziyyəti çətinləşdirir.
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Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal
olunmuşdur, bir milyondan artıq Azərbaycanlı öz doğma yerlərindən, ev-eşiklərindən, torpaqlarından
qovulmuşdur və yeddi ildən çoxdur dözülməz şəraitdə, çadırlarda, bəzi uyğunlaşdırılmış binalarda yaşayır.
Təsəvvür edirsinizmi, məsələn, ailə dalbadal yeddi ildir yük vaqonunda yaşayır. Bu, əlbəttə, dəhşətdir. Bu, eyni
zamanda Azərbaycan xalqının çox dözümlü xalq olduğuna sübutdur. Bu dözümlülük isə onunla bağlıdır ki, biz
məsələnin dincliklə həll edilməsini istəyirik. 1994-cü ilin mayında biz məsələnin dincliklə nizama salınması
üçün Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş bağladıq.
Məsələnin dincliklə nizama salınması problemi ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Bu qrupun
həmsədrləri Rusiya, ABŞ və Fransadır. Əlbəttə, ötən dövr ərzində az iş görülməmişdir, böyük əmək
qoyulmuşdur. Buna baxmayaraq, biz arzu edilən nəticəyə nail olmamışıq, yəni münaqişə aradan
qaldırılmayıbdır, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır və bir
milyon Azərbaycan sakini çox ağır şəraitdə yaşayır.
Mən prezidentə demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, biz münaqişənin dincliklə nizama salınması
mövqeyində möhkəm dayanmışıq. İstanbul zirvə toplantısında, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşlər
zamanı, digər görüşlər zamanı bu mövqe bizim tərəfimizdən bir daha yenidən bəyan edilmiş, təsdiqlənmişdir.
Bu da vacibdir ki, son vaxtlar Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında bir neçə görüş keçirilmişdir
və bu görüşlər dincliklə nizamasalma prosesini müəyyən dərəcədə irəlilədir. Lakin bu gün biz bundan hələ çox
uzaqdayıq. Hərçənd biz çox istəyirik ki, bu məsələ mümkün qədər tez nizama salınsın. Bu, ən əvvəl bizim
xeyrimizədir. Lakin bu, Ermənistanın da xeyrinədir, bütün Qafqazın xeyrinədir. Çünki bölgəmizdə sülhün
bərqərar olması, şübhəsiz, bütün Cənubi Qafqaz respublikalarında iqtisadiyyatın, sosial sahənin çox sürətlə
inkişafını təmin edəcəkdir. Biz bunu istəyirik.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra sərbəst inkişaf yoluna qətiyyətlə qədəm qoymuşdur.
Azərbaycanın 20-ci ildə itirilmiş və 1991-ci ilin axırlarında, Sovet İttifaqının süqutundan sonra bərpa edilmiş
müstəqilliyi xalqımızın çox böyük tarixi nailiyyətidir. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Odur ki, bütün
daxili və xarici siyasətimizin başlıca istiqaməti dövlət müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaqdan, möhkəmlətməkdən və inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Buna görə də bu gün mən bir daha bəyan edirəm ki, heç kim, heç bir
dövlət bizi bu yoldan döndərə bilməz.
Təbiidir ki, müstəqil dövlətdə biz həyatı Azərbaycan xalqının mənafeləri naminə qururuq. Bu isə ondan
ibarətdir ki, biz demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq, demokratik cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti
yaradırıq. Biz iqtisadiyyatımızı bazar iqtisadiyyatı əsasında inkişaf etdiririk, bir çox iqtisadi islahatlar, torpaq
islahatı aparmışıq və aparırıq, torpaq islahatı əsasında bütün torpaqları kəndlilərə vermişik, özəlləşdirmə ilə,
maliyyə sistemi, iqtisadi sistem və dövlət aparatı ilə bağlı islahatlar aparırıq. Bütün bu islahatlar demokratik,
hüquqi dövlətin inkişafı və möhkəmlənməsi sahəsində fəaliyyətimizin mahiyyətini təşkil edir.
Bizdə tam azadlıq – söz azadlığı, vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı təmin olunmuşdur. Ölkəmizdə
azərbaycanlılarla yanaşı, bir çox digər millətlərin nümayəndələri də yaşayırlar. Onların hamısı Azərbaycanın
bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır və bütün hüquqlara malikdir. Bizim bu yolumuz Avropada bərqərar edilmiş olan
və Bolqarıstanın da əməl etdiyi tələblərə, standartlara uyğundur. Bolqarıstan bizdən xeyli öndə gedir. Biz də
qabağa gedirik, amma sürətimizin belə olması ona görə deyildir ki, biz ləng irəliləyirik, ona görədir ki, ölkəmiz
tamam başqa vəziyyətdə olmuşdur. Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə baş vermiş, daxili siyasi vəziyyət mürəkkəb olmuşdur, bir tərəfdən, Ermənistanla müharibə gedirdi, digər tərəfdən isə ölkəmizin daxilində
müxtəlif qanunsuz silahlı dəstələr, silahlı qruplar hakimiyyət uğrunda mübarizə apardılar. Burada hakimiyyət
devrilirdi və 1993-cü ildə Azərbaycan vətəndaş müharibəsi həddinə çatmışdı, əslində vətəndaş müharibəsi artıq
gedirdi.
Əlbəttə, bütün bunlar vəziyyətimizi çətinləşdirmiş və inkişafımızın sürətini ləngitmişdi. Lakin bu gün deyə
bilərəm ki, 1995-ci ildən başlayaraq artıq neçə illərdir Azərbaycanda sarsılmaz, normal, sabit daxili siyasi,
ictimai-siyasi vəziyyət yaranmışdır. İndi Azərbaycanda adamlar çox azad-asudə yaşayırlar, Konstitusiyamızla,
qanunlarımızla və müvafiq dövlət orqanları tərəfindən hər bir kəsin həyatına təminat verilir. Bu cür şəraitə, bu
cür imkanlara malik olaraq indi biz Avropanın bütün strukturları ilə inteqrasiya üçün daha sürətlə irəliləyə
bilərik.
Biz Avropa Şurasına daxil olmalıyıq, bunu çox istəyirik və ümidvaram ki, bu olacaqdır. Biz «Sülh naminə
tərəfdaşlıq» proqramında, Şimali Atlantika İttifaqı ilə fəal əməkdaşlıq edirik, bütün Avropa strukturları ilə
inteqrasiyada olmaq istəyirik. Avropa Birliyi ilə, İqtisadi Komissiya ilə, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə, Dünya
Bankı ilə bizim aramızda fəal əməkdaşlıq var. Bütün bunlar və həyata keçirdiyimiz islahatlar son illərdə
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Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını təmin etmişdir. Bir çox illər bundan əvvəl iqtisadiyyatımızda daim
tənəzzül vardı.
1995-ci ildə biz tənəzzülü aradan qaldırdıq və o vaxtdan bəri Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf edir. Ötən
aylar ərzində bizdə ümumi daxili məhsul təxminən 7 faiz, sənaye istehsalı 3 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı da
təqribən bir o qədər artmışdır.
Əlbəttə, bu, hələ çox azdır – ona görə yox ki, rəqəmlər kiçikdir, məhz ona görə ki, bir çox imkanlarımızdan,
ehtiyat mənbələrimizdən hələ istifadə edilməmişdir. İnanırıq ki, apardığımız islahatlar inkişafın daha yüksək sürətlə
getməsinə və təbii olaraq, xalqın rifahının yaxşılaşmasına gətirib çıxaracaqdır.
Əlbəttə, son illərdəki mühüm uğurumuz budur ki, biz xarici sərmayədarları neft və qaz yataqlarımızın birgə
işlənilməsinə cəlb edə bilmişik və 1994-cü ildə imzalanmış ilk müqavilə artıq öz bəhrələrini verir. Bundan sonra
daha 18 müqavilə imzalanmışdır. Bu, Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin inkişafı üçün və təbii olaraq,
Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün çox böyük perspektivlər açır. Bu isə öz növbəsində ölkəmizin
iqtisadiyyatının bütün digər sahələrinin inkişfına və beləliklə, insanların rifahının yüksəlməsinə təkan
verəcəkdir.
Biz bu imkanlardan öz ölkəmiz üçün də, başqa ölkələrlə fəal əməkdaşlıq üçün də istifadə edirik. Bununla
əlaqədar, bu gün biz Bolqarıstanla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məsələsini
müzakirə etdik. Mən bəyan etmişəm və bir daha bəyan edirəm ki, bu əməkdaşlığın uğurlu olması üçün bütün işləri
görəcəyik. Ümidvaram ki, yanvarda Azərbaycan–Bolqarıstan İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının iclası bu
istiqamətdə irəliyə doğru addım atacaqdır.
Bugünkü gündən, Bolqarıstan prezidenti cənab Petr Stoyanovun səfərindən çox məmnun qaldığımı bir daha
bildirmək istəyirəm. Birgə gördüyümüz işdən də məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Bolqarıstanın şərəfinə badə qaldırmağı təklif edirəm!
Bolqar xalqının sağlığına!
Müstəqil, suveren Bolqarıstanın şərəfinə!
Bolqarıstan prezidenti cənab Petr Stoyanovun sağlığına!
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İSRAİLİN MÜDAFİƏ NAZİRİNİN MÜAVİNİ, ABŞ-İSRAİL-AZƏRBAYCAN
PARLAMENTLƏRARASI BİRGƏ QRUPUNUN HƏMSƏDRİ EFRAİM SNEHİN
RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
4 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli nazir!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram.
Azərbaycanla İsrail arasında yaxşı, yaxın dostluq əlaqələri mövcuddur. Ancaq biz, hesab edirəm ki, hər
iki tərəfdən bu əlaqələri daha da inkişaf etdirmək arzusundayıq. Məhz buna görə də ATƏT-in İstanbul zirvə
görüşündə mən sizin ölkənin - İsrailin baş naziri cənab Barakla görüşdüm və bizim görüşümüz çox səmərəli,
əhəmiyyətli oldu. Biz birinci növbədə, Azərbaycan-İsrail əlaqələri haqqında fikir mübadiləsi apardıq, başqa
regional məsələlərə də toxunduq. Mən bu görüşdən çox məmnunam.
İndi isə sizin Azərbaycanı ziyarətiniz, hesab edirəm ki, həmin məqsədi, yəni əlaqələrimizin inkişaf
etdirilməsi məqsədi daşıyır. Xoş gəlmisiniz!
E f r a i m S n e h: Çox sağ olun, hörmətli cənab prezident. İcazə verin, hər şeydən öncə, baş nazir cənab
Barakın Sizə ən xoş salamlarını yetirim. O məndən xahiş etdi ki, prezident Əliyevə mənim şəxsi salamlarımı
çatdırın.
Mənim bu səfərimin əsas məqsədi yəhudi bayramının - Xanuka bayramının ilk gününü burada yəhudilər
arasında keçirməkdir. Biz çox məmnunuq ki, Azərbaycanda yaşayan yəhudilər həm indi, həm də əvvəllər
Azərbaycan xalqı tərəfindən həmişə çox dostcasına qarşılanmışlar, onlara daim isti münasibət, səmimi dostluq
münasibətləri göstərilmişdir. Biz bütün bunları çox yüksək qiymətləndiririk. Bizdə, İsraildə Azərbaycandan
gəlmiş, Bakıdan köçmüş yəhudilərlə danışarkən onlar Azərbaycana olan məhəbbətlərini, hərarətlərini heç cür
gizlədə bilmirlər və Azərbaycanla bağlı hisslərini çox böyük məmnuniyyətlə bölüşürlər.
Cənab prezident, mən burada özümün şəxsi təəssüratlarımı da Sizinlə bölüşmək istəyirəm. Sizin yaxşı
tərcüməçinizin əvəzinə mən bu hisslərimi qırıq-qırıq olsa da rus dilində ifadə etmək istəyirəm.
Cənab prezident, mən burada, Bakıda altı il və dörd il əvvəl olmuşam. Bu, çox böyük hadisədir: hər şey
var - avtomobillər, mağazada mallar - hər şey var. Bu, sanki möcüzədir. Bilirəm ki, bunların hamısı Sizin
siyasətiniz, Sizin rəhbərliyiniz, Sizin cəsarətiniz sayəsində olmuşdur. Təkcə onu demək istəyirəm, - çox şadam
ki, burada insanlar daha yaxşı yaşayırlar və Azərbaycan güclü respublikadır. Bu, mənim şəxsi hisslərimdir və
onları Sizinlə bölüşmək istədim.
Mən 1993-cü ilin elə bu dekabr ayında Azərbaycanda olmuşdum və o günləri çox canlı şəkildə
xatırlayıram. Heç müqayisə edilə bilməz. Fürsətdən istifadə edərək, cənab prezident, Sizə möhkəm cansağlığı
arzulayırıq ki, Sizin hakimiyyətiniz hələ uzun müddət davam etsin.
Bakı-Ceyhan haqqında tarixi sazişin imzalanmasından qısa vaxt ötsə də mən onun çox böyük
əhəmiyyətini bir daha vurğulamaq istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu saziş Sizin ölkənizin beynəlxalq
icmada özünəlayiq yer tutmasında böyük kömək olacaqdır.
Mən hər zaman Azərbaycanla İsrail arasında oxşarlıqları müqayisə etməyi, analogiya aparmağı
xoşlayıram. İndi də fürsətdən istifadə edib bildirmək istəyirəm ki, bizim ölkələrimiz bir sıra xüsusiyyətlərlə birbirinə çox oxşayır. Birincisi, öz qədim dillərinin bərpa olunması sahəsində göstərdikləri səylər. İkincisi, ölkə
əhalisinin böyük əksəriyyətinin ölkə ərazisindən kənarda yaşaması. Üçüncüsü isə, elə bir regionda yaşamağımız
ki, orada zəiflərə də yer yoxdur. Biz Azərbaycan ilə dostluq münasibətlərimizdən istifadə edərək və ona
əsaslanaraq, ixtiyarımızda olan bütün gücdən və imkanlardan istifadə edib Sizə dünyada yardımçı olacağıq.
Mən yekun olaraq, fəxrlə demək istəyirəm ki, indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan yəhudi icması
səfərbər edilibdir ki, Azərbaycana qarşı diskriminasiya xarakteri daşıyan 907-ci maddənin aradan qaldırılmasına
nail olunsun. Çox sağ olun, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Sizin Xanuka bayramınızı təbrik edirəm və çox məmnunam ki,
siz bu milli bayramınızı məhz Azərbaycanda, Bakıda keçirirsiniz və Azərbaycanda yaşayan yəhudilərlə görüşüb
bu bayram şənliklərini bir yerdə keçirmisiniz.
Həqiqətən, yəhudilər keçmiş zamanlarda da, indi də Azərbaycanda bütün vətəndaşlıq hüquqlarından
istifadə edirlər və biz heç bir ayrı-seçkiliyə yol vermirik. Yəhudilər keçmişdə də, indi də Azərbaycanın ictimaisiyasi həyatında, elm sahəsində, mədəniyyət sahəsində çox işlər görüblər, Azərbaycana çox faydalar gətiriblər.
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Mənim şəxsən özümün yəhudilərdən nə qədər dostlarım olubdur. Hansılar ki, mədəniyyət, musiqi
sahəsində, yaxud səhiyyə sahəsində, elmdə, başqa sahələrdə Azərbaycanda çox görkəmli yer tuturdular. Onlar
Azərbaycanın çox dəyərli sakinləri, dəyərli vətəndaşları olublar. Biz Azərbaycanın inkişafında, xüsusən
mədəniyyətin, elmin, səhiyyənin inkişafında onların xidmətlərini heç vaxt unutmayacağıq.
Bu gün Azərbaycanda yəhudilər çox sərbəst, rahat yaşayırlar, istədikləri işlə məşğul olurlar və hesab
edirəm ki, onların yaşayış şəraiti, onların həyata aid olan başqa tələbləri hamısı yüksək səviyyədədir. Onlar bu
gün də Azərbaycanın həyatının bütün sahələrində istədikləri işdə çalışırlar və mən hesab edirəm ki, burada
olduqlarından razıdırlar. Bunu siz də bəyan etdiniz.
Son illərdə Azərbaycandan, Bakıdan İsrailə köçmüş yəhudilər isə, bilirəm ki, orada Azərbaycan üçün,
Bakı üçün çox darıxırlar. Onların bəziləri mənim keçmiş tanışlarım olubdur, dostlarım olubdur. Azərbaycana
son vaxtlar gələndə mən onlarla görüşmüşəm, danışmışam və hər dəfə görmüşəm ki, onların ürəkləri
Azərbaycanla bir yerdədir, Azərbaycan üçün darıxırlar. Mən onlara deyirəm, - nə vaxt kefiniz istədi, qayıdıb
yenə də Azərbaycanda yaşaya bilərsiniz. İndi İsrailin əhalisi artıq yetərlidir və onun ərazisi bütün dünyada
yaşayan yəhudiləri yerləşdirə bilməz.
Azərbaycanın son illərdəki vəziyyəti haqqında və mənim haqqımda dediyiniz xoş sözlərə, öz
təəssüratlarınıza görə təşəkkür edirəm. Mən çox məmnunam ki, siz 1993-cü ildə - bildirdiniz ki, elə bu
vaxtlarda, ilin bu mövsümündə - burada olmusunuz. İndi, altı il keçəndən sonra yenidən gəlmisiniz və
Azərbaycanın həyatındakı dəyişiklikləri görürsünüz. Sizin müşahidələrinizlə yanaşı, mən hesab edirəm ki, bizim
ən böyük nailiyyətimiz bundan ibarətdir ki, biz 1993-cü ildə Azərbaycanı parçalanma, dağılma, vətəndaş
müharibəsi təhlükəsindən xilas etdik. Ondan sonra Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz tədbirlər nəticəsində
cəmiyyətimizi təmizlədik, qanunsuz silahlı dəstələri zərərsizləşdirdik, cinayətkarları cəmiyyətdən təcrid etdik və
bütün bunların nəticəsində Azərbaycanda sabit ictimai-siyasi şərait yarada bildik.
Bilirsiniz ki, mən də Bakıya ikinci dəfə 1993-cü ildə gəlmişəm. O illər və aylar mənim də xatirimdədir.
Güman edirəm, siz də müşahidə etmişdiniz ki, o vaxt insanlar axşamlar küçəyə çıxa bilmirdilər. Çox ailələr öz
uşaqlarını küçəyə buraxmırdılar. Dəhşətli bir vəziyyət idi. Amma indi gedin, səhərə qədər Bakının küçələrində
istirahət edə bilərsiniz.
Əlbəttə ki, siz çox şeyləri görmüsünüz. Dediniz, - avtomaşınları, şəhərdə olan dəyişiklikləri, otelləri.
Bunlarla bərabər, ən əsası odur ki, biz insanların rahat, sərbəst yaşaması üçün şərait yaratdıq.
Təbiidir ki, ötən illərdə bizim iqtisadiyyatın inkişaf etməsi siz gördüyünüz həmin mənzərəni yaradıbdır.
1994-cü ildə biz Ermənistanla müharibəni dayandırdıq və atəşkəs haqqında saziş imzaladıq.
Siz dediniz ki, bizim ölkələrimizin bir-birinə çox oxşarlığı vardır. Siz tamamilə doğru dediniz. Bilirsiniz
ki, bizim də ərazi bütövlüyümüz pozulubdur. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal
edib və indiyə qədər işğal altında saxlayır. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla
çıxarılıbdır, ağır vəziyyətdə və çoxları çadırlarda yaşayırlar.
Biz müharibənin yenidən başlanmasının tərəfdarı deyilik, məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
Təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi hələ ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün konstruktiv mövqe
tuta bilmir. Amma mən inanıram ki, biz bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq.
Azərbaycana qarşı çox ədalətsizliklər olubdur. O cümlədən siz indi yada saldığınız, Amerika Konqresində
qəbul olunmuş 907-ci maddə. Amerika hökuməti bizə həmişə deyir ki, Amerikada yaşayan ermənilərin
Konqresə təsiri vardır, ona görə biz o maddəni aradan götürə bilmirik. Ancaq mən də deyirəm ki, - siz bunu
bəyan etdiniz, - yəhudi icmasının Amerikada Konqresə və bütün hökumətə təsiri hamıdan çoxdur.
Amerikadakı yəhudi icması ilə bizim çox sıx əlaqələrimiz vardır. Mən orada olarkən Hyu-Yorkda
Amerika yəhudi icmalarının konfranslarının nümayəndələri ilə görüşmüşəm. Onlar Azərbaycana çox gəliblər və
burada çox görüşlərimiz olubdur. Mən "Xolokost" muzeyini görmüşəm. Bizim çox sıx əlaqələrimiz vardır. Ona
görə mən sizin bəyanatlarınızı çox məmnuniyyətlə qəbul edirəm ki, Amerikada olan yəhudi icması 907-ci
maddənin ləğv olunması üçün bundan sonra da çalışacaqdır. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, bizim
bugünkü münasibətlərimiz yaxşıdır, amma gələcəkdə daha da yaxşı ola bilər.
Siz Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında müqavilənin imzalanması mövzusuna toxundunuz. Həqiqətən, bu,
bizim böyük qələbəmizdir, böyük uğurumuzdur. Biz ötən beş ildə bu sahədə çox işlər gördük. Qərb ölkələrinin,
xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri artıq burada bizimlə geniş müştərək işlər görürlər.
Müştərək işimizin nəticəsində neft hasil edirik və dünya bazarlarına çıxarırıq. Amma bizim təbii sərvətlərimiz
çoxdur. Biz bu barədə çox zənginik. Onların hamısını dünya bazarlarına çıxarmaq üçün, təbiidir ki, BakıCeyhan neft kəməri çox vacib idi, çox lazım idi. Biz buna nail olduq və İsrailə daha da yaxınlaşdıq. Oradan,
Ceyhan limanından İsrailə məsafə çox azdır.
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Bizim gələcəkdə də layihələrimiz vardır. Ancaq əsas məqsədimiz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə
son qoymaq və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaratmaqdır. Biz ümumiyyətlə Qafqazda, xüsusən
Cənubi Qafqazda sülh yaranmasının tərəfdarıyıq. Bunun üçün çox səylər qoyuruq və ATƏT-in İstanbul zirvə
görüşündə mən Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq haqqında pakt yaranması barədə təklif irəli
sürdüm. Hesab edirəm, belə bir paktın yaranması da realdır.
Bir sözlə, siz də çox böyük çətinliklərlə rastlaşırsınız, biz də çox çətinliklərlə rastlaşırıq. Ancaq önəmli
cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu çətinliklərin öhdəsindən gələ bilirik və mən nikbinəm. Gələcək həm İsrail üçün,
həm də Azərbaycan üçün daha da yaxşı olacaqdır.
Mənim ünvanıma dediyiniz xoş və səmimi sözlərə görə sağ olun. Mən bunu rus dilində deyirəm, ona görə
ki, bu fikri siz də rus dilində ifadə etdiniz.
E f r a i m S n e h: Mən bir az başa düşürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz rusca pis danışmırsınız. Siz yəqin, danışmağa nisbətən daha yaxşı başa
düşürsünüz. Bu, həmişə belədir.
E f r a i m S n e h: Cənab prezident, mən bir məsələyə bir daha qayıtmaq istəyirəm. Buraya
gəlməmişdən öncə Vaşinqtonla əlaqə saxladım. Mənə bildirdilər ki, 907-ci maddənin aradan qaldırılması üçün
növbəti səylərə yazın əvvəllərindən başlamaq mümkündür. Gələn il seçki ili olduğu üçün bu məsələ bir az
mürəkkəbləşibdir. Bildirmək istəyirəm ki, bizim dövlətimizin yaradıcısı cənab Ben-Qurionun çox gözəl sözləri
olmuşdur. O, bu fikri o zaman söyləmişdi ki, İsrail təcrid olunmuş halda, tənha bir dövlət kimi mövcud idi, onun
səsini çoxları eşitmirdi. O demişdi ki, "Mühüm deyil ki, başqaları bizim barəmizdə nə deyirlər, nə düşünürlər.
Ən mühümü odur ki, biz özümüz nələri edirik və nəyə qadir olduğumuzu göstəririk". Mənə elə gəlir ki, bu
sözləri sizə də şamil etmək olar. Əminik ki, Siz burada gördüyünüz işlərlə bütün dünyaya nələrə qadir
olduğunuzu göstərdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
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FRANSA RESPUBLİKASININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ JAN PYER GİNYUT İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
7 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu yaxınlarda sizin ölkənin nümayəndə heyəti ilə görüşdüm. Amma axşam
sizi görmədim, dedilər ki, təcili işiniz var.
J a n P y e r G i n y u t: Cənab prezident, bir qədər anlaşılmazlıq oldu, mən çox təəssüf
edirəm ki, belə bir fürsətdən istifadə edə bilmədim. Rostropoviç çox böyük bir sənətkardır, mən onun iştirakı ilə
həmin axşam keçirilən görüşdə olmadığıma təəssüfləndim.
Möhtərəm prezident, həmin həftə klassik musiqi həvəskarları üçün həqiqətən gözəl bir həftə oldu.
Musiqini dərindən sevən və ona ürəkdən qayğı göstərən Sizin kimi bir dövlət başçısının olması dünyanın
özündə nadir bir hadisədir. Bütün musiqisevərlərin vəkili kimi mən bu münasibətlə Sizə öz minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm, sağ olun - deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Konsertdən sonra mən Rostropoviçin və başqa qonaqların şərəfinə bir ziyafət
verdim. Amma gördüm ki, yanımdakı yerlərdən biri boşdur. Soruşdum, mənə dedilər ki, bu, Fransa səfirinin
yeridir, onun təcili işi olduğuna görə gəlməyibdir.
Çox gözəl bir konsert keçdi, amma Rostropoviçlə söhbət etmək də həmişə çox maraqlı olur. O, həm
mənim, həm də Fransa prezidenti Jak Şirakın şəxsi dostudur. Ona görə də biz həmişə - İstanbulda da görüşəndə
bir- birimizə dedik ki, Slavaya salam söyləyin. Mən İstanbuldan dərhal sonra Rostropoviçlə görüşdüyümə görə
prezident Jak Şirakın salamlarını Slavaya çatdırdım.
Demək istəyirəm ki, prezident, mənim dostum cənab Jak Şirakla İstanbulda çox yaxşı bir görüşüm,
söhbətim oldu. Şübhəsiz ki, söhbətimiz bir neçə məsələləri əhatə edirdi. Ancaq onların içərisində əsas yeri
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi məsələsi tuturdu. Bu danışıq zamanı biz bu
barədə fikirlərimizin üst-üstə düşdüyünü bir daha təsdiq etdik. Prezident Jak Şirak mənim - Azərbaycan
prezidentinin Ermənistan prezidenti ilə bilavasitə, təkbətək görüşlərimə çox böyük əhəmiyyət verir. Bizim kimi,
o da ümid edir ki, həm bu görüşlər, həm də Minsk qrupu həmsədrlərinin - Fransa da Minsk qrupunun
həmsədrlərindən biridir - fəaliyyəti bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Mən həmin görüşdən çox məmnunam. Xahiş edirəm, imkan olsa, xüsusi salamlarımı və keçirdiyimiz
həmin görüşə, apardığımız danışığa görə mənim minnətdarlığımı cənab Jak Şiraka çatdırasınız.
J a n P y e r G i n y u t: Cənab prezident, Siz yaxşı bilirsiniz ki, cənab Şirak Sizin sağlamlığınızla,
səhhətinizlə həmişə maraqlanır, bu regionda vəziyyəti öyrənməyə, Azərbaycanın qarşısında duran vəzifələrlə,
sizin ölkənin istək və arzuları ilə çox yaxından tanış olmağa xüsusi diqqət yetirir.
Cənab Şirak, ümumiyyətlə, 1995-1996-cı illərdən bəri Sizinlə keçirdiyi görüşlərdən sonra bu münaqişənin
həllinə həmişə maraq göstərir. O, söz vermişdir ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində
əlindən gələni edəcəkdir. Cənab Jak Şirakın bu mövqeyi dəyişməyib və heç vaxt da dəyişməyəcəkdir.
Cənab prezident, bu gün Sizinlə bu görüşə gəlməyim də apardığınız həmin danışıqlar və prezident Jak
Şirakla aranızdakı münasibətlər çərçivəsindədir. Mən cənab Jak Şirakın müəyyən fikirlərini Sizə çatdırmaq
istəyirəm. Demək istərdim ki, Jak Şirakla İstanbulda keçirdiyiniz görüşlərdə Sizin fikirləriniz ona və Fransa
hökumətinə çox böyük təsir göstəribdir. Bu, bir daha sübut edir ki, doğrudan da həm Siz, həm də Fransa
Respublikasının prezidenti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün daim axtarışlardasınız.
Cənab prezident, mən Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların yenidən başlanması, davam etdirilməsi üçün
bəzi fikirlərimizi Sizinlə bölüşmək istəyirəm.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ (AŞPA) BAKIDA SƏFƏRDƏ OLAN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ – AŞPA-nın SİYASİ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ VİKTOR RUFİ,
KOMİTƏNİN AZƏRBAYCAN ÜZRƏ MƏRUZƏÇİSİ JAK BOMEL, AŞPA-nın HÜQUQİ
İŞLƏR VƏ İNSAN HÜQUQLARI KOMİTƏSİNİN AZƏRBAYCAN ÜZRƏ MƏRUZƏÇİSİ
CORC KLERFAYT İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
8 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Rufi, cənab Bomel, cənab Klerfayt, cənab səfirlər!
Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən bu görüşümüzdən çox məmnun
olduğumu bildirirəm.
Siz Avropa Şurasını təmsil edirsiniz. Azərbaycan son bir neçə ildir ki, Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq edir və bu
əməkdaşlığı daha da sürətləndirmək istəyir. Ona görə də Azərbaycana sizin ziyarətiniz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Cənab Bomel Azərbaycanda bir neçə dəfə olubdur, digər qonaqlarımızın buraya neçə dəfə gəldiyini bilmirəm. Amma
hər halda, Azərbaycanı görmək, ölkəmizin bugünkü həyatı ilə tanış olmaq həm Avropa Şurası üçün, həm də sizin özünüz
üçün əhəmiyyətlidir.
Güman edirəm ki, siz bu günlər burada – həm Milli Məclisdə, həm Xarici İşlər Nazirliyində və digər nazirliklərdə bir
çox görüşlər keçirərək Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti haqqında yetərli qədər təəssürat toplaya bilmisiniz. Ona görə də
hesab edirəm ki, sizə ətraflı məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Amma mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyinin səkkizinci ilini keçirdi. Ötən müddətdə bizim dövlət müstəqilliyimiz ilbəil möhkəmlənibdir və Azərbaycan
bir müstəqil dövlət kimi, dünyada özünəməxsus yer tutubdur.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən indiyə qədər tutduğu yolla gedir. Bu yol da Azərbaycanda hüquqi,
demokratik dövlət qurmaq, ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı yaratmaq və inkişaf etdirmək, iqtisadi islahatlar keçirmək,
Azərbaycanı dünya sisteminə – həm siyasi, həm də iqtisadi sisteminə sıx bağlamaq, daha da yaxınlaşdırmaq yoludur.
Avropa qitəsində olan bir ölkə, dövlət kimi biz, şübhəsiz ki, birinci növbədə Avropa ilə, Avropa strukturları ilə
inteqrasiya yaratmağa və inkişaf etdirməyə çalışırıq. Ancaq biz eyni zamanda dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatları –
ATƏT ilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə və başqa təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq edirik. Biz ötən illərdə bu istiqamətdə
müəyyən nailiyyətlər əldə etmişik. Baxmayaraq ki, ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra həm daxili, həm də
xarici çətinliklərlə rastlaşıbdır.
Təbiidir ki, biz əldə etdiyimiz nailiyyətləri çox da şişirtmək istəmirik. Biz qüsurlarımızı, nöqsanlarımızı da bilirik və
onların aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görürük.
Avropa Şurası ilə əməkdaşlığımız Azərbaycan Avropa Şurasında qonaq statusu alandan sonra daha da genişlənib,
güclənibdir. Azərbaycan parlamentinin üzvləri, nümayəndə heyətləri Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında lazım
olan vaxtlarda iştirak edirlər. Onlar mənə söyləyirlər ki, orada Azərbaycan haqqında məlumatlar verirlər. Bu illərdə biz
Avropa Şurasının Azərbaycana qayğısını, diqqətini görmüşük, yardımını da almışıq və bunu çox yüksək qiymətləndiririk.
Avropa standartlarına çatmaq üçün lazımi işlərin görülməsi barədə Avropa Şurasının tövsiyələri, təklifləri bizim üçün
xüsusən çox əhəmiyyətli olubdur. Bu, xüsusən dövlətimizin qanunvericilik sisteminə aiddir. Amma təbii ki, bizim
əməkdaşlığımız bununla məhdudlaşmır. Biz Avropa Şurasının bütün tövsiyələrini, təkliflərini məmnuniyyətlə qəbul edirik
və bir daha qeyd edirəm ki, bunu Azərbaycana qayğı və yardım kimi yüksək qiymətləndiririk.
Təbiidir ki, qısa bir zamanda hər şeyə nail olmaq mümkün deyildir. Əsas odur ki, biz bu yolla gedirik. Amma bəzən
sürət yaxşı, bəzən zəif olur. Bunların da obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. Biz sizinlə – Avropa Şurası ilə
əməkdaşlığımızı hər halda uğurlu hesab edirik.
Sizə bu ziyarətinizə görə təşəkkür edirəm. Əmin olduğumu bir daha bildirirəm ki, bu günlər siz Azərbaycanda son
vaxtlar baş vermiş dəyişiklikləri görmüsünüz.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən böyük problemi Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsidir. Biz bu münaqişəni sülh yolu
ilə həll etmək istəyirik. Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsinə, bir
milyondan çox azərbaycanlının işğal olunmuş ərazilərdən zorla çıxarılmasına, indi onların köçkün vəziyyətində, ağır
şəraitdə yaşamasına baxmayaraq, biz beş ildən artıqdır ki, sülh danışıqları aparırıq. Ümidvaram ki, münaqişənin sülh yolu
ilə həll edilməsinə nail olmaq mümkündür.
Bizim bütün bu və başqa çətin problemlərimizə baxmayaraq, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir. Bizdə 1996-cı
ildən iqtisadiyyatda tənəzzülün qarşısı alınıbdır, ölkəmizin iqtisadiyyatı ilbəil inkişaf yolu ilə gedir. Ümumi daxili məhsul
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hər il artır. Bu ilin ötən aylarında da ümumi daxili məhsul təxminən 7 faiz artmışdır. Kənd təsərrüfatı, sənaye məhsulları
istehsalı artır. Bu il sənaye məhsulu istehsalı təxminən 3 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı da bir o qədər artacaqdır.
Biz bunların nəticəsində xalqın rifah halını müəyyən qədər yaxşılaşdırırıq. Mən elə iki gün bundan öncə Azərbaycan
müəllimlərinin əmək haqqının artırılması haqqında sərəncam verdim, mən onların maaşını 25 faiz artırdım. Bu artım ildə
təxminən 40 milyon dollar təşkil edir. Bu, Azərbaycanın büdcəsi üçün çox böyük rəqəmdir.
Mən məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, maddi və maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün
onların aylıq müavinətini, pul gəlirini də artırdım. Məni sevindirən bir də o oldu ki, imkan yarandı, Azərbaycan Dövlət
Akademik Opera və Balet Teatrının balet truppasının bütün işçilərinin maaşını 5 dəfə artırdım. Mən bunu ona görə deyirəm
ki, bunlar son 2–3 gün ərzində həyata keçirdiyim sərəncamlardır.
Biz keçmiş zamanlara nisbətən indi dövlət büdcəsini hər il vaxtında təşkil edirik və parlament, Milli Məclis onu təsdiq
edir. bu il də Milli Məclis onu hələ bir ay bundan əvvəl təsdiq edibdir.
Son beş ildir ki, Azərbaycanda inflyasiya yoxdur. Bizim milli valyutamız və onun dəyəri tamamilə sabitdir. İstehlak
mallarının isə qiyməti artmır, azalır. Siz bilirsiniz, elə ölkələr var ki, inflyasiya artır, ona görə də maaşları artırmağa
məcbur olurlar. Amma biz ötən beş ildə inflyasiyanın olmadığı, yəni maliyyə sahəsində tam sabitlik yarandığı halda,
maaşların artırılmasına hər il nail ola bilirik. Bunlar görülən işlərin, xüsusən islahatları həyata keçirməyimizin nəticəsində
mümkün olur. Amma bunlar ölkəmiz və əhalimiz üçün hələ çox azdır. Güman edirəm ki, biz bu minvalla getsək,
gələcəkdə vəziyyət daha da yaxşı olacaqdır.
Bizim ən böyük nailiyyətimiz odur ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirmişik və son beş ildə bu sabitlik
təmin edilir. Təbiidir ki, bunlar hamısı Avropa strukturları ilə yaxınlaşmağa, əlaqə qurmağa, inteqrasiya yaratmağa bizim
üçün imkanlar açır.
Biz Avropanın Şərqdə ən sərhəddə olan ölkəsiyik. Şərq istiqamətində Azərbaycandan sonra Avropa qurtarır. Biz
Avropanın kənarında olaraq istəyirik ki, Avropanın çox inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə gəlib çataq.
Beləliklə, mən sizə öz sözlərimi qısa olaraq dedim. Mən sizi dinləməyə hazıram.
V i k t o r R u f i: Cənab prezident, bu gün Sizin tərəfinizdən qəbul edilməyimizdən çox böyük şərəf duyuruq.
Mən yenə də demək istəyirəm – bu, bizim üçün bir neçə dəfə şərəfdir ki, bu gün qəbulunuzda Sizinlə qarşıqarşıya oturmuşuq.
Cənab prezident, mən, cənab Bomel və cənab Klerfayt burada həm Avropa Şurasını, həm də Avropa
dəyərlərini təmsil edirik. Sizin də bu gün bizi qəbul etməyiniz onu göstərir ki, bu dəyərlərə çox böyük
əhəmiyyət verirsiniz.
Cənab prezident, Sizin bu diqqətinizə cavab olaraq demək istəyirəm ki, biz bu səfərə gəlməzdən əvvəl çox iş
görmüşük, fəaliyyət göstərmişik. Onu da deməliyəm ki, burada olduğumuz, işlədiyimiz zaman Sizin
diqqətinizin davamı kimi tərəfdaşlarınızın da bizə böyük diqqətini hiss etmişik.
Cənab prezident, mən onu da demək istəyirəm ki, bugünkü nümayəndə heyətinin başçısı, siyasi komitənin
sədri kimi mən Azərbaycana, Bakıya birinci dəfədir gəlirəm. Bu, paradoksal haldır. Mənə elə gəlir ki, cənab
Bomeli və cənab Klerfaytı Sizə təqdim etməyə ehtiyac yoxdur.
Cənab prezident, etiraf etmək istəyirəm ki, mənim ürəyimdə Sizə qəribə bir inam hissi yarandı. Qarşınızda
əyləşən, Sizinlə danışan bu şəxs siyasətlə məşğul olan adamdır. Amma indi o, bu siyasətin sonuna yaxınlaşır.
Mən bu siyasi komitədə növbəti sessiyanın əvvəlinədək – yəni 2000-ci ilin yanvar ayına qədər qalacağam. Mən
Azərbaycana gələndə təyyarəyə oturarkən öz ölkəmin milli müşaviri idim, ancaq təyyarədən çıxanda artıq mən
milli müşavir deyildim.
Cənab prezident, Azərbaycana səfərimin əsas məqsədi odur ki, işimi burada tamamilə yekunlaşdırım, bunu
həmkarıma elə bir vəziyyətdə təhvil verim ki, bu işin dəyərinə onu bütünlüklə inandıra bilim.
Bizim hər üçümüz müxtəlif siyasi fraksiyalara mənsub olan adamlarıq, ayrı-ayrı ölkələri təmsil edən
şəxslərik. Lakin bizim hamımız fransız dilində danışırıq və Avropa Şurasında hər birimiz aşkarlığın tərəfdarıyıq.
Müxtəlif səbəblərə görə bəzilərinin dediklərinin əksinə olaraq, - bəziləri deyirdilər ki, Qafqaz ölkələri Avropaya
aid deyildir, - biz bunlara əks arqumentlər tapdıq və Avropa Şurasında çoxluğu öz mövqeyimizə inandıra
bildik. Biz Sizin ölkənin Avropa qitəsinə aid olmasına tamamilə əminik.
Cənab prezident, bizim ən böyük təəssüratımız odur ki, Bosfor və Dardanel boğazlarını keçib buraya
gələndə Cənubi Qafqazın təkcə əhalisi, müəyyən yerləri ilə yox, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazın Avropaya aid
olan ölkələri ilə tanış oluruq. Bu həmin ölkələrdir ki, Avropa ilə müxtəlif vaxtlarda, dövrlərdə əlaqələri,
mübadilələri olmuşdur. Müəyyən vaxtda bu əlaqələr kəsilmişdi. Lakin indi əsas vəzifə onları yenidən, ən yüksək
səviyyədə bərpa etməkdən ibarətdir.
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Cənab prezident, mən həddindən artıq xoşbəxtəm ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması
haqqında Sizin fikirlərinizi eşitdim. Biz əminik ki, bu vəziyyətin yaxşılaşması demokratiyanın inkişafı üçün ən
gözəl amillərdən biridir.
Cənab prezident, mən Sizə demək istəyirəm ki, bizim burada apardığımız işlər, keçirdiyimiz görüşlər
həddindən artıq gərgin və səmərəli oldu. Mən sizə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında olan əməkdaşlıq
haqqında məruzə etmək istəyirəm. Bu əməkdaşlıq Azərbaycan parlamenti, hökuməti ilə olan əməkdaşlıqdır. Bu
əməkdaşlıq çox gözəl inkişaf edir və biz indi onun meyvələrini dəririk. Mən Sizə bir nümunə söyləmək
istəyirəm. Azərbaycan parlamenti və hökuməti ilə əməkdaşlığımızın meyvələrindən biri o idi ki, biz burada
olduğumuz müddətdə, elə dünən axşam respublikanın baş prokuroru mənə bu struktur haqqında qanunun
parlamentdə qəbul edilməsi barədə məlumat verdi. Mən bunu çox gözəl bir nümunə kimi Sizin nəzərinizə
çatdırıram.
Cənab prezident, mən Sizinlə olan əməkdaşlığımızın daha da bir vacib elementindən danışmaq istəyirəm.
Bu, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli uğrunda Sizin göstərdiyiniz
səylərdir. Mən İsveçrədə, Cenevrə şəhərində çox da uzaqda olmayan bir yerdə yaşayıram. Bizim hamımız,
ümumiyyətlə, Avropa Şurası da əmindir ki, Azərbaycanın inkişafı, Avropa Şurası ilə əlaqələri də Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həllindən çox asılıdır.
Cənab prezident, biz çox şadıq ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Siyasi Komitəsinin təklifi ilə
parlament üzvləri arasında keçirilən görüşlər çox böyük nailiyyətlərdən biridir. Belə görüşlər Strasburqda,
Tbilisidə keçirilibdir və bu günlərdə Parisdə də belə bir görüş olacaqdır. Ümumiyyətlə, biz istəyirik ki, Sizə
verdiyimiz dəstəyi eləcə də Ermənistana göstərək. Bu şərtlə ki, qoy bu hər iki dövlət lap tez bir zamanda və
birlikdə Avropa Şurasına qəbul edilsinlər. Əlbəttə, bunun üçün bizə ən əvvəl sülhün daha da möhkəmləndirilməsi barədə təminat lazımdır. Sülhün daha da möhkəmləndirilməsi üçün bu təminatı hər iki tərəf
verməlidir. Biz bunu təkid edirik. Bu təkidin səbəbi aşağıdakılardan ibarətdir.
Mən Sizə dedim ki, Avropa Şurasında böyük əksəriyyət aşkarlığın, açıq qapı siyasətinin tərəfdarıdır. Onu da
bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar içərisində Avropa Şurası onların ən böyüyü, ən
irisidir. Bu, elə bir təşkilatdır ki, onun daxilində müəyyən proseslərin təsiri ola bilir. Məsələn, bu günlərdə
Rusiyanın Şimali Qafqazda, yəni Çeçenistanda həyata keçirdiyi əməliyyatlar indinin özündə Avropa Şurasının
mövqeyini zəiflətmişdir. Çünki Rusiya Avropa Şurasının fundamental prinsiplərinə riayət etməyib, onları
pozubdur. Hətta Rusiya Avropa Şurasının təkliflərini, tövsiyələrini bir aydır ki, qulaqardına vurur. Ona görə də
demək istəyirəm ki, belə bir vəziyyət Avropa Şurasının mövqeyini həddindən artıq zəiflədir və ümumiyyətlə,
Avropa Şurası bu gün çox qəribə bir vəziyyətdə qalır, Rusiyanın belə fəaliyyəti onu çox zəiflədir.
Cənab prezident, bütün bunlardan belə bir nəticəyə gəlməliyəm, - Bakıda gördüyümüz işlər də bunu sübut
edir – Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmaq yolunda demokratiyaya doğru çox qəti addımlarla irəliləyir və
elə bu proseslər də onu Avropa Şurasına yaxınlaşdırır.
Cənab prezident, icazənizlə, mən sözü cənab Bomelə vermək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun. Təşəkkür edirəm.
J a k B o m e l: Cənab prezident, siyasi komitənin Azərbaycan üzrə məruzəçisi kimi, mən Azərbaycanın
Avropa Şurasına daxil olması yolunda fəaliyyət göstərən bir məsul şəxsəm. Sizin vaxtınızı çox almaq
istəmirəm.
Cənab prezident, Sizə demək istəyirəm ki, mən yalnız son bir il ərzində burada olmamışam. Lakin Bakını,
Azərbaycanı yenə də bu cür inkişafda, bu cür irəliləyişdə görmək məni həddindən artıq sevindirir. Eyni
zamanda bu gün Sizinlə görüşmək, söhbət etmək bizim üçün böyük şərəfdir.
Cənab prezident, Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması üzrə məruzəçi kimi demək istəyirəm ki, 70 il
ərzində qara dövr keçmiş Azərbaycanın bütün mərhələləri adlayaraq demokratik Avropa dövlətləri sırasına daxil
olmasına böyük marağım var. İcazə verin, XXI əsrin astanasında bu fəaliyyətimlə bağlı üç arzumu Sizə
bildirim.
Cənab prezident, birinci, ən əsas arzum budur ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında olan münaqişə
beynəlxalq hüquq normalarına əməl edilməklə, beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlər gözlənilməklə və iqtisadi
əməkdaşlıq müstəvisində həll olunsun.
İkinci arzum odur ki, istərdim qarşıdan gələn bələdiyyə seçkiləri çox yaxşı şəraitdə keçsin. Bu, Avropa
Şurasına daxil olmaq üçün mühüm şərtlərdən biridir. Bütün nöqteyi- nəzərlərdən, yəni həm iqtisadi, o cümlədən
enerji, həm siyasi və həm də strateji cəhətdən gələcək üçün çox vacib olan bu regionda, sülh və təhlükəsizliyə
böyük ehtiyac duyulan regionda əmin-amanlığın bərqərar olmasını istəyirəm. Cənab prezident, Siz bu
yaxınlarda İstanbul sammitində təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktı haqqında danışdınız. Mən istərdim ki, burada
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belə bir pakt yaransın, necə ki, Avropanın mərkəzində yerləşən dövlətlər sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək
üçün bu yoldan istifadə edirlər. Siz Avropanın elə bir cinahında yerləşirsiniz ki, ölkənizin həm şimalda, həm
cənubda, həm də digər istiqamətlərdə müxtəlif qonşuları var. Ona görə də biz Avropa olaraq Sizi hərtərəfli
dəstəkləməliyik.
Cənab prezident, nəhayət, üçüncü arzum. İstərdim yeni, qarşıdan gələn əsrdə ölkənizə, Sizə təmsil etdiyiniz
dəyərlərin həyata keçirilməsi sahəsində ən xoş arzularımı yetirim, ən yaxşı şəraitdə, sülh şəraitində yaşamağınız
barədə arzularımı çatdırım.
Nəhayət, icazə verin, bu fürsətdən istifadə edib, cənab prezident Şirakın ən xoş arzu və istəklərini də Sizə
yetirim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, sağ olun.
V i k t o r R u f i: Cənab prezident, indi də cənab Klerfayt bir neçə kəlmə demək istəyir.
C o r c K l e r f a y t: Cənab prezident, hüquqi işlər və insan hüquqları sahəsində məruzəçi olduğum üçün
mən də bir neçə kəlmə demək istərdim. Mənim buraya son gəlişimdən 14-15 ay keçibdir. Həqiqətən demək
istəyirəm ki, mən çox böyük təəssürat altındayam. Bu təəssürat yalnız və yalnız Sizin dediyiniz iqtisadi
nəticələrdən deyil, - əlbəttə, onların da böyük rolu var, - Azərbaycanın indiyə qədər, ümumiyyətlə, gördüyü
nəhəng işlərdən doğmuşdur. Bu, Azərbaycanın bir çox strukturlarının – Ədliyyə Nazirliyinin, Daxili İşlər
Nazirliyinin, başqa orqanların gördükləri işlərin təəssüratıdır.
Cənab prezident, Siz dəfələrlə amnistiya haqqında qərar vermisiniz, həbsdə olan neçə minlərlə insanı azad
etmisiniz. Kütləvi informasiya vasitələrində senzuranı götürmüsünüz. Ölüm hökmünü ləğv etmisiniz.
Ümumiyyətlə, buna oxşar nə qədər qərarlar qəbul etmisiz. Əlbəttə, mən desəydim ki, indi Azərbaycanda hər şey
ideal vəziyyətdədir, onda bunu bir qədər şişirtmiş olardım. Şübhəsiz, hələ görülməli işlər olan sahələr var.
Məsələn, mən insan ləyaqətinə hörmət məsələsini demək istərdim. Yəni, insanların şübhə altında olması,
lakin hakimin qərarına qədərki dövrdə onlara olan münasibət. Yaxud onların barəsində hökm oxunandan sonra
həbsxanadakı münasibət. Mənə elə gəlir ki, bu sahədə hələ görülməli olan işlər vardır. Bu işlərdən biri o olardı
ki, vəkillər gəlib həmin yerlərdə fəaliyyət göstərə bilsinlər. Mən bilirəm ki, dediyim bu məsələ, yəni vəkillər
haqqında qanun layihəsi, deyəsən, bu günlərdə Azərbaycan parlamentinin müzakirəsinə veriləcəkdir.
Cənab prezident, demək istədiyim ikinci məsələ demokratik prinsiplərin ən vacib amillərindən biridir. Bu,
söz azadlığı, xüsusən jurnalistlərin söz azadlığıdır. Bu da tamamilə ideal şəkildə təmin olunmalıdır. Əlbəttə,
mən başa düşürəm ki, jurnalistlər özlərinə aid olan prinsiplərə heç də həmişə axıradək riayət etmirlər. Lakin
buna o qədər də fikir verməyib onların azad fəaliyyətini təmin etmək yolunda müəyyən işlər görmək lazımdır.
Cənab prezident, bunları deməyimə baxmayaraq, ümumən bu işlərə qiymət versək, bildirməliyəm ki, sizin
cəmiyyətdə gördüyünüz işlər onu göstərir ki, səyləriniz davam edir və edəcəkdir. Mən əminəm ki, bunlar çox
müsbət haldır ki, siz Avropa Şurasına daxil olandan sonra da biz əməkdaşlıq edəcəyik, Sizin rəhbərliyiniz
altında bunu lazımi səviyyəyə çatdıracağıq. Əlbəttə, bunun üçün təqvim hazırlamaq və qarşıya qoyulan
öhdəliklər haqqında müəyyən tarixlər göstərmək olar ki, bu işə mərhələ-mərhələ nəzarət etmək mümkün olsun.
Cənab prezident, mən deməliyəm ki, Azərbaycanda çox böyük uğurlar əldə edilibdir. Bu işdə mənim də
müəyyən rolum olduğu üçün, bu əməkdaşlıqda iştirak etdiyim üçün özümü çox xoşbəxt sayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Rufi, cənab Bomel, cənab Klerfayt, dəyərli fikirlərinizə görə sizə
təşəkkür edirəm. Siz Avropa Şurasının çox təcrübəli nümayəndələrisiniz. Sizin tərcümeyi-halınıza baxanda
görürsən ki, siz neçə illər, on illərlə parlamentlərin üzvüsünüz, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
üzvüsünüz. Bəzən də təəccüb edirsən – nə cür olub ki, bunlar hər il bu qədər nailiyyət qazanırlar ki, daim
seçilirlər və belə böyük məclisdə görkəmli yer tuturlar?
Təbiidir ki, Avropa dəyərləri və Avropa standartları sizin nəinki beyninizdə, həm də sümüyünüzdə,
iliyinizdədir. Ona görə də Avropa Şurasının sizin kimi təcrübəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etməyimiz bizim
üçün çox şərəflidir. Azərbaycanda son vaxtlarda olan dəyişikliklər haqqında sizin bu gün bəyan etdiyiniz
fikirlər, ölkəmizin Avropa demokratiyası, ümumiyyətlə, demokratiya yolu ilə getməsi, Avropa standartlarına
yaxınlaşması sahəsində gördüyümüz işlərə verdiyiniz qiymət, təbii ki, bizim üçün çox dəyərlidir. Bu, bizi
ruhlandırır. İnsan isə ruhlananda daha da yaxşı işləmək istəyir.
Mən bu gün sizinlə söhbətə başlayanda dedim ki, təbii, bizim qüsurlarımız, çatışmazlıqlarımız,
nöqsanlarımız da var və bir çox şeylərə hələ nail ola bilməmişik. Nəticə isə ondan ibarətdir ki, biz gərək bu günə
qədər edə bilmədiyimizi sabah, yaxın gələcəkdə edək, nöqsanlarımızı aradan qaldıraq. Əmin ola bilərsiniz ki,
əgər indiyədək biz bu qədər iş görmüşüksə və siz bu işləri qiymətləndirirsinizsə, demək, biz böyük təcrübə
toplamışıq. Bu, birincisi. İkincisi də bu, artıq bizim tutduğumuz yoldur. Biz bu yoldan nə sağa, nə sola dönə
bilmərik.
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Bu onu göstərir ki, biz daim irəli gedəcəyik və bundan sonra Avropa Şurası ilə əməkdaşlığımızda daha yaxşı
nailiyyətlər əldə edəcəyik.
Bir neçə gündən sonra Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcəkdir. Bu seçkilər Azərbaycanda ilk dəfə
keçirilir. Biz çalışırıq və demək istəyirəm, çox çalışırıq ki, birincisi, bələdiyyə seçkiləri tam demokratik şəraitdə,
şəffaflıq şəraitində keçirilsin, bizim ölkənin demokratiya sahəsində irəliyə atdığı böyük bir addım olsun. Biz
nəinki çalışırıq, çox istəyirik ki, buna nail olaq. Güman edirəm ki, seçkilərin nəticələri bunu göstərəcəkdir.
Təbiidir, biz hesab etmirik ki, bu nəticələr tam ideal ola bilər. Bu, ilk bələdiyyə seçkiləridir. Son vaxtlara qədər
Azərbaycanda heç bilmirdilər ki, bələdiyyələr nədir. Ancaq yenə də deyirəm, biz indiyə qədər bütün işləri
görmüşük və qarşıdakı günlərdə də görəcəyik. Mən bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycanın bütün
vətəndaşlarına da müraciət edirəm ki, bələdiyyə seçkilərini demokratik şəraitdə keçirmək mümkün olsun,
ədalətli olsun və insanlar istədikləri adama sərbəst səs verə bilsinlər.
Siz bizim qanunvericilik sahəsində gördüyümüz işləri qiymətləndirdiniz, prokurorluq haqqında qəbul
olunmuş qanun barəsində müsbət fikrinizi bildirdiniz. Amma bilməlisiniz ki, bunlar asan keçmir, çünki bizdə
hələ mühafizəkar qüvvələr var, keçmiş prinsiplərdən ayrılmaq istəməyənlər də var.
Məsələn, mən hesab edirəm ki, "Prokurorluq haqqında" qanunu biz bir il bundan öncə qəbul edə bilərdik. Nə
üçün bunu edə bilməmişik? Çünki bir tərəfdən Avropa Şurasının tələblərini ortaya qoyan qüvvələr, ikinci
tərəfdən isə öz mövqelərini əldən vermək istəməyən qüvvələr mübahisə aparırdılar. Mübahisə aparan bu
qüvvələr bir nəticəyə gələ bilmirdilər. Ona görə mən bu işlərə qarışdım. Təbiidir ki, biz fikir azadlığına həmişə
hörmət etməli və hər bir fikrə də öz münasibətimizi göstərməliyik. O tərəfi də, bu biri tərəfi də bir neçə dəfə
dinlədim. Yenə də deyirəm, gərək hər bir tərəfin fikrinə ədalətli münasibət göstərəsən. Mən bu prinsipi pozmayaraq, eyni zamanda əlimi vurdum stola: Avropa Şurasının təkliflərinin hamısı oraya düşməlidir! Əllərini
qaldırdılar. Beləliklə, mən «Prokurorluq haqqında» qanunun layihəsini öz imzamla Milli Məclisə göndərdim.
Siz soruşa bilərsiniz ki, bəs bir il bundan öncə niyə belə etmədiniz? Çünki mən istəyirəm ki, fikir mübadiləsi
getsin. Heç kəsin fikrinə ayrı-seçkilik münasibəti bəsləmək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, mühafizəkar fikirli
adamlar özləri dərk etsinlər ki, artıq belə mühafizəkar fikirlərdən xilas olmaq lazımdır. Yəni mən o insanların
fikrinə zor etmək istəmirəm. Bu da demokratiyanın prinsiplərindəndir. Yəni demək istəyirəm ki, biz bu
qanunların vaxtında, Avropa standartlarına uyğun olaraq qəbul edilməsi üzərində işləyirik və çox işlər də
görülübdür. «Vəkillik haqqında» qanun da qəbul olunacaqdır. Bunlar hamısı bizim üçün yeni şeylərdir.
Mən sizə keçmiş tarixdən bir şey danışmaq istəyirəm. Mən Moskvada Baş nazirin birinci müavini və Siyasi
Büronun üzvü vəzifələrində işləyirdim. Brejnev vəfat edəndən sonra, Andropov rəhbərlik etdiyi zaman biz
sosialist sistemini bir az demokratikləşdirmək istəyirdik. Belə bir fikir meydana çıxdı ki, «Dövlət arbitrajı
haqqında» qanun qəbul etmək lazımdır, arbitraj müstəqil olmalıdır. Qərar qəbul olundu ki, bunun üçün bir
layihə hazırlansın. Baş nazirin birinci müavini, Siyasi Büronun üzvü kimi, məni də bu komissiyaya sədr təyin
etdilər. Mən Sovet İttifaqının ən hörmətli professorlarını – hüquqşünaslarını topladım. Layihəni hazırladıq. Bu
layihə həqiqətən sovet sistemi içərisində arbitraja çox böyük müstəqillik verirdi.
O vaxta qədər arbitraj Nazirlər Sovetinin tərkibində idi. Yəni bir nazirlik kimi Nazirlər Sovetinin tərkibində
idi. Biz isə onun statusunu dəyişdirdik ki, o, Nazirlər Sovetinin tərkibindən çıxmalıdır. Nazirlər Sovetində bunu
müzakirə edəndə həmkarlarımın hamısı mənim üstümə düşdü. Məni günahlandırdılar ki, niyə belə layihə təqdim
etmişəm. Deyirdilər ki, əgər arbitraj Nazirlər Sovetinə tabe olmasa, bizim işimiz pis gedəcəkdir.
Bir neçə ay mübahisə getdi. Mən və bir çox hüquqşünaslar çalışdıq ki, - mən Baş nazirin birinci müavini
idim, məndən savayı bir on nəfər də müavin var idi, - onların hamısını inandıraq ki, biz artıq o vəziyyətdən
çıxmalıyıq. O müqavimətlərə görə mən bu layihəni dörd ay təqdim edə bilmədim. Gəldim Andropovun yanına,
bu məsələni ona tövsiyə elədim. O, hamını topladı, bir-bir dinlədi. Dedi ki, siz düz demirsiniz, bu layihə düzdür.
Beləliklə, Sovetlər İttifaqının tarixində ilk dəfə «Dövlət arbitrajı haqqında» qanun qəbul olundu.
Yəni bununla onu demək istəyirəm ki, psixologiyada dəyişiklik birdən-birə getmir. İnsanların bir hissəsi
bunu tez qavrayır, o biri hissəsi isə qavraya, yaxud da köhnə sistemdən ayrıla bilmir. Belə vəziyyəti mən burada
da görürəm. Sizi bir daha əmin edirəm ki, biz bundan sonra da bütün qanunlarımızı Avropa Şurasının tələbləri
ruhunda yaradacağıq.
Cənab Klerfayt, siz Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində gördüyümüz işləri qiymətləndirdiniz. Siz
bilirsinizmi Azərbaycanda nə qədər qəzet çıxır? Nə Fransada, nə İtaliyada, nə də Belçikada o qədər qəzet
çıxmır. Burada hər həftə yeni bir qəzet meydana çıxır. Yəni «qəzet xəstəliyi» başlanıbdır. Əgər qəzetlərin sayı
artırsa, deməli, bu qəzetlərdə işləyən adamlar nə isə yazmalıdırlar. Biz imkan vermişik, nə istəyirlərsə, onu da
yazırlar. Doğru şeyi də yazırlar, düzgün, sağlam tənqid də olur. Amma yalanlar, uydurmalar, böhtanlar da olur.
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Bu təbiidir, cəmiyyətimiz bunu artıq öyrənir. Güman edirəm ki, bütün ölkələr də bunu beş il içərisində
öyrənməmişdir, buna uzun illər lazım olmuşdur. Arxayın ola bilərsiniz ki, Azərbaycanda mətbuat, söz azadlığı
tamamilə təmin edilir və ediləcəkdir. Jurnalistlər xüsusi status alıblar. Onların toxunulmazlıq statusu ölkənin
bütün vətəndaşlarınınkından yüksəkdir. Amma təbii ki, onlar da bundan sui-istifadə etməməlidirlər. Təəssüf ki,
elə faktlar da var. Ancaq bu prosesdir və biz bu proseslə gedirik.
Təşəkkür edirəm ki, amnistiya haqqında mənim son fərmanımı qiymətləndirirsiniz. Siz dediniz, artıq beşinci
dəfədir ki, mən amnistiya haqqında təşəbbüsdə bulunuram. Bundan əlavə, əfvlər haqqında bilavasitə fərmanlar
vermişəm. Son amnistiyaya görə 11 min adam cəza çəkməkdən azad olacaqdır. Bizdə hər 100 min nəfər hesabı
ilə həbsxanada olanların sayı MDB ölkələrinin hamısına nisbətən azdır.
Siz hamınız Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması məsələsinə toxundunuz. Bildirdiniz ki, bu,
Avropa Şurasına daxil olmaq üçün əsas şərtlərdən biridir. Bu təbiidir, siz istəmirsiniz ki, Avropa Şurasında birbiri ilə münaqişədə olan ölkələr olsun. Mən də tam belə fikirdəyəm.
Məsələn, siz bilirsiniz ki, bizim MDB təşkilatımız var. Keçmişdə Sovet İttifaqına daxil olmuş indiki müstəqil
dövlətlərdən 12-si MDB təşkilatına daxildir. MDB dövlətləri başçılarının görüşündə mən bir neçə dəfə
bildirmişəm ki, bizim bu təşkilat sağlam təşkilat olmaq üçün gərək öz daxilində olan münaqişələri ləğv etsin.
Əgər MDB-yə daxil olan 12 dövlətdən ikisi bir-biri ilə hərbi münaqişədədirsə, onda bu təşkilat normal təşkilat
ola bilməz. Təəssüf ki, MDB-yə daxil olan başqa dövlətlər buna fikir vermirlər.
Yəni bu problem mənə məlumdur. Mən də hesab edirəm ki, Avropa Şurasına daxil olan ölkələr gərək birbiri ilə münaqişədə olmasınlar. Ona görə də beş ildən artıqdır ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün
Ermənistanla danışıqlar aparırıq. Sülhə nail olmamağın səbəbi də təbii ki, Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv
mövqeyidir.
Ancaq buna baxmayaraq, bu barədə həm Minsk qrupu indi çox gərgin fəaliyyət göstərir, - Minsk qrupunun
həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransadır, - eyni zamanda bu il içərisində Ermənistan və
Azərbaycan prezidentlərinin bilavasitə təkbətək görüşləri olubdur. Bu görüşlərin ikisi İsveçrədə, sizin
vətəninizdə keçirilibdir. Biz birinci görüşü Vaşinqtonda keçirdik. Ondan sonra görüşü harada keçirmək
haqqında fikirləşəndə mən dedim ki, yaxşıolar İsveçrədə keçirək. İki dəfə İsveçrədə görüşdük. Bundan sonra da
görüşlərimiz olubdur. Mən İsveçrədə olmamışdım. Çox məmnunam ki, bu münasibətlə İsveçrəni də gördüm.
Cenevrə kantonunda da mənə bir saat bağışladılar. Mənim bir saatım vardı, onu on beş il idi daşıyırdım. Ondan
ayrılmaq istəmirdim. Bəzən də yaxşı işləmirdi. Amma mən onu çox sevirdim. Saatı mənə bağışladılar, əvvəlcə
fikirləşdim ki, bəlkə o qədər də yaxşı saat deyildir. Amma qoluma bağladım və görürəm ki, çox yaxşı işləyir.
Yəni məndə Cenevrədən yadigar da var.
Bizim bu danışıqlarımız nəticəsində hər iki prezident – həm Ermənistan prezidenti, həm də Azərbaycan
prezidenti belə bəyan etmişik ki, sülh əldə etmək üçün hər iki tərəf kompomislərə getməlidir. Mən bunu
İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşündə də öz nitqimdə bildirdim.
Cənab Bomel, çox məmnunam və təşəkkür edirəm ki, siz İstanbuldakı zirvə görüşündə mənim Cənubi
Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının yaradılması haqqında təklifimi bilirsiniz və bu gün onu yada
saldınız. Belə bir paktın yaranması həqiqətən çox zəruridir.
Mən orada həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına, həm Rusiyaya, həm Fransaya, həm də ATƏT-in başqa
üzvlərinə – Türkiyəyə, Gürcüstana, Ermənistana və ATƏT-in bu işdə maraqlı olan ölkələrinə müraciət etdim ki,
çox böyük əhəmiyyətə malik region kimi, Cənubi Qafqazda belə bir paktın yaranması həm bu ölkələr, həm də
bu ölkələrdə marağı olan ölkələr üçün çox vacibdir. Onun yaranması üçün isə, təbii ki, Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi ləğv olunmalı və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranmalıdır. Təbiidir ki, bu, beynəlxalq
hüquq normaları əsasında olmalıdır.
Mən bu gün sizə bəyan edirəm və xahiş edirəm Avropa Şurasına çatdırasınız ki, Azərbaycan Ermənistanla
olan münaqişənin yalnız sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşləri
bu barədə müəyyən imkanlar yaradıbdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya, ABŞ, Fransa öz
fəaliyyətlərini gücləndirməlidir və hamımız birlikdə bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail ola bilərik.
Mən sizin fikrinizlə razıyam ki, Azərbaycan və Ermənistan eyni zamanda Avropa Şurasına daxil
olmalıdırlar. Bəyan edirəm ki, Azərbaycan tərəfdən heç vaxt döyüşlər, müharibə başlanmayacaqdır. Biz bu
barədə Avropa Şurasına problem yaratmayacağıq.
Siz dediniz ki, Rusiyanın yaratdığı problem Avropa Şurasının işinə təsir edir. Münaqişə həll olunacaq,
məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq mümkündür və beləliklə, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan
Avropa Şurasının üzvü ola bilərlər.
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Hörmətli cənab Bomel, dostum prezident Şirakdan mənə çatdırdığınız salama görə təşəkkür edirəm.
İstanbulda prezident cənab Şirakla mənim görüşüm və çox yaxşı danışığımız oldu. O, Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün son zamanlar atılan addımları çox yüksək qiymətləndirir.
Təbiidir, o mənə bildirdi və hətta ATƏT-in zirvə görüşündəki çıxışında da dedi ki, əgər bu münaqişə həll
olunarsa, Fransa və bütün Avropa Birliyi bütün imkanlarını işğaldan azad edilmiş, dağılmış rayonların,
şəhərlərin bərpası üçün səfərbər edəcəkdir. Prezident Jak Şirakın bu barədəki fəaliyyətinə mən çox yüksək
qiymət verirəm, ümidlər bəsləyirəm. Çox məmnunam ki, bizim aramızda səmimi dostluq əlaqələri yaranıbdır.
Xahiş edirəm, mənim hörmət və ehtiramımı, salamımı prezident Jak Şiraka çatdırasınız.
Beləliklə, mən belə düşünürəm ki, bugünkü fikir mübadiləmiz həm sizin üçün, həm də bizim üçün çox
sərfəlidir. Ancaq çox təəssüf ki, cənab Rufi, siz dediniz ki, bir aydan sonra bu siyasətdən gedəcəksiniz. Təzəcə
tanış olmuşuq, ancaq gedirsiniz. Bəlkə biz Avropa Şurasına yazaq ki, sizi buraxmasınlar, biz etiraz edirik? Təbii
ki, bu, sizin öz işinizdir. Ancaq mənim xasiyyətim belədir ki, yeni dostlar qazananda onları itirmək istəmirəm.
V i k t o r R u f i: Cənab prezident, əgər izi versəydiniz, bu cür xoş sözlərdən sonra mən bir neçə kəlmə deyərdim.
Mən sizi Cenevrəyə dəvət edirəm. Cenevrəyə gəlin, mən sizi qarşılamağa həmişə hazıram. Sizdə çox gözəl bir
məqsəd var, – dünyada ən vacib məsələlərdən biri sülh axtarmaq məqsədidir.
Cənab prezident, icazə verin, həm nəticə, həm də son söz kimi bir neçə kəlməni diqqətinizə çatdırım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
V i k t o r R u f i: Cənab prezident, Siz bayaq söhbətiniz zamanı bir qanun layihəsindən danışarkən misal
çəkdiniz, daha doğrusu, bir hadisəni danışdınız. Yəni köhnə illə yeni arasında mübarizədən söhbət açdınız. Mən
Sizə deyim ki, hazırda bizim öz cəmiyyətlərimizdə, yəni bizdə də bu cür nümunələri həddən artıq çox göstərmək
olar. Bu qarşıdurma həmişə olub, var və bundan sonra da olacaqdır.
Bu gün səhər biz Azərbaycanın müxalifət nümayəndələri ilə görüşdük, söhbət apardıq. Onlar da öz
baxışlarını özlərinin düşündükləri kimi bizə çatdırmaq istədilər. Biz onları dinlədik. Mən Sizə demək istəyirəm
ki, bizim onlarla görüşə bilməyimiz, bunun üçün şərait yaradılmasının özü hər şeydən əvvəl onu göstərir ki, Siz
demokratiya yolundasınız.
Əlbəttə, müxtəlif tənqidlər, şikayətlər də eşitdik. Cənab prezident, onlar öz mövqelərini şərh edir, bizə
çatdırırdılar. Onların tərəfindən əsas narazılıq söz, mətbuat azadlığı barədə oldu. Bir də onlar yerli seçkilər, yəni
bələdiyyə seçkiləri haqqında danışdılar. İddiaları da bu idi ki, bələdiyyə seçkiləri guya həqiqi siyasi seçkilər
olmayacaq, yəni bunlar ədalətli deyildir. Bir də «Sara» televiziya kanalı ilə bağlı hadisəni bizə çatdırdılar.
Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı əsaslandırmaq istəyirdilər ki, Bakı kimi bir şəhər üçün mer nəzərdə tutulmur, sadəcə,
müxtəlif rayonların məsul şəxsləri nəzərdə tutulur. Parlament üzvlərindən birinin isə əsas fikri bu idi ki, informasiya
vasitələri ilə, yaxud parlamentdə, televiziya kanalları ilə iqtidardan olan deputatların biri ilə qarşı-qarşıya oturub mübahisə
aparmaq, mövqeləri tutuşdurmaq imkanı yoxdur. Təbii ki, biz bunların nə dərəcədə əsaslı olduğunu bilmirik və yoxlaya da
bilmirik, buna imkanımız yoxdur. Lakin Sizin tərəfdən bütün bunlara cavab kimi müəyyən təkliflər etmək lazımdır.
Cənab prezident, bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanın orqanları ilə Beynəlxalq
Qızıl Xaç Cəmiyyəti arasında anlaşılmazlıq var. Yəqin ki, bunlara da aydınlıq gətirmək lazımdır. Mən bunların
mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu, razılaşmamağın, eyni fikrə gəlməməyin əsasının nə olduğunu dəqiq
bilmirəm.
Sonda söylədiklərimin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, sizə bildirəm – burada olduğumuz müddətdə biz
bütün tərəfdaşlarımızla hərtərəfli söhbət etdik, hamı ilə dil tapdıq. Sağ olun. Bizim burada gördüyümüz işlərin
tam olması üçün müxalifətlə də görüşmüşük, onlarla da söhbətimiz olubdur. Amma demək istəyirəm ki,
ümumiyyətlə, bütün ölkələrdə müxalifət var. Hansı ölkə olur-olsun, müxalifətlə söhbət zamanı tənqid də,
şikayət də eşidəcəksiniz. Sadəcə olaraq, mənim də deməyim o idi ki, bizim burada gördüyümüz işlər haqqında
təsəvvürünüz tam olsun.
Cənab prezident, mən bugünkü görüşümüzü elə söhbətimizin mahiyyətinə uyğun olan xoş bir ahənglə də
bitirmək istəyirəm. Mən buraya gələndə çox fikirləşdim ki, özümlə İsveçrə şokoladı, yoxsa saatı götürüm?
Nədənsə şokolad üzərində dayandım və indi görürəm ki, çox düz eləmişəm. Mən Sizin üçün xüsusi olaraq
şokolad qutusu sifariş verib hazırlatdırdım. İndi də onu Sizə təqdim etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, çox gözəl hazırlanıbdır. Bunu nəvələrimlə yeyəcək və sizi yad edəcəyik.
Təşəkkür edirəm.
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AVROPANIN YERLİ VƏ REGİONAL HAKİMİYYƏTLƏR KONQRESİNİN NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
10 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz, mən sizi salamlayıram. Siz Azərbaycanda ilk dəfə
keçirilən bələdiyyə seçkilərinin müşahidəçisi olacaqsınız. Bu, bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycanda
bələdiyyə seçkiləri ilk dəfə keçirilir. Güman edirəm ki, son 4-5 ayda aparılan işlər nəticəsində vətəndaşlarımız
bələdiyyə seçkiləri haqqında lazımi qədər təsəvvür əldə edə biliblər. Dünən Mərkəzi Seçki Komissiyasının
məlumatı elan olundu. Oradan göründü ki, vətəndaşlar bu seçkilərdə iştirak etmək üçün böyük fəallıq
göstərirlər. Bu, çox yaxşı haldır. Biz arzu edirik ki, seçicilər də belə fəallıq göstərsinlər, səs verməyə gəlsinlər və
beləliklə də, seçkilər baş tutsun. Yenə də deyirəm, biz birinci dəfədir ki, bələdiyyələrə seçki keçiririk. Ancaq
bizim demokratik seçkilər keçirmək təcrübəmiz vardır. Güman edirəm ki, bu seçkini də keçirə biləcəyik və siz
də bizə yardım edəcəksiniz.
Mən güman edirəm ki, siz təkcə müşahidəçi kimi yox, eyni zamanda bizə kömək etmək məqsədi ilə
gəlmisiniz. Buyurun, sizi dinləyirəm.
A l a n L o y d: (Böyük Britaniyanın Suonsi şəhər və qraflıq bələdiyyəsinin üzvü - nümayəndə heyətinin
rəhbəri) Cənab prezident, səmimi, hərarətli salamlarınıza görə çox sağ olun.
Doğrudur, biz buraya dekabrın 12-də keçiriləcək seçkilər üçün gəlmişik. Lakin mən eyni zamanda,
Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin nümayəndə heyətinin üzvü kimi sizin ölkədəyəm və
bu sahəyə nəzarət edirəm. Bu işdə mənim çox yaxşı bir yardımçım vardır. O, Türkiyənin Ankara Universitetinin
professoru cənab Ruşen Keleşdir.
Cənab prezident, biz yaxşı dərk edirik ki, Sizin ölkəniz Avropa Şurasına üzv qəbul olunmağın
astanasındadır. Əlbəttə ki, bu şuraya üzv qəbul olunmağın əsas şərtlərindən biri də yerli özünüidarəyə dair
Avropa Xartiyasının tələblərini tam yerinə yetirməkdən ibarətdir.
Bazar günü keçiriləcək seçkilər uzun sürən prosesin yalnız bir hissəsidir. Biz burada gördüyümüz böyük
ruh yüksəkliyinə əsasən qətiyyətlə deyə bilərik ki, siz bu sahədə də böyük nailiyyətlər əldə edəcəksiniz.
Məlum olduğu kimi, Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi ümumiyyətlə Avropa
Şurasının qanadlarından biridir. Biz yerli demokratik seçkilərə nəzarət edirik və ümid edirik ki, demokratik
seçkilər nəticəsində seçilmiş yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri çox tezliklə Strasburqa gələcək və
bizim bütün fəaliyyətimizin iştirakçısı olacaqlar. Biz tam dərk edirik ki, demokratiya bir gecənin içərisində baş
vermir.
Seçki demokratiyaya doğru bir addımdır. Biz ümid edirik ki, seçkidən sonra, yaxud gələcəkdə də yerli
hökumətlərin işinə nəzarət edəcəyik. Məlumdur ki, sizin ölkə Avropa Şurasına üzv qəbul olunmağa lap
yaxındır. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan tezliklə Avropa Şurasının üzvü olacaqdır. Sizin ölkə Avropa
Şurasının üzvü olduqdan sonra da bizim nəzarətimiz davam edəcəkdir. Çünki biz yerli özünüidarəyə dair
Avropa Xartiyasını imzalayan bütün yerli hökumətlərdən müvafiq iş tələb edirik.
Cənab prezident, bizə məlumdur ki, Azərbaycanda qanunlar dəyişir, tənzimləmələrə yeni nəfəs verilir.
Yerli hökumətlərin xüsusi əhəmiyyətə malik olan rolu müvafiq səviyyəyə çatdırılmalıdır. Bizim indiyədək
söhbət etdiyimiz bütün adamlar - həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi şəxslər bizdə ümid doğurublar. Biz əminik ki,
bu seçkilər yaxşı səviyyədə keçiriləcəkdir.
Cənab prezident, yenə də deyirəm, sizin ölkəniz tezliklə Avropa Şurası ailəsinə daxil olacaqdır. Əminik
ki, yerli demokratik idarəetmə orqanları da işlərini müvafiq səviyyədə quracaq. Avropa Xartiyasını
imzalayacaqlar və biz ümumi bir ailədə xoşbəxt yaşayacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çox məmnunam ki, siz ölkəmizdəki vəziyyətlə çox qısa bir zamanda
yaxından tanış olmusunuz və müəyyən qədər müsbət fikirlər söylədiniz. Bu ümidlərinizə, arzularınıza,
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunması haqqında dediyiniz sözlərə görə də sizə təşəkkür edirəm.
Yaxşı bilirik ki, Avropa Şurasına daxil olmaq eyni zamanda üzərimizə yeni böyük məsuliyyət götürmək
deməkdir. Məsələn, indiyə qədər Azərbaycanda bələdiyyələr olmamışdı, bu sahədə bizim məsuliyyətimiz də
yox idi. İndi seçkilər keçiriləcək, bələdiyyələr yaranacaq, şübhəsiz ki, bələdiyyələrin iş səviyyəsi Avropa
Şurasında və başqa beynəlxalq təşkilatlarda müəyyən qədər qiymətləndiriləcək və bu da Azərbaycana olan
münasibətə təsir göstərəcəkdir. Amma biz bu çətinliklərə özümüz cəsarətlə giririk, Avropa Şurasının qapısını üç
ildir döyürük və istəyirik ki, bu qapı açılsın. Başa düşürük ki, bu, bizim məsuliyyətimizi daha da artıracaqdır.
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Yəni biz bunların hamısını şüurlu edirik. Çünki biz Avropa Şurasının tam bərabər hüquqlu üzvü olmaq, öz
işimizi Avropa standartlarına yaxınlaşdırmaq istəyirik, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qururuq. Bu yol nə
qədər çətin olsa da, bizim üçün o qədər də vacibdir, lazımlıdır.
Avropa Şurasının üzvü olmaq bizə kömək edəcəkdir. Çünki bir tərəfdən, məsuliyyətimizi özümüz daha da
qaldıracağıq, digər tərəfdən, Avropa Şurasının üzvü kimi ölkəmizdə hansısa nöqsan olsa, həmin şura buna
diqqət yetirəcək və dövlət, hakimiyyət orqanlarımız da çalışacaqlar ki, o nöqsanlara yol verməsinlər. Güman
edirəm ki, bunlar düzgün istiqamətdə gedən işlərdir.
Mən məmnunam ki, siz bu sahədə təcrübəli adamlarsınız. Mən heç də böyük illüziyada deyiləm. Çünki
bu, ilk dəfə keçirilən seçkilərdir. Mən 30 dəqiqə bundan əvvəl, bələdiyyələrə seçkilər münasibətilə respublika
televiziyası və radiosu vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşlarına müraciətimi yazdırdım, axşam onu verəcəklər.
Mən xalqa, bütün vətəndaşlara müraciətlə birincisi, onu xahiş etdim ki, seçkilərdə fəal olsunlar, ikincisi,
seçkilər tam sərbəst, azad, aşkar keçirilsin, insanlar öz istədikləri namizədlərə səs versinlər. Yerli icra
hakimiyyəti orqanları, ümumiyyətlə, icra hakimiyyəti, dövlət orqanları seçki komissiyalarının işinə müdaxilə
etməsinlər. Özlərinin müdaxilə etməməsi azdır, başqa müdaxilə hallarının da qarşısını alsınlar.
Mən bir çox arzularımı bildirdim. Əgər vaxtınız olsa televiziyada baxa bilərsiniz. Ümumi məqsədimiz
odur ki, biz demokratiya yolunda böyük bir addım ataq.
Mən dedim, illüziyaya qapılmıram. Ona görə ki, hesab etsəm, biz bələdiyyə seçkilərini Avropa
standartları səviyyəsində keçirə bilərik, bu, bir az çətin olacaqdır. Mənə məlumat veriblər ki, Bakıda hər bir
rayon bələdiyyəsinə 70-80 namizəd var, amma 19 adam seçilməlidir. Oturub fikirləşdim, mən seçki kabinəsinə
girəndə necə edəcəyəm ki, bu 70 adamdan 19-nu seçib səs verim. Bu, əvvəlki seçkilər deyil ki, orada 3-4-5
namizəd var idi. İndi gərək 70 namizəddən 19-na səs verəsən. Bunun özü də problemdir. Mən fikirləşdim, bəlkə
bu bülletenləri əvvəldən paylasınlar, insanlar fikirləşdikdən sonra seçki kabinəsinə girsinlər. Amma bu da
mümkün deyildir. Bir də ki, bu insanların hamısını axı, hamı tanımır. Məsələn, mən çox adamları tanıyıram.
Amma yaşadığım rayonda 70 namizəddən ola bilər, 5-6 nəfəri tanıyım, qalanları tanıya bilməyəcəyəm. Buna
görə də bu, çox çətin prosesdir. Siz bu işlə illərlə, on illərlə məşğulsunuz. Ona görə də bu, artıq sizin üçün adi
bir məsələdir, bizim üçün isə yenidir. Amma bu o demək deyil ki, biz bunu etməməliyik. Biz bunu etməliyik ki,
öyrənib gəlib sizin səviyyəyə çataq. Hesab edirəm ki, bu, sizin köməyinizlə mümkündür.
Məqsədimiz odur ki, seçkilər demokratik, sərbəst, aşkar keçsin. Kimin seçilib-seçilməməsi bizim üçün
heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Amma şübhəsiz, hər bir bələdiyyənin ərazisində yaşayan insanlar kimi
seçdiklərini bilməlidirlər və inanmalıdırlar ki, həmin adamlar yerli idarəetmə orqanlarında səmərəli fəaliyyət
göstərəcəklər.
Güman edirəm ki, bizim indiyədək gördüyümüz işlər bələdiyyələrə seçkilərin keçirilməsini təmin
edəcəkdir. Seçiciləri bu seçkilərlə tanış etmək üçün televiziya və qəzetlər vasitəsilə çoxlu verilişlər, materiallar
verilibdir. Mən özüm də bəzən çox şeyləri televiziyadan öyrənirəm. Çünki onlar bu məsələni çox yaxşı izah
edirlər. Yəni bu işləri Mərkəzi Seçki Komissiyası təşkil edir. Amma bu məsələləri sadə izah edəndə adam çox
şeyi yaxşı öyrənir.
Beləliklə, biz bu seçkiləri iki gündən sonra sizinlə birlikdə keçirməliyik. Təbiidir ki, Avropa Şurasının da
qapısı Azərbaycan üçün açılmalıdır və yerli bələdiyyələrin nümayəndələri də oraya gələcəklər.
A l a n L o y d: Cənab prezident, demokratiyanın həyata keçirilməsi də, onun həyata keçirildiyinin
sezilməsi də çox vacibdir. Bizə namizədlərin olması, onların hansısa normalara cavab verməsi barədə çoxlu
suallar verirlər. Mən öz təcrübəmdən görmüşəm ki, biz siyasətçilərdənsə adi camaat, seçicilərin özləri onlara
necə adam lazım olduğunu daha yaxşı bilirlər.
Cənab prezident, demokratiya elə bir vasitədir ki, o, insanlara öz qərarlarını qəbul etməyə, istədikləri
adamları seçməyə imkan verir. Biz siyasətçilər həmin adamlarla razılaşa da bilərik, yaxud onlara qarşı çıxa da
bilərik. Lakin hər şey seçicilərin öz əlindədir. Mən ümid edirəm ki, rəhbərlik etdiyiniz ölkənin bütün
vətəndaşları bu imkandan istifadə edəcək, seçki məntəqələrinə gedəcək və öz nümayəndələrini seçəcəklər.
Cənab prezident, bazar günü keçiriləcək seçki çox vacib bir seçkidir. O, yerli özünüidarə orqanlarının
seçkisidir ki, bu da insanlara ən yaxın olan hakimiyyət formasıdır.
Cənab prezident, mənim ölkəmin, o cümlədən Avropa Şurasının üzvü olan başqa ölkələrin təcrübəsindən
məlumdur ki, digər seçkilərdə seçilmiş adamların bir çoxu öz vaxtlarını əsas etibarilə parlamentdə, paytaxtda
keçirirlər. Yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri isə öz vaxtlarının ildə 52 həftəsini, yaxud 365 gününü
onları seçmiş adamlarla birlikdə öz ərazilərində keçirirlər. Yəni onların başqa işlərə vaxtı olmur. Bazar günü bu
seçkilərin ilk mərhələsidir. Əsas iş ondan sonra başlayacaqdır. Yəni yerli hakimiyyət orqanlarına seçilmiş
nümayəndələrə cavabdehlik və hakimiyyət üçün hüquqlar veriləcəkdir. Əsl iş də bundan sonra başlayacaqdır.
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Cənab prezident, yerli hakimiyyət orqanlarına kifayət qədər hüquqlar və cavabdehlik verilməlidir ki, onlar
öz ərazilərində müvafiq xidmətləri həyata keçirə bilsinlər. Bu xidmət növləri yerli hakimiyyətlərin özləri
istədikləri xidmət növləri deyil, onları seçmiş adamlara gərəkli olan xidmət növləri olmalıdır. Elə bilirəm, bu
haqlar verildikdən sonra ölkədə müvafiq qanunlar tənzimlənməlidir ki, yerli hakimiyyət orqanları bu
hakimiyyətlərini qanun çərçivəsində həyata keçirə bilsinlər.
Cənab prezident, mən Sizin diqqətinizi bir məsələyə də cəlb etmək istəyirəm. Yeni seçilmiş adamların
təhsil alması, həm də düzgün təhsil alması çox vacibdir. Yəni onlar müvafiq qanunlara uyğunlaşmalı, tabe
olmalıdırlar. Məlumdur ki, seçiləcək adamların hamısı bu işdə yeni adamlar olacaqlar. Mən onların təhsil alması
üçün sizə və hökumətinizə müraciət, xahiş etmək istəyirəm. Biz isə öz növbəmizdə onların təhsil alması üçün
hansı yardım lazımdırsa, onu etməyə hazırıq.
Bizə məlumdur ki, Azərbaycan parlamentində müəyyən qanunlar qəbul edilmək üzrədir. İndi parlamentdə
həmin qanun layihələrinə baxılır. Bu qanun layihələri ilə biz də tanışıq, onlar bizim də çox xoşumuza gəlibdir.
Lakin çox vacibdir ki, yerli hökumətlər bu qanunlarla işləsinlər. Onlar gələcəkdə də bu qanunlarla işləməli
olacaqlar. Yenə də deyirəm, yeni seçiləcək adamların təhsil alması və seçicilərin ümidlərini doğrultması çox
vacibdir.
Bu seçkinin demokratik şəraitdə keçirilməsi çox vacibdir. Məlumdur ki, seçiləcək bu adamlar 3-4 il
müddətində, yəni növbəti seçkilərədək seçicilərin ümidini doğrultmalıdırlar. Ola bilər, onlar növbəti dəfə bir
daha seçilsinlər, yaxud seçilməyə namizəd olsunlar. Ona görə də onların təhsil almasına diqqət yetirməyinizi
xahiş edirəm.
Cənab prezident, yenə də deyirəm, biz bunların hamısının bir gecədə həll olunması illüziyasına
qapılmırıq. Biz başa düşürük ki, müəyyən bir keçid dövrü olacaqdır, icra hakimiyyətləri ilə yerli hakimiyyətlər
arasında iş qurulması üçün vaxt tələb ediləcəkdir. Lakin biz Azərbaycanda müşahidə etmişik ki, icra
hakimiyyətlərinin bəziləri bu işə çox böyük ruh yüksəkliyi ilə yanaşırlar, bu seçkilərdə fəal iştirak etmək
fikrindədirlər. Bazar günü biz bu işdə sizə kömək edəcəyik. Amma bizim əsas köməyimiz bazar günündən sonra
olacaqdır.
Mən ümid edirəm ki, bu seçkilər açıq, səmimi şəraitdə keçəcəkdir, biz isə geri qayıtdıqdan sonra müsbət
bir raport yazacağıq. Bizim raportumuz Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına, Nazirlər Şurasına təqdim
ediləcəkdir. Bu raportu oxuyandan sonra hamı razılaşacaq və deyəcək ki, Azərbaycan Avropa Şurasına xoş
gəlibdir. Kaş həmin gün tezliklə gəlsin!
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, çox dəyərli fikirlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Həm seçkinin
keçirilməsi, həm də xüsusən, seçki başa çatdıqdan sonra bələdiyyələrin əməli fəaliyyəti haqqında sizin
tövsiyələriniz çox əhəmiyyətlidir. Siz dediyiniz kimi, həqiqətən əsas iş bələdiyyələr seçiləndən sonra
başlayacaqdır. Bu sahədə sizin yardımınıza çox böyük ehtiyacımız olacaqdır. Məmnunam, siz bunu indi bəyan
edirsiniz ki, bizə hər cür kömək göstərəcəksiniz. Belə olan halda biz nəinki bələdiyyələri uğurla seçə bilərik,
eyni zamanda gələcəkdə onların işlərini daha da yaxşı təşkil edə bilərik.
Mən onların təhsil alması barədə sizin fikirlərinizlə tam razıyam. Görünür, bunun üçün xüsusi bir proqram
təşkil olunmalıdır. Biz sizin tövsiyələrinizi, təcrübənizi nəzərə alaraq, onları həqiqətən təhsilləndirməliyik. Bir
sözlə, bizim əməkdaşlığımız uzun müddət davam edəcəkdir.
Bugünkü fikirlərinizə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, bizim əməkdaşlığımız gələcəkdə
də uğurlu olacaqdır. Sağ olun.
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12 DEKABR - BƏLƏDIYƏ SEÇKİLƏRİ İLƏ ƏLAQƏDAR XALQA MÜRACİƏTİ
10 dekabr 1999-cu il
Əziz həmvətənlər, bacılar, qardaşlar!
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları!
İki gündən sonra - dekabr ayının 12-də Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcəkdir. Bələdiyyə
seçkiləri Azərbaycanda ilk dəfə aparılır. Bələdiyyələrin yaranması və onlara seçkilər keçirilməsi barəsində
1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın qəbul etdiyi ilk Konstitusiyada müvafiq müddəalar öz əksini tapıbdır. Buna
görə də bələdiyyələrin təşkil olunması və onun üçün seçkilərin keçirilməsi ən öncə Azərbaycan
Konstitusiyasının əsasındadır və Konstitusiyanın müddəalarının həyata keçirilməsini göstərir.
Eyni zamanda son 4 ay ərzində bələdiyyələr haqqında, bələdiyyələrə seçkilər haqqında, bələdiyyələrin
səlahiyyətləri və vəzifələri haqqında bir neçə qanunlar qəbul olunubdur. Beləliklə, bələdiyyə seçkilərini
keçirmək üçün lazımi işlər görülübdür.
Dünən axşam Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki prosesi haqqında, bələdiyyə seçkilərinə aparılan hazırlıq
haqqında televiziya ilə geniş məlumat veribdir. Bu məlumat bu gün mətbuatda da dərc olunubdur. Bu
məlumatdan görünür ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə vətəndaşlar tərəfindən çox böyük maraq, çox
böyük həvəs göstərilir və böyük fəallıq nümayiş etdirilir. Bu, çox sevindirici haldır. Onu demək istəyirəm ki,
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin əsasını təşkil edən - ölkəmizdə
demokratik seçkilərin keçirilməsidir.
Bildiyiniz kimi, biz artıq 1995-ci ildə tam demokratik prinsiplər əsasında parlament seçkiləri keçirmişik.
1998-ci ildə prezident seçkiləri keçirilibdir. Bu sahədə xeyli təcrübə əldə olunubdur.
Ancaq bələdiyyə seçkiləri o seçkilərdən fərqlənir. Ona görə ki, bu, daha da kütləvi təşkilatların yaranması
üçün keçirilən seçkilərdir. Vətəndaşların fəallığı və qeydə alınmış namizədlərin sayı, bələdiyyələrin sayı məhz
onu göstərir ki, həqiqətən bələdiyyələr Azərbaycanın hər guşəsini əhatə edən yerli özünüidarəetmə orqanları
kimi kütləvi xarakter daşıyırlar. Beləliklə, seçkilər də əvvəlki seçkilərə nisbətən daha da kütləvidir. O mənada
ki, bələdiyyələrin sayı çoxdur və bir də, bələdiyyələrə seçilmək üçün özünü namizəd göstərmiş və müvafiq seçki
komissiyaları tərəfindən qeydə alınmış vətəndaşların sayı həddindən çoxdur.
Məsələn, mən verilən məlumatlarla tanış oldum. Bakının rayonlarında, - hansında ki, bir bələdiyyə
olacaqdır, - 19 nəfər bələdiyyə üzvü nəzərdə tutulduğu halda, 60-70, bəlkə də 80 namizəd göstərilibdir. Təbiidir
ki, bu, insanların həm marağını, həm həvəsini göstərir, həm də seçicilər üçün, vətəndaşlar üçün özləri istədiyi
adamı seçib ona səs verməyə imkan yaradır.
24 siyasi partiya bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün öz namizədlərini verib və onların
namizədlərinin əksəriyyəti də qeydə alınıbdır. Bu da, demək olar ki, qeydə alınan namizədlərin bir çox hissəsini
təşkil edir. Digər hissəsi isə bitərəf vətəndaşlardır, onlar özləri öz namizədliklərini veriblər.
Bu mənzərə də təbiidir. Çünki Azərbaycanda partiyalar mövcuddur, amma çoxu kiçik partiyalardır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində siyasiləşmə, partiyalaşma prosesi hələ özünün ilk dövrünü yaşayır.
Ancaq bununla bərabər, hesab edirəm, bu, müsbət haldır ki, 24 siyasi partiya öz namizədlərini, nümayəndələrini
verib və qeydə alınıblar. Demək, bələdiyyə seçkilərində iştirak edəcəklər.
Beləliklə, hazırlıq işləri görülübdür. İndi əsas vəzifə dekabr ayının 12-də seçkiləri keçirməkdən ibarətdir.
Bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanda gedən demokratikləşmə prosesinin böyük bir hissəsi, böyük bir qoludur.
Demokratik, hüquqi dövlət, dünyəvi dövlət qurmaq prosesinin böyük bir hissəsi, böyük bir sahəsidir. Qeyd
etdiyim kimi, biz bunu ilk dəfə keçiririk. Beləliklə, biz Azərbaycanda qeyri-dövlət, tam müstəqil yerli
özünüidarəetmə orqanları yaradırıq. Bu, həm demokratiyanın inkişafı deməkdir, eyni zamanda ölkəni idarə
etməkdə vətəndaşlarımıza imkanlar yaranmasının göstəricisidir. Əgər bələdiyyə seçkiləri uğurla keçirilsə, əgər
bələdiyyələrə həqiqətən, hər bir bölgədə fəaliyyət göstərib xalqa xidmət etmək arzusunda olan insanlar seçilsə
və bu insanlar həqiqətən, bələdiyyə üzvü olaraq xalqımıza yaxşı xidmət göstərə bilsə, təbiidir ki, bu, bizim
ölkəmizin inkişafında çox böyük rol oynayacaq və dövlətin qarşısında duran vəzifələrin bir qismini bələdiyyələr
öz üzərinə götürəcəkdir.
Ona görə də bu, indi çox mühüm bir mərhələdir. Biz bu mərhələyə gəlib çatmaq üçün böyük yol
keçmişik. Ancaq mənə belə gəlir ki, əsas işlər qarşıdadır. Bunun üçün də bələdiyyələrə seçkilər çox uğurlu
olmalıdır.
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Qeyd etdim, bir də demək istəyirəm, bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanda demokratiyanın inkişafının
göstəricisidir. Ancaq bu, o vaxt həqiqi göstərici ola bilər ki, seçkilər tam demokratik şəraitdə, sərbəst şəraitdə
keçirilsin, insanlar öz arzularını, istəklərini sərbəst ifadə edə bilsinlər və bunlar səsvermədə öz əksini tapa bilsin.
Mən xalqa müraciət edərək, birincisi, vətəndaşlarımızı, seçiciləri seçkilərdə fəal iştirak etməyə dəvət
edirəm. Təbiidir ki, seçkidə iştirak etmək, yaxud iştirak etməmək hər bir vətəndaşın şəxsi hüququdur. Ancaq
eyni zamanda hər bir vətəndaş Konstitusiyanın ona verdiyi hüquqdan istifadə etməli, kənarda qalmamalıdır.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycanda demokratiyanın
yaranmasında, dövlət quruculuğu prosesinin yaranmasında indiyə qədər fəal iştirak etdikləri kimi, yerli
idarəetmə orqanlarının yaranması üçün keçirilən bələdiyyə seçkilərində də fəal iştirak edəcəklər.
Bələdiyyə seçkilərini yaradılmış seçki komissiyaları aparacaqdır - məntəqə seçki komissiyaları və ərazi
seçki komissiyaları. Mərkəzi Seçki Komissiyası salədcə, buna ümumi rəhbərlik edir. Amma əsas səlahiyyətlər
ərazi seçki komissiyalarının və məntəqə seçki komissiyalarının üzərindədir.
Verilən məlumatlara görə, bu seçki komissiyaları yaxşı təşkil edilib, demokratik şəraitdə təşkil olunubdur,
demokratik prinsipləri əks etdirir. Bu komissiyalar əhalinin bütün təbəqələrini, o cümlədən siyasi partiyaları
təmsil edirlər. Yəni onlar komissiyalarda təmsil olunurlar.
Beləliklə, indiyə qədər görülən işlər nəticəsində məntəqə, ərazi seçki komissiyalarının bu seçkiləri uğurla
və tam demokratik aparmaq üçün bütün imkanları var. Təbiidir ki, nəticə həm seçicilərin fəallığından, həm
sərbəst səs vermələrindən, həm də seçki komissiyalarının seçkiləri yaxşı təşkil etməsindən asılı olacaqdır. Mən
ümid edirəm ki, bizim vətəndaşlarımız çalışacaqlar bu vəzifələri də layiqincə yerinə yetirsinlər.
Bir də qeyd edirəm ki, bizim dövlət quruculuğu prosesində demokratiya, demokratiyanı inkişaf etdirmək
üçün sərbəst, azad seçkilər xüsusi yer tutur. Biz son illər seçkilərin keçirilməsində yaxşı nəticələr əldə etmişik,
yaxşı təcrübə də əldə etmişik.
Təbiidir ki, keçmiş seçkilərdə nöqsanlar da olub, pozuntular, qüsurlar da olubdur. Bunlar da təbiidir.
Çünki dövlət müstəqilliyi əldə ediləndən sonra Azərbaycanda seçkilərin demokratik şəraitdə keçirilməsi
vətəndaşlar üçün yeni bir hadisə, yeni bir haldır. Vətəndaşlarımız uzun illər, onilliklərlə seçkilərdə keçmiş
sistem əsasında iştirak ediblər. Ona görə də insanların demokratik seçkilərin keçirilməsinə alışması və hər bir
vətəndaşın seçkilərə həqiqətən maraq göstərməsi, demək, öz dövlətinə, öz dövlət orqanlarına, özünün seçilmiş
nümayəndələrinə maraq göstərməsi çox vacib bir haldır.
Hesab edirəm ki, biz son illər keçirdiyimiz seçkilər nəticəsində xeyli təcrübə əldə etmişik. Mənim arzum,
istəyim ondan ibarətdir ki, əldə edilmiş təcrübədən həm seçki komissiyaları tərəfindən səmərəli istifadə olunsun,
həm də bizim vətəndaşlarımız, seçicilər əvvəlki seçkilərdən də fərqli olaraq bu seçkilərdə birincisi, daha fəal
iştirak etsinlər, ikincisi, öz fikirlərini sərbəst, azad ifadə etsinlər.
Ancaq bunu təmin etmək üçün eyni zamanda seçkilərə kənardan müdaxilələrin də qarşısı alınmalıdır. Mən
qeyd etdim ki, seçkiləri yalnız və yalnız seçki komissiyaları keçirirlər. Ona görə də icra orqanlarının və müxtəlif
dövlət orqanlarının seçki prosesinə qarışması, müdaxilə etməsi qətiyyən yolverilməzdir. Mən bunu xüsusi
vurğulayıram və bütün icra orqanlarına, dövlət orqanlarına bir də xəbərdarlıq edirəm ki, onlar seçki prosesinə
müdaxilə etməməli, qarışmamalıdırlar və belə halların qarşısını özləri vaxtında almalıdırlar.
Onların vəzifəsi bundan ibarətdir. Əgər biz buna nail ola bilsək, hesab edirəm ki, demokratiyanın
inkişafında böyük bir addım ata biləcəyik.
Seçkiləri müşahidə etmək üçün müşahidəçilər gəliblər. Beynəlxalq təşkilatlardan gəliblər, ayrı-ayrı
ölkələrdən parlament üzvləri gəliblər və bu gün də gələcəklər. Bu, bizim üçün çox əhəmiyyətli bir haldır. Çünki,
birincisi, bu beynəlxalq müşahidəçilərin varlığı seçki komissiyalarında işlərin tam demokratik şəraitdə
aparılması üçün, necə deyərlər, müəyyən qədər faktor rolu oynayır. Amma ikinci tərəfdən də, müşahidəçilər öz
müşahidələri ilə seçkilərin demokratik, azad, sərbəst keçirilməsinə mənən yardım edəcəklər.
Təbiidir ki, onlar müşahidə edərək, Azərbaycanda seçkilərin hansı səviyyədə keçirilməsi haqqında sonra
öz fikirlərini bildirəcəklər. Bizim üçün də çox vacibdir ki, bu fikirlər müsbət olsun.
Ancaq biz seçkiləri müsbət qiymət almaq üçün keçirmirik. Biz özümüz demokratiyanı, sərbəst seçkiləri
Azərbaycanın dövlət quruculuğunun strateji yolu kimi qəbul edərək və nəzərə alaraq bu seçkilərin tam
demokratik, sərbəst, azad keçirilməsinə nail olmalıyıq. Əgər belə olarsa, təbiidir ki, seçkilərin nəticəsinə görə də
beynəlxalq təşkilatlarda, ayrı-ayrı ölkələrdə onların müşahidəçiləri vasitəsilə Azərbaycanda demokratiyanın
bugünkü səviyyəsi haqqında daha da dolğun, düzgün və daha da ədalətli fikir formalaşacaqdır.
Bizim ölkəmiz demokratiya yolu ilə gedən ölkədir, hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu prosesi aparan
ölkədir. Biz bu yolda çox işlər görmüşük. Ancaq hələ qarşımızda duran vəzifələr və görüləsi işlər də çoxdur.
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Azərbaycanda hər bir seçki prosesi insanları, vətəndaşları demokratiya prinsiplərinə daha da
yaxınlaşdırmalıdır. Yəni demokratiya prinsipləri insanların daxili mənəviyyatı olmalıdır. Onların üzərində bir
vəzifə kimi yox, onlara bir tapşırıq kimi yox, insanların özlərinin daxili mənəviyyatının tərkib hissəsi olmalıdır.
Belə olan şəraitdə biz gələcəkdə də Azərbaycanda demokratiyanı sürətlə inkişaf etdirə bilərik. Əmin olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, bələdiyyə seçkiləri bu barədə bizim üçün mərhələ olacaq və yaxşı nəticələr verəcəkdir.
Mənim arzum, istəklərim bundan ibarətdir.
Qeyd etmək istəyirəm ki, bələdiyyə seçkilərinin uğurla keçirilməsi Azərbaycanda yerli idarəetmə
orqanlarının yaranmasını müəyyən edəcəkdir, yaranmasını təşkil edəcəkdir. Yerli idarəetmə orqanları isə
yerlərdə onların səlahiyyətləri çərçivəsində, qanun çərçivəsində çox işlər görə bilərlər. Beləliklə, onlar dövlətin
də gördüyü işlərin böyük bir hissəsini öz üzərlərinə götürəcəklər, dövlətin də yükünü müəyyən qədər
yüngülləşdirəcəklər. Ona görə bələdiyyələrin seçilməsi, onların təşkil edilməsi, gələcək fəaliyyəti bizim
cəmiyyətimiz üçün, dövlətimiz üçün və hər bir vətəndaş üçün çox vacibdir.
Şübhəsiz ki, seçkilər zamanı, ola bilər, səhvlər də buraxılsın, qüsurlara da yol verilsin, pozuntular da
olsun. Bunun nəticəsində bələdiyyələrə seçilmək üçün öz namizədliyini göstərmiş vətəndaşlar narazılıqlarını
bildirə, şikayət edə bilərlər. Mən birinci növbədə seçki komissiyalarına müraciət edirəm ki, onlar hər bir
namizədin şikayətinə, narazılığına dərhal reaksiya versinlər, baxsınlar və ədalətli qərar qəbul etsinlər.
Əgər vətəndaşlar bunlara nail ola bilməsələr, təbiidir ki, onlar bizim məhkəmələrə müraciət edə bilərlər.
Mən bütün məhkəmələrə müraciət edərək onlardan xahiş edirəm ki, bələdiyyə seçkiləri günü və ondan sonrakı
günlərdə - bələdiyyə seçkiləri nəticələrinin yekunlaşması prosesində onlara daxil olmuş hər bir şikayətə
birincisi, vaxtında baxsınlar, ikincisi də ədalətli baxsınlar. Bu seçkilərdə ədalətin təmin olunması bizim üçün hər
şeydən üstündür. Hər şeydən üstündür! Çünki biz ədalətli bir cəmiyyət yaradırıq. İstəyirik ki, hər yerdə ədalət
olsun, hər yerdə düzgünlük olsun, hər yerdə təmizlik olsun. Bunların hamısı da açıq-aşkar, demokratiya
şəraitində ola bilər. Ona görə də seçkilərin açıq-aşkar keçirilməsi, demokratiya şəraitində keçirilməsi və
insanların öz hüquqlarının pozulduğu halda bu hüquqların bərpa edilməsi üçün imkanlarının olması, təbiidir ki,
bizə qarşımızda duran vəzifələri yerinə yetirməyə imkan verəcəkdir.
Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu arzularım, bu istəklərim birincisi, bizim
vətəndaşlarımız tərəfindən qəbul olunacaq, ikincisi, seçki komissiyaları tərəfindən nəzərə alınacaqdır. Beləliklə,
biz bələdiyyə seçkilərini uğurla həyata keçirəcəyik.
Mən Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına səadət arzulayıram, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamalarını
arzulayıram. Arzu edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı günü-gündən yaxşı yaşasın. Bunun üçün dövlət
əlindən gələni edir və bundan sonra da edəcəkdir. Arzu edirəm ki, hər bir vətəndaş Azərbaycanda dövlət
quruculuğu prosesində, seçkilərdə fəal iştirak etsin. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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BAKININ SƏBAİL RAYONUNDAKI TOFİQ İSMAYILOV ADINA UŞAQ-GƏNCLƏR
YARADIĞILIQ SARAYINDA BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİNƏ SƏSVERMƏ ZAMANI
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
12 dekabr 1999-cu il
S u a l: Cənab prezident, müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixində ilk dəfədir ki, bələdiyyə
seçkiləri keçirilir. Siz bu gün səs verdiniz və bu, xalqımız üçün, bizim üçün böyük fəxrdir. Seçkilər
barədə nə deyərdiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən dedin ki, seçkilər ilk dəfədir keçirilir. Doğrudan da ilk dəfədir. Mən iki gün
bundan öncə televiziya, radio ilə Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edərkən də dedim. Bu, bizim indiyə qədər
keçirdiyimiz seçkilərin hamısından mürəkkəb seçkidir. Çünki burada namizədlər çoxdur, bələdiyyələr
Azərbaycanın hər yerini əhatə edir. Bələdiyyə var – böyükdür, bələdiyyə var ki, kiçikdir. Bakıdakı bələdiyyələr,
təbiidir ki, böyük bələdiyyələrdir. Məsələn, bu rayonda gərək ki, bir bələdiyyə var, yaxud da əsas hissəsi bir
bələdiyyədir. Ancaq bizim kənd rayonlarında hər kənddə, hər qəsəbədə bir bələdiyyə var.
Ona görə də bələdiyyə seçkilərini keçirmək, təbii ki, həm parlament seçkilərindən, həm də prezident
seçkilərindən, yəni bizim indiyə qədər keçirdiyimiz seçkilərdən daha da çətindir. Ancaq hesab edirəm, - mən bu
məsələni izləmişəm, bələdiyyə seçkiləri haqqında fərman verəndən, onun vaxtını təyin edəndən sonra bu prosesi
daim izləmişəm, müşahidə etmişəm, - belə fikirdəyəm ki, bələdiyyə seçkiləri haqqında fərman veriləndən sonra
və işə başlayandan sonra ötən aylar ərzində Azərbaycanda iş görülübdür. Əsas nəticə də bundan ibarətdir ki, ilk
dəfədir bələdiyyələr təşkil olunur.
Hazırda bələdiyyələr yoxdur. Gələn dəfə bələdiyyə seçkilərində bizim həm builki təcrübəmiz olacaq, həm də
bu bələdiyyələr beş il fəaliyyət göstərəcəklər. Ona görə insanlar biləcəklər ki, bələdiyyə nədir. Onun xeyri
nədir, zərəri nədir, uğuru nədir, nöqsanları nədir? Məsələn, gələn bələdiyyə seçkilərində, təbiidir ki, biz bundan
da artıq nailiyyətlər əldə edə biləcəyik.
Bu, ilk seçki olduğuna görə mən bilirəm ki, bunu həm təşkil etmək asan deyildi, çətin idi, həm də insanların
bunu qavraması və buna tam maraq göstərməsi vərdişi yoxdur. Məsələn, sovet hakimiyyəti vaxtında da seçkilər
olubdur. Doğrudur, o vaxt seçkilər azad, sərbəst keçirilməyibdir. Yəni o mənada sərbəstlik ki, hər yerdə bir
namizəd olub, insanlar gəlib ona səs veriblər. Kim də istəməyib – səs verməyibdir. Səs verməyənlər də adətən,
az olurdu – iki faiz, üç faiz. Amma buna baxmayaraq, seçki keçirilibdir və insanlar, xüsusən yaşlı nəsil, orta
nəsil bu cür seçkiləri bilirlər və iştirak eləyiblər.
Amma indiki kimi seçki Azərbaycanda heç vaxt keçirilməyibdir. Nə demokratik, nə də qeyri-demokratik, nə
totalitar dövrdə, yaxud da indi, demokratiya dövründə heç vaxt keçirilməyibdir. Bu, birinci dəfədir keçirilir. Ona
görə, yenə də deyirəm, bu, bizim ölkəmiz, vətəndaşlarımız üçün böyük hadisədir. Çünki vətəndaşlar, seçicilər
ilk dəfə olaraq özləri öz yerli idarəetmə, hakimiyyət orqanlarını seçirlər. Onlar bu seçkiyə nə qədər düz
yanaşsalar, ədalətli yanaşsalar və işgüzar adamlar seçə bilsələr, təbiidir ki, o qədər də bələdiyyələrin fəaliyyəti
yaxşı olacaqdır. Əgər bələdiyyələrin fəaliyyəti yaxşı olsa, hər bir bələdiyyənin əhatə etdiyi ərazidə, təbiidir ki,
bir çox işlər görülə bilər.
Bələdiyyələrin seçilməsi, məsələn, bizim üçün, dövlət, hökumət üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki indi
bütün yük icra orqanlarının üzərindədir, hökumətin, dövlətin üzərindədir. Amma bələdiyyələr qeyri-dövlət
təşkilatlarıdır, bunlar heç kəsə tabe deyillər, hərəsi öz işini müəyyən edir, onların heç bir tabeliyi yoxdur. Bunlar
Azərbaycanda yeganə təşkilatlardır ki, heç kəsə tabe deyillər. Kənddəki bələdiyyə üstündə olan heç bir
bələdiyyəyə tabe deyildir. Yaxud da ki, Bakının rayonlarında olan bələdiyyələr, məsələn, Səbail rayonundakı
bələdiyyə müstəqildir, heç bir yerə, heç bir idarəyə, heç bir icra orqanına tabe deyildir.
Bu təbiidir ki, bir tərəfdən bunlara çox böyük imkanlar, səlahiyyətlər verir. Amma ikinci tərəfdən də bunların
məsuliyyətini artırır. Çünki hələ ki, bizim vətəndaşlarımız, cəmiyyətimiz tabeçilik olmadan, sərbəst fəaliyyət
göstərməkdə lazımi təcrübə toplamayıblar. Azərbaycanda, - təkcə Azərbaycanda deyil, keçmişdə mənsub
olduğumuz ölkədə, - uzun illər, on illərlə hər bir orqan lap ilk özəyində yuxarıya qədər bir-birinə tabe olubdur.
Məsələn, vaxtilə kənd soveti seçirdilər. Kənd soveti mütləq rayon icra sovetinə tabe idi, rayon icra soveti
respublikanınkına tabe idi, respublikanınkı Sovet İttifaqınınkına tabe idi. Görürsünüz, bir-birinə nə qədər tabelik
var idi.
Təbiidir ki, bu, bir tərəfdən onların üzərindən məsuliyyəti çox götürürdü, amma sərbəstlik də vermirdi. İndi
bu məsuliyyət artır, sərbəstlik verilir, ancaq rəhbərlik yoxdur. Belə bir vəziyyətdə, təbiidir ki, bələdiyyələr ilk
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dövrdə, ola bilər, öz işlərində çox çətinliklərlə rastlaşsınlar. Ancaq bunlar da ondan asılı olacaqdır ki, bizim
seçicilər bələdiyyələrə nə qədər dəyərli adamlar seçəcəklər.
Məsələn, namizədlər çoxdur. Bu, məni sevindirir. Ona görə sevindirir ki, bir tərəfdən bələdiyyə sisteminə
maraq göstərən vətəndaşlar çoxdur, onlar bu orqanlarda fəaliyyət göstərmək istəyirlər. Deyə bilmərəm ki,
hamısı eyni məqsədlə fəaliyyət göstərmək istəyir. Yəqin ki, bir qismi həqiqətən vətəndaşlar üçün, öz yaşadığı
yer üçün iş görmək, fayda vermək istəyir. Ola bilər, bir qismi də bundan öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə etmək
istəyir. O da ola bilər, bu da ola bilər.
Amma buna baxmayaraq, bələdiyyələrin seçilməsi zamanı namizədlərin çox olması, qeydə alınmış
namizədlərin çox olması onu göstərir ki, bələdiyyəyə maraq həvəs çoxdur.
Kim buraya hansı məqsədlə seçilmək istəyir – bu, onların öz vicdanlarına qalacaqdır. Amma bizim üçün
əhəmiyyətlisi budur ki, vətəndaşlarımız dövləti, hökuməti idarə etməyə, yerli idarə orqanlarında iştirak etməyə
həvəs göstərirlər, biganə deyillər. Bu, çox müsbət bir haldır.
Yenə də deyirəm, bunlar hamısı bir tərəfdən bizi sevindirir, ölkəmizdə demokratiyanın varlığını və onun
inkişafını sübut edir, ikinci tərəfdən də, təbiidir ki, bələdiyyələrin qarşısında böyük vəzifələr, böyük
məsuliyyətlər qoyur. Hər halda, mən arzu edirəm, - cuman edirəm, belə də olacaqdır, - Azərbaycanda bələdiyyə
seçkiləri demokratik şəraitdə keçirilsin. Bu da bizim Azərbaycanda apardığımız demokratik proseslərin,
demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin böyük bir mərhələsi olacaq və biz irəliyə doğru böyük bir
addım atmış olacağıq. Gələcək üçün isə çox böyük zəmin yaradacağıq.
Təbiidir ki, beş ildən sonra bələdiyyə seçkiləri bundan da səviyyəli, bundan da keyfiyyətli keçiriləcəkdir.
Güman edirəm, gələcəkdə bələdiyyələrə seçiləcək adamlar bu gün seçilənlərdən daha da yüksək səviyyəli
olacaqlar. Çünki, ola bilər, onların bir qismi bu beş il müddətində özlərini çox fəal göstərsinlər, vətəndaşların
qayğısına qalsınlar, yerlərdə yerli məsələlərin həllində iştirak etsinlər, yaxud təşəbbüskar olsunlar, xalqa
göstərsinlər ki, onlar nəsə ediblər. Onda onlar yenidən seçilə bilərlər və onların təcrübəsi olacaqdır.
İkinci tərəfdən də, indiyə qədər bəlkə də bələdiyyələrə maraq göstərməyən adamlar bələdiyyələrin işini
müşahidə edəcəklər və gələn bələdiyyə seçkiləri, təbiidir ki, bizim üçün, Azərbaycan üçün daha da faydalı
olacaqdır. Bu, ilk addımdır, çox lazımlı addımdır. Mən çox məmnunam ki, biz bu addımı atırıq. Ümidvaram ki,
bu, bizim ölkəmizə, dövlətimizə və ən əsası – vətəndaşlarımıza fayda gətirəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, yeni seçiləcək bələdiyyələrə və onların üzvlərinə nə arzulayırsınız?
C a v a b: Onlara arzu edirəm ki, birincisi, vətəndaşlara və seçildikləri yerlərə xidmət etmək məqsədi
daşısınlar. Yəni bələdiyyələr yerli məsələləri həll edəcəklər. İndi Azərbaycanda həll olunası məsələlər çoxdur.
Onların bir qismi də yerli məsələlərdir. Amma bələdiyyələr yerli məsələləri həqiqətən qanunun onların üzərinə
qoyduğu vəzifə çərçivəsində həll edə bilsələr, bu, hər bir vətəndaş üçün xeyirli olacaqdır.
Ona görə mən yeni seçilən bələdiyyələrə arzu edirəm ki, onlar bələdiyyə prinsipinə sadiq olsunlar, öz
məsuliyyətlərini hiss etsinlər. Çalışsınlar ki, formal olaraq bələdiyyəyə seçilib status almasınlar. Amma
bələdiyyəyə seçildisə, status aldısa, öz torpağı üçün, öz yeri üçün, öz şəhəri, yaxud öz qəsəbəsi, öz rayonu üçün
faydalı iş görsünlər. Mən bunu arzu edərdim.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv olması üçün bu seçkilər nə
dərəcədə əhəmiyyətlidir?
C a v a b: Bəli, bunun da əhəmiyyəti var. Amma tək bundan asılı deyildir. Bizim qonaq sifətilə qəbul
olunduğumuz vaxtdan üç il keçibdir. Bu müddətdə biz Avropa Şurası ilə çox geniş əməkdaşlıq etmişik. Avropa
Şurasının standartlarına cavab verən bir çox qanunlar qəbul etmişik. Bilirsiniz ki, xüsusən son vaxtlar belə
qanunlar qəbul olunubdur.
Qanunun qəbul olunması təkcə texniki məsələ deyildir. Qanunun qəbul olunması ondan ötrü deyil ki, biz
işarə qoyaq ki, bu qanunu qəbul etdik, orada da desinlər ki, bu qanun Azərbaycanda var, ona görə də Avropa
Şurasının standartlarına uyğundur. Yox, bu qanunların qəbul edilməsi bizim idarəetmə orqanlarında, hüquqmühafizə orqanlarında və bütün başqa orqanlarda yeni bir şərait yaradır. Yəni biz bundan sonra dünya
qanunları, Avropa qanunları çərçivəsində yaşamalı, işləməliyik.
Bunun da əsas məqsədi odur ki, insanların hüquqları daha da çox qorunmalı, dövlətin hüquqları qorunmalı
və demokratiya olmalıdır. Ona görə də indiyə qədər gördüyümüz işlər, təbiidir ki, Avropa Şurasına tam hüquqlu
üzv qəbul olunmağımızın əsasını təşkil edir. Amma bugünkü bələdiyyə seçkiləri də bir mərhələdir. Əgər seçkilər
yaxşı keçsə, uğurlu keçsə, yaxşı nəticələr olsa, onda Avropa Şurasına qəbul olunanda deyəcəklər – bəli, bunu da
etdilər, onu da etdilər, bunu da ediblər, onu da ediblər, amma son olaraq bələdiyyə seçkiləri də yaxşı keçibdir. Ona
görə siz jurnalistlər də çalışın ki, yaxşı keçsin.
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S u a l: Hörmətli prezident, Türkiyənin Avropa Birliyinə tam hüquqlu üzv qəbul olunmasını
dəstəkləyirsinizmi?
C a v a b: Yüz faiz dəstəkləyirəm. İndiyə qədər Türkiyəyə çox əngəllər edirdilər. Mən çox məmnunam ki,
bu əngəllər götürülür. Mən dünən əziz dostum, Türkiyənin cümhur başqanı Süleyman Dəmirəllə telefonla
danışdım, bu münasibətlə onu təbrik etdim. Mən hiss etdim ki, o da çox məmnundur. Baş nazir Bülənd Ecevit
də Helsinkiyə getmişdi. Bu, çox gözəl hadisədir, mən buna sevinirəm.
S u a l: Cənab prezident, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin, eyni zamanda ATƏT-in hazırkı
sədrinin Azərbaycana qarşıdakı səfərlərindən Azərbaycan nə gözləyir?
C a v a b: Bilirsiniz, bunlar bir-birindən ayrı məsələlərdir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri sadəcə, buraya
gəlir, buradan Dağıstana uçacaqdır. O, buranı tranzit yeri kimi seçibdir. Təbiidir ki, mən onunla görüşəcəyəm.
Düzdür, gec gəlir, gecə gəlir və səhər tezdən də gedəcəkdir. Amma bizim işimizin gecəsi-gündüzü yoxdur.
Ancaq ayın 13-də günün axırında buraya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri gəlirlər. Bilirsiniz ki, artıq
onlar iki gündür Ermənistanda, Yerevandadırlar. Oradan Dağlıq Qarabağa getməli idilər. Bəlkə də artıq Dağlıq
Qarabağdadırlar, məlumatım yoxdur. Bildiyimə görə, o heyətin tərkibində təkcə ATƏT-in Minsk qrupunun
üzvləri, yaxud da onların əməkdaşları yox, eyni zamanda Dünya Bankının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının da nümayəndələri var.
Bildiyimə görə, onlar Dağlıq Qarabağdan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ sınırlarından kənarda olan
rayonlarına da gedəcək, bu yerlərlə, vəziyyətlə tanış olacaqlar. Nə ilə gəldiklərini bilmirəm. Ancaq onların belə
tərkibdə və bu cür məzmunda gəlmələri, hesab edirəm ki, çox sevindirici haldır. Gələrlər, danışarıq.
S u a l: Cənab prezident, Kazimirovun ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndə heyəti tərkibinə
salınması ilə əlaqədar nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, düzü, mən bunu oradan-buradan eşidirəm. Mən bilirəm ki, Kazimirov ATƏT-in Minsk
qrupunun tərkibindədir. Amma mənə dedilər ki, o, ekspert kimi, yaxud da Xarici İşlər Nazirliyinin işçisi kimi
onlarla bir yerdə gedibdir. Ancan mən hələ bir şey bilmirəm.
S u a l: Cənab prezident, dekabrın axırında YAP-ın birinci qurultayının keçiriləcəyi bildirilmişdir. Bu,
qüvvəsində qalırmı, gündəlikdə hansı önəmli məsələlər olacaqdır?
C a v a b: Ayın 20–21-i qəti keçiriləcəkdir. Sən bilirsən, bu qurultaydır. İndiyə qədər bizim partiyaların o
qədər qurultayında olmusunuz ki, bilirsiniz.
Yeni Azərbaycan Partiyası böyük partiyadır. İndiyə qədər qurultayını keçirməyibdir, ilk qurultayını keçirir.
Bunun bəlkə mənfi cəhəti də var. Amma müsbət cəhəti də var – partiya formalaşdı, inkişaf etdi, genişləndi.
Partiya öz sıralarını möhkəmləndirdi, təcrübə topladı. İndi gələcək dövr üçün öz vəzifələrini müəyyən etməkdən
ötrü qurultaya gedir.
Bizdə xırda-xırda partiyalar var, ildə iki dəfə qurultay keçirirlər. Bilmirəm, bu qurultayların məzmunu, mənası nə
olur, əhəmiyyəti nə olur. Amma bu, hərənin öz işidir. İndi bizdə sərbəstlikdir, heç bir qanun yoxdur ki, hansı partiya
qurultayı nə cür keçirməlidir. Bu da demokratiyanın bariz nümunəsidir.
Amma ayın 20-də Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı başlanacaq və iki gün gedəcəkdir – 20-si və 21-i.
S u a l: Cənab prezident, Dövlət Əmlak Komitəsi sədrinin və müavininin işdən azad edilməsi
özəlləşdirmə prosesində hər hansı bir dönüş yaradacaqmı?
C a v a b: Bilirsiniz, hər hansı bir adamın işdən çıxarılmasında, vəzifəyə yenisinin təyin edilməsində məqsəd
həmin sahənin keyfiyyətcə daha da yaxşılaşdırılmasından ibarət olur. Bəzən görürsən insan xəstələnir, işləyə
bilmir, vəzifədən azad edilir, yaxud da başqa səbəb olur. Amma çox hallarda belə yüksək kadr dəyişiklikləri,
təbiidir ki, o sahədəki mövcud nöqsanları aradan qaldırmaq, işi gücləndirmək üçün lazım olur. Biz də bunu
etmişik.
Bilirsiniz ki, biz maliyyə nazirini dəyişdirdik, indi orada işlər daha da yaxşı gedir. Məsələn, Baş Dövlət
Vergi Müfəttişliyinin rəisini dəyişdirdik, orada da işlər yaxşı gedir. Bunlar hamısı sizin gözünüzün
qabağındadır.
Bilirsiniz ki, özəlləşdirmənin birinci mərhələsi keçibdir. O da çox vacib idi. Bu, çox yaxşı nəticələr veribdir,
amma nöqsanlar da, mənfi cəhətlər də var. Biz bunları heç vaxt inkar etmirik. Özəlləşdirmə elə bir mürəkkəb
prosesdir ki, orada ideal bir nəticə əldə etmək mümkün deyildir. Dövlət Əmlak Komitəsi sədrinin sabiq müavini
bir kitab yazıb, orada göstərir ki, satmağa nə ehtiyac var, dağıdın, verin adamlara, qoy nə edirlər – etsinlər.
Məsuliyyətsiz adamdır da. Yəqin biz də vaxtilə səhv buraxmışıq ki, məsuliyyətsiz adamı elə vəzifəyə təyin
etmişik.
Özəlləşdirmə bütün ölkələrdə, eyni zamanda bizdə də çox mürəkkəb bir prosesdir. Mən bunu heç vaxt
ideallaşdırmıram və ideallaşdırmaq da olmaz. Amma özəlləşdirmənin ikinci mərhələsi – proqram hazırdır, biz
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bu barədə qanun qəbul edəcəyik – daha da böyük məsuliyyət, ciddilik tələb edir. Yəni həmin mərhələdə böyük
müəssisələr özəlləşdiriləcəkdir.
Bəzi adamlar var ki, onlar çox məsuliyyətsiz adamlardır, - bilirsiniz, bu təkcə Azərbaycanda deyil, başqa
yerlərdə də belədir. Mən Azərbaycanda bunu 1994–1995-ci illərdən müşahidə edirəm, - özləri də
özəlləşdirməyə şəxsi maraq göstərirlər. Onlar radikal təkliflər irəli sürürlər və kənardan elə görünür ki, guya bu
adam islahatçıdır, özü də çox böyük islahatçıdır. Bəzən xarici ölkələrdə də belə adamlara islahatçı deyirlər.
Ancaq məsələnin içinə girəndə, həmin adamın məqsədini araşdıranda görürsən yox, bu heç islahatçı da deyil,
millətin, ölkənin dərdinə də qalan adam deyil, - o, sadəcə, zahirən özünü islahatçı göstərərək radikal addım atır,
lakin şəxsi məqsədini güdür. Onun pulu, imkanı var, istəyir ki, özəlləşdirmə tez-tələsik olsun, hərə bir tərəfdən
qapsın, o da qapsın.
Bilirsiniz, mən Azərbaycana uzun illər rəhbərlik etmişəm. Mən 30 il bundan əvvəl Azərbaycana ilk dəfə
rəhbər seçilmişəm. Məndən də öncə, mənim rəhbərlik etdiyim dövrdə də, indiyə qədər də xalqın zəhməti, vəsaiti
nəticəsində Azərbaycanda böyük iqtisadi potensial yaranıbdır. Bu da nədən ibarətdir? Bu, dövlət
müəssisələrindən, zavodlardan, fabriklərdən, böyük istehsal müəssisələrindən, başqa çox şeylərdən –
infrastrukturlardan, yoldan, rabitədən və digərlərindən ibarətdir. Bunlar hamısı dövlət tərəfindən yaranıbdır.
Amma dövlət də pulu göydən götürmürdü, bunlar xalqın zəhməti ilə qazanılmış pulun hesabına yaranıbdır.
Bunun necə olduğu indi arxada qalıb. Kim ona necə qiymət verir, - bu onun öz işidir. Amma, hər halda,
Azərbaycanda böyük mülkiyyət yaranıbdır. Vaxtilə, 1920-ci illərdə, məsələn, mülkədarların mülkü əlindən
alınanda, yəni müsadirə ediləndə, hər şeyi dövlət mülkiyyətinə çevirəndə, əgər onların mülkü indikinə nisbətən
5 faiz idisə, hazırda 100 faiz olubdur. Azərbaycanın bütün mülkiyyətinin qiyməti də, keyfiyyəti də bəlkə 100
faiz, yaxud daha çox artıbdır. Hazırda biz geri gedən bir proses aparırıq. O vaxt torpaqları zorla
dövlətləşdirdilər, insanların əlindən mal-qaranı, torpağı aldılar. Bu proses 15 il davam etdi. Kollektivləşmə planı
20-ci illərin axırında elan olundu, ancaq 1938-1939-cu illərədək davam etdi. Nə qədər insan repressiyaya
düşdü, sürgün olundu. Yəni ağır bir proses getdi. Amma sonra insanlar buna öyrəşdilər. Sonrakı nəsillər heç də
düşünmürdülər ki, niyə bu torpaqları insanların əlindən alıb dövlətə veriblər. Hamı buna alışdı. Kolxozların,
sovxozların mülkü artdı, insanlar yaxşı yaşamağa başladılar, özlərinə evlər tikdilər.
Bilirsiniz, siz gəncsiniz, bunları görməmisiniz. Mən Azərbaycanın hər yerini gözümlə görmüşəm, tanıyıram.
Məsələn, bizdə Cəlilabad rayonu var. Mən 1970-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edəndə oraya getdim. Gördüm
ki, kəndlərdə evlərin hamısı palçıqdan, yaxud da çiy kərpicdəndir. Özü də elə pis evlər idi ki, təəccüb etdim ki,
insanlar burada necə yaşayırlar. Amma biz sonra orada üzümçülüyü inkişaf etdirdik və ondan çox böyük xeyir
götürdük.
Üzümçülüyün inkişaf etdirilməsinin Azərbaycana iki cəhətdən böyük xeyri oldu. Birincisi, kolxozlar zəif idi,
onların gəliri yox idi, insanların da qazancı olmurdu. Ona görə də onlar ancaq yaşamağın qayğısına qalırdılar, ev
tikə, avtomobil ala bilmirdilər. Biz üzümçülük proqramını həyata keçirəndə həmin üzüm bağlarının salınması
üçün dövlət, Moskva beş il müddətinə pullar ayırdı. Yəni sən məhsul versən də, verməsən də bu pul ayrılmışdı.
Əlbəttə ki, beş ildən tez üzüm məhsulu əldə etmək olmaz. Amma kəndli gedib işləyir, torpağı becərir, pulunu
alır. Kasıb kəndlilər –kolxozçular, sovxozda işləyənlər artıq bu beş ildə varlanırlar. Mən beş ildən sonra yenidən
həmin rayona getdim. O vaxt üzüm məhsulu təzə-təzə yetişirdi. Gördüm ki, kəndlərdə daşdan xeyli evlər
tikiblər, çoxunun avtomobil və başqa şeyləri var. Daha bir beş ildən sonra üzüm məhsulu artdı. Elə oldu ki, bu
rayon ildə 200 min ton üzüm məhsulu verdi. Camaat bundan xeyli gəlir götürürdü. Bir rayonda 20–30 şərab
emalı zavodu yarandı.
Xatirimdədir, biz o vaxt həm Cürcüstanla, həm də Ermənistanla sosializm yarışı keçirirdik. Onlar respublikamıza tez-tez gəlib-gedirdilər. Cəlilabad rayonunda istehsal edilən üzümün miqdarı ildə 200 min tona çatanda
Ermənistanın birinci katibi Dəmirçyan – bu yaxınlarda onu öldürdülər – buraya gəlmişdi. Yarış zamanı hər il
mən oraya gedirdim, onlar buraya gəlirdilər, biz müqavilə bağlayırdıq. O, buraya gələndə mən onunla zarafat
etdim, dedim ki, Karen Sevropoviç, bilirsən nə var, sən daha Azərbaycanla yox, gərək Cəlilabadla yarışasan.
Çünki bütün Ermənistan ildə 180–190 min ton üzüm verirdi, amma təkcə Cəlilabad rayonunda ildə 200 min
tondan çox üzüm olurdu.
Mən indi bunu sizə niyə danışıram? Bu, böyük tarixdir, hekayədir, bu barədə cild-cild kitablar yazmaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, bunlar dövlətin, insanların vəsaiti ilə yaranıbdır. Axı indi bunu dağıtmaq olmaz.
Özəlləşdirməni də gərək elə aparasan ki, hamıya çatsın, hərə öz payını götürsün. Mənim bu dediklərim təkcə
torpağa aid deyil, o cümlədən fabriklərə, zavodlara da aiddir. Mən Bakıda 30 il bundan əvvəlki və indiki
zavodların, fabriklərin nə qədər fərqli olduğunu yaxşı bilirəm. Biz hər bir zavodun tikintisinə nə qədər zəhmət
çəkirdik.
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Bilirsiniz ki, Bakı neft şəhəridir. Bu əsrin əvvəlində Bakıda neft hasilatına başlananda neftayırma zavodları
yaranıbdır. Nobel qardaşları o vaxt gəlib Qaraşəhərdə neftayırma zavodu tikmişdilər. Həmin zavod sovet
hakimiyyəti dövründə də işləyirdi. O zavod Stalinin adını daşıyırdı. Stalin öləndən və şəxsiyyətə pərəstiş tənqid
ediləndən sonra həmin zavod XXII partiya qurultayı adına oldu. Mən o zavoda bir neçə dəfə getmişdim. Çünki
birincisi, o vaxt neftdən alınan məhsulların keyfiyyəti aşağı idi, ikincisi də istehsalda çox itki var idi və bunların
qarşısını almaq lazım idi. Gedib gördüm ki, Nobel qardaşlarının tikdikləri zavodda bunları etmək mümkün
deyil.
Mən gedib Moskvada məsələni qaldırdım, indi Qaraşəhər deyilən yerdə, Xətai rayonunda və Keşlədə böyük
çətinliklə də olsa iki zavod tikdik. Həmin zavodların ikisi də mənim təşəbbüsümlə tikilibdir. Mən bilirəm ki, bu
zavodlara nə qədər xərc qoyulub, zəhmət çəkilib və onlar nə qədər böyük əhəmiyyətə malikdirlər. Bilirsiniz, o
vaxt bu zavodlar üçün avadanlığın bir qismini Almaniya Demokratik Respublikasından, digər qismini isə
Fransadan dollara aldıq. Amma axı sovet hökumətinin də pulu xalqın pulu idi, göydən tökülməmişdi.
Biz həmin zavodları o zaman böyük çətinliklə yaratdıq. Onlar Azərbaycana xeyir verirlər. İndi bu
müəssisələrin özəlləşdirilməsini götürüb necə istəyirsən elə et, kim necə qapıb aparırsa-aparsın? Axı belə olmaz.
Bəziləri deyirlər ki, özəlləşdirmə gecikir. Mən bunların heç birinə fikir vermirəm. Çünki bu tədbirlərin bir il
tez, bir il gec aparılmasının o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq əsas əhəmiyyətli iş ondan ibarətdir ki, bu
tədbirlər elə aparılmalıdır ki, birincisi, ədalətli olsun, ikincisi, bəzi mafioz qüvvələr belə şəraitdən istifadə edib
dövlətin əmlakını oğurlamasınlar, vətəndaşların hamısı özəlləşdirmədən fayda götürə bilsin.
Qızım, görürsən, sən özəlləşdirmə haqqında sual verdin, mən sənə böyük bir mühazirə oxudum.
S u a l: Cənab prezident, öz aparatınızda struktur dəyişiklikləri etməyi nəzərdə tutursunuzmu? Çünki
dövlət müşaviri vəzifəsi barədə müəyyən söz-söhbət var.
C a v a b: Məni burada nə qədər saxlayacaqsınız? Bilirsiniz, mən böyük həyat təcrübəsi keçmişəm. Bəzi
rəhbərlər var ki, bir vəzifəyə gələn kimi, hər şeyi dəyişdirirlər: o xoşuma gəlmir, bu xoşuma gəlir, hər şeyi –
kabinetini də, stolunu da və sairi dəyişdirir. Siz gəncsiniz, bunları bilmirsiniz. Məsələn, Xruşşov vaxtilə Sovet
İttifaqının başçısı seçiləndən sonra, əlbəttə, bir çox xeyirli işlər gördü, Stalinin buraxdığı səhvləri tənqid etdi. Ancaq
eyni zamanda o, bir ildə iki tədbir keçirirdi, bir şeyi yaradırdı, sonra bu, nəticəsini vermədən – yəni hansısa bir təşkilat
– altı aydan sonra onu pozurdu, yenisini yaradırdı. Dəhşətli bir vəziyyət idi. Ona görə də həmin müsbət fəaliyyətinə
baxmayaraq, xalq ona dözmədi, o da istefa verməyə məcbur oldu. Yəni dünyada belələri də, elələri də var.
Heç bir dəyişiklik dəyişiklik naminə, heç bir islahat, struktur dəyişikliyi bunun naminə olmamalıdır. Bu, nəticə
üçün olmalıdır. Harada struktur dəyişikliyi lazımdırsa, biz onu edəcəyik. İndi sən dövlət müşavirindən danışırsan.
Dövlət müşaviri qanunsuz yaranmış bir vəzifədir, heç bir yerdə yoxdur. Onu Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə
yaradıblar. Heç anlamaq da olmur ki, dövlət müşaviri nə deməkdir. Dövlət dövlətdir, dövlətin də başçısı prezidentdir.
Prezidentin müşaviri ola bilər, amma dövlətin müşaviri ola bilməz. Bunu yaradıblar. İndi əgər mən bəzi adamlar
kimi olsaydım, gələn kimi deyərdim ki, bu da, o da düz deyil. Amma mənə belə gəldi, bu gün də belə gəlir ki,
onun adı ilə məzmunu bir deyil. Əgər insan yaxşı işləyirsə, qoy bu adı daşısın. Ona görə də bunlar xırda
şeylərdir. Biz lazım olan vaxt bunları edəcəyik. Sağ olun.
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UŞAQLARIN BEYNƏLXALQ TELEVİZİYA VƏ RADİO GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
«UŞAQLAR DÜNYANIN SEVİNCİDİR» DEVİZİ İLƏ KEÇİRİLƏN ŞƏNLİKDƏ NİTQİ

12 dekabr 1999-cu il
Əziz uşaqlar, sevimli balalar!
Mən sizə müraciət edirəm və Azərbaycan radiosu və televiziyası vasitəsilə Azərbaycanın bütün
uşaqlarına, gənclərinə müraciət edirəm. Sizin hamınızı - Azərbaycanın uşaqlarını, gənclərini, qızlarını,
oğlanlarını bu bayram münasibətilə, YUNİSEF Beynəlxalq Təşkilatının yaratdığı Beynəlxalq gün - uşaqların
televiziya və radio günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə xoş həyat, sevinc, səadət və gözəl gələcək
arzulayıram.
Uşaqlar cəmiyyətin ən gözəl hissəsidir. Hər bir insan, hər bir ana, hər bir ata öz xoşbəxtliyini birinci
növbədə öz uşağında, öz övladında görür. Ailədə yeni uşağın dünyaya gəlməsi ailə üçün bütün sevinclərdən də
üstündür. Bu təbiidir, çünki insan yaşayır, yaradır və cəmiyyətin gələcəyini yaradır. Bu, Allah-Taalanın
buyurduğu bir prosesdir. Azərbaycan prezidenti kimi mənim üçün hər bir ailədə uşağın dünyaya gəlməsi, bu
ailənin sevinci elə mənim də sevincimdir. Mənim üçün hər bir uşağın həyatı bizim ümumi cəmiyyətimizin
həyatıdır.
Ona görə də mən bu gün böyük sevinc hissi ilə sizin görüşünüzə gəlmişəm. Siz burada öz çıxışlarınızla xüsusən Sevinc və Bəxtiyar - məni çox mütəəssir etdiniz. Uşaq həmişə insanda çox ülvi hissiyyatlar yaradır.
Təbiidir, biz bunu hər yerdə görürük ki, uşaq istedadlı çıxış edəndə insan o qədər sevinir ki, bəzən onun
gözündən sevinc yaşı da gəlir. Mən də belə bir insanam ki, həmişə məni hər şeydən çox uşaqlar sevindirir - həm
özlərinin varlığı ilə, həm istedadları ilə, həm gözəlliyi ilə, həm qabiliyyəti ilə, həm tərbiyəsi ilə.
Mən öz övladlarımı çox sevirəm, nəvələrimi də çox sevirəm. Ancaq eyni zamanda mən Azərbaycanın
bütün uşaqlarını öz övladlarım kimi, öz nəvələrim kimi sevirəm. Çox illərdir ki, xalqım mənə etimad göstərib,
məni Azərbaycana başçı, sonra isə prezident seçəndən indiyə qədər mən Azərbaycanın uşaqlarının hamısını öz
övladım kimi qəbul etmişəm. Bu, nəinki mənim borcumdur, mənim üzərimə düşən vəzifədir, eyni zamanda
mənim qəlbimdən gələn hissiyyatlardır.
Düşünürəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti belə hissiyyatlarla yaşayır. Məhz ona görə də biz
həyatımızın bu ağır keçid dövründə uşaqların təhsilinə, inkişafına, onların istedadlarının inkişaf etdirilməsinə,
onların daha da yaxşı yaşamasına nail ola bilirik.
Mən bu gün sizinlə burada olmağımdan çox məmnunam. Son illər mən buraya hər il gəlirəm, biz hər il
görüşürük. Artıq bu, bir ənənəyə çevrilibdir. Əgər siz mənim bu dəfə bu görüşə dəvət etməsəydiniz mən çox
məyus olardım. Amma siz dəvət etməsəydiniz də mən özüm gələcəkdim. Mənim müşahidələrim bundan
ibarətdir ki, mən hər il uşaqlarımızın boyunun artmasını yox, - bu təbiidir, - bizim uşaqların gözəlləşməsini,
şənlənməsini, özlərini daha da xoşbəxt hiss etməsini, istedadlarının daha da açılmasını görürəm. Bu, tək elə bu
salondakılar deyil. Bizim Azərbaycanın uşaqlarının həyatının ümumi mənzərəsi budur. Mən neçə illərdir ki,
Sevinclə Bəxtiyarı aparıcı kimi burada görürəm. Doğrudur, onların boyu artıbdır, amma görürəm ki,
boylarından çox, onların daxili mənəviyyatı yüksəlibdir, onların istedadı daha da artıbdır.
Hər ata istəyir ki, onun övladı tez böyüsün, tez yekəlsin. Mənim bir adətim vardı: uşaqlarım kiçik olanda
onları divarın yanına gətirirdim, xətt çəkirdim, iki aydan sonra bir də ora gətirirdim - xətt çəkirdim, görüm ki,
onlar nə qədər böyüyüblər. Bu, bəli, valideynə aid olan bir xüsusiyyətdir. Amma təbiidir ki, bu nə valideyndən,
nə də uşaqdan asılıdır. Bu, təbiətdən asılıdır. Ancaq insan istəyir ki, hər şey tez yüksəlsin. Mən də həmişə arzu
edirəm ki, bizim uşaqlar tez yüksəlsinlər, o mənada ki, daha da çox bilik alsınlar, daha da çox tərbiyələnsinlər,
daha da çox vətənpərvər olsunlar.
Burada siz mahnılar təqdim etdiniz. Çox gözəl mahnılar idi. Ancaq bu mahnıların hamısının bir ana
xəttini mən hiss etdim: vətən, xalq, millət, dövlət, torpaq - bu fikirlər mahnıların hamısından keçir. Bax, məni bu
çox sevindirir. Əlbəttə ki, hər bir mahnı, hər bir musiqi insanı zövqə gətirir, insanı sevindirir, insan istirahət edir.
Ancaq vətənpərvərlik ruhu ilə yaranmış sizin bu mahnılarınızın hamısı və daxili vətənpərvərlik ruhunda ifa
etdiyiniz mahnılarınız, rəqsləriniz məni daha da çox sevindirir. Çünki bizim ölkəmizin bu günü də, gələcəyi də
müstəqil Azərbaycandır.
Müstəqil Azərbaycan tarixinin ilk dövrünü yaşayır. Gələcək isə həm böyükdür, həm də uzundur, yəni
əbədidir, sona qədərdir, bu gələcəyin sonu yoxdur. Ancaq qarşımızda duran məsafəni nə qədər tez qət edə
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bilsək, bizim xalqımız dünya xalqları içərisində o qədər tez yüksələcəkdir. Bu, bizim hamımızın borcudur. Biz
bunu hamımız etməliyik. Ancaq bunu təmin etmək üçün gərək bu prosesin ardıcıllığı yaransın. Ardıcıllıq isə
odur ki, məhz uşaqlar, gənclər, onların təhsili, tərbiyəsi, onların istedadlarının meydana çıxarılması,
istedadlarını göstərmək üçün onlara imkanlar yaradılması - bunların hamısı hər bir nəsli əvvəlki nəsildən yüksək
edə bilər.
Mən heç şübhə etmirəm ki, XXI əsrdə Azərbaycanda nəsillər nə qədər dəyişəcəksə, Azərbaycan xalqının,
Azərbaycan millətinin daxili mənəviyyatı, insani keyfiyyətləri, istedadı da o qədər artacaqdır. Xalqımız yüksək
mədəniyyətə, yüksək elmə, yüksək biliyə və xoş, firavan həyata malik xalq olacaqdır. Onun üçün sizin hər
biriniz - bugünkü kiçik istedadlar, amma çox zərif, insanı heyrətə gətirən, insanı sevindirən o istedad
nümunələri gələcəyin qönçələridir. Bu qönçələr açılacaqdır, bu qönçələr gözəl görünəcəkdir və Azərbaycanı
gülzarlığa döndərəcəkdir.
Ancaq bizim uşaqlar tək musiqidə, mahnıda, rəqsdə istedadlı deyildirlər. Son illər bizim uşaqların
istedadları bir çox sahələrdə aşkara çıxıbdır. Məktəblərimizdə ayrı-ayrı fənlər, elmlər sahəsində çoxlu istedadlı
uşaqlar özlərini göstəriblər. Dünyada keçirilən beynəlxalq olimpiadalarda Azərbaycan məktəblərinin uşaqları
ayrı-ayrı fənlər üzrə çox yüksək adlar, medallar, fəxri fərmanlar alıblar. Yəni Azərbaycan uşaqlarının istedadı
çox geniş bir sahəni əhatə edir. Yəni insan istedadının hər bir sahəsi Azərbaycanın uşaqlarında var.
Bizim borcumuz, bizim vəzifəmiz şərait yaratmaqdan ibarətdir ki, hər bir gənc, hər bir uşaq istedadını
inkişaf etdirə bilsin, ona imkan yaransın. Biz bunu edirik. Amma deyə bilmərəm ki, hər bir şeyi təmin edə
bilirik.
Mənim istəyim, arzum bundan da çoxdur. Ancaq əminəm ki, burada biz ilbəil yeni nailiyyətlər əldə edirik
və əldə edəcəyik.
Bizim uşaqların bir hissəsi yerindən-yurdundan didərgin düşmüş, köçkün vəziyyətində yaşayan ailələrin
uşaqlarıdır, çadırlarda yaşayan uşaqlardır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı nəticəsində, müəyyən
səbəblərdən bir milyondan artıq azərbaycanlı yerindən-yurdundan didərgin düşübdür, ağır vəziyyətdə, çadırlarda
yaşayırlar. Mən o çadırlarda olmuşam, insanların ağır şəraitdə yaşadığı müxtəlif yerlərdə olmuşam, hamısını
görmüşəm. Bilirsiniz, bu görüşlər ikitərəfli təəssürat, hissiyyatlar doğurur. Bir tərəfdən insanlarımızın, xüsusən
uşaqlarımızın belə ağır, bəzən də dözülməz vəziyyətdə yaşaması bizi incidir, sıxır. Məni bu həyatda ən çox
sıxan budur.
İkinci tərəfdən də belə ağır bir şəraitdə uşaqlarda xoş əhval-ruhiyyə, onlarda həqiqi uşaqlıq keyfiyyətləri,
onların məktəbdə oxumasını, təhsil almasını, yəni həqiqi uşaq kimi inkişaf etməsini görəndə sevinirsən.
İnsan ümumiyyətlə dözümlü bir məxluqdur. Bunu biz tarixdən bilirik, hər yerdə olub, o cümlədən
Azərbaycan xalqının tarixinin müxtəlif mərhələlərində və yaşadığımız dövrdə də görürük və bilirik. Ancaq yenə
də deyirəm, çadırlarda ağır vəziyyətdə, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş ailələrdə yaşayan uşaqlar çox
yüksək qayğıya layiqdirlər. Onların içərisində istedadlıları da çoxdur. Sizin kimi rəqs edənlər, yaxud da mahnı
oxuyanlar və ya məktəbdə əla qiymətlərlə oxuyan uşaqlar çoxdur.
Mən bir dəfə o çadırlara gedəndə gördüm ki, çadırın birinin yanında çörək bişirirlər. Şəhərdə yaşayanlar
bunu bəlkə də bilməzlər, amma kənd yerlərində həmişə ya təndir qalayıb çörək bişirirlər, ya da sacın üstündə
çörək bişirirlər. Onu da sizə deyim ki, o çörək çox ləzzətli olur. Kim ondan yeməyibsə çox şey itiribdir.
Dedim ki, nə edirsiniz? Bir oğlan idi, dedi ki, biz toy edirik. Gənc bir oğlandı, 18-19 yaşı olardı. Dedim,
bəs gəlin haradadır? Dedi ki, gəlini Sabirabaddakı çadırdan oğlan gedib gətirmişdir. Yəni oğlan da çadırda
yaşayır - Biləsuvar rayonunda, qız isə Sabirabaddakı çadırda yaşayır, oradan gedib gətirmişik. Yəni, insan hər
bir şəraitdə yaşayır, toyunu da, bayramını da edir. O çadırlarda övladlar da dünyaya gəlir, uşaqlar da doğulur.
Həyat davam edir. Həyatın davam etməsini, həyatın sürətini heç bir qüvvə dayandıra bilməz. Yenə də deyirəm,
təbiidir ki, bu, bizim millətin dözümlülüyüdür.
Ancaq bilin, inanın, əziz uşaqlar, beş ildən artıqdır ki, mənim bu məsələni sülh yolu həll etmək üzərində
çalışdığım iş, təbiidir ki, bütün millətimiz üçün, bütün xalqımız üçün ən vacib olan işdir. Hər şeydən öncə
uşaqlar üçün, gələcək nəslimiz üçün, gələcək nəslimizin qorunması üçün. Əminəm, inanıram, biz buna nail
olacağıq. Mən dəfələrlə demişəm - o müharibə illərində çox qanlar tökülüb, nə qədər gənclər həlak olub, şəhid
olublar, vətən yolunda, torpaq yolunda özlərini qurban veriblər. Ancaq gərək bir daha qan tökülməsin. Əgər bu
məsələni biz sülh yolu ilə həll edə biliriksə, mən istəmirəm ki, yenə də bizim hansısa bir övladımız getsin
vuruşa, girsin döyüşə.
Təbiidir ki, xalq, millət və onun gəncləri, onun ordusu, onun döyüşçüləri həmişə öz torpağını, öz ölkəsini,
öz vətənini qorumağa qadir olmalıdır, qorumağa hazır olmalıdır. Vətənpərvərlik haqqında burada sizin
mahnılarınızı da mən o mənada qəbul edirəm ki, siz - kiçik yaşlı uşaqlar vətənpərvərlik haqqında mahnılar

825

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

oxuyursunuz. Yəni siz vətəninizi, torpağınızı nəinki yağılardan, nəinki xarici düşmənlərdən, bütün fəlakətlərdən
qorumağa hazırsınız. Bu, çox sevindirici haldır. Əgər məsələni sülh yolu ilə həll etmək olarsa, nə üçün yenidən
qan tökülsün? Təbiidir ki, o biri yol da istisna deyil.
Əziz balalar, ancaq mən bu gün sizə bir də deyirəm ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail
olacağıq. Sizin daha da xoşbəxt yaşamağınıza daha da gözəl imkanlar yaradacağıq.
Demək olar ki, siz çox xoşbəxtsiniz. Ona görə ki, XX əsrdə doğulmusunuz, amma həyat fəaliyyətiniz və
gələcəkdə ailə qurmağınız, bütün işləriniz XXI əsrdə olacaqdır. Yəni siz XX əsrlə XXI əsri bağlayan
insanlarsınız. Bu da nadir bir haldır, çox nadir bir haldır. Mən sizə bir daha öz dərin atalıq hissiyyatımı
bildirirəm. Mən sizi sevirəm, siz məni həmişə ruhlandırırsınız, siz məni həmişə sevindirirsiniz. Bəzən məndən
soruşurlar ki, bu qədər gərgin işləri aparmağım necə mümkün olubdur. Hər bir insanın ilhamverici qüvvəsi var.
Mənə ilham verən ən böyük qüvvə Azərbaycanın uşaqlarıdır. Azərbaycanın gəncləridir, Azərbaycanın
gələcəyidir.
Mənim bütün həyatım xalqıma xidmətə həsr olunub. Amma bu gün həyatımın mənası, məqsədi müstəqil
Azərbaycanın gələcəyini təmin etməkdir. Yəni Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi yaşasın və müstəqilliyi
əbədi olsun. Azərbaycan inkişaf etsin və inkişaf etmiş dövlətlər səviyyəsinə çatsın. Azərbaycan yüksək
iqtisadiyyata malik olsun və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanda hər bir insan xoşbəxt
yaşasın, firavan yaşasın, rahatlıq şəraitində yaşasın, sabitlik şəraitində yaşasın, qorxu altında olmasın, təhlükə
altında olmasın, gələcəyə baxsın və gələcək haqqında düşünsün. Budur mənim həyatımın bugünkü mənası və
gördüyüm işlərin məzmunu!
Mən sizi əmin edirəm ki, bu yolda bundan sonra da var qüvvəmlə çalışacağam. Qüvvəm hələ var. Allaha
şükür, çoxdur. Ona görə də mən sizinlə hələ çox görüşlər keçirəcəyəm.
Sizi bir daha təbrik edirəm, hər birinizə xoşbəxtlik, səadət arzulayıram. Hər birinizə xoşbəxt gələcək
arzulayıram. Sizi öpürəm, sizi bağrıma basıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANDA BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİNDƏ İŞTİRAK ETMİŞ TÜRKİYƏLİ
MÜŞAHİDƏÇİLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
13 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin gəlişinizin məramı da çox gözəldir. Çünki
Azərbaycan öz müstəqil dövlətinin sistemini qurur. Bunlardan biri də bələdiyyələrdir. İndiyə qədər
Azərbaycanda bələdiyyələr yaranmayıbdır. Ancaq indi onları yaradırıq. Yaratmaq üçün də seçkilər keçirmək
lazımdır. Seçkilər də dünən keçdi və siz də çox sağ olun ki, zəhmət çəkmisiniz, gəlmisiniz, bu seçkilərdə
müşahidəçilik etmisiniz. Beləliklə, Azərbaycana yardım etmisiniz.
Bizim Milli Məclisin sədri mənə söyləmişdi ki, sizi dəvət edibdir, siz burada seçkilərdə müşahidəçilik
edəcəksiniz. Ancaq sonra eşitdim ki, elə bu gün Türkiyəyə qayıdırsınız. Düşündüm ki, əgər görüşməsək olmaz.
Mənə dedilər, siz də mənimlə görüşmək istəyirsiniz. Təşəkkür edirəm.
Ə l i K a m a l B a ş a r a n (Türkiyənin Ana Vətən Partiyasından Trabzon millət vəkili): Bizi qəbul
etməyiniz bizim üçün böyük şərəfdir. Sizə son dərəcə hörmət və ehtiramımızı bildiririk. Məclis başqanımızın,
partiya rəhbərlərimizin ən dərin ehtiram və salamlarını Sizə çatdırmaq istəyirəm. Biz beş partiyanı təmsil edirik.
Sizlərlə son dərəcə fəxr edirik və sizləri çox sevirik.
Biz buraya öz torpağına, vətəninə gələn insan kimi gəldik. Sizlərin də bizə gəlişinizi belə qəbul edirik, azəri
qardaşlarımız Türkiyəyə gələndə də eyni qürurları daşıyırıq. Çox razı qaldıq.
Demokratiyanın körpəlik dövrünü yaşayan bir ölkədə ilk dəfə keçirilən bələdiyyə seçkilərini izlədik. Hər
şeyi yaxşı gördük. Seçkilərin yaxşı nəticəli olacağı qənaətindəyəm. Bu, çox normal şəraitdə keçən bir seçki
oldu.
Qayəmiz Azərbaycanı çox yüksəklərdə görmək istəyidir. İnanırıq ki, Sizin keçmişdən gələn təcrübələriniz
Azərbaycanı çox gözəl yerlərə çatdıracaqdır. Böyük bir rus dövlətindən sonra kiçik, amma böyük imkanlara
malik Azərbaycana inanırıq ki, Sizin sayənizdə iqtisadi cəhətdən rahatlıq içərisində olacaqdır. Mən elə uzun bir
zaman görmürəm – Azərbaycanın 15–20 illik çətin dövrü ola bilər. Biz millət olaraq, türk parlamentçiləri olaraq
ürəyimizlə, hər şeyimizlə hər zaman Azərbaycanın yanında olacağımızı söyləyirik. Təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əgər sizin də sözünüz varsa, buyurun.
Ə l i G ü n ə r (Fəzilət Partiyasının nümayəndəsi, İqdır millət vəkili): Hörmətli prezident, Türkiyə
Cümhuriyyəti adından məclis başqanımız və bütün partiyalar adından Sizə salamımızı, hörmətlərimizi və
ehtiramımızı ərz edirəm. Biz Sizi gördükcə xoşbəxtlik duyuruq.
Mən İqdır millət vəkiliyəm. Siz Naxçıvanda olan zaman mən də orada olmuşam. Siz iki dövlət arasında
körpü qurdunuz.
Hamımızın dediyi kimi, biz iki dövlət, bir millətik. İnşallah, bu, əbədiyyətə qədər davam edəcəkdir. Biz
bununla qürur duyuruq.
Türkiyə Cümhuriyyəti hər şeyi ilə, yəni uşağı, böyüyü, kiçiyi, kişisi, əsgəri ilə qəlbən, fikrən, zikrən Sizin
yanınızdadır. Biz Sizi dəstəkləyirik. İnşallah, bu dəstək Sizin atdığınız demokratik addımlarla Avropaya qədər
gedəcəkdir. Bizim getdiyimiz yerlərdə qardaş Azərbaycanın da yer alacağına inanırıq. Biz bir addım atdıq.
İnşallah, bu addım özəlliklə bütün türk cümhuriyyətləri üçün xeyirli olacaqdır.
Sizin bu demokratik addımlarınız digər ölkələr üçün də xeyirli olacaqdır. Siz demokratiyaya keçməyən
ölkələrə örnək təşkil etmisiniz. İlk dəfə bələdiyyə seçkiləri keçirdiniz. Biz seçkilərdə müşahidəçi olaraq hər
kəsdən soruşduq, heç bir şeydən rahatsız olmadıq. Hətta mənim çox sevindiyim bir-iki hal oldu. Yaşlı bir qadına
və gənc bir vətəndaşa «Siz səsinizi kimə verdiniz?» sualını verdim. Dedilər ki, «Biz Azərbaycan vətəndaşı kimi,
lazım olan kəsə səsimizi verdik». Biz bundan çox məmnun olduq. İnşallah, bunlar davam edəcəkdir. Biz
Azərbaycandan çox məmnunuq. Sizin hər şeyiniz çox yaxşıdır.
Bizim Allahdan təmənnamız, niyazımız odur ki, qısa bir zamanda çətinlikləri keçin. Daha güclü
Azərbaycan Türkiyə üçün də güclü olmaq deməkdir. Türkiyənin gücü Azərbaycanın gücüdür. Sizin
rəhbərliyiniz altında iki gücün birləşməsi dünya dövlətləri arasında öz yerini alacaqdır. Biz bundan məmnunuq.
Çünki biz iqdırlılar Sizi çox yüksəklərdə görürük. Allah ömrünüzü uzatsın deyə dua edirik.
Qonşu olan vilayətlər – Naxçıvan və İqdır arasında bir körpü vardır. Naxçıvanda 400 minə yaxın əhali
yaşayır. Bir o qədər də İqdırın vardır. Siz və cənab Süleyman Dəmirəl birlikdə «Həsrət körpüsü»nün təməlini
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qoydunuz. Orada ticarət fəaliyyətinə başlandı. Həm Azərbaycan xalqı, Naxçıvan üçün, həm də bizim xalqımız
üçün həqiqətən, çox faydalı işlər oldu. Sizin xalqınızın zənginliyi bizim xalqın, bizim zənginliyimiz isə Sizin
xalqınızın zənginliyidir.
Sizdən bir xahişimiz vardır. Süleyman bəylə Siz qardaşsınız. Biz belə görürük. Bizə ayda 25 min ton mazut
verirlər. Bu da ildə 300 min ton edir. Yarısını naxçıvanlılar gətirir, yarısını da iqdırlılar gətirirlər. Bu da tələbatı
ödəmir. Biz Sizdən göndərilən mazutu İrandan alıb Türkiyəyə gətiririk.
Böyüyümüz olaraq Sizdən arzumuz, istəyimiz budur ki, bu barədə Süleyman bəydən xahiş edin, - bunu
artırmaq lazımdır ki, oradakı əhalinin zənginliyi, gücü artsın. Allah Sizə yardımçı olsun. Sizə hörmət və
ehtiramımı bildirirəm.
N u r ə d d i n A t i k (Doğru Yol Partiyasından Diyarbəkir millət vəkili): Hörmətli prezident, biz Milli
Məclis başqanınızın dəvəti ilə müşahidəçi kimi Azərbaycana gəldik. Burada özümüzü evimizdəki kimi çox
rahat hiss edirik. Bələdiyyə seçkilərini izlədik və hər şey çox gözəl oldu. Konstitusiya çərçivəsində çox
demokratik bir seçki oldu. Elə bir problemlə üzləşmədik.
Seçkilər zamanı səs verməyə yaşlı bir qadın gəlmişdi. O dedi ki, vətəndaşlar xəstə olsalar da evlərdə,
xəstəxanalarda onların yanına gedirlər və onlar da səs verirlər. Bu, çox gözəldir. Hər şey deyilənlərdən də yaxşı
oldu. Bir qardaş, dost olaraq çox sevindik. Bu bələdiyyə seçkiləri həm Azərbaycana, həm də onun xalqına
xeyirli, uğurlu olsun. Allah üstünüzdə olsun. Sağ olun, var olun.
H ə s ə n H ü s e y n B a l a k (Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının təmsilçisi Tokat millət vəkili): Hörmətli
prezident, Sizə genel başqanımız, dövlət nazirimiz və Baş nazirin müavini Dövlət Baxçalının salamlarını
çatdırıram və bundan qürur duyuram.
Həmkarlarımın dedikləri kimi, həqiqətən, buraya, qardaşlarımızın vətəni olan Azərbaycana öz məmləkətimiz
kimi gəldik. Buraya gəldiyimiz zaman biz İsveçrədə, İngiltərədə, Fransada duyduğumuz yabançılığı duymadıq.
Bizə qucaqlarını açdılar. Zati-alilərinizin vermiş olduğu təlimatla bizi müşayiət edən, qonaqpərvərlik göstərən
insanlar bizi çox gözəl qarşıladılar, çox duyğulandırdılar.
Biz burada müşahidəçi kimi seçki məntəqələrini gəzdik və hər şeyi gördük. Sizin himayəniz altında
demokratik nizama qovuşmaq üçün çox böyük addım atılır və xalq bundan xeyli məmnundur. Biz də
məmnunuq. Bununla bərabər, demokratiyaya keçid zamanı çox böyük həmlələri dəf etdiniz. Əlbəttə, biz türk
insanı olaraq bundan çox sevinirik. Azərbaycan xalqının yüksəlişini güneydəki qonşunuzla və digərləri ilə
müqayisə etdiyimiz zaman görürük ki, qısa zamanda Sizin himayənizlə çox böyük işlər görülmüşdür və
əzəmətinizlə digər işləri də uğurla başa vuracağınızı zənn edirəm. Mənim inancım budur. Onun üçün də dua
edəcəyəm. Sağ olun.
H ə s ə n G ü l a y (Demokratik Sol Partiyadan Manisa millət vəkili): Hörmətli cümhur başqanım. Bizi
qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Həmkarımın söylədiyi kimi, biz Azərbaycana Milli Məclis sədrinin
dəvəti ilə gəlmişik. Sizin vaxtınızın az olduğunu bilirik. Bizə lütf etdiniz. Biz buraya sevinclə gəldik və sevinclə
dönəcəyik. Hər şey çox gözəl və demokratik oldu. İndi biz Sizdən ayrılacağıq.
Cənab prezident, mən Sizin sağlam, rahat olmağınızı ancaq televiziya vasitəsilə görürdüm. İndi də çox
sağlamsınız, gümrahsınız və qoy həmişə belə olsun.
Vaxtinızı çox almaq istəmirəm. Mən hörmətli Ecevitin partiyasındanam və Manisadan millət vəkili
seçilmişəm. Onun Sizə olan hörmət və ehtiramını çatdırmağı özümə borc bilirəm. Allah Sizə ömür versin.
Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostlar, əvvəla, sağ olun ki, zəhmət çəkib Azərbaycana gəlmisiniz və bizim
ilk bələdiyyə seçkilərində müşahidəçi olmusunuz, beləliklə də Azərbaycana yardım etmisiniz.
Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Dünən səs verməyə getmişdim, orada xeyli mətbuat nümayəndələri var
idi. Onlarla 35–40 dəqiqə söhbət etdim, danışdım. Ondan iki gün əvvəl mən televiziya və radio vasitəsilə
Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmişdim. Mənim sözlərimin əsas məzmunu odur ki, Azərbaycan
demokratiya yolu ilə gedir, demokratik, hüquqi, dünyəvi, yəni layiq dövlət qurur. Bilirsiniz ki, bu, böyük bir
prosesdir, onu 1–2–3 ildə etmək mümkün deyildir. Amma biz bu yolla tam inamla gedirik. Bizim başqa
yolumuz yoxdur. Yəni yollar çoxdur, amma bizim yolumuz budur və bizi bu yoldan heç kəs döndərə bilməz.
Çünki Azərbaycan öz müstəqilliyini tam təmin etmək, saxlamaq və qorumaq üçün mütləq demokratik, hüquqi
dövlət olmalıdır, dünyanın demokratik, hüquqi cəmiyyətində özünə yer almalıdır. Bu da Azərbaycanın
müstəqilliyinin təminatı olmalıdır.
Biz ötən illərdə bir çox işlər görmüşük. Amma gördüyümüz hər bir iş yeni bir addımdır. Yəni biz 1995-ci
ildə müstəqillik Konstitusiyası, Ana yasası əsasında Milli Məclisimizə ilk dəfə seçkilər keçirdik. Məsələn,
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Azərbaycanda 2-3 dəfə prezident seçkiləri keçirilibdir. Amma bunlar hamısı yeni hadisələrdir. Bələdiyyə
seçkiləri isə bizim üçün tamamilə çətin bir prosesdir.
Mən bilirəm ki, Türkiyədə bələdiyyə sistemi böyük tarixə malikdir və bu sahədə çox işlər görülür,
bələdiyyələrin geniş səlahiyyətləri vardır.
Mən Türkiyənin daxili işləri ilə təxminən 1992-ci ildə tanış olarkən – mən əvvəllər də Türkiyə barədə
oxuyurdum, öyrənirdim, amma bunları bilavasitə şəxsən görmürdüm – gördüm ki, bəli, orada bələdiyyələr çox
gözəl qurulub, yaranıbdır və xalqın, vətəndaşların özlərinin idarə etdiyi bir orqandır, heç kimə tabe, heç kimdən
asılı deyil. Onlar öz bölgəsində, şəhərində, kəndində bələdiyyə çərçivəsində çox böyük işlər görürlər.
Mən dəfələrlə demişəm, biz bütün dünya təcrübəsindən istifadə etməliyik. Amma bizim üçün ən yaxın,
doğma təcrübə Türkiyənin təcrübəsidir. Türkiyənin bələdiyyələrinin səviyyəsinə gəlib çatmaq üçün hələ çox
vaxt lazımdır. Bu, bizim ilk addımımızdır. Siz doğru dediniz ki, bu, körpə bir addımdır. Biz bu addımı ataraq bir
daha sübut edirik ki, bu yolla gedirik.
Bu seçkilərdə hər şeyin istənilən kimi olmaması mümkündür. Mən çox məmnunam ki, sizin
müşahidələrinizin hamısı müsbət xarakter daşıyır. Ancaq eyni zamanda, mən belə düşünürəm, ola bilər ki, hər
şey istənilən kimi olmasın. Bu gün mənə bilgilər veriblər ki, bəzi yerlərdə, məsələn, bir rayonda icra
hakimiyyəti başçısı bu işlərə müdaxilə edibdir. Mən bu məsələyə baxacağam, həmin icra hakimiyyəti başçısı
haqqında bəlkə də çox ciddi bir qərar qəbul edəcəyəm. Çünki bələdiyyə seçkisinə heç kim müdaxilə
etməməlidir, qarışmamalıdır. İnsanlar, vətəndaşlar sərbəst, azad surətdə özləri gəlib istədikləri adama səs
verməli, kimi istəsələr onu da seçməlidirlər. Ancaq bu, asan iş deyildir.
Bizim Səbail rayonu Bakının mərkəzi rayonudur. Mən dünən ora getdim, həmin rayondan 17 adam
seçilməlidir. Ancaq oradakı siyahıda 82 namizədin adı vardı. Mən bunların çoxunu tanımıram, bilmirəm.
Siyahıda 3–4 adam olanda tanıyıram, bilirəm ki, kimə səs vermək lazımdır. Amma əgər bu, mənim üçün asan
deyilsə, başqaları üçün daha da çətindir. Biz bu yolu keçirik. Çox sağ olun ki, siz də gəlib müşahidə etdiniz və
bizə yardım göstərdiniz. Buna görə mən sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə gəlincə isə – ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra altı ildir
ki, mən respublikamızın prezidentiyəm – bu əlaqələr çox sürətlə inkişaf edir. Bu sözlər ilk dəfə mənim dilimdən
çıxıbdır ki, biz bir millət, iki dövlətik. Bu sözləri indi Türkiyədə də, Azərbaycanda da deyirlər. Bu, həqiqətən də
belədir. Ona görə də Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, dostluğu dünyada heç bir ölkənin əlaqələrinə bənzəmir, yəni
beləsi yoxdur. Birincisi, bunlar səmimidir, ikincisi, bizim dərin milli köklərimizin, dilimizin, dinimizin, adətənənələrimizin üzərində qurulubdur. Ona görə də bunlar tarixi əhəmiyyətə malikdir.
Hər şey insanlardan asılıdır – bunu daha yaxşı qurmaq da, pozmaq da olar. İnsanın əqidəsindən, fikrindən,
ağlından, daxili mənəviyyatından çox asılıdır. Allaha şükürlər olsun, indi Türkiyəyə də, Azərbaycana da başçılıq
edənlər anlayırlar ki, bu iki dövlət bir-birinə daha da yaxın, dost olmalıdır.
Mən keçən ay – noyabr ayında üç dəfə Türkiyədə oldum. Ayın əvvəlində gedib zəlzələ baş vermiş yerlərdə
oldum, Ankaraya getdim, Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatını aldım. Sonra İstanbulda ATƏT-in zirvə
görüşündə iştirak etdim. Ayın 28-də isə İspartaya getdim, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəllə orada bir
sıra açılışlarda, tədbirlərdə iştirak etdim. Bu, nəyi göstərir? Bu, bizim nə qədər dost olduğumuzu göstərir.
Türkiyə mənim üçün doğmadır. Mən Türkiyənin hansı şəhərinə gedirəmsə, özümü məmləkətimdəki,
şəhərimdəki kimi hiss edirəm. Eləcə də siz Azərbaycana gələndə özünüzü belə hiss edirsiniz.
Xalqımız, millətimiz qürur hissi keçirir ki, Azərbaycan prezidentinə, cümhur başqanına bizim üçün ən əziz,
qiymətli olan Mustafa Kamal Atatürk adına Beynəlxalq Sülh Mükafatı verilibdir. Azərbaycanda, Türkiyədə
məlumdur ki, bu mükafat nadir adamlara verilir. Bu mükafatı indiyə qədər 4 nəfər alıbdır, beşinci isə
Azərbaycanın prezidentidir. Bu, sülh, barış, beynəlxalq mükafatdır. Bu, Mustafa Kamal Atatürkün yaratdığı
mükafatdır.
Bu mükafat mənə təqdim edilərkən hörmətli dostum Süleyman Dəmirələ dedim ki, mən həyatımda çox
mükafatlar almışam. Keçmiş Sovetlər İttifaqının – fövqəldövlətin ən yüksək dövlət nişanlarının hamısından
almışam. Yəni mənim sinəm bu mükafatlarla dolu olubdur. O dövrdə mən başqa dövlətlərin də ordenini – siz
ona nişan deyirsiniz – almışam. Amma mənim üçün onların hamısından əziz Beynəlxalq Atatürk Sülh
Mükafatıdır. Bu, təkcə mənim üçün yox, bütün Azərbaycan xalqı üçün əzizdir. Azərbaycanın hər yerində indiyə
qədər bu barədə danışıqlar gedir, insanlar öz fikirlərini söyləyirlər.
Dünən YUNİSEF tərəfindən elan edilmiş uşaqların beynəlxalq televiziya və radio günü idi. Mən də onların
bu gününü təbrik etməyə getdim. Oradakıların əksəriyyəti balaca uşaqlar idi. Orada da böyük iftixar, qürur hissi
ilə danışırdılar ki, Azərbaycanın dövlət başçısı, cümhur başkanı Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı alıbdır. Bu
da bizim dostluq əlaqələrimizin böyük bir əlamətidir.
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Mən sizin dediyiniz məsələyə mütləq fikir verəcəyəm. Çünki 1991–1992-ci illərdə mən Naxçıvana rəhbərlik
edərkən əziz dostum Süleyman Dəmirəllə bizim o körpünü yaratmağımız tarixi hadisədir. Həmin körpüyə
«Həsrət körpüsü», «Ümid körpüsü» deyirdilər. Bu, həqiqətən belədir. Həmin körpü Naxçıvanın həyatını xilas
etdi. Çünki Naxçıvan hər tərəfdən blokadaya alınmışdı. O vaxt Türkiyədən Naxçıvana elektrik xətti gətirildi,
insanlar bu körpüdən gedib-gəldilər, ticarət etdilər. Bu körpü eyni zamanda o bölgəni inkişaf etdirdi.
Həmin illərdə mən İqdıra bir neçə dəfə getmişdim. Deyirlər, indi, son beş-altı ildə İqdır tamamilə dəyişibdir.
Əziz dostum, prezident Süleyman Dəmirəl bu yaxınlarda İqdıra getmişdi, oradan qayıdanda mənə telefon etdi
və dedi ki, mən İqdırı tanımadım. İqdıra vilayət adı verilməsi ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə mən iştirak
etmişdim. Həmin tədbirə Süleyman Dəmirəl və mən gəlmişdik. Çox gözəl bir tədbir keçdi. Bayram keçirildi ki,
İqdır da artıq müstəqil bir vilayət oldu. Bundan əvvəl İqdır Qars vilayətinin tərkibində idi. İqdırın müstəqil
vilayət olması onun inkişafına böyük imkanlar yaratdı.
Sən indi mazutdan söhbət açdın. Təkcə mazut yox, benzin, digər yanacaq növlərinin də Azərbaycandan gəlib
Naxçıvana, oradan Türkiyəyə keçməsi, yaxud İrandan Naxçıvana keçməsi – bunlar hər iki tərəf üçün – həm
Naxçıvan, həm də İqdır, Ərzurum üçün çox faydalıdır. Güman edirəm ki, bu məsələlər həll edilməlidir. Bilirəm
ki, orada problemlər var.
Ə l i G ü n ə r: Cənab prezident, mən bu məsələyə ona görə toxundum ki, əvvəllər ayda 150 min ton, sonra
isə ayda 25 min ton yanacaq gəldi. Bu da müəyyən problemlər yaratdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bilirsiniz ki, bu məsələyə Türkiyə tərəfi baxır. Yəni Türkiyə tərəfi orada gömrüyü
bağlayıbdır. Hörmətli Süleyman Dəmirəl İqdıra gedəndə mən ona dedim ki, sən orada gömrük məsələləri barədə
göstəriş ver. O da İqdırdan qayıdanda mənə dedi ki, mən oranın valisinə lazımi göstərişlər vermişəm. Türkiyə Baş
bakanlığının gömrük müstəşarı bu günlərdə buraya gəlmişdi. Mən onunla görüşümdə də dedim ki, sən keçid
məntəqəsində gömrük işlərini qaydaya sal.
Ə l i G ü n ə r: Cənab prezident, orada hər bir iş qaydasına düşəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən öz tərəfimdən nə lazımsa edəcəyəm. Hörmətli Süleyman Dəmirəllə danışanda
sizin bu sözlərinizi də ona çatdıracağam. Amma siz də öz tərəfinizdən lazımi işlər görün.
Ə l i G ü n ə r: Bilirsiniz, hörmətli Süleyman Dəmirələ yanlış məlumat veriblər: guya bizim şəhərlərin
birindən mazut alınır. Lakin 6–7 aydır ki, bu yanacaq gəlmir. Yanacaq sadəcə, İrandan və Bakıdan gəlir.
İnşallah, bu məsələlər həll ediləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, yanlış məlumatlar verilib, ona görə də belə qərarlar qəbul olunur. İnşallah,
bu məsələlər həll ediləcəkdir.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Partiya rəhbərlərinizin hər biri nə mənim salamımı, hörmət və ehtiramımı,
sayqılarımı çatdırın. Türkiyənin demokratiyada ən böyük nailiyyəti odur ki, hər bir işi demokratik yolla aparır.
Türkiyədə güclü partiyalar var və bu partiyalar seçkidə iştirak edirlər. Hansı partiya daha çox səs toplayırsa
hökumət də onun əsasında qurulur. Hökumətə daxil olmayan partiya yenə də çalışır, itirmir. İndi Fəzilət
Partiyası hökumətə daxil deyil. Amma İstanbulun bələdiyyə başqanı Fəzilət Partiyasının nümayəndəsidir. Bu,
elə demokratiyanın ən böyük göstəricisidir. Fəzilət Partiyası hökumətin tərkibinə daxil ola bilməyibdir, amma
İstanbul kimi şəhərin bələdiyyə başqanı Fəzilət Partiyasındandır. Ankarada da belədir. Görürsünüz, bu,
demokratiyanın yüksək bir zirvəsidir.
Mən sizin hamınıza cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Türk xalqına, qardaşlarıma məndən salamlar
söyləyin. Sizə yaxşı yol diləyirəm.
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ATƏT-in HAZIRKI SƏDRİ, NORVEÇİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
KNUT VOLLEBEK İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
13 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük Sizi, cənab Vollobek. Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram.
K n u t V o l l e b e k: Çox sağ olun, cənab prezident. Gecə vaxtı məni qəbul etdiyinizə görə təşəkkür
edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v : Necə ola bilər ki, siz gələsiniz, mən sizi qəbul etməyəm? Amma niyə belə gec
gəldiniz? Bir az tez gələydiniz.
K n u t V o l l e b e k: Ölkəniz çox uzaqdadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gecə yatmayacaqsınız.
K n u t V o l l e b e k: Deyəsən, məni bu gecə çox saxlayacaqsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən saxlamayacağam. Sizin özünüzün işiniz çoxdur.
K n u t V o l l e b e k: Mən bu səfərimdən öncə, Sizinlə danışıqlar aparmağı çox mühüm hesab etdim və bu
proseslərə Sizin qiymətinizi, fikirlərinizi, mülahizələrinizi dinləmək üçün buraya gəldim. Çox təşəkkür edirəm
ki, mənə bu şəraiti yaratmısınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Vollebek, mən sizi Azərbaycanda salamlayıram və çox məmnunam ki, qısa bir
zamandan sonra siz yenə də Azərbaycana gəlmisiniz. Son zamanlar qısa bir müddətdə biz sizinlə üç dəfədir
görüşürük.
Xatirinizdədir, siz Azərbaycana ilk dəfə gələndə mən sizi tənqid etdim ki, siz bir ildir ATƏT-ə sədrlik
edirsiniz, amma indi ilin sonunda gəlmisiniz. Mən güman edirəm ki, siz bu tənqiddən nəticə çıxarıb bu ilin
axırına qədər görüşlərin sayını artırmaq istəyirsiniz.
Mən çox məmnunam ki, biz İstanbulda sizinlə görüşüb ətraflı danışıqlar apardıq. İndi də mən bilirəm ki,
sizin bu səfəriniz Azərbaycana aid deyildir. Amma eyni zamanda, bu səfər müddətində Azərbaycanda
olmağınız, hesab edirəm onu göstərir ki, siz Azərbaycana daha da çox əhəmiyyət verirsiniz. Mən sizi
dinləyirəm.
K n u t V o l l e b e k: İlk öncə, icazə verin, gecənin bu vaxtında bizi qəbul etməyə imkan tapdığınıza görə
sizə təşəkkürümüzü bildirək. Başa düşürük ki, respublikanıza çox gec gəlib çıxmışıq, lakin bu, indiki halda
yeganə imkandır.
Bildiyiniz kimi, bəzi aviasiya şirkətlərinin tez-tez səfərlər edən sərnişinlər üçün proqramı var. Bilmirəm, ola
bilsin, Azərbaycanda tez-tez gələn qonaqlar üçün proqram var, əgər bu, belədirsə, onda hesab edirəm ki, mən bu
proqrama düşmək şərəfinə layiq görülmüşəm.
Cənab prezident, axırıncı səfərim zamanı Sizin kiçik tənqidinizi yaxşı xatırlayıram. Mən onu xeyirxah tənqid
kimi qəbul etdim və Azərbaycanın əhəmiyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. İstanbulda zirvə toplantısı
zamanı aramızda olmuş görüşü də yüksək qiymətləndirirəm. Bu zirvə toplantısı çox mühüm hadisə idi.
Regiondakı problemlər barəsində apardığımız diskussiya zamanı Sizin tutduğunuz açıq-aşkar mövqeyi yüksək
qiymətləndirirəm.
İstanbulda boru kəmərləri haqqında müqavilənin imzalanması mərasimində iştirak etmiş Baş nazirimizin
səmimi minnətdarlıq sözlərini və salamını Sizə yetirmək istəyirəm. O da, mən də hesab edirik ki, bu, Norveçlə
Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar verir.
Ötən üç ayda Azərbaycanda artıq ikinci dəfə olduğumu nəzərə alaraq ümid edirəm ki, siz Baş nazirinizin və
xarici işlər nazirinizin Norveçə səfərə gəlmələrinə icazə verəcəksiniz. Demək istəyirəm ki, mən artıq sizin yeni
xarici işlər nazirinizi dəvət etmişəm.
Siz mənim gəlişimin səbəbinin bu bölgədə, o cümlədən Şimali Qafqazda yaranmış vəziyyətlə bağlı olduğunu
deməkdə tamamilə haqlısınız. İstanbulda qəbul edilmiş qərarların və bəyannamənin davamı olaraq mən Şimali
Qafqaz respublikalarına getmək üçün gəlmişəm. Bu bölgədəki vəziyyəti sözün geniş mənasında
qiymətləndirmək üçün Çeçenistanda, Dağıstanda, Şimali Osetiyada, İnquşetiyada olacağam.
İstanbulda qəbul edilmiş bəyannaməni nəzərə alaraq, ümidvar olduğumu bildirmək istərdim ki, bu bölgədə
məsələlərin uzunmüddətli həllini təmin edə biləcək dialoqa başlanmasına zəmin yaradılması üçün ATƏT-in
köməyi ilə prosesi hərəkətə gətirmək mümkündür.
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Bildiyiniz kimi, Rusiya tərəfi belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, o, hazırda bu məsələnin həllində ATƏT-ə
siyasi rol verilməsini mümkün hesab etmir. Amma ola bilsin ki, daha uzaq perspektivdə təşkilatımıza məhz bu
cür rol veriləcəkdir. Mən bu fikirdəyəm ki, ATƏT həmin münaqişənin həlli yollarının axtarılması və
tapılmasında mühüm rol oynaya bilər.
Humanitar vəziyyəti, dinc əhalinin çəkdiyi əzab-əziyyətləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, biz, habelə Dünya
Birliyi, BMT kimi təşkilatlar, BMT-nin Qaçqınların İşləri üzrə Ali Komissarlığı məsələnin qəti həllini tapmaq
üçün bu prosesdə böyük rol oynamalıdırlar.
Hesab edirəm ki, Qroznıda nə isə çox ciddi bir hadisə baş verməzdən əvvəl dinc əhaliyə bu şəhərdən
çıxmağa imkan yaradılmasına təxirəsalınmaz zərurət var. Ona görə də bu gün mən Rusiyanın hakimiyyət
orqanlarına müraciət göndərərək, onları hazırda Qroznı ətrafında aparılan əməliyyatları 24 saatlığa
dayandırmağa çağırmışam ki, camaat arxayınca yığışıb şəhəri tərk edə bilsin.
Ümidvaram ki, dinc əhalinin şəhərdən çıxa bilməsi üçün, başqa təşkilatların bu prosesə kömək göstərə
bilməsi üçün Rusiyanın hakimiyyət orqanları, habelə müxtəlif çeçen qruplaşmaları mənim çağırışımı müsbət
qarşılayacaq və qəbul edəcəklər.
Cənab prezident, bu məsələ barəsində, ən əvvəl humanitar vəziyyətlə bağlı məsələlərin həlli barəsində,
habelə siyasi dialoqun tapılmasını asanlaşdırmaq üçün danışıqlara necə zəmin hazırlanması haqqında Sizin
rəyinizi böyük maraqla dinləmək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: İlk öncə, Baş nazirdən mənə yetirdiyiniz salama görə minnətdarlıq edirəm. Mən şad
idim ki, o, Bakı–Ceyhan boru kəmərinin inşası haqqında sazişin imzalanması mərasimində iştirak edirdi. Biz
onun imzalanmasını tarixi hadisə sayırıq.
Sazişi o ölkələr imzaladılar ki, boru kəməri, Sizin «Statoyl» şirkəti ilə də birlikdə çıxardığımız Azərbaycan
nefti onların ərazisindən keçməlidir. Siz bilirsiniz ki, «Statoyl» Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda işləmək
üçün kifayət qədər çoxlu imkan qazanmışdır. Sənədi Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan prezidentləri imzaladılar.
Bunlar həmin layihəni bilavasitə həyata keçirməli olan ölkələrdir. Qazaxıstan prezidenti də bizə qoşuldu, çünki
o, həmin borudan istifadə etmək istəyir. Birləşmiş Ştatların prezidenti cənab Bill Klinton və Norveçin Baş naziri
mərasimdə iştirak etdilər və bu sənədə xüsusi əhəmiyyət verərək onu imzaladılar.
Azərbaycanda, habelə bildiyimə görə Gürcüstanda və Türkiyədə bu, böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanmışdır.
Biz bu layihənin həyata keçirilməsi üçün əməli işə başlamışıq. Bütün bu işlərdə biz sizinləyik. İndi
Azərbaycanda Norveçin böyük kapitalı var. Yeri gəlmişkən, burada nəinki «Statoyl», həm də sizin çoxlu digər
şirkətləriniz – «Kverner», başqa iri şirkətləriniz işləyirlər.
O ki qaldı Azərbaycanın Baş naziri və xarici işlər nazirini dəvət etməyinizə, mən artıq bu səfərin həyata
keçirilməsinə razılıq vermişəm. Əgər istəyirsiniz ki, yeni nazirimiz sizə mümkün qədər tez gəlsin, mənim buna
etirazım yoxdur. Ondan sonra bizim Baş nazirin səfərini də planlaşdırmaq olar.
Sizin məşğul olduğunuz işə gəldikdə, görürəm ki, bu iş ATƏT-i bütün digər problemlərə nisbətən daha çox
maraqlandırır. Bu təbiidir. Elə biz özümüz bunun nə demək olduğunu 10–12 ildir hiss edirik. Məsələ bundadır
ki, bizim problemlə Minsk qrupu 7 ildən çoxdur məşğul olur. Amma hələlik istənilən nəticələr yoxdur. Mən
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini nəzərdə tuturam. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan
ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş, bir milyon azərbaycanlı həmin
rayonlardan qovulmuş, azərbaycanlılara qarşı çox böyük etnik təmizlənmə aparılmışdır.
Açığını deyəcəyəm, xalqımız çox təəssüflənir ki, indi bu cür münaqişələrə kəskin şəkildə reaksiya verən
ATƏT Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisində etnik təmizləmə apararkən buna nəinki belə, hətta,
demək olar, heç bir diqqət yetirməmişdir. Ölkəmiz, xalqımız separatizmin nə olduğunu, terrorizmin nə
olduğunu, etnik təmizləmənin nə olduğunu yaxşı bilir. Ona görə də bu münaqişənin mümkün qədər tez və ən
əvvəl siyasi yolla həll edilməsi naminə gördüyünüz işlər dəstəklənməyə və bəyənilməyə layiqdir.
İnanıram, bir halda ki, işə belə girişmisiniz, ATƏT-in əsas ölkələri də buna çox fəal girişmişlər, xatirimdədir, İstanbul zirvə toplantısında dövlət və hökumət başçılarının çox çıxışları səsləndi, - deməli,
məsələnin həlli yolunu tapa biləcəksiniz. Elə bir yol ki, o, şübhəsiz, Rusiya dövlətinin də, çeçen xalqının da
mənafelərini təmin edəcəkdir. Odur ki, bu məsələdə sizə uğurlar arzulayıram.
Ancaq başa düşürəm ki, vəziyyət son dərəcə ağırdır və təxminən güman edirəm ki, dünyanın heç bir
rayonunda, - bəlkə Kosovoda da belə olmuşdu, amma o, bizdən uzaqdadır, biz o qədər də bilmirik, - indi Şimali
Qafqazda, Çeçenistanda olduğu kimi, belə mürəkkəb vəziyyət yoxdur.
Sizə demək istəyirəm ki, Şimali Qafqaz bölgəmizin, Qafqazın bir hissəsidir. Buna görə də Şimali Qafqazda
sabit vəziyyətin olmasının bütün Cənubi Qafqaz ölkələri, xüsusən Azərbaycan və Gürcüstan üçün böyük
əhəmiyyəti var.
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Bizim Çeçenistanla ümumi sərhədimiz yoxdur. Azərbaycanla Çeçenistan arasında Dağıstan Respublikası
yerləşir, bu respublika Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxildir. Lakin ümumi sərhədimizin olubolmamasından asılı olmayaraq, Qafqaz ölkələri tarixən bir-biri ilə çox sıx bağlı olmuşlar. İkincisi, siz bilirsiniz
ki, Şimali Qafqaz xalqlarının əksəriyyəti islama etiqad edən xalqlardır, mürtəce qüvvələrin, vəhabilər kimi islam
təməlçilərinin Şimali Qafqaza yol tapması isə, şübhəsiz, bütün Şimali Qafqaz üçün və Cənubi Qafqaz üçün
böyük təhlükə törədir.
Deməliyəm ki, islam dini terrorizmi heç zaman dəstəkləməyibdir. İslam məhzəbli müxtəlif terror təşkilatları,
necə deyərlər, islam dininə dönük çıxmış təşkilatlardır. Buna görə də Şimali Qafqazda sabitliyin, sülhün və
əmin-amanlığın təmin edilməsinə yönəldilmiş bütün səyləriniz nəinki bu ölkələr üçün, həm də Cənubi Qafqaz
üçün, xüsusən Azərbaycan üçün əhəmiyyətə malikdir.
İstanbul zirvə toplantısında mən cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paketi yaradılması ideyasını
irəli sürdüm. Mən ATƏT-i də, Amerika Birləşmiş Ştatlarını da, Rusiyanı da, Gürcüstanı da, Ermənistanı da,
Cənubi Qafqazda maraqları olan digər bütün ölkələri də bu təklifə qoşulmağa və elə etməyə çağırdım ki, Cənubi
Qafqazda təhlükəsizlik yaransın və iqtisadi əməkdaşlıq təmin edilsin.
İndiki vəziyyətdə hər hansı iqtisadi inkişafı, hətta Cənubi Qafqazda da, təmin etmək, demək olar, qeyrimümkündür. Halbuki Cənubi Qafqaz ölkələri arasında iqtisadi əməkdaşlıq qısa müddət ərzində bu ölkələrin
hamısına çox böyük fayda gətirərdi.
Hər şeydən əvvəl Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişəni aradan qaldırmaq, işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərini azad etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, yaşayış yerlərindən
qovulmuş bir milyon sakini ev-eşiklərinə qaytarmaq lazımdır. Hərçənd onların qayıtmaq, - əgər onlar qayıda
bilsələr, - istədikləri yerlərdə hər şey dağıdılmış və talan edilmişdir. Orada hər şey təzədən başlanacaq, bunun
üçün çox böyük məbləğdə vəsait lazım olacaqdır, bizim isə bu qədər vəsaitimiz yoxdur. Deməli, beynəlxalq
birliyin çox böyük yardımı lazım olacaqdır.
Bununla belə, vəziyyəti belə qoymaq olmaz. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhə, bütün Cənubi
Qafqazda sülhə nail olmaq lazımdır. Beləliklə, Cənubi Qafqazda sülh, Şimali Qafqazda sülh böyük
məqsədlərdir. Mən sizə bu sahədə uğurlar arzulamaq istəyirəm.
K n u t V o l l e b e k: Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktı barəsində fikrinizi inkişaf
etdirmək istərdim. Necə bilirsiniz, buna bənzər bir şeyi Şimali Qafqazda da yaratmaq mümkündürmü?
Başa düşürəm, bunlar müxtəlif şeylərdir, çünki Şimali Qafqaz Rusiya Federasiyasının subyektidir. Doğru
dediniz ki, hər hansı dövlətdə siyasi və iqtisadi inkişaf qarşılıqlı surətdə bağlıdır. Odur ki, əgər biz Şimali
Qafqazda məsələnin uzunmüddətli həllini işləyib hazırlamağı qarşımıza məqsəd qoyuruqsa, onda bu məqamları
– siyasi və iqtisadi inkişafı da nəzərə almalıyıq. Buna görə də üç Şimali Qafqaz Respublikasının – Dağıstan,
Şimali Osetiya və İnquşetiyanın rəhbərləri ilə görüşə bilmək imkanına görə çox şadam.
Necə bilirsiniz, bu bölgədə iqtisadi əməkdaşlıqdan ötrü, sabitlikdən ötrü, hər hansı əsas, zəmin tapmaq üçün
həmin üç respublikanın və Çeçenistanın əməkdaşlığına kömək edə biləcək hansısa əməkdaşlıq forması, hansısa
strukturların kooperasiyasını tapmaq mümkündürmü?
H e y d ə r Ə l i y e v: Tamamilə mümkündür. Biz bu respublikalara yaxşı bələdik. Məsələn, Dağıstan bizə
daha yaxındır. Azərbaycanla Dağıstan tarixən bir-biri ilə çox sıx bağlı olmuşlar. Bu gün bizim aramızda
bilavasitə və çox fəal iqtisadi əlaqələr var. Dağıstanda 140 min azərbaycanlı yaşayır, Azərbaycanda Dağıstan
xalqlarından olan bir neçə yüz min adam yaşayır. Buna görə də biz çox istəyirik ki, Dağıstanda vəziyyət sabit
olsun.
Bundan əlavə, bizi Rusiya ilə birləşdirən bütün kommunikasiya xətlərimiz Şimali Qafqazdan, ən əvvəl
Dağıstandan, Çeçenistandan, Şimali Osetiyadan və İnquşetiyadan keçir. Bu respublikalar Rusiyanın bir hissəsi
olsalar da, bizim Rusiya ilə, onun bir çox bölgələri ilə, Rusiyanın mərkəzi hissəsi ilə, Moskva ilə həmişə daha
geniş əlaqələrimiz olmuşdur. Odur ki, Şimali Qafqazdakı qeyri-sabitlik Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrimizə çox
mənfi təsir göstərir. Məsələn, - bu da Sizinlə birgə apardığımız işdir, - Azərbaycan Neft Şirkətinin bir çox digər
neft şirkətləri ilə, o cümlədən «Statoyl» şirkəti ilə birgə istismar etdiyi «Çıraq» yatağından çıxarılan ilkin neftin
ixracı üçün biz Bakı–Novorossiysk neft kəmərini çəkmişik. 1997-ci ildə biz ilk nefti məhz bu boru kəməri ilə
ixrac etmişik. Bu, Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığımızdır.
Yeri gəlmişkən, Rusiya çox istəyirdi ki, biz nefti məhz bu marşrutla ixrac edək. Amma neft kəməri neçə
aydır işləmir?
A r t u r R a s i z a d ə: Altı aydır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şimali Qafqazda baş verən hadisələrə görə bu kəmər altı aydır işləmiş. Yaxşı ki, bu
ilin aprelində biz Bakı–Supsa neft kəmərini istismara buraxdıq. Bu alternativ neft kəməri olmasaydı, Şimali
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Qafqazda vəziyyətlə əlaqədar biz bütün neft quyularımızı bağlamalı olardıq. Halbuki bu, işin yalnız
başlanğıcıdır.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft hasilatının çox böyük perspektivləri var. Biz Bakı–
Novorossiysk boru kəmərindən istifadə etmək niyyətindəyik. Amma, gördüyünüz kimi, sabitliyin olmaması bizə
əngəl törədir. Bu, təkcə bir misaldır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında sərhəddə, Dağıstanla sərhəddə nə qədər
yük avtomobillərimiz dayanıb gözləyir.
Bilirsiniz, mən olduqca çox misallar çəkə bilərdim. Bunların hamısı göstərir ki, bizə Şimali Qafqazda
sabitliyin olması gərəkdir. İndi Dağıstanda vəziyyət normallaşır. Kiçik bir respublika olmasına baxmayaraq,
İnquşetiya da özünü birtəhər idarə edir. Şimali Osetiya da həmçinin. Hərçənd onların hamısında çox ciddi
problemlər var. Buna görə də Çeçenistanda gərginliyin aradan qaldırılması sahəsində sizin səyləriniz, şübhəsiz,
bütün Şimali Qafqaz bölgəsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Bizim Dağıstanla da, Şimali Osetiya ilə də,
İnquşetiya ilə də çox yaxşı münasibətlərimiz var.
K n u t V o l l e b e k: Siz Çeçenistanla Gürcüstan arasında münasibətlərlə bağlı vəziyyəti necə
qiymətləndirirsiniz? Mən qorxuram ki, Çeçenistanda baş verən hadisələr Gürcüstanda vəziyyətə bilavasitə təsir
göstərə bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, Gürcüstanla Çeçenistan arasında sərhəd var və bu sərhədi hazırda Gürcüstan
sərhədçiləri, hərbi qüvvələri qoruyurlar. Amma hesab etmirəm ki, bu hadisələr Gürcüstana da keçə bilər.
Hərçənd orada, Gürcüstanda, sərhəddə zənnimcə, çeçenlər yaşayan bir və ya iki kənd var. Hər halda bilirəm ki,
Gürcüstan orada baş verən hadisələrdən çox narahatdır. Biz hamımız narahatıq. Narahatlıq üçün Gürcüstanın
daha çox əsası var, çünki Çeçenistanla bilavasitə həmsərhəddir.
K n u t V o l l e b e k: Bu, mənim üçün çox faydalı söhbət oldu. Başa düşürəm ki, sabah mənə Sizin xarici
işlər naziri ilə səhər yeməyi yemək nəsib olacaqdır. Bu, mənə indi Sizinlə müzakirə etdiyimiz məsələləri daha
da inkişaf etdirməyə, habelə ikitərəfli münasibətlərimizə aid daha bir neçə məsələyə toxunmağa imkan
verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir, amma biz bu gün əvvəlcə sizinlə birgə şam edəcəyik.
K n u t V o l l e b e k: Sağ olun, çox xoşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir sözlə, siz ikiqat məmnunluq duyacaqsınız.
K n u t V o l l e b e k: Mən artıq bir məmnunluq duydum, sonra şam yeməyi, daha sonra sabahkı danışıqlar
olacaqdır. Deməli, mən üç dəfə məmnunluq duyacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. Əgər sizin etirazınız yoxdursa, gəlin, mətbuata təşəkkür edək. Sizinlə
jurnalistlər gəlibmi?
K n u t V o l l e b e k: Bəli, çoxlu jurnalist gəlib.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tapşırmışam ki, jurnalistlərin hamısını mehmanxanada yerbəyer etsinlər və əlbəttə,
onlar da şam edə bilsinlər. Yoxsa, əgər nümayəndə heyətinin başçısı tox olsa, jurnalistlər isə ac qalsa, bu, pis
olar.
K n u t B o l l e b e k: Məqalələr çox sərt olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz onları yedizdirsək, onlar yaxşı yazarlar.
K n u t V o l l e b e k: Tamamilə doğrudur. Bu barədə düşündüyünüzə görə sağ olun.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ* İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
14 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar! Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Minsk qrupu
həmsədrlərinin, sizin Azərbaycana, ümumiyyətlə bizim regiona bu səfəriniz çox əlamətdardır və əhəmiyyətlidir.
Təəssüf ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti 1999-cu ildə istənilən səviyyədə olmamışdır. Mən bu barədə fikrimi
ATƏT-in İstanbul sammitindəki çıxışımda da bildirdim və bu gün bir daha deyirəm. 1998-ci ilin sonunda
Minsk qrupu tərəfindən təqdim olunmuş «ümumi dövlət» formulasını Azərbaycan qəbul etməyəndən sonra
təəssüflər olsun ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti müəyyən qədər dayandı, zəiflədi. Biz bundan narazıyıq. Mən
bunu bir daha bildirmək istəyirəm.
Minsk qrupu tərəfindən bu barədə verilən izahat – Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında birbaşa
görüşlər başlandığına görə onlar öz fəaliyyətlərini bir az dondurmağa məcbur olublar – mənə elə gəlir ki,
əsassızdır. Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin birbaşa görüşləri Minsk qrupunu kənara qoymaq yox,
Minsk qruppu nun işinə sadəcə, daha da kömək etmək məqsədi daşıyıbdır.
1999-cu il sona çatır. Ona görə də Minsk qrupunun 1999-cu ildəki fəaliyyətinə mənim verdiyim qiymət
bundan ibarətdir. Ancaq mən bunun üzərində dayanmaq istəmirəm. Mən razıyam və ümumiyyətlə, çox
məmnuniyyətlə qəbul edirəm ki, Minsk qrupu yenidən fəaliyyətə başlayıbdır. Bu gün bəyan edirəm ki, biz
Minsk qrupunun fəaliyyətində kənarda heç bir iş görmürük və görməyəcəyik. Çünki Minsk qrupu ATƏT kimi
bir təşkilat tərəfindən Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək üçün
yaradılmış çox mötəbər bir qurumdur. Bu baxımdan sizin bu bölgəyə gəlməyiniz çox sevindirici haldır. Məni
daha da məmnun edən odur ki, indi Minsk qrupunun nümayəndələrinin tərkibinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının,
Rusiyanın, Fransanın, beynəlxalq təşkilatların, dünyanın maliyyə qurumlarının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Dünya
Bankının və s. nümayəndələri də daxildir.
Bu, yaxşı bir əlamətdir və onu göstərir ki, biz irəli gedə bilərik. Siz Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda
olmusunuz. Məlumat aldıq ki, siz hətta Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Ağdam şəhərində
olmusunuz. Azərbaycanın bir-iki bölgəsində məskunlaşmış, çadırlarda yaşayan qaçqınlarımızla dekabrın 14-də
səhər tezdən görüşmüsünüz. Düşünürəm ki, indi sizin çox böyük təəssüratlarınız var. Azərbaycanın xarici işlər
naziri və Baş naziri ilə də sizin görüşünüz olubdur. Arzu edərdim ki, bütün bu təəssüratlarınız haqqında mənə də
danışasınız. Buyurun.
K e r i K a v a n o: Səmimi qəbula görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər şeydən öncə, icazə verin,
Sizin fikirlərinizə şərik olduğumu bildirim ki, 1999-cu il Minsk qrupu üçün yaddaqalan il olmayacaqdır. Lakin
icazə verin, onu da deyim, - biz hesab edirik ki, 1999-cu il Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün çox mühüm və əhəmiyyətli bir il kimi yadda qalacaqdır. Məhz bu il
Sizinlə Ermənistan prezidenti Koçaryan arasında bir sıra danışıqlar olubdur. Bu danışıqlar bütün sülh prosesinə
böyük təkan verib, dəyişikliklər əmələ gətiribdir.
Şübhəsiz ki, Sizin bu görüşlərinizə xarici işlər nazirlərinin və müdafiə nazirlərinin görüşlərini də əlavə etmək
mümkündür. Bütün bu görüşlər bir daha onu göstərir ki, münaqişənin dinc vasitələrlə aradan qaldırılması mümkündür. Mənə belə gəlir ki, keçən ay İstanbulda bu, özünü bir daha göstərdi. İstanbul sammiti çərçivəsində
gedən böyük iclasların, ayrı-ayrı dəhlizlərdə olan söhbətlərin əsas mövzusu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında
idi. Bu danışıqların, söhbətlərin əsas məğzi münaqişənin aradan qaldırılması üçün mövcud olan problemlərdən,
çətinliklərdən, məsələnin həlli üçün imkanlardan, vədlərdən və mümkün yolların axtarılmasından ibarət idi.
Bizim ölkənin – ABŞ-ın prezidenti Bill Klinton, Fransa prezidenti Jak Şirak, Rusiya prezidenti Boris Yeltsin,
Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl arasında olan görüşlərdə də əsas mövzulardan biri məhz Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin aradan qaldırılması məsələsi idi.
Nümayəndə heyətinə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Keri Kavano (ABŞ), Jan Jak Qayard
(Fransa), Nikolay Qribkov (Rusiya) və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının, BMT-nin İnkişaf Proqramının, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının
nümayəndələri daxil idilər.
*
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Bütün bu görüşlərin ən əsas nəticəsi ondan ibarət olubdur ki, sadaladığım ölkələr Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına axıradək sadiq olacaqlarını bəyan ediblər və bu barədə öz
öhdəliklərini bir daha təsdiqləyiblər. Cənab prezident, şübhəsiz ki, bütün bu proseslər Sizin başladığınız
dialoqdan sonra yaranıbdır.
Prezident Heydər Əliyevin və prezident Robert Koçaryanın iştirakı ilə İstanbulda Minsk qrupunun üzvü olan
ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirildi. Bu görüşdə ən əsas ideya Minsk qrupunun yenidən regiona
qaytarılması, sülh prosesinə yeni qüvvə vermək məsələsi oldu.
Minsk qrupunun həmsədrləri regiona axırıncı dəfə 13 ay bundan öncə gəlmişdilər. Məhz o zaman «ümumi
dövlət» layihəsi irəli sürülmüşdü. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, indi Sizinlə üzbəüz əyləşmiş bu üç
həmsədrdən heç biri həmsədr deyildi. Bilmirəm, bu məsələnin bizimlə bağlılığı var, yoxsa yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, bu çox yaxşı haldır. Çünki üçünüz də yeni adamlarsınız. Ona görə də köhnə
fikirlərin, necə deyərlər, quyruğundan yapışmayacaqsınız. Bu, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Siz də, cənab
Qribkov da, cənab Qayard da – üçünüz də yenisiniz.
K e r i K a v a n o: Cənab prezident, mən hesab edirəm ki, Siz bizim bu ziyarətimizi Minsk qrupu
həmsədrlərinin 13 ay bundan əvvəlki ziyarəti ilə müqayisə etdikdə daha da məmnun qalacaqsınız. Bizim
budəfəki missiyamızın iki əsas məqsədi vardır. Bunlardan birincisi yeni təklif üzərində işə başlamaqdır.
Şübhəsiz ki, yeni təklif üzərində işimiz Sizinlə prezident Koçaryan arasındakı danışıqlar nəticəsində əldə edilmiş
müsbət ab-havaya əsaslanacaqdır. İkinci məqsədimiz isə işğaldan azad ediləcək torpaqlarda bərpa və yenidənqurma işləri aparılması imkanlarına daha yaxından nəzər salmaqdır. Bu, bizim üçün çox mühüm məsələdir. Nəzərə
alsaq ki, münaqişənin həllinin çox uzaqda olmadığı imkanı göründükdə bu məsələnin əhəmiyyəti diqqətimizi
xüsusi cəlb edəcəkdir. Məhz buna görə də biz əvvəllər etmədiyimiz işi bu səfər zamanı etdik və bir çox tədbirlər
gördük. Biz üç gün bundan əvvəl Ermənistan ilə Naxçıvan və Türkiyə sərhədinə getdik və orada infrastrukturların
bərpası imkanlarını araşdırdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Harada olmusunuz?
K e r i K a v a n o: Sədərəklə Ermənistanın sərhədinə getmişdik. Çünki orada həm dəmir yolları, həm də
elektrik təchizatı qurğuları sıradan çıxıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz yəqin Ermənistan ərazisində olmusunuz, Naxçıvana keçməmisiniz.
K e r i K a v a n o: Bəli, biz bu müşahidələri Ermənistan tərəfində apardıq. Sonra biz Ermənistandan
Xankəndiyə qədər ərazidəki ehtiyaclara nəzər saldıq. Siz doğru qeyd etdiniz, biz həmçinin Ağdamda olduq.
Məqsədimiz də ondan ibarət idi ki, işğal altında olan torpaqlarda nələrin baş verdiyini öz gözlərimizlə görək və
həmin torpaqlara insanların qaytarılması üçün hansı işlər aparılmasına ehtiyac olduğunu bilavasitə nəzərdən
keçirək. Bir daha qeyd edirəm ki, bu işlər əvvəllər heç kim tərəfindən görülməmişdi və heç bir xarici
nümayəndə heyəti qrup halında bu cür missiyanı yerinə yetirməmişdi.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, şəxsən bizim, yəni həmsədrlərin ixtisası heç də iqtisadi sahəyə aid deyildir.
Biz siyasətlə, bir də sülhün əldə olunması ilə məşğuluq. Lakin biz bu yerlərə baxdıq və o yerlərdə ehtiyacların
nədən ibarət olduğunu digər şəxslərin müşayiəti ilə bir daha gördük. Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Dünya
Bankının nümayəndələri ilə bu ehtiyaclar barədə xeyli danışıqlar aparmışıq.
Biz bu gün Bərdə və Biləsuvar rayonlarında olduq. Onu da demək istəyirəm ki, orada gördüklərimiz bizdə
dərin iz buraxdı. Bu insanlar həddən çox – uzun illərdir ki, belə ağır, dözülməz şəraitdə yaşayıblar.
Biz hətta Biləsuvarda elə oğlan uşaqları gördük ki, qaçqın şəhərciyində, düşərgəsində doğulublar, indi həmin
düşərgədə məktəbə gedirlər. Onlar düşərgədən kənarda heç bir yerdə olmayıblar. Bu uşaqlar palçıqdan
hazırlanmış və palçıq üzərində qurulmuş komalarda yaşayırlar. Həmin ailələrin bəziləri də məhz elə Ağdam
şəhərindən idilər. Ağdamda isə biz hər şeyin dağıdıldığını və yerlə yeksan olduğunu gördük. Bütün bunları
görmək bizim qəlbimizi ağrıtdı. Bu hisslər bizi bir daha ona yönəldir, ona sövq edir ki, biz Ermənistan –
Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə aradan qaldırılmasında mütləq irəliləyiş əldə etməliyik.
Anlayırıq ki, bu, asan məsələ deyildir. Bu, yalnız elə bir saziş çərçivəsində həyata keçirilə bilər ki, o saziş
həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın tələblərinə, ehtiyaclarına uyğun olsun. Biz sizinlə bərabər çalışaraq bu
niyyətə, bu amala nail olmaq fikrindəyik. Biz iki dövlət arasında belə bir sazişin bağlanmasına yardımçı olmağa
çalışırıq. Çalışırıq ki, bu saziş tezliklə qəbul edilsin.
Biz inkişaf məsələləri ilə məşğul olan beynəlxalq maliyyə təsisatlarnı və beynəlxalq qeyri-dövlət
təşkilatlarını qarşıdan gələn həftələr ərzində bu işə yenidən cəlb edəcəyik. Hesab edirik, çox yaxşı haldır ki,
həmin beynəlxalq maliyyə qurumlarının təmsilçiləri də bu gün bu görüşdə bizimlə bərabər iştirak edirlər.
Onların çox böyük təcrübəsi var və biz bu təcrübədən faydalana bilərik. Şübhəsiz ki, onlar da qarşıdan gələn
böyük vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün hazırlıq işləri görməlidirlər.
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Cənab prezident, beynəlxalq maliyyə təsisatlarının və beynəlxalq qeyri-dövlət təşkilatlarının nümayəndələri
ilə birgə işimizdən əldə etdiyim təəssürat barədə Sizə onu demək istəyirəm ki, mən onların hamısında bu işləri
sürətlə həyata keçirmək arzusu, istəyi gördüm.
Azərbaycanın Baş naziri Artur Rəsizadə keçən ay Vaşinqtonu ziyarət etdi və Dünya Bankında görüşlər
keçirdi. Ermənistanın xarici işlər naziri də Vaşinqtona belə bir səfər etdi. Bir həftə sonra məni Dünya Bankına
dəvət etdilər və hansı işlərin görülməsinə ehtiyac duyulduğu barədə mənim fikirlərimlə tanış oldular. Mən
Dünya Bankına dəvət olunarkən bugünkü görüşdəki kimi belə çoxsaylı nümayəndələr qarşısında çıxış etməli
oldum. Onların hamısı görüləcək işlərin planı üzərində çalışır. Şübhəsiz, biz bölgəyə bu səfərimiz zamanı əldə
etdiyimiz məlumatları onlarla bölüşəcəyik ki, həmin adamlar konkret olaraq hansı işlərin görülməsinə ehtiyac
duyulduğunu müəyyənləşdirsinlər.
Bildirmək istəyirəm ki, Ermənistanda keçirdiyimiz görüşlər bizdə belə bir təəssürat oyatdı ki, sülh prosesinə
Ermənistanda da daimi bir sadiqlik vardır. Biz bunu hökumətin bütün səviyyələrində gördük.
Ermənistanda oktyabr ayının 27-də baş vermiş faciəli hadisələrdən sonra bir sıra problemlər vardır. Mən
Ermənistanda Baş nazirin və spikerin qətlə yetirilməsi hadisəsini nəzərdə tuturam. Həmin hadisədən sonra
Ermənistanda bir sıra problemlər yaranmışdır, bu ölkədə hökumət yenidən qurulmaqdadır. Lakin mən sülh
prosesini irəli aparmaq sahəsində Ermənistanın siyasətinin dəyişdiyi barədə orada heç bir fikir görmədim, belə
meyl hiss etmədim.
Cənab prezident, söyləsəm ki, Azərbaycan hökumətinin üzvləri ilə keçirdiyimiz görüşlər zamanı da biz sülhə
sadiqliyi yenidən gördük, yəqin bu, Sizə təəccüblü gəlməz. Onlar daha gözəl dərk edirlər ki, bu gün bizim
ziyarət etdiyimiz qaçqınların indiki vəziyyətini aradan qaldırmaq üçün tezliklə sülh əldə etmək lazımdır. Biz
bu işdə yardımçı olmaq üçün həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən hər cür iş görməyə hazırıq. Bizim əsas
məqsədimiz bundan sonra Sizinlə daha sıx təmasda çalışmaqdan ibarətdir. Sizi əmin edirəm ki, Minsk qrupunun
həmsədrlərini bir daha, yenidən görmək üçün daha 13 ay gözləməli olmayacaqsınız.
İcazənizlə, mən sözü həmkarlarıma verim, onlar da öz fikirlərini əlavə etsinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun, sizə təşəkkür edirəm.
N i k o l a y Q r i b k o v: Hörmətli Heydər Əliyeviç, zənnimcə, indi Siz yaxşı başa düşürsünüz ki, üç
həmsədr bizim ünvanımıza söylədiyiniz tənqidi iradlardan düzgün nəticələr çıxarmışdır. Budur, biz bölgədəyik.
Əlbəttə, Sizin, Ermənistan prezidentinin və üç xarici işlər nazirinin İstanbul görüşü bu işdə mühüm rol
oynamışdır. Həmin görüşdə bəyan edilmişdi ki, Minsk prosesi çərçivəsində sülhyaratma səylərini fəallaşdırmaq
vaxtı gəlib çatmışdır. Odur ki, atalar demişkən, heç olmamaqdansa, gec olması yaxşıdır.
Mən amerikalı həmkarımın bu fikri ilə tam razıyam ki, biz Sizinlə yaxın vaxtlarda görüşməli olacağıq.
Amerikalı həmkarım səfərimizin məqsədlərindən də, gördüklərimizdən də kifayət qədər ətraflı danışdı.
Qaçqınlar düşərgəsinə bugünkü səfərimiz barədə bir neçə kəlmə əlavə etmək istərdim.
Bilirsinizmi, bu,bizə çox güclü təsir bağışladı. Orada gördüyümüz mənzərə, insanların, yaşlı qadınların,
uşaqların çəkdikləri əzab-əziyyət bizi o qədər riqqətləndirdi ki, bəzən hətta gözlərimiz yaşarırdı.
Amma məni o da çox təsirləndirdi ki, onlardan heç biri vətənə qayıtmaq ümidini itirmir. Onlar Allaha dua
edir, habelə iş elə gətirdi ki, bizdən, üç həmsədrdən xahiş edirdilər ki, yaxşı, qəti bir qərara mümkün qədər tez
gəlməkdə Sizə və Sizin erməni həmkarınıza kömək göstərilsin; elə bir qərar ki, ədalətli və möhkəm zəminə
əsaslansın. Ümidvaram ki, Allah onların duasını eşidəcəkdir.
O ki qaldı bizə, həmsədrlərə, bir daha əmin etmək istərdim ki, bölgədə gərginliyin mümkün qədər tez aradan
qaldırılması, bölgənin yenidən sülh və sabitlik, bunun vasitəsilə isə həm də iqtisadi tərəqqi görməsi üçün bizdən
asılı olan heç nəyi əsirgəməyəcəyik. Buna görə də Sizi əmin etmək istərdim ki, biz iş görəcəyik və bunu fəal
surətdə edəcəyik.
İstər Ermənistanın, istərsə də Azərbaycanın bütün rəhbərləri ilə, əlbəttə, ən əvvəl prezident Robert
Koçaryanla və hörmətli Heydər Əliyeviç, Sizinlə görüşlərimizin yekunlarını bir daha diqqətlə təhlil etmək üçün
biz səfərdən sonra tezliklə bir yerə toplaşmaq niyyətindəyik. Biz gələcək fəaliyyət sxemi üzərində düşünəcək,
yeni təkliflər irəli sürülməsi məsələsini müzakirə edəcəyik.
Mən Sizi sadəcə olaraq əmin etmək istərdim ki, Sizin işdən xəbərdar olmağınız və lazım gəldikdə öz
arzularınızı bildirməyiniz və bizə məsləhətlər verməyiniz üçün Sizinlə və əməkdaşlarınızla daim əlaqə
saxlayacaq, nə kimi işlər gördüyümüz barədə Sizə məlumat verəcəyik. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, sağ olun.
J a n J a k Q a y a r d: Bakıya ilk səfərim zamanı Siz belə bir arzuda olduğunuzu bildirdiniz ki, Minsk
qrupunun bütün üç həmsədri yaxın vaxtlarda Bakıya gəlsin. Zənnimcə, bu gün demək olar ki, Sizin bu arzunuz
həyata keçirildi.
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İndi, bölgəyə səfərimizi Bakıda başa çatdırdığımız vaxtda belə demək olar ki, problemin həlli üçün nə kimi
imkanlarımız olduğunu aydınlaşdırmalıyıq. Həmin problemin əhəmiyyətini nə dərəcədə başa düşdüyümüzü
demək üçün, bu gün səhər qaçqınların iki düşərgəsinə gedib çox bədbəxt vəziyyətdə olan insanları görərkən
keçirdiyimiz həyəcan hissini qeyd etmək istərdim.
İndi, yeni əsrin astanasında çox vacibdir ki, Avropanın bütün əhalisi avropalıya layiq həyat tərzinə malik
olsun. Bu rüsvayçılıqdır ki, yeni əsrin astanasında avropalılar müharibələrin ağır nəticələrindən hələ də əzabəziyyət çəkirlər. Beləliklə, biz bu problemlərin miqyasını qiymətləndirdik, bu problemlərin nə dərəcədə dərin
olduğunu anladıq.
Bundan əlavə, bu üçgünlük səfər zamanı biz belə bir qənaətə gəldik ki, sülh istəyi əvvəlkinə nisbətən indi
daha güclü olmuşdur. Mən belə düşünürəm ki, bu istək bu üç gündə görüşdüyümüz xalqların hamısında çox
güclüdür.
Əlbəttə, bu istək yalnız onunla izah edilmir ki, həmin adamlar müharibənin zərbələrini almış, müsibətlərini
görmüşlər, həm də bununla izah olunur ki, yeni, normal həyat istəyi artmışdır. Bu istəyə, bu ümidin
döğrulmasına ancaq sabit şəraitdə nail olmaq mümkündür.
Görüşdüyümüz rəhbərlərin də hamısında biz münaqişənin nizama salınması, hərbi münaqişənin bütün
nəticələrinin dinc yolla aradan qaldırılması üçün böyük arzu olduğunu, habelə bu nəticəni əldə etmək naminə
onların lazımi kompromisə getməyə hazır olduqlarını gördük. Əlbəttə, bütün bunlar o demək deyil ki,
nizamasalma asan olacaqdır. Həm xalq arasında, həm də xalqın rəhbərləri arasında belə bir istəyin olduğunu əsas tutaraq, biz hesab edirik ki, danışıqların irəliləməsi və yaxşı nəticə verməsi üçün bütün şərtlər
gözlənilmişdir.
Odur ki, bu baxımdan Sizin Ermənistan prezidenti ilə birbaşa danışıqlarınız çox mühüm cəhətdir. Biz öz
təşəbbüslərimizi məhz bunun əsasında qurmaq istəyirik. Beləliklə, bir nəticə əldə olunmasına ən səmərəli yolla
kömək etmək üçün biz Sizin sərəncamınızdayıq.
Öz hökumətimin adından, habelə, zənnimcə, burada təmsil olunmuş bütün dövlətlərin hökumətləri adından
bir daha təsdiqləmək istərdim ki, biz yenidənqurma proqramının həyata keçirilməsi üçün bütün imkanları
səfərbər etməyə hazırıq.
Belə düşünürəm ki, bu problemin yaxın vaxtlarda həll edilməsi üçün indi istər beynəlxalq aləmdə, istərsə də
regional baxımdan çox əlverişli şərait var. Cənab prezident, biz Sizinlə məhz bu ruhda işləmək istəyirik. Biz bu
bölgəyə nə qədər lazımdırsa, bir o qədər gələcəyik. Siz nə qədər istəsəniz, bir o qədər tez-tez gələcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Kavano, cənab Qayard, cənab Qribkov,verdiyiniz məlumatlara və izah
etdiyiniz fikirlərə görə təşəkkür edirəm.
Mən bu gün onu deyə bilərəm ki, Minsk qrupunun nümayəndələri yeni adamlar olmaqla bərabər, eyni
zamanda bu məsələyə tamamilə yeni fikirlərlə yanaşırlar. Bu, çox sevindirici haldır. Yəni yeni fikirlər deyəndə
mən onu nəzərdə tuturam ki, artıq məsələnin sülh yolu ilə həll olunması haqqında konkret söhbət gedir.
Mən 1993-cü ildən Minsk qrupunun nümayəndələri ilə daim görüşmüşəm. Təbiidir, o vaxt da çox işlər
görülüb və müxtəlif təkliflər verilibdir. Ancaq o görüşlərdə məsələnin sülh yolu ilə həll olunması horizontları
heç vaxt görünməmişdir. İndi bu horizontlar görünür. Bir halda ki, siz, Minsk qrupunun nümayəndələri,
ümumiyyətlə Minsk qrupunun həmsədrləri işğal edilmiş ərazilərdə dağıntıların nə vəziyyətdə olduğunu, yolların
nə vəziyyətdə olduğunu bilmək istəmisinizsə, - bəyan etdiniz ki, bu barədə Dünya Bankında geniş söhbət
aparmısınız, - bu gün Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
nümayəndələri ilə birlikdəsinizsə, demək, siz həqiqətən nəticə əldə etmək istəyirsiniz. Əgər Minsk qrupunun
nümayəndələri kimi siz ilk dəfə olaraq, Azərbaycanın işğal edilmiş rayonlarından biri olan Ağdama
getmisinizsə, onu öz gözünüzlə görmüsünüzsə və oranın tamamilə dağıldığını bəyan edirsinizsə, bunun özü
göstərir ki, siz artıq məsələyə real yanaşırsınız.
Ağdam rayonu Azərbaycanın böyük və mən deyə bilərəm ki, kənd təsərrüfatı sahəsində zəngin bir
rayonudur. Ağdam şəhərinin çox qədim və çox zəngin tarixi var. Yaranandan bəri Ağdam şəhərinin və onun
kəndlərinin, qəsəbələrinin yüksək səviyyəyə qaldırılması və gözəlləşməsi bir çox nəsillərin zəhməti nəticəsində
olmuşdur. Amma siz indi gözünüzlə gördünüz. Oranın sakinlərini zorla oradan çıxarıblar, indi onlar çadırlarda
yaşayırlar, siz o çadırları da gördünüz. Ağdamda bir dənə də salamat obyekt görmədiniz. Siz demişdiniz ki,
orada bir məscid, bir də qəbiristan salamat qalıbdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, o biri rayonların vəziyyəti ya
bunun kimidir, yaxud bundan da pisdir.
Siz Bərdə və Biləsuvar rayonlarında çadır duşərgələrinə getmisiniz. Oradakı insanlar evlərini-eşiklərini
itiriblər, var-dövlətini itiriblər və altı ildən artıqdır, bəziləri yeddi ildir ki, bax, elə çadırlarda, ağır vəziyyətdə
yaşayırlar. Onların bir arzusu var – işğal olunmuş torpaqlar azad edilsin və onlar öz torpağına qayıtsınlar. Cənab
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Qribkov dedi ki, onlar Allaha da müraciət edir, Allahdan da bunu istəyirlər. Onlar hər gün Allaha müraciət
edirlər. Amma onlar eyni zamanda sizə müraciət edirlər, bizə müraciət edirlər. Bilirlər ki, əgər biz sizinlə bir iş
görməsək, onlar bu vəziyyətdən çıxa bilməyəcəklər.
Cənab Kavano, çox məmnunam, siz bir faktı qeyd etdiniz ki, çadırda, uşaq doğulub, böyüyüb və məktəbə
gedir, çadırdan savayı heç bir şey görməyibdir. Məlumdur ki, məktəbə getmək üçün də uşağın gərək ən azı 6–7
yaşı olsun. İndi gör, bu uşaq necə dözümlüdür, onun valideynləri necə dözümlüdürlər.
Amma onlar hamısı ümidlə yaşayırlar və ümid də sizin, bizim fəaliyyətimizlə bağlıdır. İstəyirəm siz
biləsiniz, - onlar mənim sözlərimə inanırlar. Mən isə 1994-cü ilin may ayında atəşkəs haqqında saziş
bağlanandan indiyə qədər, beş ildən artıqdır ki, bütün vətəndaşlarımıza, o cümlədən çadırlarda yaşayanlara daim
vəd verirəm, söz verirəm ki, məsələni sülh yolu ilə həll edəcəyik və siz öz yerinizə-yurdunuza qayıdacaqsınız.
Mən onlara daim minnətdaram. Onların dəyanəti, dözümlülüyü qarşısında, bu qədər vətənpərvər insan olmaları
qarşısında daim baş əyirəm.
Siz oranı bir dəfə görmüsünüz, özü də iki düşərgədə olmusunuz. Amma bu düşərgələr bizdə onlarcadır, mən
bunları çox görmüşəm. Hər bir görüş məndə o qədər ağır hissiyyatlar yaradır ki, bəlkə ondan sonra on gün
özümə gələ bilmirəm. Birincisi, ona görə ki, indi dünyada heç yerdə o vəziyyətdə yaşayan insanlar yoxdur.
Burada, şəhərdə bir yerdə, hansısa evdə bir gün işıq yanmayanda, yaxud da istilik olmayanda şikayət edirlər.
Amma onlar nə şəraitdə yaşayırlar?..
İkincisi də, məni sıxan, mənə əziyyət verən odur ki, mən məsuliyyət daşıyıram. Mən onlara söz vermişəm ki,
bu məsələni sülh yolu ilə həll edəcəyəm. Onlar mənə inanırlar, amma bu inam da sonsuz deyildir. Allah
eləməsin bir gün gəlsin ki, onlar bu inamı itirsinlər. Ona görə onlara minnətdaram ki, mənə inanırlar və
dözürlər. Amma vəziyyət dözülməzdir.
Cənab Qayard bildirdi ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına hər iki tərəfdən müsbət münasibət var.
Mən məmnunam ki, artıq Ermənistan tərəfində də məsələnin sülh yolu ilə həll olunması fikri formalaşıbdır.
Ancaq biz Azərbaycanda 1994-cü ilin may ayından indiyə qədər daim məsələnin sülh yolu ilə həll olunması
məqsədini bəyan etmişik və mən bu gün də onu bəyan edirəm. Yəni sülh məsələsi bizim siyasətimizdə bu gün
meydana çıxan şey deyildir. Biz nə üçün Minsk qrupundan tutmuşuq, nə üçün onun daha da fəal olmasını
istəyirik? Çünki biz sülh istəyirik.
Doğrudur, bizdə də elə qüvvələr var, hesab edirlər ki, biz torpaqlarımızı müharibə yolu ilə itirmişik və
müharibə yolu ilə də almalıyıq. Ancaq mən həmişə bunun əleyhinə çıxmışam, bu gün də əleyhinəyəm. Əminəm
ki, cəmiyyətimizin əksəriyyəti mənim bu siyasətimi bəyənir, dəstəkləyir. Ancaq bunlar da sonsuz deyildir.
Məsələnin həll olunması üçün artıq çox vaxt keçibdir. Buna görə də sizin indiki missiyanız, Minsk qrupunun
tarixində demək olar ki, yeni bir mərhələ açır.
Düzdür, sizdən qabaq da Minsk qrupunun nümayəndələri dəyişibdir. Amerikanınkı da, Rusiyanınkı da,
Fransanınkı da dəyişibdir. Ancaq məsələ sadəcə, insanın insanla əvəz edilməsində deyildir. Məsələ ondadır ki,
yeni təyin olunmuş insanlar köhnə fikirlə yaşayırlar, yoxsa yeni fikir irəli sürürlər? Mən görürəm ki, siz bu işə
yeni əhval-ruhiyyə ilə yanaşırsınız. Arzu edirəm ki, sizə bəslədiyimiz ümidlər qırılmasın.
Bir sözlə, bizim səbrimiz – həm dövlətin, həm xalqın, həm də yerindən-yurdundan didərgin düşmüş
Azərbaycan vətəndaşlarının səbri tükənibdir. Məhz ona görə də Ermənistan prezidenti Koçaryanla danışıqlarımız
zamanı eyni fikrə gəlmişik ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün ciddi addımlar atılmalıdır və müəyyən
kompromislərə getmək lazımdır.
Doğrudur, kompromislər haqqında mənim bəyanatım Azərbaycan cəmiyyətinin bir çox hissəsi tərəfindən
müsbət qarşılanmayıbdır. Onlar deyirlər ki, biz nə qədər kompromisə gedə bilərik? Torpaqlarımız yeddi-səkkiz
ildir işğal altındadır, işğal edilmiş torpaqlar dağıdılıb, viran olunubdur, bir milyondan artıq vətəndaşımız
didərgin düşüb, ağır vəziyyətdə yaşayır. Bunlar hamısı bizə vurulan zərbələrdir və bizim kompromislərimizdir.
Amma Ermənistanda Azərbaycan tərəfindən heç bir torpaq işğal olunmayıb, Ermənistan ərazisində yaşayan
ermənilərdən heç biri öz yerindən çıxarılmayıbdır. Ona görə də bu sözləri deyərək mənim kompromislərə
getmək fikrimin əleyhinə çıxanlar da haqlıdırlar. Mən bunları anlayıram. Amma eyni zamanda bilirəm və
düşünürəm ki, vəziyyətdən çıxmaq lazımdır.
Ona görə də sizin indiki missiyanız, hesab edirəm, bizim sürətlə irəliyə getməyimizin başlanğıcı olacaqdır. Mən
sizin fikirlərinizlə razıyam ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin birbaşa görüşləri Minsk qrupunun
fəallaşmasına və işin konkretləşməsinə müəyyən əsas yaradıbdır. Ancaq mən sizdən xahiş edirəm ki, bu yaranmış
şəraitdən səmərəli istifadə edəsiniz, vaxt itirməyəsiniz. Bizim qaçqınlar öz torpaqlarına nə qədər tez qayıtsalar, bir o
qədər də rahat olacaqlar.
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Doğrudur, o vaxt onları yeni bir faciə gözləyir. Onlar gəlib görəndə ki, evləri dağıdılıb, hər şey viran
olubdur, yenidən ağır hissiyyatlar keçirəcəklər. Ancaq birincisi, torpaqlarına qayıtmaları onları rahat edəcəkdir.
İkincisi isə, siz burada bəyan edirsiniz ki, dağıdılmış yerlərin bərpa olunması, ümumiyyətlə yolların, başqa
infrastrukturun bərpası barəsində də düşünürsünüz, bu sahədə də yardımlar ediləcəkdir.
Mən ATƏT-in İstanbul sammitindəki görüşləri və ümumiyyətlə ondan sonra yaranmış vəziyyəti müsbət
qiymətləndirirəm. Birincisi, bilirsiniz ki, mən də, prezident Koçaryan da öz fikirlərimizi həm Amerika prezidenti
Bill Klintona, həm Rusiya prezidenti Boris Yeltsinə, həm də Fransa prezidenti Jak Şiraka bilavasitə bildirə bildik.
İkincisi də, Minsk qrupu həmsədrlərinin xarici işlər nazirləri ilə, həm Azərbaycan prezidenti, həm də Ermənistan
prezidenti ilə, sizin iştirakınızla birlikdə keçirdiyimiz görüş də çox əhəmiyyətlidir. Mənim arzum odur ki, yaranmış
bu proses dayanmasın, soyumasın, buna heç kəs mane olmasın. Ancaq mane olmaq istəyən qüvvələr də var. Yəni
biz bu fürsəti əldən verməməliyik.
Biz İstanbulda çox məsələləri müzakirə etmişik. Siz sadəcə, gərək bir də oturub düşünəsiniz, baxasınız ki,
bizə hansı təklifləri verə bilərsiniz. Bu arzularla da biz sizinlə yeni görüşü səbirsizliklə gözləyəcəyik. Başqa bir
sözünüz yoxdur?
K e r i K a v a n o: Mən bir məsələyə bir daha aydınlıq gətirmək, onu demək istəyirəm ki, qaçqın
düşərgələrinə səfərimizin məqsədlərindən biri də o idi ki, irəli sürəcəyimiz təkliflər sadəcə, kağız üzərində
qalmasın. Biz anlayırıq ki, verəcəyimiz təkliflər insanların həyatı ilə bağlıdır. İstəyirik Siz də biləsiniz ki, biz öz
ideyalarımızı düzüb-qoşarkən bunları mütləq nəzərimizdə saxlayacağıq.
Mən orada gördüyüm insanların iradəsinə necə heyran qaldığımı bir daha bildirmək istəyirəm. Mən onların
indiyə qədər bu vəziyyətdə yaşadığını təsəvvürümə belə gətirə bilmirdim. Onların arzuları da çox sadə və
prinsipialdır – onlar evlərinə qayıtmaq istəyirlər. Onlar öz torpaqlarına, ata-babalarının yaşadığı yurdlara
qayıtmaq istəyirlər. Onlar öz qohum-əqrəbalarının məzarlarını ziyarət etmək istəyirlər. Hesab edirəm ki, bunu
anlamayacaq bir adam ola bilməz.
Ona görə də Siz doğru dediniz ki, öz torpağına qayıtmağa psixoloji hazırlıq – duymaq ki, hər kəs öz
topağına qayıdacaq, - bu, çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bir daha bəyan edirəm, bizim çox ciddi
məramımız var ki, onlar öz torpaqlarına qayıtdıqdan sonra həyatlarını yenidən qurmalarına yardımçı olaq.
Biz Bərdədə bunun müəyyən əlamətlərini də gördük. Orada bir dülgərin taxta parçalarından, kərpicdən özünə
koma qurduğunu gördük. Mən əminliklə söyləyə bilərəm ki, o geriyə, Ağdama qayıtdıqdan sonra yüz adama
öyrədər ki, tikinti, quruculuq işlərini necə aparmaq lazımdır. Biz çalışacağıq nail olaq ki, onların bu ümidləri
qırılmasın. Çalışacağıq ki, onların çəkicləri, mismarları, quruculuq işlərini görmək üçün lazımi avandanlığı
olsun. Qarşıda görəcəyimiz hələ çox böyük işlər var. Sizin dediyiniz kimi, - rusiyalı həmkarım da buna toxundu,
- bütün bunlar Allahın işidir. Bir halda ki, minlərlə insanın taleyi bu məsələdən asılıdır, bu işi mütləq axıra
çatdırmaq, özü də yaxşı başa çatdırmaq lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, cənab Kavano. Bu fikirlərinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Mən bir
daha xüsusi qeyd edirəm ki, siz çadır şəhərciklərinə gedib qaçqınların vəziyyətini görmüsünüz. Buna görə
xüsusi təşəkkür edirəm. Mən görürəm ki, bu, sizə nə qədər böyük təsir bağışlayıbdır. Təəssüf ki, indiyə qədər
belə olmayıbdır.
Mən çox məmnunam ki, artıq bu məsələyə Dünya Bankının, BMT-nin, Beynəlxalq Valyuta Fondunun,
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının və dünyanın başqa maliyyə mərkəzlərinin nümayəndələri də
qatılıblar. Buna görə onlara təşəkkür edirəm. Sizin bu barədə təşəbbüsünüzü də çox yüksək qiymətləndirirəm.
Ümid edirəm ki, gələcəkdə bizim görüşlərimiz həmişə belə geniş tərkibdə olacaqdır. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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RUSİYA FEDERASİYASININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ ALEKSANDR BLOXİNLƏ
SÖHBƏTİNDƏN
17 dekabr 1999-cu il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizinlə yenidən görüşməyimə şadam. Təəssüf edirəm ki, bu görüş Sizin bu
rolunuzda axırıncı görüşdür. Buna baxmayaraq, gələcəkdə də əməkdaşlıq edəcəyimizə ümid bəsləyirəm, o
mənada ki, Rusiya Federasiyasının səfiri kimi Azərbaycanda olduğunuz dövrdə Siz Azərbaycanla Rusiya
arasında münasibətlərin inkişafı, əməkdaşlığın genişlənməsi üçün az iş görməmisiniz. Buna görə də mən Sizi
salamlayıram.
A l e k s a n d r B l o x i n: Heydər Əliyeviç, məni qəbul etdiyinizə görə çox sağ olun.
Bugünkü görüş həqiqətən qeyri-adi görüşdür. Burada olduğum dörd il yarım ərzində salonlarda kifayət
qədər tez-tez görüşmüşük və elə görünürdü ki, bu, normal haldır, növbəti görüş də olacaqdır. Lakin bugünkü
görüş hər halda mənim üçün kədərlidir. Çünki nə qədər və nələr etdiyim barədə, necə deyərlər, mən mühakimə
yürütməliyəm. Mühakiməni ən əvvəl siz yürütməlisiniz, azərbaycanlılar, ötən bu dörd il yarımda burada
tapdığım bir çox dostlar yürütməməlidirlər. Hər halda mənə elə gəlir ki, mən burada, Azərbaycanda hamının
gözünə vicdan rahatlığı ilə baxa bilərəm. Çünki başa düşürəm ki, buradan gedərkən prezidentin gözlərinə,
xalqın gözünə baxmamaq, zənnimcə, ən ağır cəza olardı. Mən deyirəm ki, buradan vicdan rahatlığı ilə gedirəm,
çünki bilirəm, ötən dörd il yarımda bu ölkədə nə etmişəmsə, həmişə elə qərarlar tapmağa çalışmışam ki, onlar
Rusiya üçün də, Azərbaycan üçün də qarşılıqlı surətdə faydalı olsun.
Heydər Əliyeviç, o ki qaldı Sizin şəxsi xidmətlərinizə, mən bu barədə bəlkə də çox gözəl danışa
bilməmişəm. Lakin ona görə yox ki, mən bu xidmətləri görmürdüm, yaxud qiymətləndirmirdim. Nə etmək olar,
bəlkə də təbiətim belədir. Amma bu gün mən bunu açıq və vicdanla deyə bilərəm, çünki çıxıb gedirəm və heç
kəs məni qınaya bilməz ki, mən prezident haqqında hansısa sözləri ona görə deyirəm ki, o, nə isə etsin. Yox,
buna görə danışmıram. Mən tam səmimiyyətlə belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda olduğum bu dövr həyatımda
yəqin ən mühüm, ən məsul və maraqlı dövrdür. Bütün bu dörd il yarımda bir prezident kimi, bir inan kimi Siz
mənim həyatımda hər hansı şəkildə həmişə iştirak etmisiniz; elə bir insan ki, mən ona təkcə səfir olaraq
vəzifəmə görə deyil, sadəcə ona görə hörmət edirəm ki, kimlər nə desə də, Sizin Azərbaycan üçün böyük işlər
apardığınızı görmüşəm.
Mən görürdüm ki, Siz nə işlər görmüsünüzsə, bunların hamısı Azərbaycanın rifahına yönəldilmişdir. Mən
bunun qarşısında baş əyir və Sizə səmimi qəlbdən "Sağ olun" demək istəyirəm, çünki bütün bu dörd il yarım
mənim üçün böyük və həqiqi məktəb olmuşdur. Çox şadam ki, vaxtilə məni məhz Azərbaycana göndəriblər,
həyat məni Sizinlə rastlaşdırdı, böyük siyasətin nə olduğunu gördüm.
Mən Sizinlə işləyərkən Rusiya və Azərbaycan üçün nə isə faydalı iş görməyə çalışır, eyni zamanda Sizin
necə işlədiyinizi görürdüm. Bu, həqiqətən də istənilən insana layiq olan həyatdır. Mayakovskinin sözləri
yadınızda olar: "Həyatı qurmağı kimdən öyrənmək barədə düşünən gənc". Mən Mayakovskinin sözlərini başqa
şəkildə ifadə edərək belə deyərdim: "Bunu bir an da düşünmədən, yoldaş Əliyevdən öyrənərdi". Heydər
Əliyeviç, Siz həqiqətən böyük siyasətçi və əsl insansınız. Bunu deməkdən utanmıram və belə demək mənə
xoşdur, çünki indi heç kim məni tərif söyləməkdə təqsirləndirməz - çünki buradan gedirəm.
Heydər Əliyeviç, çox-çox sağ olun. Ümid edirəm ki, dekabrın 18-də mənim hələ bakılılarla görüşmək
imkanım olacaqdır. Çox ümid edirəm ki, Siz həmin gün Musiqili Komediya Teatrına təşrif buyurmaqla bizi
şərəfləndirəcəksiniz. Mənim bakılılarla, Bakı ilə salamatlaşmaq imkanım olacaqdır. Yesenin Bakı ilə
salamatlaşarkən nə düşündüyünü bilmirəm, amma yəqin ki, buna bənzər hiss keçirmişdir. Ona görə ki, Bakı
həqiqətən mənim həyatımın bir hissəsi, yaddaşımın bir hissəsidir. Sonrakı taleyimdən asılı olmayaraq, bunu
həyatımdan, yaddaşımdan qoparmaq mümkün deyildir.
Onu deyirəm ki, bu, mənim həyatımın xüsusi bir dövrüdür. Ona görə də Sizə böyük minnətdarlıqla
yanaşıram. Sizə müraciətlə etdiyim xahişlər - həmvətənlərim olan konkret insanlardan tutmuş hansısa siyasi
məsələlərə qədər geniş dairəni əhatə edən bu xahişlər diqqətdən kənarda qalmamışdır. Hər halda Sizə şəxsən
müraciət etdiyim xahişlər cavabsız qalmamışdır. Bu, hər bir səfir üçün çox mühümdür. Çünki əgər səfirin
sualları cavabsız qalırsa, bu o deməkdir ki, nəyi isə axıradək götür-qoy etmir. Bir sözlə, Sizin sayənizdə mən
Rusiya Federasiyasının prezidenti, ümumən ölkəm tərəfindən üzərimə qoyulmuş vəzifənin öhdəsindən gəlmək
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imkanına malik olmuşam.
Heydər Əliyeviç, çox-çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hesab edirəm ki, Rusiya Federasiyasının səfiri kimi Azərbaycanda olduğunuz
dörd ildən artıq müddətdə Siz Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı üçün az iş görməmisiniz. Onu da
deyə bilərəm ki, Siz ölkənizi layiqincə təmsil etmiş, onun mənafelərini layiqincə qorumuş, Rusiya
Federasiyasının səfiri kimi Sizə həvalə olunmuş vəzifələri layiqincə yerinə yetirmisiniz.
Rusiya böyük ölkədir. Hər hansı ölkədə Rusiyanın səfiri olmaq böyük şərəfdir. Xüsusən də Azərbaycan
kimi bir ölkədə, sahəsinə görə bəlkə o qədər də böyük olmayan, ancaq Rusiya ilə çox sıx tarixi əlaqələrə malik,
öz xüsusiyyətlərinə malik və Qafqaz regionunda, - həm də təkcə Qafqazda yox, - əhəmiyyəti olan ölkədə. Ona
görə də hesab edirəm ki, Siz Moskvaya alnıaçıq qayıda bilərsiniz.
Birgə işimizə gəldikdə, bəlkə də sizin üçün işləmək məhz ona görə çətin deyildi ki, Azərbaycanda dövlət
siyasəti, Azərbaycan prezidenti olaraq mənim siyasətim həmişə və bu gün də siyasi, iqtisadi, humanitar, mədəni,
elmi sahələrdə, bütün sahələrdə Rusiya ilə münasibətlərin möhkəmlənməsinə və inkişafına yönəldilmişdir.
Bu, o qədər də sadə deyildir, o mənada ki, keçmiş SSRİ-nin digər ölkələri kimi, Azərbaycan da Rusiyanın
həmişə xüsusi bir yer tutduğunu Sovet İttifaqının böyük bir hissəsindən ayrılaraq müstəqillik əldə etmişdir.
Biz XIX və XX əsrlərdə Rusiya ilə birlikdə olmuşuq. Xüsusən də bu yüzilliyin 20-ci ilindən, yəni Sovet
İttifaqının tərkibində olduğumuz və çox sıx bağlı olduğumuz vaxtdan bəri. Buna görə də indi bir-birimizdən
ayrılmaq, Azərbaycanın, zənnimcə, bizim kimi digər ölkələrin də Rusiyadan ayrılması, öz müstəqil həyatını
qurması, özünün müstəqil daxili və xarici siyasətini təmin etməsi, bununla yanaşı, Rusiya ilə münasibətləri
saxlaması və möhkəmlətməsi o qədər də asan bir məsələ deyildir.
Dağlıq Qarabağla əlaqədar 1988-ci ildən etibarən baş vermiş və sonra Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə çevrilmiş hadisələr, 1990-cı il yanvarın 20-də baş vermiş hadisələr Azərbaycan əhalisinin geniş
təbəqələrinin sovet quruluşuna, Sovet İttifaqına, sovet hökumətinə münasibətinə çox mənfi təsir göstərmişdir.
Bəziləri isə bu gün də Rusiyanı keçmiş Sovet İttifaqı ilə eyniləşdirirlər. Odur ki, bir çox hallarda istifadə etməyə
səy göstərilmiş və bu gün də səy göstərilən həmin yaralar münasibətləri qurmaq yolunda həmişə böyük problem
olmuşdu. Bu, həmin işi görməyin necə çətin olduğunu göstərir. Amma bir prezident kimi mən öz prinsipial
xəttimdən heç zaman dönməmişəm.
Ola bilsin ki, xarici siyasətimizdə nə isə Rusiyada kimlərinsə xoşuna gəlməmişdir və bu gün də xoşuna
gəlmir. Ancaq hesab etmirəm ki, bu, dövləti xarakter daşıyır. Əksinə, bu, subyektiv mülahizə və təzahürlərin
nəticəsidir. Başlıca strateji xətt isə bundan ibarətdir ki, Azərbaycan bu gün də, gələcəkdə də Rusiya ilə səmimi
münasibətlərə, yaxşı tərəfdaşlıq münasibətlərinə malik olmalıdır.
Azərbaycanda biz Rusiya ilə münasibətlərə üstün əhəmiyyət vermişik və veririk. Bundan sonra da belə
olacaqdır, xüsusən mənim siyasətimdə. Azərbaycanla Rusiya arasında çox böyük əməkdaşlıq sahəsi var. Burada
işlədiyiniz dörd il yarımda siz adamların Rusiyaya, rus mədəniyyətinə, rus dilinə necə böyük hörmət bəslədiyini
yəqin hiss etmisiniz.
... Azərbaycan bütün müsəlman Şərqində nümunədir, burada Azərbaycana bərabər elə bir ölkə yoxdur ki,
dünyəvi həyat tərzi belə erkən meydana gəlməyə başlasın və tez bir zamanda bütün xalq üçün, bütün cəmiyyət
üçün həyat normasına çevrilmiş olsun.
İndi, biz müstəqil dövlət olduğumuz bir vaxtda, təbiidir ki, öz milli dəyərlərimizə, adətlərimizə, milli
mədəniyyətimizə, öz dinimizə böyük əhəmiyyət veririk. Bununla yanaşı, dünyəvi dövlət kimi, Avropa ilə sıx
bağlı olan dövlət kimi Azərbaycan üçün Avropa ilə bu əlaqə məhz Rusiya vasitəsilə, Rusiya mədəniyyəti
vasitəsilə baş vermişdir. Bizim üçün başlıcası xalqımızın inkişafını ümumbəşəri dəyərlər əsasında təmin
etməkdir. Ümumbəşəri dəyərlər isə həm bizim milli dəyərlərimizdir, həm Avropa, həm də Rusiya dəyərləridir
və bu dəyərlər sintez şəklində Azərbaycanın həyatının əsas məzmununu təşkil edir.
... Son vaxtlar Rusiya mətbuatında təbliğ edilir ki, MDB ölkələri arasında, Cənubi Qafqazda Rusiyanın ən
başlıca müttəfiqi Ermənistandır.
Bu, sizin öz işinizdir. Əgər Ermənistanda bütün rus məktəbləri bağlanıbsa, hamının ancaq erməni dilində
təhsil alması haqqında qanun qəbul edilibsə və o, sizin əsas strateji və ən yaxşı müttəfiqinizdirsə, nə deyirəm,
qoy belə də olsun. İndi Azərbaycan naməlum səbəblərə görə bu kateqoriyaya daxil deyildir. Amma bir baxın,
Azərbaycanda nə qədər adam rus məktəblərində oxuyur, özü də onların əksəriyyəti azərbaycanlıdır. Ali
məktəblərimizdə rus bölməsi saxlanmışdır. Bu cür çox misallar çəkmək olar. Demək istəyirəm ki, bu kök salmış
hisslər heç vaxt yox olmayacaq və Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər həmişə xoş, səmimi, ən yaxşı
münasibətlər olacaqdır. Bir də deyirəm, bu, xarici siyasətimizdə strateji istiqamətdir və biz bunun belə olmasını
istəyirik.
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... Hər bir müstəqil dövlət bütün ölkələrlə münasibətlər yaratmaq istəyir, hər bir dövlətin öz mənafeləri
var. Azərbaycanın mənafeləri hər şeydən əvvəl iqtisadi mənafelərdir, habelə ümumbəşəri dəyərlər əsasında öz
xalqının inkişafına yönəldilmiş mənafelərdir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan heç nəyə baxmadan Rusiya ilə həmişə dost olacaq, bu dostluğu inkişaf
etdirəcək, əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəkdir. Zənnimcə, Rusiya Şimali Qafqazda sabitliyi təmin edə biləndə,
imkanlar daha çox olacaqdır. Belə ki, Şimali Qafqazda yaranmış vəziyyət iqtisadi əlaqələrimizi olduqca
məhdudlaşdırır. Əminəm ki, Rusiya Şimali Qafqazda sabitliyi təmin edə biləcək, öz dövlət suverenliyini, öz
ərazi bütövlüyünü müdafiə edə biləcəkdir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Bundan sonra ölkələrimiz arasında
münasibətlər daha çox inkişaf edəcəkdir.
Demək istəyirəm ki, bütün bu dörd ildən artıq müddətdə bunların hamısında sizin xidmətləriniz var.
Bilirəm ki, bir səfir kimi siz öz ölkənizin mənafelərini müdafiə edərək, Rusiyanın mənafelərini qoruyaraq
həmişə Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da inkişaf etməsi ruhunda fəaliyyət göstərmisiniz.
Mən bunu bilirəm, bunu görmüşəm və bu gün bunu açıq bəyan edirəm.
Bilirəm ki, siz Rusiya Federasiyasının müxtəlif dairələrində yaranmış yalan məlumatın və ya yalan
fikirlərin dağılması üçün çox işlər görmüsünüz. Mən bunu bilirəm. Bilirəm ki, siz çalışmısınız. Biz həmişə
Rusiya ilə münasibətləri möhkəmlətməyə və inkişaf etdirməyə çalışmışıq və çalışırıq. Rusiyanın səfiri olaraq siz
də bu inkişafın hər iki tərəfdən fəal olması üçün çalışmısınız və mümkün olan hər şeyi etmisiniz, əlinizdən
gələni əsirgəməmisiniz.
Buna görə də Rusiyanın Azərbaycanda səfiri kimi sizin fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirirəm. Siz
ölkənizi layiqincə təmsil etmisiniz. Bu, çox vacibdir, bu, başlıca cəhətdir. Öz dövlətinin layiqli təmsilçisi olmaq,
eyni zamanda olduğun ölkə ilə münasibətləri inkişaf etdirməyi bacarmaq səfir üçün başlıca vəzifədir. Amma bu
vəzifəni yerinə yetirməyə heç də hamı müvəffəq olmur. Hesab edirəm ki, siz bu vəzifənin öhdəsindən
müvəffəqiyyətlə gəlmisiniz. Bax buna görə də siz cəmiyyətimizdə böyük nüfuz qazandınız, sizə çox səmimi
münasibət var. Hesab edirəm ki, siz öz işinizlə burada yaxşı bir iz qoyursunuz. Əgər Rusiya Federasiyası üçün
nə kimi işlər gördüyünüzdən danışmalı olsaq, onda deməliyik ki, siz gözəl səfirlik kompleksi - həm bina, həm
də yaşayış evi yaratdınız, özü də Bakı şəhərinin ən yaxşı hissəsində. Bu, məni sevindirir, çünki istəyirəm ki,
burada hər bir xarici səfirliyin səmərəli fəaliyyəti üçün müvafiq şəraiti olsun, eyni zamanda, hər bir səfirlik
binası şəhərimizə, respublikamıza gözəllik versin. Sizin yaratdıqlarınız şəhərimizi bəzəyir, işiniz üçün çox yaxşı
şərait yaradır. Digər MDB ölkələrindəki səfirlərin sizin burada gördüyünüz işləri görüb-görə bilmədiyini deyə
bilmərəm, əgər kimsə belə işlər görübsə də, fərqi yoxdur, sizin nümunəniz ən yaxşı nümunədir.
Şadam ki, siz bu vəzifədən Rusiya hökumətində daha yüksək vəzifəyə gedirsiniz. Kiminsə səfir
vəzifəsindən hökumətdə daha yüksək vəzifəyə irəli çəkilməsi nadir hadisədir. Mən buna çox şadam. Sizi bu
münasibətlə təbrik edirəm. Ümidvaram ki, siz öz yeni vəzifənizə başladıqdan sonra da Azərbaycanla əvvəlkitək
əlaqə saxlayacaqsınız və ölkəmizdə həqiqi vəziyyətə başqalarına nisbətən daha yaxşı bələd olduğunuza görə,
yeni vəzifənizdə də çalışacaqsınız ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər inkişaf etsin, RusiyaAzərbaycan münasibətlərinə düşmənçilik əhval-ruhiyyəsində olan ayrı-ayrı qüvvələrin süni surətdə yaratdıqları
mənfi hallar tədricən aradan qaldırılsın. Çünki Azərbaycanda həqiqi vəziyyəti siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. Ona
görə də mən buna şadam.
Digər tərəfdən isə, biz deyə bilərik ki, görünür, Azərbaycanda işləmək elədir ki, səfir buradan yüksək
vəzifəyə irəli çəkilir. Mən buna şadam. Sizə gələcək işinizdə uğurlar, cansağlığı arzulayıram. Ümidvaram ki, siz
bizimlə dostluq əlaqələrini kəsməyəcəksiniz - mən hökumətlə, dövlətlə, burada tapdığınız dostlarla əlaqələri
nəzərdə tuturam. Sizi istənilən vaxt Azərbaycana qonaq kimi dəvət edirəm. Sizinlə bizim aramızda rəsmi
münasibətlərlə yanaşı, yaxşı şəxsi münasibətlər də yaranmışdır. Mən bunu da qiymətləndirirəm. İstədiyiniz vaxt
Azərbaycana qonaq gəlin. Biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq, ümidvaram, siz də belə edəcəksiniz.
A l e k s a n d r B l o x i n: Sizin sözləriniz adamın canına məlhəm kimi yayılır. Çünki öz dövlətini
təmsil etdiyin ölkənin prezidentindən öz işinə yüksək qiymət verildiyini eşitmək səfir üçün bəlkə də ən xoş
haldır.
Siz Rusiyanın Azərbaycana münasibətindən danışdıqda, bu sahədəki problemlərdən, mənfi və yaxşı
məqamlardan danışdıqda diqqət yetirdim ki, yaxşı cəhətlər qat-qat çoxdur. Mənə elə gəlir ki, əgər Rusiya ilə
Azərbaycan öz münasibətlərini qurarkən ötən 200 ildə aramızda olmuş bütün yaxşı cəhətləri həmişə qoruyub
inkişaf etdirsələr, bu, gələcək yaxşı qarşılıqlı münasibətlərin rəhni olacaqdır.
Əlbəttə, bütün problemləri həll etmək mümkün olmadı, lakin belə düşünürəm ki, indi Rusiya ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərin səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Sizin Vladimir Vladimiroviç Putinlə
görüşünüz məni xüsusilə ruhlandırır, mən onun bu görüşə müsbət münasibət bəslədiyini bilirəm. Deməliyəm ki,
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bu, ölkələrimiz arasında münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün çox yaxşı əlavə zəmin ola bilər.
Əgər indi varisim məni dinləsəydi, mən ona bütün müsbət cəhətləri, hətta kiçik cəhətləri də qoruyub
saxlamağı arzu edərdim, çünki böyük münasibətlər, böyük dostluq bunlardan yaranır.
... Fürsətdən istifadə edərək, səmimi qəbula görə, bu şəhər mənə həm işdə kömək etdiyinə görə, həm də
çətin anlarda ürək-dirək verdiyinə görə sizə, bütün bakılılara təşəkkürümü bildirmək istərdim. İnanıram ki,
Rusiya və Azərbaycan xalqları arasında dostluğun alternativi sadəcə olaraq mövcud deyildir. Qəti əminəm ki,
hansısa siyasi qüvvələr, adamlar bu dostluğa mane olmağa çox cəhd göstərsələr də, onların cəhdləri boşa
çıxacaqdır. Əminəm ki, əgər xoş məram olarsa, biz bütün problemləri həll edə biləcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiya hökumətinin sədri Vladimir Vladimiroviç Putinlə Kiyevdə olan çox
səmərəli söhbətimizi mən də qeyd etmək istərdim. Mən onunla görüşdən, söhbətdən çox məmnun qaldım. Yeri
gəlmişkən, söhbət çox çəkdi. Deyərdim ki, bu görüş mənim son vaxtlar Rusiya dövləti rəhbərliyinin
nümayəndələri ilə olan əhəmiyyətli görüşlərimdən biridir. Buna görə də hesab edirəm ki, münasibətlərimizin
inkişafı üçün bu görüşün çox ciddi əhəmiyyəti olacaqdır.
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YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ BİRİNCİ QURULTAYINDA NİTQİ
Respublika sarayı
20 dekabr 1999-cu il
Hörmətli qurultay nümayəndələri!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz dostlar!
Sizi yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni Azərbaycan
Partiyasına, onun bütün üzvlərinə və təəssübkeşlərinə cansağlığı, səadət və yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Yeni Azərbaycan Partiyasının I qurultayı məni 7 il bundan öncəki günlərə yönəldir. Burada çox çıxışlarda o
günlər xatırlandı. Mən sizin hamınızı dinləyərək düşündüm ki, Azərbaycanın tarixi, xalqımızın tarixi çox
zəngindir. XX əsrdə də Azərbaycan xalqının tarixi Azərbaycan xalqının zəngin töhfələri ilə həmişə dolu
olubdur. Ancaq 1992-ci ildə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması, bu münasibətlə keçirilmiş ilk
konfrans və yeni Azərbaycan Partiyasının bu gün sona çatan I qurultayı Azərbaycan xalqının və müstəqil Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaqdır.
Qurultayda həm məruzələrdə, həm də qurultay nümayəndələrinin çıxışlarında yeni Azərbaycan Partiyasının
7 il ərzində gördüyü işlər, əldə etdiyi nailiyyətlər və uğurlar ətraflı, obyektiv, ədalətli təhlil olundu. Eyni
zamanda, həm məruzələrdə, həm çıxışlarda Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin, yəni bugünkü iqtidarın son 6 il
yarım ərzində gördüyü işlər, əldə etdiyi nailiyyətlər və Azərbaycan xalqının bu illərdə keçdiyi ağır, çətin, eyni
zamanda çox şərəfli yol öz əksini tapdı.
Bu təbiidir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yaranandan az bir müddət sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının
sədrinin üzərinə partiya işindən əlavə yeni böyük bir məsuliyyət – Azərbaycanın ağır dövründə, 1993-cü ildə
Azərbaycan Respublikasına, ölkəmizə, xalqımıza rəhbərlik etmək məsuliyyəti düşdü. Buna görə də o zamandan
indiyə qədər dövlətin, hökumətin gördüyü işlər və Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti bir-biri ilə vəhdət
təşkil edir, üzvi surətdə bağlıdır.
I qurultay məndə çox böyük təəssürat yaratdı. Biz partiya yaranandan sonra qurultay keçirə bilməmişik.
Qurultayı keçirmək bəlkə də mümkün idi, lakin bunu etməmişik. Bunun müəyyən səbəbləri olubdur. Ancaq mən
dünən də, bu gün də qurultayın işini müşahidə edərək belə fikrə gəldim - yəqin biz düzgün etmişik ki, qurultayı
bundan əvvəl keçirməmişik. Çünki böyük bir zaman keçibdir, biz Azərbaycan xalqının tarixinin böyük bir
hissəsini yaşamışıq. Bu zaman ərzində Yeni Azərbaycan Partiyası addım-addım irəliləyib, inkişaf edib,
genişlənib və böyük bir partiyaya çevrilibdir.
Ona görə də bugünkü qurultay partiyanın nə qədər güclü, nə qədər əzəmətli və nə qədər dərin fikirlərə malik
olduğunu sübut edir və Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına, dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirir.
Qurultayın işi məni çox sevindirir. Təbiidir ki, mən bu partiya ilə daim əlaqədəyəm və partiyanın ildönümləri
mərasimlərinin çox hissəsində iştirak etmişəm. Bunların heç birisi qurultayın əvəzini verməyibdir və verə də
bilməz.
Qurultay yüksək əhval-ruhiyyə nümayiş etdirir. Qurultay Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin yüksək
əqidəyə malik, partiyaya sədaqətli olduqlarını nümayiş etdirir. Qurultay Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin
yüksək intellektual səviyyəsini əks etdirir. Düşünürəm ki, ötən illərdə partiyanın inkişafı bir çox sahələri əhatə
etmişdisə də, ən böyük sahə partiya üzvlərinin yetkinləşməsi, mətinləşməsi, cəsurlaşması və intellektual
səviyyəsinin yüksəlməsi olmuşdur.
Həm məruzələr, həm də nümayədələrin çıxışları çox məzmunludur, konkretdir, əksəriyyəti də çox
emosionaldır, yəni ürəkdən gələn sözlərdir, formal sözlər deyildir. Mən çıxışların hamısındakı səmimiliyi xüsusi
qiymətləndirirəm.
Qurultay artıq göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı dövrdən indiyə qədər Azərbaycanın ictimaisiyasi həyatında özünün dəyərli yerini tutubdur və bu yeri heç kəsə verməyəcəkdir və get-gedə öz yerini
möhkəmlədəcəkdir.
Partiyamızın yaranması və inkişaf tarixi haqqında burada çox doğru-düzgün məlumatlar verildi və çox xoş
sözlər deyildi. Biz Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradarkən inanırdıq ki, bu partiya Azərbaycanın
həyatında öz yerini tutacaqdır. Ancaq biz yekəxanalıq etmək istəmirdik, yəni özümüzdən razılıq hissi ilə
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yaşamırdıq. Çünki o zaman Azərbaycanda olan gərgin ictimai-siyasi vəziyyəti bilirdik və qanunsuzluğu, hərcmərcliyi, demokratiyanın, insan hüquqlarının pozulmasını görürdük.
Çıxışlarda tamamilə düzgün qeyd edildi ki, bu partiyanı bir adam yox, o illərdə Azərbaycanın ağır
vəziyyətini görən, buna dözə bilməyən və bu ağır vəziyyətdən çıxış yolunu axtaran insanlar və xüsusən
ziyalıların hamısı birlikdə yaradıblar.
Bu gün bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mənim o vaxt partiya yaratmaq fikrim yox idi. Mənim həyatım sizə
məlumdur. Bunun məni həmişə sevindirmiş parlaq illəri də, ancaq həyatım üçün çox ağır, çətin, təhlükəli illəri
də olubdur. Mən keçmiş zamanlarda xalqıma həmişə sədaqətlə xidmət etmişəm. Amma Moskvada yüksək
vəzifələrdən kənarlaşdırılandan, istefaya gedəndən sonra ətrafımda cərəyan edən ədalətsizliyi və on illər boyu
sədaqətlə xidmət etdiyim hökumətin, partiyanın mənə qarşı təzyiqlərini, təqiblərini görərkən yenidən siyasətə
qayıtmaq fikrində olmadım. Hesab etdim ki, mən həyatda öz missiyamı yerinə yetirmişəm, onun qiymətini isə
gələcək, tarix verəcəkdir.
Məni siyasi həyata qayıtmağa məcbur edən 1990-cı ildəki yanvar hadisələri oldu. Mən ondan əvvəl də
Azərbaycandakı vəziyyəti imkan dairəsində izləyirdim, baxmayaraq ki, Moskvadakı yaşayışım çox məhdud
şəraitdə keçirdi. Təbiidir, mən orada yaşayarkən ürəyim Azərbaycanda, öz xalqımla, öz torpağımla idi. Əgər
imkanım olsaydı dərhal qayıdıb, Azərbaycana gəlib öz torpağımda yaşayardım. Ancaq bunlar o zaman mümkün
deyildi. Buna baxmayaraq mən 1988-ci ildən Azərbaycan xalqının başına gələn bəlaları oradan müşahidə
edirdim, görürdüm, inciyirdim, ağrıyırdım. Çalışırdım ki, öz fikirlərimi o vaxtkı sovet hökumətinin, Kommunist
Partiyasının başçılarına çatdırım. Ancaq təəssüf ki, o vaxt onlar da məni nəinki eşitmək istəmirdilər, hətta mənə
düşmən gözü ilə baxırdılar.
Mənim Azərbaycanda vaxtilə işlədiyim dövrdə yetişmiş, inkişaf etmiş kadrlar da hesab edirdilər ki,
Azərbaycanın işlərini onlar özləri görürlər, Heydər Əliyevə ehtiyacları yoxdur. Əksinə, onlar Azərbaycanın
düşmənlərinin səsinə qoşularaq Heydər Əliyevin əleyhinə təbliğatlar aparırdılar, böhtanlar, yalanlar yayırdılar,
mətbuat səhifələrinə çıxarırdılar.
Bunların hamısını görən, həyatını öz xalqına, millətinə, torpağına sərf etmiş insan, təbiidir ki, başqa cür
fikirləşə bilməzdi. Bunlara görə də mən yenidən siyasətə qayıtmaq istəmirdim. Yanvar hadisələri məni
coşdurdu. Yanvar hadisələri XX əsrdə Azərbaycanın başına gətirilmiş ən ağır bəlalardan biridir və Azərbaycana
qarşı edilən hərbi təcavüz, terrordur.
Nəzər salın – tarixçilər bunu daha dəqiq deyə bilərlər - sovet hakimiyyəti dövründə heç bir müttəfiq
respublikaya, heç bir xalqa bu cür hərbi təcavüz, terror edilməmişdi. Bu, Azərbaycan xalqına, o vaxt SSRİ-nin
tərkibində olan Azərbaycan Respublikasına qarşı edilmişdir.
Biz Yanvar faciəsinin 10-cu ildönümü ərəfəsindəyik. Mən bu barədə fərman imzalamışam, lazımi işlər
görülməlidir. Biz bu faciənin 10-cu ildönümünü qeyd edəcəyik. Çünki bunu heç vaxt unutmaq olmaz. Tarixdə
həm nailiyyətləri, həm də faciələri unutmaq olmaz. Xüsusilə faciələr gələcək nəsillər üçün ibrət dərsi olmalıdır.
Mən ondan sonrakı dövrdə Naxçıvanda yaşamağa məcbur oldum. Ancaq Azərbaycana gələrkən bəziləri belə
başa düşdü ki, mən vətənə yenə də hakimiyyəti ələ almaq üçün gəldim. Dəfələrlə bəyan etdim ki, bu məqsədlə
gəlməmişəm, mən azərbaycanlıyam, Azərbaycan mənim ana torpağım, vətənimdir. Mənim burada yaşamağa
haqqım vardır. Gəlişimin əsas məqsədi budur. Eyni zamanda, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında gedən
proseslərə öz köməyimi, yardımımı göstərmək məqsədidir. Mən bunları təklif etdim. Siz bilirsiniz ki, mən
Azərbaycanın Ali Sovetinin sessiyasında bunları təklif etdim. Ancaq o vaxt bunları qəbul etmədilər.
Beləliklə, mən çalışırdım ki, insan üçün nə lazımdır edim. Ancaq heç bir iddiam yox idi.
Naxçıvan Muxtar Respubliksının əhalisi ağır bir dövrdə məni muxtar respublikaya rəhbərlik etməyə dəvət
etdi. Mən bir neçə gün müqavimət göstərdim, bundan imtina etdim. Ona görə yox ki, mən istəmirdim Naxçıvan
əhalisinə, muxtar respublikaya xidmət edim. Ona görə ki, mən sadəcə, özümü yenidən dövlət işinə bağlamaq
istəmirdim.
Ancaq o vaxt Naxçıvandakı ağır şərait məni məcbur etdi. Bəlkə də bu, Naxçıvanın şansı imiş. Bəlkə də Allah
naxçıvanlılara və Azərbaycanın qədim müqəddəs torpağı olan Naxçıvana rəhm etmişdi ki, məni Naxçıvana
getməyə məcbur etdi.
Ona görə də mən Naxçıvanda yaşayırdım və muxtar respublikanın problemləri ilə məşğul idim. Lakin
görürdüm ki, respublika dağılır, Azərbaycan gündən-günə ağır vəziyyətə düşür. Ancaq nə etməli? Bu zamanlar
Naxçıvana mənim yanıma çoxları, Azərbaycanın hər yerindən adamlar gəlirdilər. Mən onları qəbul edirdim,
onlarla danışırdım, məsləhətlərimi verirdim, bu adamların dərdlərinə şərik çıxırdım, nə mümkündür edirdim.
Ancaq heç bir iddiam yox idi.
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1992-ci ilin fevralında Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verən zaman adi vətəndaşlardan başqa,
Azərbaycanın bir çox görkəmli insanları, ziyalıları, dövlət adamları, hətta mətbuat səhifələrində əleyhimə
məqalə yazmış, fəaliyyətimi tənqid etmiş, Azərbaycanın Ali Sovetinin sessiyalarında mənim çıxışlarıma mane
olmaq istəmiş adamlar Naxçıvana müraciət edirdilər, mənim yanıma gəlirdilər, məni Azərbaycana – mən orada
da Azərbaycanda idim, - Bakıya dəvət edirdilər. Amma mən bunların heç birisini qəbul etmədim. Qəbul
etmədim və onlara başa saldım ki, siz nəhayət, anlamısınız - Heydər Əliyev Azərbaycana lazımdır. Amma mən
isə indi hesab edirəm ki, sizinlə bir yolda gedə bilmərəm.
Xatirimdədir, o vaxt Azərbaycan prezidenti istefa verəndən sonra respublikanın yeni prezidenti seçilənə
qədər müvəqqəti, 3 ay hakimiyyətdə olanlar da – o zaman Ali Sovetin sədri işləyən Yaqub Məmmədov mənə bir
neçə telefon edərək xahiş etdi ki, Naxçıvana gəlsin və mənimlə görüşsün. Mən ona dedim ki, məqsəd nədir?
Dedi ki, siz təcrübəli adamsınız, məsləhətləşmək istəyirik. Dedim ki, yox, mən sizinlə görüşmək istəmirəm.
Naxçıvana gələ bilərsiniz, heç bir qadağa yoxdur, ancaq mən Naxçıvanda sizi qəbul edə bilmərəm.
O, mənə bir neçə dəfə müraciət etdi, xahiş etdi, telefon etdi. Çünki niyə? Başqaları kimi, o da mənim vaxtilə
yüksək vəzifələrə çəkdiyim adamlardan biri idi. Ancaq təəssüf ki, sonra başqa yola düşmüşdü. Yəqin,
Azərbaycan ağır vəziyyətdə olarkən onun və onun kimilərinin başları daşa dəydi, fikirləşdilər ki, Heydər
Əliyevə müraciət etmək lazımdır.
Bir o deyildi, başqaları da var idi. O vaxt Baş nazir vəzifəsini icra edən Feyruz Mustafayev keçmişdə mənim
yanımda çox yüksək vəzifələrdə işləmiş adam idi. Başqaları da var idi. Mən onların hamısından imtina etdim və
Azərbaycanın qarışıq vaxtında Bakıya gəlməyi özümə rəva bilmədim. Baxmayaraq ki, ürəyim Vətənim, ölkəm,
xalqım üçün yanırdı.
Sonra – 1992-ci ilin may hadisələri zamanı Azərbaycanda Ali Sovetin sədri seçilirdi. Xatirinizdədir, bir neçə
deputat - Arif Rəhimzadə, Eldar İbrahimov və bir çox başqaları təklif etmişdilər ki, Heydər Əliyev Ali Sovetə
sədr seçilsin. Hətta o vaxt sessiyanın işini saxlamışdılar və müraciət etmişdilər ki, mən Bakıya gəlim.
Doğrudur, o vaxt hakimiyyətə can atan Xalq Cəbhəsi bunun əleyhinə idi. Ancaq onların əleyhinə olubolmaması mənim üçün əhəmiyyətli deyildi. Mən sadəcə, yenə də elə bir şəraitdə Azərbaycana, yəni Bakıya
gəlməyi özümə rəva bilmədim. Amma onlar təhlükə altında idilər. Bir tərəfdən məni dəvət edən adamlar, ikinci
tərəfdən hakimiyyəti ələ keçirmək istəyən Xalq Cəbhəsi və Müsavat - onlar çox qorxu altında idilər ki, Heydər
Əliyev birdən Bakıda zühur edə bilər.
Bir fakt da mənim yadımdadır. May ayının 14-də Mütəllibovu yenidən hakimiyyətə gətirdilər və ayın 15-də
onu hakimiyyətdən qovdular, qaçdı. O zaman mənə çoxlu zənglər oldu. Bir də gördüm, Etibar Məmmədov
Rəsul Quliyevlə birlikdə Türkiyədən mənə telefon edirlər ki, bəs, Bakıda olan hadisələrdən məlumatınız varmı?
Dedim ki, var. Soruşdular ki, buna necə baxırsınız? Dedim ki, bilmirəm, mən burada, Naxçıvandayam. Dedilər
ki, sizin Bakıya getmək fikriniz yoxdur? Dedim ki, yox. Bildirdilər ki, burada təyyarə tapa bilmirik, amma təcili
Bakıya getməliyik. Siz bizə kömək edə bilərsinizmi gələk, - o vaxt Araz çayı üzərində tikilən körpü hələ tamam
istifadəyə verilməmişdi, - oradan keçib Bakıya gedək? Dedim ki, gələ bilərsiniz. Onlar gəldilər. Mən nümayəndəmi göndərdim, gedib onları sərhəddə qarşıladı. Onlar gəldilər, mənimlə bir-iki saat danışıq apardılar. Gördüm,
bunların da məqsədi ondan ibarətdir ki, indi, Azərbaycanda hakimiyyət məsələsi müzakirə edilən zaman mən
Bakıya getmək fikrindəyəm, yoxsa yox? Doğrudur, bir-iki dəfə dedilər ki, gəlin bizimlə gedək. Dedim ki, yox,
mən sizinlə getmirəm və ümumiyyətlə də getmirəm.
Sonra Rəsul Quliyev mənə belə söyləmişdi ki, - mən burada onunla bərabər işləyəndə – o vaxt biz
Naxçıvandan uçub Bakıya gələndən sonra Pənah Hüseynov mənə dedi ki, biz bilirdik siz gedib orada Heydər
Əliyevlə görüşmüsünüz və çox narahat idik ki, Heydər Əliyevlə bir yerdə Bakıya gələcəksiniz. Çox diqqətlə
nəzarət edirdik, əgər Heydər Əliyev təyyarədə olsaydı, biz o təyyarənin Bakıya enməsinə icazə verməyəcəkdik,
həmin təyyarə ya Naxçıvana qayıtmalı, ya Gəncədə enməli idi və s.
Mən bu faktları heç vaxt deməmişəm. Amma bu gün bu barədə öz xatirələrimi sizə ona görə çatdırıram ki,
mən heç bir iddiada deyildim. Mən sadəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyatını təmin etməyə çalışırdım
və ondan artıq heç bir iddiam yox idi.
Belə bir şəraitdə, 1992-ci ildə ziyalılar mənə müraciət edən zaman mən çox tərəddüd edirdim. Xatirimdədir,
burada əyləşənlərin çoxu bir neçə dəfə mənim yanıma gəlmişdilər, danışmışdılar. Ancaq nəhayət, 1992-ci ilin
oktyabrında mətbuatda mənə müraciət olunandan sonra düşündüm və bu təklifə - yəni onlarla birləşməyə və
partiya yaratmağa müsbət cavab verdim.
Burada çıxışlarda deyildi. O vaxt, oktyabrın 16-da mənə müraciət ediləndə, yəni bu müraciət mətbuatda dərc
olunan kimi, oktyabrın 23-də Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti Naxçıvanda dövlət çevrilişinə cəhd göstərdi və orada
mənim hakimiyyətimi devirmək, hakimiyyəti tamamilə ələ almaq istədi.
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Baxmayaraq ki, mən onlara qarşı həmişə loyal münasibətdə olmuşdum, amma onlar bunu anlaya bilmirdilər.
Mən vaxtilə onlara kömək etmişdim, dəstək vermişdim. Bunların da hamısı həqiqətdir. Soruşarsınız ki, niyə?
Uzun illər xidmət etdiyim Kommunist Partiyasının və sovet hökumətinin Azərbaycan xalqına qarşı
ədalətsizliyini görəndən sonra mən artıq hesab edirdim ki, bəlkə həqiqətən yeni insanlar Azərbaycana daha
sədaqətli xidmət edə bilərlər. Doğrudur, mən onların içərisində bu iş üçün o qədər də yararlı adam görmürdüm,
amma eyni zamanda, mən onlara dəstək vermişdim, kömək etmişdim.
Yəqin onlar unutmayıblar ki, 1992-ci il mayın 14-də Mütəllibov yenidən hakimiyyətə qayıdanda onu Ali
Sovetə gətirdilər, əl çaldılar və o da orada böyük bir nitq söylədi. O, həmin nitqində – baxmayaraq ki, ondan
əvvəl o, Naxçıvanda məni əzib, necə deyərlər, puç etmək istəyirdi - məcbur oldu ki, Naxçıvana, mənə müraciət
etsin. Mən bu nitqi Naxçıvanda televiziya vasitəsilə eşitdim. O deyirdi, - bəli, mən Naxçıvana müraciət edirəm,
Heydər Əliyevə müraciət edirəm, gəlin birləşək, bir yerdə olaq. Baxmayaraq ki, bundan əvvəl o, mənim Bakıda
yaşamağımı qadağan etmişdi.
Bundan sonra Bakıdan, Xalq Cəbhəsinin qərargahından dərhal mənə müraciət etdilər. Mən onlara cavab
verdim. Onlar bu cavabımı səsyazan cihaza yazdılar və keçmiş 26 Bakı komissarı adına bağda toplaşmış
adamlara mənim bəyanatımı dəfələrlə çatdırdılar.
Mən onda nə dedim? Mən dedim ki, Mütəllibovun yenidən hakimiyyətə gəlməsi qanunsuzdur. Mən bunu
qəbul etmirəm, buna etiraz edirəm. Mən xalqın ona qarşı etdiyi etirazı dəstəkləyirəm.
Hesab edirəm ki, bu da onlara insanları səfərbər etmək üçün müəyyən qədər kömək etmişdi. Bu mövzuya
sonra yenidən qayıtmamaq üçün onu da demək istəyirəm ki, o vaxt da, biz Yeni Azərbaycan Partiyasını
yaradandan sonra da - baxmayaraq ki, onlar oktyabr ayında Naxçıvanda dövlət çevrilişinə cəhd göstərmək
istədilər, partiyamızın yaranmasına maneçilik törətdilər, burada məruzədə deyildi, onlar tərəfindən bizim
partiyaya qarşı bir neçə cinayət halları oldu - bütün bunlara baxmayaraq, 1993-cü ilin fevral ayında Azərbaycanda dövlət böhranı yarandı. Bəlkə də bunu indi bəziləri unudublar. O vaxt Surət Hüseynov və Rəhim
Qazıyev Xalq Cəbhəsindən ayrılaraq Xalq Cəbhəsinə qarşı Gəncədə hərəkata başlamışdılar. Bu, həmin
hərəkatın birinci mərhələsi idi. Bakıda Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti çox ağır vəziyyətdə idi, danışıq aparmaq
üçün Gəncəyə bir neçə nümayəndə göndərmişdilər. Amma onlar təslim olmamışdılar, öz iddialarından
çəkinməmişdilər.
O vaxt Xalq Cəhbəsinin qərargahından yenə mənə müraciət etdilər. Mən bəyanat verdim – onu dərc ediblər.
Bəyanat verdim ki, ölkənin bu ağır dövründə hansısa bir dövlət çevrilişinə cəhdə yol vermək olmaz, mən xalqı
Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəyin ətrafında toplaşmağa, xalqı birliyə dəvət edirəm.
Bu da həqiqətdir. Ancaq bunların müqabilində bizim yaratdığımız partiyaya qarşı təqiblər, təzyiqlər
göstərirdilər, indi gecə-gündüz demokratiyadan, insan hüquqlarından dəm vuranlar o vaxt – Azərbaycan
müstəqilliyini təzəcə əldə etdiyi, körpə bir demokratiya yarandığı bir zaman öz şəxsi iddialarına görə
demokratiya prinsiplərini pozurdular. Bu, təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı deyildi, bir çox başqa qüvvələrə də qarşı idi. Mən bunları bu gün sizə ona görə çatdırıram ki, bizim partiyanın yaranma tarixini, o dövrü
biləsiniz və bunlar da heç vaxt unudulmasın.
Beləliklə, biz 1992-ci ilin noyabr ayında Naxçıvanda partiyamızı – onun proqramı və nizamnaməsi haqqında
burada deyildi – ağır, çətin bir şəraitdə yaratdıq. Nizamnamədə də var, bu partiya hakimiyyət uğrunda mübarizə
aparan bir partiya kimi yaranmadı. Biz partiyanın nizamnaməsində yazdıq ki, partiya Azərbaycanın bu ağır
dövründə ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında iştirak etmək və Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün
yaranır, bu partiya parlament tipli bir partiyadır. Yəni biz tamamilə demokratiya yolu ilə gedirdik.
Partiyanı yaradarkən heç kəs qarşıya məqsəd qoymurdu ki, biz hakimiyyəti devirəcəyik, - necə ki, indi ayrıayrı müxalifət qüvvələri hakimiyyəti devirmək haqqında, yaxud da hakimiyyət uğrunda mübarizə aparacaqları
barədə ayda bir dəfə bəyanatlar verirlər. Bizim partiya sağlam düşüncə, sağlam fikir – xalqı birləşdirmək və
Azərbaycanın o mürəkkəb həyatında ölkənin problemlərinin həll olunmasında iştirak etmək, öz xidmətlərini
göstərmək məqsədi ilə yarandı.
Ancaq hadisələr bizim nəzərə aldığımızdan da başqa cür inkişaf etdi. Partiya yaranandan cəmi 7 ay sonra,
1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda böyük dövlət böhranı yarandı. Azərbaycan dağılmağa başladı, o vaxtkı
iqtidar ölkəni idarə edə bilmədi. Gəncədə toqquşma baş verdi, qan töküldü. Gəncədən başlayan hərəkat
Azərbaycanın ərazisinin demək olar ki, yarısından çoxunda hakimiyyəti öz əlinə aldı.
Vaxtilə məni təqib edən, Naxçıvanda məni devirmək, məni Azərbaycandan sıxışdırıb çıxarmaq istəyən o
vaxtkı iqtidar belə bir zamanda əlacsız qaldı və mənə müraciət etdi. Ancaq ondan əvvəl mənə müraciət edənlər
bizim partiyanın üzvləri, Azərbaycanın müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri, ziyalıları oldu. Onlar məni
yenidən Bakıya dəvət etdilər. Bu dəfə isə mən artıq Azərbaycanın dağıldığını gördüm.
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Naxçıvanda mənimlə dörd gün aparılan söhbətdən sonra mən Bakıya gəlib vəziyyəti öyrənmək istədim.
Gəldim. Vəziyyətin nə qədər gərgin olduğunu xatırlayın – o vaxt bunların hamısı televiziya ilə verilirdi.
Azərbaycan parçalanırdı, dağılırdı. Bunlar haqqında dünən də, bu gün də burada deyildi. Belə bir ağır, çətin
zamanda böyük təhlükə altında Gəncəyə getdim. Nəhayət, Azərbaycanın ağır vəziyyətdən çıxmasında iştirak
etməyə söz verdim. Ancaq o vaxtkı iqtidar o qədər vahiməyə düşmüşdü, o qədər qorxmuşdu, xalqın inamını o
qədər itirmişdi ki, onlar qaçdılar, dağıldılar, gizləndilər və meydanda təkcə Heydər Əliyev qaldı.
Ondan sonrakı bütün dövr məlumdur. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, çıxışlarınızda həmin dövrü təhlil etdiniz,
gördüyümüz işləri, əldə etdiyimiz nailiyyətləri göstərdiniz. Mən bunları sizə söyləyərək, partiyanın yaranma
prosesi və o dövrdə konstruktiv mövqe tutan bir partiya kimi yaranması fikrini sizə çatdırmaq istəyirəm.
Bununla da bizim partiya indi müxalifətdə olan və bu gün Azərbaycan iqtidarına düşmən gözü ilə baxan bütün
partiyalardan fərqlənir.
Azərbaycanda partiya çoxdur. Azərbaycan iqtidarı və Yeni Azərbaycan Partiyası ilə əməkdaşlıq edən bir çox
partiyalar vardır. Onlar sağlam fikirli partiyalardır. Güman edirəm ki, həmin partiyaların nümayəndələri
qurultayımızda iştirak edirlər. Bu partiyalar həqiqətən sağlam yolla gedən partiyalardır.
Ancaq hərəsinin öz platforması var. Birinin o birisindən bəlkə də müəyyən qədər fərqi var. Ancaq bunların
ümumi amalı birdir – Azərbaycanda demokratiyanı inkişaf etdirmək, Azərbaycanın müstəqilliyini inkişaf
etdirmək və Azərbaycanda sabitliyi qorumaq, saxlamaq. Ona görə biz bu partiyalarla bu gün də əməkdaşlıq
edirik.
Ancaq Azərbaycanı dağıdan və Heydər Əliyevi gətirib Azərbaycanda parlament sədri seçən insanların bir
qismi, yəni o vaxt iqtidarda olanlar sonra qaçdılar, dağıldılar və bir aydan, iki aydan sonra müxalifətə keçdilər.
Bu, vicdansızlıqdır və vicdansızlıq heç vaxt xalq içərisində hörmət qazanmayacaqdır.
Burada dünən də, bu gün də deyildi ki, partiyanın inkişaf dövrü, məsələn, 1993-cü, 1994-cü, 1995-ci illərdə
bir az zəif getdi. Bu da həqiqətdir. Ona görə yox ki, xalq bizim partiyaya daxil olmaq istəmir. Ona görə ki, o
vaxt mənim üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri üçün birinci növbədə Azərbaycanın prezidenti kimi
Azərbaycanın problemlərini həll etmək vacib idi. Partiyamızın da məqsədi bu idi, partiyamız da bu arzu ilə
yaranmışdı. Ona görə də mən bütün səylərimi, bütün imkanlarımı, bütün vaxtımı, bütün biliyimi, iradəmi buna
yönəltdim, buna səfərbər etdim. Görürsünüz ki, nəhayət, 1993-cü, 1994-cü illərdə Azərbaycanı o ağır dövrdən
çıxarmağa nail oldum.
Ancaq bu, təkcə mənim işim deyildi. Bizim partiyanın üzvləri daim mənim yanımda idilər. Ancaq bu da az
idi. Bu gün hamı bu həqiqəti dərk edibdir ki, əgər xalqın, Azərbaycan vətəndaşlarının, millətimizin Heydər
Əliyevə böyük inamı, etibarı və böyük ümidi olmasaydı onlar o ağır dövrdə Heydər Əliyevin ətrafında birləşə
bilməzdilər. Bu isə olmasaydı, Heydər Əliyev bu məsuliyyətin altından çıxa bilməzdi.
Ona görə də Azərbaycan prezidenti və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri kimi mənim əsas gücüm, əsas
mənbəyim xalqdır. 1987-ci ildə mən bütün işlərdən kənar olandan sonra vaxtilə mənimlə vəzifələrdə işləmiş
insanlar uzağa çəkildilər. Bəzisi xəyanət etdi. Bəzisi sadəcə, özünü qorumaqla məşğul oldu, - mən onları
anlayıram, bağışlayıram. Amma xəyanət edənləri bağışlamıram, yəni bağışlamışam, amma bunu yadımdan
çıxarmıram. Ancaq insanların qəlbindən Heydər Əliyevi heç kəs çıxara bilmədi. Nə Qorbaçov hakimiyyəti, nə
Vəzirov hakimiyyəti, nə Mütəllibov hakimiyyəti, nə Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti – heç birisi Heydər Əliyevi
Azərbaycan xalqının qəlbindən çıxara bilmədi.
O vaxt Moskvada yaşayanda mənə bəzi məlumatlar verirdilər. Məlumat verirdilər ki, Azərbaycanda
sürücülər, yəni şoferlər, həm yük maşınlarının şoferləri, həm taksi şoferləri portretimi, şəklimi, - bəziləri general
formasında, bəziləri də adi, mülki geyimdə, - öz avtomobillərinin şüşəsinin qabağına qoyub nümayiş etdirirlər.
Yəqin ki, bunu siz də xatırlayırsınız. Bunu heç kim təşkil etmirdi. Amma bu, sadə adamların, heç bir
hakimiyyətdən qorxmayan, heç bir konyunktura ilə yaşamayan adamların - xalqın əksəriyyəti bunlardan ibarətdir - qəlbindən gələn duyğular idi, ona görə bunu edirdilər. Mən bu gün onu unutmamışam və həmin o
Azərbaycan oğullarına, sürücülərə, şoferlərə xüsusi təşəkkür edirəm. Ona görə yox ki, onlar məni təbliğ edir,
mənim haqqımda təbliğat aparırdılar. Ona görə ki, onlar məni öz qəlblərində saxlamışdılar. Mən onların
qəlbində o qədər yaşamışdım ki, öz hissiyyatlarını bu yolla büruzə verirdilər.
Amma təkcə bu deyildir. Azərbaycan xalqının əksəriyyəti məni unutmadı, xidmətlərimi qiymətləndirdi.
Məhz buna görə də mən 1993-cü ildə yenidən Azərbaycanın böyük, ağır yükünü çiynimə götürəndə bu vəzifəni
uğurla həyata keçirə bildim. Məhz buna görə – xalqın mənimlə birliyinə görə, xalqın dəstəyinə görə 1994-cü ilin
oktyabr ayında Azərbaycanda dövlət çevrilişi cəhdinin – o gecə artıq baş verməkdə idi, - qarşısını xalqın
qüdrəti, birliyi, iradəsi ilə ala bildik. O vaxt həmin çevrilişə cəhd edənlər silahlı idilər, özü də onlarda bütün
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silahlar var idi. Amma məndə heç bir tapança da yox idi. Ancaq mənə hər bir silahdan güclü olan xalq
məhəbbəti var idi.
Bütün bu dediklərimin hamısı eyni zamanda və xüsusən Yeni Azərbaycan Partiyasına aiddir, Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvlərinə aiddir. Bəli, o ağır dövrdə, Heydər Əliyev təqib olunduğu halda və blokada
şəraitində Naxçıvanda yaşadığı yalda Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilat konfransına toplaşanlar
qəhrəmanlıq ediblər. O illərdə Yeni Azərbaycan Partiyasına yazılanlar və bu partiyanın təşkilatlarına üzv olanlar
qəhrəmanlıq ediblər. Bunlara görə mən Azərbaycanda artıq məlum olan 91-lərə, yəni 1992-ci il oktyabr ayının
16-da «Səs» qəzetində dərc olunmuş mənə müraciətə imza atan 91-lərin hamısına bir daha, bir daha təşəkkür
edirəm. Naxçıvana toplaşıb Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanlara, bu işin fəal iştirakçılarına və birinci konfransda
seçilmiş idarə heyətinə, siyasi şuraya xüsusi təşəkkür edirəm. Çünki onlar bu təşkilat işinin başında durmuşdular və
sonrakı dövrdə – mən dövlət işi ilə məşğul olduğuma görə – partiyanın inkişaf etməsində böyük xidmətlər
göstərmişlər. Təşəkkür edirəm.
Öz aqibətini Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bağlayanlar səhv etməmişlər. Tarix, keçən illər bunu göstərdi.
Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin, Azərbaycan prezidentinin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət ilbəil
uğurlar gətirir, Azərbaycan yüksəlir, inkişaf edir. Bu barədə dünən də, bu gün də dediyiniz sözlərə görə,
verdiyiniz qiymətə görə təşəkkür edirəm.
Həqiqətən dərin bir quyuda olan Azərbaycanı oradan çıxarmaq mümkün deyildi. Mümkün deyildi! Bir
tərəfdən iqtisadi böhran, ikinci tərəfdən daxildə qanunsuz silahlı dəstələr, cinayətkarlar və sair, sabitliyin
olmaması, bununla yanaşı Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycan torpaqlarını ardıcıl surətdə işğal
etməsi və belə şəraitdə hər bir cinayətkar dəstənin, hər bir cinayətkarın öz şəxsi məqsədləri üçün yeni cinayətlər
törətməsi – bunlar hamısı 1993-94-cü illərin gerçəklikləri idi. Biz bunların qarşısını aldıq.
Ancaq indi, zaman keçəndən sonra, insanlar bu gün rahat yaşadığı halda bəzən tez unudublar ki, 1993-cü
ildə, 1994-cü ildə vəziyyət necə idi, indi necədir. Mən təşəkkür edirəm ki, siz unutmursunuz və qurultayda bu
barədə çox dəyərli sözlər dediniz.
Biz Azərbaycanı böhrandan çıxardıq. 1990-cı ildən 1994-cü ilə qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatı dağılma
dövrü keçiribdir. Əgər Azərbaycanın son dövr tarixinə nəzər salsaq, bunu təxminən belə qiymətləndirmək olar:
1988-ci ildən Azərbaycanda qeyri-sabitlik hökm sürübdür. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsi Azərbaycanın həyatını gərginləşdirmiş və o vaxtdan daxili vəziyyət sabitliyini itirmişdi.
1992–1993-cü illərdə isə bu vəziyyət daha gərgin və ağır idi. Həm torpaqların böyük bir qismi işğal
olunmuş, həm də Azərbaycanın daxilində parçalama qüvvələri peyda olmuş və Azərbaycan artıq parçalanmışdı.
Demək, sonrakı dövrdə biz bir tərəfdən iqtisadiyyatı normal vəziyyətə gətirməli idik, ikinci tərəfdən isə
ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməli idik. Eyni zamanda beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın mövqelərini yaratmalı
idik. Bunlar hamısı çox böyük enerji və zəka tələb edirdi. Biz bunların hamısına nail olduq.
İctimai-siyasi sabitlik təmin edildi. Ancaq ictimai-siyasi sabitliyi saxlamaq üçün təkcə hüquq-mühafizə
orqanlarının, yaxud başqa orqanların fəaliyyəti yetərli deyildi. İctimai-siyasi sabitliyi saxlamaq üçün eyni
zamanda ölkənin iqtisadiyyatında ciddi dəyişikliklər etmək lazım idi, insanların həyatında ciddi dəyişikliklər
etmək lazım idi. Biz bunlara da nail olduq.
1990-cı ildən başlayaraq 1994-cü ilə qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatı ildə 20-25 faiz tənəzzül edib, aşağı
düşübdür. 1993-cü ildəki, 1994-cü ildəki vəziyyəti xatırlayın. Çörək almaq mümkün deyildi. İnsanlar çörək
almaq üçün nə qədər növbəyə dururdular. Biz taxıl tapa bilmirdik ki, insanları çörəklə təmin edək. O dövrdə
bəzi cinayətkar qruplar bu vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycanın malını-dövlətini talan edirdilər. Yaşayış
çox ağır idi, insanlar əziyyət çəkirdi. Malların qiyməti bahalaşır, manatın da dəyəri günü-gündən sürətlə aşağı
düşürdü.
1995-ci ildə biz iqtisadiyyatdakı tənəzzülün qarşısını aldıq. Ondan sonrakı illər – 1996-cı, 1997-ci, 1998-ci,
1999-cu illər Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişaf dövrüdür.
Yəni bu işlər paralel getməli idi. Biz bir tərəfdən qanun-qayda yaratmalı, daxili vəziyyəti sabitləşdirməli idik.
Müstəqil, demokratik dövlət kimi Azərbaycanın təsisatlarını yaratmalı idik. Eyni zamanda Azərbaycanda
iqtisadiyyatın bu ağır dövründə müsbət dəyişikliklər edilməsinə nail olmalı və bir çox başqa işlər görməli idik.
Biz bunların hamısını görə bildik. 1995-ci ildə ilk Konstitusiyamızın qəbul edilməsi, ilk dəfə demokratik
şəraitdə ali qanunvericilik orqanının seçilməsi Azərbaycanın gələcək həyatı üçün ən böyük əsaslardan oldu.
Ondan sonrakı dövr Azərbaycanda qanunçuluğun, demokratiyanın, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi və
bunların hamısının nəticəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin ilbəil sabitləşməsi dövrüdür. Bunlar
bugünkü günün reallıqlarıdır.
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Məruzədə və çıxışlarda bizim iqtisadi nailiyyətlərimiz haqqında bir çox məlumat verdilər. 1990–1994-cü ilə
qədər olan ağır vəziyyətdən Azərbaycanın iqtisadiyyatını çıxarmaq və bundan sonra onun ardıcıl inkişafını
təmin etmək - bu, postsovet məkanında nadir bir haldır. Bizim iqtisadi göstəricilərimiz göz qabağındadır. Bunlar
statistikanın məlumatlarıdır və artıq beynəlxalq maliyyə məkəzləri tərəfindən – Beynəlxalq Valyuta Fondu,
Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Avropa Birliyinin İqtisadi Komissiyası tərəfindən daim
nəzarət altındadır. Ona görə bizim göstəricilərimiz hamısı göz qabağındadır.
Bu da ondan ibarətdir ki, ümumi daxili məhsul ilbəil artır, sənaye istehsalı, kənd təsərrüfatı istehsalı artır,
kapital qoyuluşu artır. Bunların nəticəsində də insanların rifah halı yaxşılaşır. Bunun əsası nədədir? Əsası bizim
həyata keçirdiyimiz düzgün, doğru daxili siyasətdədir. Demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu və bu prosesin
ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatda müxtəlif islahatların aparılması, insanlara sərbəstlik verilməsi,
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyası, Azərbaycana sərmayənin cəlb olunması bunlar hamısı böyük, kompleks iqtisadi proseslərdir. Bunları bu qısa müddətdə həyata keçirmək, inanın, asan iş
deyildir. Həm də bizim göstəricilərimiz Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin göstəriciləri içərisində yüksək
yerləri tutur.
Ona görə də biz son illərdə əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına nail ola bilmişik. Ona görə də maaşları,
- burada deyildi, - dəfələrlə artıra bilmişik, pensiyaları artıra bilmişik. Bunlar hamısı həqiqətdir.
Həm siyasi sahədə, həm dövlət quruculuğu sahəsində, həm də iqtisadi sahədə bizim islahatlarımız çox
ahəngdar gedir. Bunlar hamısı kompleks şəkildə Azərbaycanın demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesini təşkil edir. Əgər biz iqtisadi islahatları ağıllı, düşüncəli və uzaqgörənliklə aparmasaydıq bu
nailiyyətləri əldə edə bilməzdik.
Məsələn, təsəvvür edin, indi, - mən bu ili götürürəm, - Azərbaycanda əldə olunan ümumi daxili məhsulun 60
faizi özəl sektorun hesabınadır. Bu, islahatların nəticəsidir. Sənayedə 30 faiz özəl sektorun hesabınadır. Kənd
təsərrüfatında 98 faiz, ticarətdə 98 faiz, tikintidə təxminən 60-70 faiz, yük daşımalarında təxminin 45–50 faiz özəl
sektorun hesabınadır. Demək, bizim iqtisadi islahatlarımız öz konkret nəticələrini verir.
Təbiidir ki, iqtisadiyyatın bir qismi, xüsusən böyük istehsal müəssisələri, o cümlədən ağır sənayenin
müəssisələri dövlət inhisarındadır. Ancaq o müəssisələr ki, dörd-beş il bundan öncə ağır vəziyyətdə idi, biz
onların da daha güclü işləməsinə nail ola bilmişik.
Beləliklə, həm dövlət sektorunda olan sahələrin inkişaf etdirilməsi, yaxşı işləməsi üçün şərait yaradılması,
həm də özəl sektorun güclənməsi, sahibkarlığa geniş imkanlar verilməsi, sahibkarlar təbəqəsinin yaranması,
özəl sektora böyük imkanlar verilməsi, xarici ticarətin liberallaşdırılması – bütün bunlar hamısı həmin bu
nəticələri verir.
Azərbaycana xarici sərmayənin cəlb olunması çox gözəl nəticələr veribdir. Bizi gözü götürməyənlər, yaxud
da bizə düşmən gözü ilə baxanlar belə deyirlər ki, bəli, Azərbaycana xarici investisiya gəlir, ancaq bu, təkcə neft
sektorunadır. Amma həqiqət bundan ibarət deyildir. Son dörd ildə Azərbaycana 5 milyard Amerika dolları
həcmində vəsait, sərmayə qoyulubdur. Bunun yarısı neft sektoruna, yarısı isə başqa sektorlara qoyulubdur. Bu il
isə qoyulan təxminən 1 milyard 600 milyon dollar investisiyanın 60 faizi qeyri-neft sektoruna, 40 faizi neft
sektorunadır.
Bunlar real göstəricilərdir, statistikadır. Kiçik bir ölkəyə dörd il içərisində 5 milyard dollar həcmində
investisiyanın gəlməsi, iqtisadiyyatın inkişaf etməsi bu gün üçün, gələcək üçün nə qədər böyük imkanlar
yaradır. Bu, nə qədər yeni iş yerləri açır, nə qədər insanların işləməsi və yüksək əmək haqqı alması üçün şərait
yaradır. Budur bizim iqtisadi göstəricilərimiz, budur bizim islahatlarımızın nəticəsi!
Bu minvalla biz bundan da yaxşı irəliyə gedirik və gedəcəyik. Əmin ola bilərsiniz ki, bizim iqtisadi
siyasətimiz bundan sonra daha çox uğurlar gətirəcək, Azərbaycan xalqının rifah halı günü-gündən
yaxşılaşacaqdır. Bizim imkanımız olacaqdır ki, hər il maaşlar artsın, insanların gəlirləri artsın və Azərbaycan
xalqı firavan yaşasın.
Azərbaycanın çox düşünülmüş və tarazlı xarici siyasəti var. Məhz bu siyasətin nəticəsində Azərbaycan qısa
bir zamanda, demək olar, beş il içərisində dünya miqyasında, Dünya Birliyində özünə layiq yer tutdu və böyük
hörmət qazandı. Azərbaycan artıq dünya miqyasında tanınmış və inkişaf etmiş bir ölkə kimi görünür.
Azərbaycana maraq artır, Azərbaycanla daha da çox hesablaşırlar. Azərbaycanın coğrafi-strateji vəziyyəti,
Azərbaycanda görülən işlərin nəticəsi, ölkəmizin təbii sərvətləri, həyata keçirdiyimiz böyük layihələr – həm neft
layihələri, həm də boru kəmərləri layihələri- bunlar hamısı Azərbaycana diqqəti və münasibəti tamamilə
dəyişdiribdir.
Belə bir şəraitdə, təbiidir ki, bizim qarşımızda duran ən əsas vəzifə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini,
Dağlıq Qarabağ problemini həll etməkdir. Çox təşəkkür edirəm ki, siz Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan
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dövlətinin apardığı həm daxili siyasəti, həm xarici siyasəti dəstəkləyir və bunu yüksək qiymətləndirirsiniz.
Məhz sizin dəstəyinizə, xalqın dəstəyinə və etibarına arxalanaraq, Azərbaycan prezidenti kimi mən belə
cəsarətli addımlar atıram və cəsarətli siyasət həyata keçirirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, 1994-cü ildə atəşkəs əldə olunması barədə bizim qərarımızı dəstəkləyirsiniz.
Amma təkcə siz – Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri yox, Azərbaycan Respublikasının, ölkəmizin əhalisinin
əksəriyyəti, bəlkə də hamısı bunu dəstəkləyir. Bu, bizim böyük nailiyyətimizdir. Ancaq eyni zamanda bu
müddətdə məsələni tam həll etmək mümkün olmadığına görə, təbiidir ki, biz öz üzərimizdə olan məsuliyyəti
hələ tamamilə yerinə yetirə bilməmişik.
Amma bilin və bütün xalqımız, bütün ölkəmiz bilsin - bu, heç də asan məsələ deyildir. Bunun səbəbləri
məlumdur. Ancaq bunlara baxmayaraq biz bunu həll edəcəyik. Bilirsiniz ki, mən təkcə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunması üçün yox, bütün Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranması sahəsində də
təşəbbüslərdə bulunmuşam. Xüsusən Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın təmin olunması üçün
ATƏT-in İstanbul sammitində təklif irəli sürmüşəm. O təkliflə mən həm ATƏT-in üzvlərini dəvət etmişəm,
həm Avropa Birliyini dəvət etmişəm, həm dünyanın böyük dövlətlərini, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransanı dəvət etmişəm, bu işdə marağı olan başqa ölkələri dəvət
etmişəm ki, hamımız birlikdə birləşib Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin olunması və əməkdaşlığın inkişafı
üçün pakt təsis edək. Bu, mümkündür. Amma bunu həyata keçirmək üçün Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi
həll olunmalı, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqları azad olunmalı, qaçqınlar öz yerlərinə
qayıtmalı və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranmalıdır.
Təbiidir ki, bunlar hamısı bir ildə ola bilməz. Amma əgər bunlar haqqında qərar qəbul olunsa, bu barədə
lazımi müqavilələr imzalansa, şübhəsiz ki, onda mənim müraciət etdiyim çox dövlətlər təhlükəsizlik və
əməkdaşlıq paktının yaranmasında iştirak etməyə çalışacaqlar.
Bizim bölgədə qonşu dövlətlərlə bu barədə əlaqələrimiz həmişə sıx olmalıdır və biz bu siyasəti aparırıq. Bu
dövlətlər Rusiyadır, Türkiyədir, Gürcüstandır, İrandır. İran böyük dövlətdir. Qafqazdakı problemlərin həll
olunmasında İran kənarda qala bilməz. Ona görə də mən bu gün bəyan edirəm ki, təhlükəsizliyin və
əməkdaşlığın təmin olunmasında, təbiidir ki, İran da öz töhfəsini verməlidir, öz təşəbbüsünü irəli sürməlidir.
Yalnız beləliklə Qafqaz ölkələri və Qafqazı əhatə edən ölkələr, Qafqaza maraq göstərən Avropa ölkələri, ATƏT
üzvləri, Amerika Birləşmiş Ştatları – hamısı birlikdə Qafqazda bunu edə bilərlər.
Bu, mütləq lazımdır. Çünki görürsünüz ki, Qafqaz indi dünyanın ən gərgin bir regionuna çevrilibdir.
Təsəvvür edin, əgər ümumdünya miqyasında götürsəniz, Qafqazda olan münaqişələr heç bir yerdə yoxdur:
birinci münaqişə olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Gürcüstanda Abxaziya, Osetiya
münaqişələri, Şimali Qafqazda Çeçenistan münaqişəsi, İnquşetiyada, Şimali Osetiyada və başqa yerlərdə
müəyyən problemlər, ümumiyyətlə Şimali Qafqazda sabitliyin yaranması problemi. Görün, dünyanın kiçik bir
bölgəsində nə qədər ağır münaqişələr baş veribdir. Buna görə də Qafqaz həm dünyanın diqqət mərkəzindədir,
dünyanın böyük ölkələrinin diqqətini cəlb edir, həm də Qafqazda əmin-amanlıq, sülh yaratmaq üçün böyük
dövlətlərin və Qafqazı əhatə edən dövlətlərin hamısı öz səylərini göstərməlidir.
Mən sizə bəyan edirəm ki, Azərbaycan dövləti bu sahədə bundan sonra da öz təşəbbüslərini irəli sürəcək,
nəinki Cənubi Qafqazda, bütün Qafqaz regionunda sülhün, əmin-amanlığın əldə olunmasına öz töhfələrimizi
verəcəyik.
Bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün mən bu il də bir çox tədbirlər görmüşəm,
bir çox görüşlər keçirmişəm. Bunların içərisində Ermənistan prezidenti ilə mənim təkbətək, birbaşa görüşlərim
olubdur. Onu deyə bilərəm ki, bu görüşlər nəticəsində biz sülhə yaxınlaşa, sülhə gedə bilərik. Ancaq biz reallığı
dərk etməliyik və reallığı dərk edərək hər iki tərəf müəyyən kompromislərə getməlidir. Əgər bu mümkün
olmasa, məsələni həll etmək çox çətin, ağır olacaqdır.
Ancaq təəssüflər olsun ki, bu problemləri dərindən bilməyən, bəlkə heç problemlərin həll olunmasını
istəməyən adamlar, barışmaz müxalifətdə duran ayrı-ayrı siyasi qüvvələr, partiyalar məsələnin həll olunmasına
yox, indi məsələnin həlli prosesində atılan addımlardan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar: «Dağlıq
Qarabağa yürüş», «Dağlıq Qarabağ hərəkatı». Bunun üçün bütün müxalifət partiyaları yığışdılar, toplaşdılar,
Motodromda bir mitinq keçirdilər, onunla da özlərinin sosial dayaqlarının nəyə qadir olduğunu göstərdilər.
Atəşkəs rejimi yaranandan indiyə qədər heç bir müxalifət partiyası, heç bir müxalifət hərəkatı, qüvvəsi bu
problemin həll olunması üçün ağıllı, konkret, real bir təklif verməyibdir. Əgər həmin o Motodromda keçirilən
mitinqdə çox bəsit şəkildə yazılmış qətnamədə göstərilirsə ki, Dağlıq Qarabağa ancaq mədəni muxtariyyət
verilə bilər – bu, gülüşdən savayı başqa bir şey doğura bilməz. İnsanları bununla aldatmaq mümkün deyildir.
Əgər 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və onların havadarları olan Ermənistan millətçiləri,
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dünyanın başqa yerlərində olan millətçilər Moskvanın dəstəyi ilə, öz əllərində olan vilayət muxtariyyəti ilə qane
olmurdularsa, ona görə Azərbaycan hakimiyyətindən imtina etdilərsə və qısa bir zamanda Azərbaycanın
tərkibindən faktiki olaraq çıxdılarsa, 1989-cu ilin yanvar ayında Dağlıq Qarabağın idarə edilməsi haqqında
Moskvanın yaratdığı xüsusi idarənin təşkili ilə əlaqədar Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibindən faktiki olaraq
çıxdısa, indi hansı mədəni muxtariyyətdən danışmaq olar?
Xatırlayıram, 1991-ci ilin əvvəlində - fevral ayında mən ilk dəfə gəlib Ali Sovetin sessiyasında çıxış edərkən
ürəyim yanırdı. Ancaq təəssüf ki, o vaxt mənim çıxışımı anlamaq əvəzinə, mənə qarşı cürbəcür təzyiqlər,
böhtanlar, təhqirlər gördüm. Mən o vaxt nə dedim? Mən dedim ki, Dağlıq Qarabağ tamamilə əldən gedib,
Dağlıq Qarabağ artıq Azərbaycanın deyil və Dağlıq Qarabağ haqqında Azərbaycan dövlətinin konsepsiyası,
siyasəti yoxdur. Bütün işlər pərakəndə görülür. Kim haradasa bir tüfəng ata bilirsə, atır, kim haradasa nə edə
bilirsə, edir. Siyasət yoxdur.
Belə də oldu. 1988-ci ildən başlayaraq konkret, real bir konsepsiya olmadığına görə, konkret siyasət
olmadığına görə, hamı birləşib bu məsələni həll etmək yollarını birlikdə axtarıb tapa bilmədiklərinə görə
Azərbaycan belə ağır vəziyyətə düşdü. Nəinki Dağlıq Qarabağ əldən getdi, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
ətrafında olan yeddi rayonu, sırf azərbaycanlılar yaşayan rayonları da işğal edildi. Bax, nəticə bundan ibarətdir.
Bunda günahkar çoxdur. Həm o hakimiyyət – 1988-ci ildə Azərbaycanda olan hakimiyyət, həm ondan sonrakı
hakimiyyət – 1990-cı ilin yanvar faciəsində tökülən qanlar üzərində Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmiş
qüvvələr, həm də ondan sonra hakimiyyəti əlinə keçirmiş Xalq cəbhəsi, müsavat – hamısı günahkardır. Hamısı
günahkardır!
Bütün bu günahlar nəticəsində əldən verilmiş mövqeləri bir gündə, bir ayda, bir ildə bərpa etmək mümkün
deyildir. Bəziləri deyirlər: 1993-cü ildə Heydər Əliyev gəldi, bəs niyə bir şey etmədi? Heydər Əliyev sehrli
çubuq deyil, Heydər Əliyev insandır. Bəli, böyük siyasətçidir, onun böyük siyasəti var. Ancaq bu cür ağır
vəziyyətə düşmüş məsələni bir gündə həll etmək mümkün idimi? Mümkün deyildir.
Biz bu məsələni həll etməyə doğru gedirik. Bunun üçün müəyyən kompromislər olmalıdır. Nə olacaq, nə
olmayacaq - mən bunu indidən deyə bilmərəm. Çünki bu, hər iki tərəfdən asılıdır – həm Azərbaycan tərəfindən,
həm də Ermənistan tərəfindən. Ancaq mən inanıram ki, biz bu məsələni sülh yolu ilə həll edəcəyik. İnanıram ki,
işğal edilmiş torpaqlar azad olunacaq, çadırlarda ağır şəraitdə yaşayan soydaşlarımız öz yerinə-yurduna,
obasına, evinə qayıdacaqlar.
Siz həm məruzədə, həm də çıxışlarda dövlətin, hökumətin, iqtidarın işləri haqqında çox danışdığınıza görə
mən də çıxışımın çox hissəsini buna həsr etdim. Təbiidir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının əməli işi, siyasəti –
mən bunu əvvəl dedim, bir də deyirəm – bugünkü Azərbaycan iqtidarının işi ilə birbaşa bağlıdır, vəhdət təşkil
edir. Ona görə də təbiidir ki, biz bu barədə çox danışırıq.
Ancaq partiyanın konkret işlərinə gəldikdə, hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ötən yeddi ildə
böyüyüb, inkişaf edib, genişlənibdir. Dünən, bu gün burada səslənən fikirlərin hamısına şərik çıxaraq deyirəm
ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın həyatında ən güclü, ən böyük intellektual səviyyəyə malik, ən
böyük hörmətə malik olan siyasi partiyadır. Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın bu gününün partiyasıdır,
Azərbaycanın sabahının partiyasıdır, XXI əsrin partiyasıdır, üçüncü minilliyin partiyasıdır. Yeni Azərbaycan
Partiyası qurultayının bu qədər məzmunlu, mənalı, mütəşəkkil və nikbin əhval-ruhiyyədə keçməsi partiyanın
cəmiyyətimizdə hörmətini daha da yüksəklərə qaldırır və qaldıracaqdır, Yeni Azərbaycan Partiyasının ətrafında
Azərbaycanın daha da çox vətəndaşları toplaşacaqdır.
Bu gün nailiyyətlərdən çox danışıldı, ancaq işimizdə olan qüsurlardan, nöqsanlardan çox az danışıldı. Mən
dünən də, bu gün də bunu müşahidə edərkən ziddiyyətli fikirdə idim. Bəlkə də belə olmamalı idi. Ancaq eyni
zamanda sonra hamısını ölçüb-biçib bu fikrə gəldim ki, partiyanın birinci qurultayıdır. Yeddi il ötüb, partiya
böyük bir həyat yolu keçibdir və ağır dövr yaşayıbdır. Ona görə də partiyanın qurultayının məhz bu əhvalruhiyyədə, bu məzmunda, mənada keçməsi məqsədəuyğundur. Hesab edirəm ki, eyni zamanda partiya öz işində
olan nöqsanları, çatışmazlıqları, qüsurları da yaxşı dərk edir. O barədə məruzədə və çıxışlarda deyildi.
Ən təhlükəlisi odur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına əqidəsi olmayan adamlar qatılmasın. Ötən dövr bu
barədə bir çox nümunələr verdi. Ancaq bunu da dramatikləşdirmək lazım deyildir. Bu, təbii prosesdir.
Cəmiyyətdə konyunktur məqsədlər güdən insanlar həmişə olubdur. Hər bir partiyada, hər bir yerdə olubdur –
bundan xilas olmaq mümkün deyildir. Ona görə də kim Yeni Azərbaycan Partiyasına hansısa şəxsi məqsəd,
təmənna, hansısa konyunktur məqsədlər üçün gəlmişdisə, onlar partiyadan kənarlaşdılar. Əgər bu gün belələri
varsa, mən güman edirəm, dərk etməlidirlər ki, onların yolu partiyanın yolu ilə düz gəlmir. Partiyada əqidə
adamları olmalıdır. Partiyaya xidmət etmək Vətənə xidmət etmək, millətə xidmət etmək, müstəqil Azərbaycan
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dövlətinə xidmət etmək deməkdir. Ona görə də partiyamız məhz bu cür əqidəli insanlarla böyüməli, inkişaf
etməli və genişlənməlidir.
Partiyamız indi iqtidar partiyası olduğuna görə, təbiidir ki, partiya üzvlərinin imtiyazları da olmalıdır. Bu
imtiyazlar nədən ibarət olmalıdır? Dövlətimizi, hökumətimizi, iqtisadiyyatımızı, həyatımızın bütün sahələrini
istədiyimiz kimi inkişaf etdirmək üçün bizə müasir tələblərə cavab verən kadrlar lazımdır. Bu kadrlar Yeni
Azərbaycan Partiyasının içərisində var, çoxdur. Amma eyni zamanda, Yeni Azərbaycan Partiyasından kənarda
da çoxdur. Ona görə siz gərək məni düzgün başa düşəsiniz. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri olaraq
Azərbaycanın prezidentiyəm. Azərbaycanın həyatının, iqtisadiyyatının, siyasi qurumların və başqa sahələrininyəni mən icra orqanlarını deyirəm – işini daha da yaxşı təşkil etmək üçün mən yalnız Yeni Azərbaycan
Partiyasından kadrları götürə bilmərəm. Mən Azərbaycan xalqının prezidentiyəm, Azərbaycan vətəndaşlarının
prezidentiyəm. Ona görə də mənim üçün hər bir Azərbaycan vətəndaşı eyni qiymət kəsb edir. Mən
Azərbaycanın hər bir vətəndaşının təminatçısıyam və Azərbaycan xalqına, hər bir vətəndaşa xidmət edən prezidentəm.
Bunu deyərək bildirmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri içərisindən dəyərli kadrlar
yetişdirilməlidir, inkişaf etdirilməlidir, hakimiyyətin müxtəlif sahələrində, iqtisadiyyatda və başqa orqanlarda
özlərinə yer tapmalıdır və fəaliyyət göstərməlidir. Ancaq onlar keyfiyyətcə buna cavab verən adamlar
olmalıdırlar, peşəkar adamlar olmalıdırlar, yaxud da bu işi tezliklə qavraya bilən adamlar olmalıdırlar. Amma
bunlarla bərabər, Azərbaycan vətəndaşlarının bütün təbəqələri Azərbaycanın həyatının bütün sahələrində iştirak
edirlər və iştirak edəcəklər və mən Azərbaycan prezidenti kimi Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinə eyni gözlə
baxıram və bundan sonra da eyni gözlə baxacağam.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən kadrların yetişməsi və məsul vəzifələrə irəli çəkilməsi həm Yeni
Azərbaycan Partiyasının təşkilatlarının üzərinə düşən vəzifədir, həm idarə heyəti üzərinə düşən vəzifədir, həm
də mənim üzərimə düşən vəzifədir. Gəlin danışaq ki, biz hamımız bundan sonra bu vəzifəmizi yerinə yetirməyə
daha da diqqətli olacağıq.
Burada çıxışlarda, məruzələrdə qeyd edildi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasında gənclərə daha da çox imkan
vermək lazımdır. Bu fikri mən keçən görüşlərimizdə də demişəm, bu gün də deyirəm. Bu, təbii prosesdir. Mən
artıq bəyan etdim ki, Yeni Azərbaycan Partiyası XXI əsrin və üçüncü minilliyin partiyasıdır. Buna görə də
bizim gərək gənc kadrlarımız üzə çıxsın, özlərini müxtəlif sahələrdə sınaqdan keçirsin, təcrübə toplasın və XXI
əsrdə onlar bizim bu gördüyümüz işlərin, yaratdığımız bu bünövrənin, təməlin üzərində qalxan, ucalan və böyük
bir dövlətə çevrilən Azərbaycanı irəliyə aparsınlar.
Partiya üzvlərinin 29 faizi gənclərdir. Hesab edirəm, bu azdır. Bu rəqəm belədir ona görə yox ki, gənclər
Yeni Azərbaycan Partiyasına az maraq göstərirlər. Gənclərin içərisində Yeni Azərbaycan Partiyasına sədaqətli
insanlar çoxdur. Bu rəqəmin 29 faiz olması yəqin ki, yerli partiya təşkilatlarının işlərində olan nöqsanların,
qüsurların, o cümlədən idarə heyətinin işində olan nöqsanların, qüsurların nəticəsidir. Ona görə də bizim bu
qurultayımızın gələcək üçün proqramında əsas məsələlərdən biri Yeni Azərbaycan Partiyasında gənclərin sayını
artırmaq, Yeni Azərbaycan Partiyasında gənclərə daha da çox imkanlar vermək, onlara özlərini göstərmək, öz istedadlarını nümayiş etdirmək üçün şərait yaratmaq və Yeni Azərbaycan Partiyasının tərkibini gəncləşdirməkdən
ibarətdir.
Bu, heç də Yeni Azərbaycan Partiyasının veteranlarına, necə deyərlər, biganəlik, yaxud da ki, ayrı-seçkilik
deyildir. Yeni Azərbaycan Partiyasının veteranları, bizim alimlərimiz, çox yüksək səviyyəli ziyalılarımız Yeni
Azərbaycan Partiyasının qızıl fondudur. Amma onlar öz biliklərini, öz təcrübələrini, partiyaya olan sədaqətlərini
gənclərə daha da tezliklə çatdırmalıdırlar. Gəncləri öz arxaları ilə daha da sürətlə aparmalıdırlar, gənclərə öz
istedadlarını göstərmək üçün imkanlar verməlidirlər. Beləliklə, biz həm partiyanın yaşlı nəslinə, veteranlarına
daha da çox imkanlar yaradacağıq, eyni zamanda partiyanın gəncləşməsini təmin edəcəyik. Mən bunu partiyanın qarşısında əsas vəzifə kimi qoyuram.
Partiyanın proqramı və nizamnaməsi dərc edilibdir, siz tanış olmusunuz. İndi yəqin müzakirə olunacaqdır.
Mən məmnunam ki, 1992-ci ildə çox ağır şəraitdə Naxçıvanda bizim yazdığımız və qəbul etdiyimiz proqram bu
gün də öz aktuallığını saxlayıbdır. Demək, biz o vaxt nə qədər uzaqgörənlik etmişik, ölkəmizdə olan vəziyyəti
nə qədər düzgün qiymətləndirmişik və partiyamızın gələcək yolunu, istiqamətini nə qədər düzgün müəyyən
etmişik.
Təbiidir ki, yeddi ildən sonra bu proqram təkmilləşməlidir, genişlənməlidir. Ancaq onun əsasını, özəyini
təşkil edən bizim 1992-ci ildə qəbul etdiyimiz proqramdır. Mən bununla fəxr edirəm və o proqramın qəbul
olunmasında iştirak etmiş insanların hamısı fəxr etməyə qadirdirlər, layiqdirlər.
Əziz dostlar!
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Bizim qurultayımız çox vaxt aldı. Ancaq mən düşünürəm ki, yeddi ildən bir qurultay keçirərkən, təbiidir ki,
biz gərək vaxta qənaət etməyək. Bu zalda, bu salonda şübhəsiz, çox adamlar var ki, ürəklərində olan səmimi
sözlərini, hissiyyatlarını qurultayda bildirmək istəyirdilər. Təbiidir ki, bu, mümkün deyildir. Amma mən salonda
olan əhval-ruhiyyəni, qurultayın gedişini və sizin nitqlərinizi, sizin hərənizin öz yerində qurultaya olan
münasibətini müşahidə edərək görürəm ki, həqiqətən, bizim Yeni Azərbaycan Partiyası çox yüksək səviyyəli
partiyadır və həqiqətən, bizim belə möhtəşəm qurultay keçirməyə əsasımız vardır.
Biz 1992-ci ilin şaxtalı bir günündə, elektrik enerjisinin olmadığı bir halda, Naxçıvan Dövlət Teatrının
binasında paltoda və çoxları papaqda oturaraq ilk konfransımızı keçirdik. Doğrudur, mən papaqda deyildim.
Təbiətim belədir ki, mən hər bir soyuq havada papaqdan istifadə etmirəm. Amma burada oturanların əksəriyyəti
papaqda idilər. Üşüyürdük, əlimizi-əlimizə sürtürdük. Amma iradəmiz yüksək idi, iradəmiz güclü idi və
gələcəyə çox nikbinliklə baxırdıq. Budur, yeddi ildən sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın ən
möhtəşəm sarayında öz qurultayını keçirir.
Siz bilirsiniz ki, 1970–1972-ci illərdə, cəmisi iki il müddətində Azərbaycanın bu Respublika sarayı mənim
təşəbbüsüm, şəxsi himayəm və bilavasitə iştirakım nəticəsində tikilibdir. O vaxt mən hər gün bu tikintiyə
gəlirdim və bunun məhz 1972-ci ildə qurtarmasına çalışırdım. Məmnunam ki, Azərbaycanda gördüyüm çox işlərlə
bərabər, ucaltdığım böyük binalar, zavodlar, fabriklərlə bərabər Azərbaycanın bu günü üçün və gələcəyi üçün belə
bir möhtəşəm saray da yarada bildim. Bu sarayda çox qurultaylar keçib, konfranslar keçib, mərasimlər keçib,
yubileylər, şənliklər keçibdir. Mən bunların bir çoxunun iştirakçısı olmuşam. Doğrudur, mən Azərbaycandan
təcrid olanda bu sarayın yanından keçməyə də mənə imkan vermirdilər. Ancaq ədalət öz yerini gəldi tutdu.
Məni sevindirən budur ki, dediyim o ağır şəraitdə Naxçıvanda bizim keçirdiyimiz konfrans partiyanın bu
qədər böyük inkişaf yolunu təmin etdi və partiya bu gün belə gözəl, möhtəşəm sarayda iki gündür öz qurultayını
keçirir.
Mən sizinlə bərabər fəxr edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm və Yeni Azərbaycan Partiyasının
sədriyəm. Sirus Təbrizli bu gün dedi ki, Heydər Əliyev vaxtilə sovet dövlətinin başında duran adamlardan biri
idi və bir zaman Sovet İttifaqının başçısı vəfat edəndən sonra Heydər Əliyev Sovet İttifaqının başçısı ola bilərdi.
Bəli, Sirus Təbrizlinin bu sözləri həqiqətdir. O, bunu havadan götürməyibdir. O vaxt bir dəfə yox, iki dəfə –
çünki o vaxt dalbadal hər il Sovet İttifaqının başçıları vəfat etdilər: 1982-ci ildə Brejnev, 1983-cü ildə
Andropov, 1984-cü ildə Çernenko. Həmin o zamanlar həqiqətən mənim – Heydər Əliyevin də belə bir vəzifə
tutmaq ehtimalı var idi və bunu istəyənlər də çox idi. Ancaq hörmətli Sirus Təbrizli, heç heyfsilənmə ki, bu
olmayıbdır. Mən heç vaxt heyfsilənməmişəm. Amma onunla fəxr edirəm ki, tarixdə mən Azərbaycanın adını bir
təbəqə yüksəklərə qaldırmışam.
Rusiya imperiyası böyük tarixə malik olan bir imperiyadır. O devriləndən sonra sovet hökuməti – onu biz
sovet imperiyası da adlandıra bilərik – yarandı. Bu, dünyanın XX əsrdə super dövlətlərindən biri idi. Tarixdə
heç vaxt azərbaycanlı, müsəlman nə rus imperiyasında, nə də sovet imperiyasında yüksək vəzifə tutmağa layiq
görülməmişdi. Çünki azərbaycanlılara, müsəlmanlara o ölkədə dördüncü, beşinci təbəqəli kimi baxırdılar.
Xatirimdədir, vaxtilə Azərbaycana 22 il rəhbərlik etmiş Mircəfər Bağırovun Stalinlə də çox yaxın əlaqələri
var idi və vaxtilə Siyasi Büronun bir çox üzvləri ilə sıx əməkdaşlıq etmişdi. Müharibə vaxtı da Azərbaycan nefti
şübhəsiz ki, İkinci dünya müharibəsində Sovet İttifaqının qələbəsində həlledici rol oynamışdı. O illərdə də bu
adam, sonra cinayətkar kimi günahlandırılsa da, Azərbaycanın başında olmuşdu. 1952-ci ildə 19-cu partiya
qurultayında – mənim xatirimdədir, hamısı gözümün qabağındadır – Azərbaycan çox gözləyirdi ki, o heç olmasa
Siyasi Büronun üzvlüyünə namizəd seçiləcəkdir. Ancaq qurultay qurtardı, bu olmadı və Azərbaycanda da böyük
narahatlıq oldu ki, niyə bizim xalqımıza qiymət vermirlər.
Partiyanın ideologiyasından asılı olmayaraq, dövlətin quruluşundan, ideologiyasından asılı olmayaraq sovet
hökuməti dünyada yaranmış hakimiyyətlərdən, super dövlətlərdən biri kimi tarixdə qalacaqdır. Mən
azərbaycanlı olaraq, müsəlman olaraq o hökumətin başında olmağa layiq görüldüyümə görə və Azərbaycan
xalqını Kremldə təmsil etdiyimə görə həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm.
Ancaq yenə də Sirus Təbrizliyə müraciət edirəm. Mən o vaxt bunu, yəni o hökumətin başında olmağımı arzu
etmirdim. Arzu edənlər çox idi. Mənim arzum ancaq və ancaq öz xalqıma xidmət etməkdən ibarət olmuşdur və
qəlbim həmişə bununla yaşamışdır. Ona görə də əgər indi Sirus Təbrizli hirslənirsə ki, bu olsaydı yaxşı olardı,
ya bu yaxşıdır, - mən deyirəm ki, mən müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etməyi, prezident olmağı dünyada heç
bir şeylə dəyişə bilmərəm.
Siz bilirsiniz ki, mən 1970–80-ci illərdə də Azərbaycana rəhbərlik etmişəm, xalqa sədaqətlə xidmət etmişəm.
O vaxt ağır problemlər yox idi. O vaxt insanlar rahat yaşayırdı. O vaxt indiki problemlər yox idi. Ancaq mən bu
gün Azərbaycan xalqının etimadını qazanaraq prezident seçilməyimi və müstəqil Azərbaycana bu ağır dövrdə
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prezidentlik etməyimi bütün o dövrlərin hamısından şərəfli, hamısından qiymətli hesab edirəm. Ona görə ki,
mənim xalqım – Azərbaycan xalqı indi azaddır. İndi müstəqil Azərbaycan var, heç kəsdən asılı olmayan,
müstəqil yaşayan dövlət vardır. İndi biz xalqımızın tarixi ənənələrini, tarixi köklərini heç kəsdən qorxmayaraq,
heç kəsdən çəkinməyərək qaldırırıq, göstəririk və xalqımızın böyük sərvəti kimi dünyaya nümayiş etdiririk.
Xalqımız bu müstəqillik yolunda daha da böyük nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Çünki azad xalq həmişə öz
imkanlarının hamısından səmərəli istifadə edə bilir. Xalqımız azaddır. Bütün bu çətinliklərin hamısı keçib
gedəcəkdir. Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi möhkəmlənəcəkdir. Azərbaycanın böyük iqtisadi gələcəyi
artıq göz qabağındadır. Azərbaycanda demokratiya qələbə çalacaqdır. Azərbaycan demokratik, hüquqi dövlət
kimi Dünya Birliyində həmişə yaşayacaqdır. Belə bir zamanda, belə bir dövrdə Azərbaycanın gələcəyi üçün
imkanlar yaratmaqdan ötrü Azərbaycanın dövlətinə başçılıq etmək, Azərbaycanın prezidenti olmaq mənim üçün
ən böyük şərəfdir. Əmin ola bilərsiniz ki, mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Təkcə sizə yox, bütün
Azərbaycan xalqına bəyan edirəm ki, mən bundan sonra da bütün enerjimi, bütün gücümü, biliyimi, zəkamı
Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət etmək üçün istifadə edəcəyəm və əlimdən gələni edəcəyəm ki,
Azərbaycan daim müstəqil olsun, Azərbaycan xalqı azad olsun, Azərbaycan xalqı inkişaf etsin.
Yaşasın müstəqil Azərbaycan!
Yaşasın Yeni Azərbaycan Partiyası!

YEKUN NITQI
Hörmətli qurultay nümayəndələri!
Xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bizim qurultayın işi sona çatır və son mərhələdə qurultay öz təşkilati məsələlərini həll edibdir.
Ən əvvəl, istəyirəm qurultayın yenidən etimad göstərərək məni Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçməsi
münasibətilə sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirim.
Əgər biz Yeni Azərbaycan Partiyasını ağır vəziyyətdə yaratdığımız zaman mən bu vəzifəni üzərimə
götürmüşəmsə, indi, yeddi il ötəndən, partiyamız böyüyəndən, güclənəndən sonra, təbiidir ki, mən bu vəzifəni
bundan sonra da daşımalıyam.
Əmin ola bilərsiniz ki, mən Azərbaycan xalqına, müstəqil Azərbaycana, ölkəmizə indiyə qədər sədaqətlə
xidmət etdiyim kimi, Yeni Azərbaycan Partiyasının yarandığı gündən indiyə qədər Yeni Azərbaycan Partiyasını
qəlbimdə saxladığım kimi, Yeni Azərbaycan Partiyasına bundan sonra da sədaqətlə rəhbərlik edəcəyəm.
Qurultay nümayəndələri siyasi şuranın üzvlərini seçdilər. Onlar sizə məlumdur, siz seçdiniz. Sonra isə Siyasi
Şura üzvlərinin iclası keçirildi. Həmin iclası mən aparırdım. Biz orada idarə heyətini, partiyanın sədr
müavinlərini və başqa vəzifələrə adamlar seçdik. Ona görə də sizi birinci növbədə, idarə heyətinin seçilmiş
tərkibi ilə tanış etmək, yəni sizə təqdim etmək istəyirəm.
Bu, Siyasi Şuranın seçdiyi idarə heyətidir. Mən hesab edirəm ki, bu tərkibdə idarə heyəti üzərinə düşən
vəzifələri bundan sonra uğurla həyata keçirə biləcəkdir.
Partiyanın sədr müavinlərini Siyasi Şuraya təqdim etdik və seçdik, ona görə mən elan etmək istəyirəm.
Partiyanın sədr müavinləri Murtuz Ələsgərov, Əli Nağıyev, Rəfael Allahverdiyev, Sirus Təbrizli, İlham Əliyev
seçildilər.
Mən partiyada varislik prinsipinin saxlanmasının tərəfdarıyam. Görürsünüz, ona görə idarə heyətində 1992ci ildə seçilmiş adamların tam əksəriyyəti var və 1992-ci ildə seçilmiş sədr və sədrin müavinlərinin hamısı bu
gün mənim təklifimlə seçiliblər, gənclərin rəhbərlikdə təmsil olunması üçün İlham Əliyev də seçilibdir.
Qurultaydan sonra partiyanın işinin yeni mərhələsi başlayır. Düz iki gün keçən qurultayda hamımız aydınca
gördük ki, Yeni Azərbaycan Partiyası böyüyüb, inkişaf edib, genişlənib, sayca artıb, tərkibcə, keyfiyyətcə
yüksəlib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzərinə artıq daha da çox vəzifələr düşübdür. Ona görə də Yeni
Azərbaycan Partiyasının işini, təbiidir ki, Siyasi Şura, idarə heyəti təşkil etməlidir, aparmalıdır. Həm Siyasi
Şura, həm də idarə heyəti qəbul etdiyimiz nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərməlidir. Çalışmaq lazımdır ki,
nizamnaməyə riayət edilsin və nizamnamə heç vaxt pozulmasın.
Ancaq eyni zamanda yeni mərhələdə partiya həm böyüdüyünə, həm də genişləndiyinə, sayının artdığına,
yerli təşkilatlar gücləndiyinə görə partiyanın əməli işini daha da gücləndirmək lazımdır. Ona görə də mənim
təklifim nizamnamədə öz əksini tapıbdır, qəbul edilibdir ki, partiyada icraçı katib və icraçı katibin müavinləri
olsun.
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Nizamnamədə icraçı katibin həm rolu, həm də səlahiyyətləri müəyyən edilibdir. Mən bu barədə danışmaq
istəmirəm. Məqsəd ondan ibarətdir ki, icraçı katib həm partiyanın aparatına rəhbərlik etsin, həm yerli
təşkilatlarla daim əlaqə saxlasın, onların problemlərinə, məsələlərinə baxsın, partiyanın rəhbərliyi ilə yerli
təşkilatlar arasında müntəzəm əlaqələri təmin etsin, idarə heyətinin işini təşkil etsin və idarə heyətində müzakirə
olunan məsələləri vaxtlı-vaxtında hazırlasın, idarə heyətinin müzakirəsinə versin, idarə heyətinin işinə rəhbərlik
etsin. Təbiidir ki, sədr, sədrin müavinləri idarə heyətinin işinə rəhbərlik edirlər.
Ancaq belədir ki, sədr prezident vəzifələri ilə çox məşğuldur, müavinlər də indi yüksək vəzifələrdədirlər.
Murtuz Ələsgərov Milli Məclisin sədridir, Əli Nağıyev nazirdir, Rəfael Allahverdiyev Bakı Şəhər İcra
hakimiyyətinin başçısıdır, Sirus Təbrizli nazirdir, yeni seçilən İlham Əliyevin də vəzifəsi var – həm Milli
Məclisin deputatıdır, həm də Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidentidir. Təbiidir ki, onlar bu vəzifələri
daşıyaraq, eyni zamanda öz müavinlik vəzifələrini daşımalıdırlar. Ancaq onların işini yüngülləşdirmək lazımdır.
Mənim üçün, düzü, o da lazımdır, bu da lazımdır. Prezident kimi mən həm nazirdən, həm də Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısından iş tələb edirəm. Doğrudur, Milli Məclisin sədrindən mənim iş tələb etməyə
Konstitusiyaya görə haqqım yoxdur, amma istəyirəm ki, Milli Məclisin işini daha da yaxşı aparmaq üçün ona
imkan yaradaq.
Demək lazımdır ki, bu şəxslər bu vəzifələri tutandan sonra bu vəzifələr onların vaxtını çox aldığına görə
partiyada doğrudan da istənilən səviyyədə - bəzisi bir az çox, bəzisi bir qədər az – iş görə bilməyiblər. Ona görə
də icraçı katibin, onun müavinlərinin olması lazımdır. Lazımdır ki, bizim belə böyük partiyamızın ştatlı, yəni
hər bir başqa vəzifədən azad yaxşı aparatı, aparatın şöbələri, işçiləri olsun. Yerli təşkilatlarda yenə də bütün
başqa vəzifələrdən azad aparatlar olsun, onlar partiyanın vəsaiti ilə saxlanılsın. Partiyanın mülkiyyəti olsun.
Partiyanın həm mərkəzdə, həm yerlərdə yaxşı iş şəraiti yaratmağa imkan verən yaxşı binaları olsun. Bu binalar
da özəlləşdirilib partiyanın əmlakına çevrilsin. Bunlar hamısı böyük əməli iş tələb edir. Bunların hamısını etmək
üçün icraçı katibin olması lazımdır.
Biz Siyasi Şuranın iclasında Əli Əhmədovu icraçı katib seçdik. O, indi Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısıdır, bundan öncə prezidentin icra aparatında işləmişdir. Əvvəllər əsas iş yeri Bakı Dövlət Universiteti
olubdur. Özü də 1992-ci ildə Heydər Əliyevə göndərilən müraciətin müəlliflərinin - 91-lərin siyahısındadır, yəni
həmin müraciəti o da imzalayıbdır. Gəncdir, ona görə də mən hesab edirəm ki, bu şəxs bu vəzifəni lazımi
səviyyədə apara bilər.
Biz icraçı katibin müavinlərini də seçdik. İcraçı katibin müavinləri Mübariz Qurbanlı, Bahar Muradova və
Siyavuş Novruzovdur. Görürsünüz, bunlar hamısı gəncdirlər. Beləliklə, sizin də, mənim də arzum həyata keçir.
Biz əməli işləri daha da çox gənclərə tapşırırıq, gəncləri irəliyə çəkirik.
Beləliklə, partiyanın bütün rəhbər orqanları təşkil olunubdur. Sədr, idarə heyəti, sədrin müavinləri, icraçı
katib, onun müavinləri seçilibdir.
İndi isə idarə heyəti icraçı katiblə birlikdə, təbiidir ki, bu işləri əməli surətdə təşkil etməlidir. Güman edirəm
ki, sabah da olmasa, bu yaxın günlərdə mən idarə heyəti ilə ayrıca görüşəcəyəm. İdarə heyətinin birinci iclasını
özüm aparacağam və əməli tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında orada lazımi qərarlar qəbul edəcəyik.
Əziz dostlar, beləliklə, Yeni Azərbaycan Partiyasının I qurultayı öz işini sona çatdırır. Böyük məmnuniyyət
hissi ilə demək olar ki, qurultay Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin arzularını, ümidlərini müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirdi. Qurultay yüksək səviyyədə, mütəşəkkillik şəraitində keçdi və Azərbaycanda siyasi partiyanın
hansı səviyyədə olmasını bariz surətdə nümayiş etdirdi.
Partiyanın fəaliyyətinin yeni mərhələsində qarşımızda çox böyük vəzifələr durur. Bu vəzifələr bütün
partiyanın, ancaq birinci növbədə, qurultay nümayəndələrinin və qurultayın seçdiyi partiyanın rəhbər
orqanlarının üzərinə düşür.
Hesab edirəm ki, hər bir nümayəndə partiyanın qəbul etdiyi qərarları, qurultayın işini, onun məzmununu,
qurultayda irəli sürülmüş fikirləri və qurultayın əhval-ruhiyyəsini öz ərazisində partiyanın bütün üzvlərinə
çatdıracaqdır və partiyanın həm təşkilati işi, əməli fəaliyyəti, həm də təbliğati işi bundan sonra daha güclü
olacaqdır.
İqtidarda olduğuna görə Yeni Azərbaycan Partiyasında bir balaca arxayınçılıq var. Arxayınçılıq da ondan
ibarətdir ki, partiyanın sədri prezidentdir, partiya üzvlərinin əksəriyyəti həm ali qanunverilicik orqanında, həm
icra orqanlarında - həm mərkəzdə, həm yerlərdə – yüksək vəzifələrdədirlər. Ona görə də mən partiyada belə
əhval-ruhiyyəni hiss edirəm ki, hər şey bizim əlimizdədir, nə lazımdır? Bu, düzgün deyildir.
Biz demokratiya, siyasi plüralizm şəraitində yaşayırıq, biz insanların tam azadlığı, sərbəstliyi – mətbuat
azadlığı, fikir azadlığı şəraitində yaşayırıq. Belə bir vətəndaş cəmiyyəti, belə bir hüquqi, demokratik dövlət,

857

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

təbiidir ki, vətəndaşların hamısını heç vaxt istənilən qədər təmin edə bilməz. Bu səbəbdən də Azərbaycanda
çoxlu partiya yaranıbdır.
Doğrudur, əgər biz özümüzü böyük ölkələrlə müqayisə etsək, Azərbaycanda demək olar ki, onların
hamısından çox partiya vardır. Məsələn, Rusiyaya baxırıq. Dekabrın 19-da Rusiya Dumasına seçkilər keçirildi.
Orada Kommunist Partiyasından və bir də hansısa başqa bir partiyadan savayı, iştirak edənlərin qalanları seçki
ərəfəsində yaranmış hərəkatlardır. Bu, Rusiyanın təcrübəsidir.
Böyük demokratiya yolu keçmiş ölkələrin bu barədə təcrübəsi müxtəlifdir. Məsələn, həm iqtisadi, həm
siyasi, cəhətdən, həm də demokratiya sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin – İngiltərədir, Amerika Birləşmiş
Ştatlarıdır – hərəsində cəmi iki-üç partiya vardır. İngiltərədə əsasən Mühafizəkarlar və Leyboristlər
partiyalarıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Demokratlar və Respublikaçılar partiyalarıdır. Düzdür, bizə qonşu,
dost Türkiyədə partiyalar bu ölkələrdəkindən çoxdur, amma onlar da Azərbaycanda olan qədər deyildir.
Azərbaycan bu barədə rekord vurubdur. Nə Fransada, nə İtaliyada, nə də Avropanın digər ölkələrində bu qədər
partiya vardır. Amma buna heç kəs etiraz edə bilməz.
Mən bunu demişəm, bu gün yenə də demək istəyirəm - bu, bizim keçid dövrünün xarakterik cəhətləridir.
Bəli, keçid dövrünün belə xəstəlikləri də olur və olmalıdır. Keçid dövrü onsuz yaşaya bilməz.
Məsələn, Azərbaycanda həddindən artıq müxtəlif qəzetlər var. Yenə qardaş Türkiyəni götürək. Orada
Azərbaycanda çıxan qədər qəzet varmı? Yox. Orada çox böyük, sanballı, azad fikirli qəzetlər var. Onların adları
nəinki bizdə, bütün dünyada məşhurdur. Ancaq bizdə bir də görürsən haradansa bir adam çıxır, onun pulu,
imkanı var, gedib bir qəzet yaradır, müəyyən qədər jurnalistləri ətrafına toplayır, - onların da pula ehtiyacı var, qəzet çap edir. Eləcə də partiyalar belədir. İndi elə partiyalar var ki, başçılarından savayı, deyəsən – buraya yüz
adam düz görək, onlar kimlərdən ibarətdir, - həmin yüz adamı düzə bilməzlər. Ancaq adını partiya qoyubdur,
özünü cəmiyyətdə partiya kimi aparır, fəaliyyət göstərir. Onların əksəriyyəti də müxalifət mövqeyindədirlər.
Bunların heç birinə etiraz etmək mümkün deyildir. Bu, demokratiyanın təbii təzahürüdür. Biz bunu tam təbii
qəbul etməliyik.
Ona görə də cəmiyyətimizdə fikir mübarizəsi bu gün də, sabah da var, gələcəkdə də olacaqdır. Fikir
mübarizəsi ona görə var ki, iqtidar var, iqtidara müxalifətdə olan qüvvələr, partiyalar var. Əgər müxalifət
olmasaydı, Azərbaycanda demokratiya olmazdı. Müxalifət olmalıdır və vardır. Ancaq mən dəfələrlə demişəm,
gərək müxalifət konstruktiv olsun, ümummilli, ümumxalq məsələləri ilə əlaqədar problemlərdə öz yetkinliyini
göstərsin və iqtidarın apardığı siyasət Azərbaycanın milli mənafelərinə zidd deyilsə, onu anlaya, dərk edə bilsin,
qəbul etsin, əməkdaşlıq etsin.
Ancaq təəssüf ki, müxalifətdə olan xırda partiyalar hələ ki yetişməyiblər və yetişmə prosesi uzanır. Ona görə
də fikir mübarizəsi gedir və gedəcəkdir.
Mən bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycan cəmiyyətinə, bütün vətəndaşlarımıza və siyasi partiyalara, ictimai
təşkilatlara müraciət edirəm. Müraciət edirəm ki, demokratiyanın tələblərini düzgün və olduğu kimi qəbul
etsinlər, ölkəmizin demokratik yolla getməsi üçün öz fəaliyyətlərini həqiqətən demokratik üsullarla həyata
keçirsinlər. Müraciət edərək – baxmayaraq ki, müxalifət partiyalarının bir çoxunun, bəlkə də əksəriyyətinin
iqtidara demək olar ki, tamamilə əsassız düşmən münasibəti vardır – mən onların hamısını ümummilli birliyə,
ümumi vətəndaşlıq birliyinə, qlobal, ümummilli, ümumxalq, ümumdövlət məsələlərinin həll olunması üçün
əməkdaşlığa dəvət edirəm. Kim əməkdaşlıq edər, - biz onunla əməkdaşlığın yollarını müəyyən edə bilərik. Kim
mənim bu müraciətimə də məhəl qoymayacaqsa, onun öz işidir.
Ancaq bunlara baxmayaraq, təbiidir ki, bizim lap konstruktiv əməkdaşlığımız olsa da, yenə də fikir
mübarizəsi daimi bir prosesdir. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin əsas vəzifəsi ondan ibarətdir
ki, Azərbaycan iqtidarının, hakimiyyətinin həm daxili, xarici siyasətini, həm gördüyü işləri, həm də onların
əməli nəticələrini, fəaliyyətini daim kütlələrə, vətəndaşlara çatdıra, anlada bilsinlər və onu təbliğ edə bilsinlər.
Bu lazımdır, ona görə yox ki, Azərbaycan vətəndaşları iqtidarın, prezidentin, bütün hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini bilmir, yaxud da bunu dəstəkləmir, qəbul etmirlər. Mən vəziyyəti yaxşı bilirəm, ümumi rəy də məlumdur.
Bəzən qəzetlər reytinqlər dərc edirlər. Bu xəstəlik təkcə bizdə deyil, Rusiyada da var. Bu gün kimsə hansı televiziyadasa
reytinqin siyahısını verir, sabah o birisi deyir ki, bunlar hamısı yalançıdır, mən dediklərim düzdür. Digəri də deyir ki, bu
yalandır, mən dediyim düzdür. İndi eybi yoxdur, ruslar demişkən «qoy dəcəllik etsinlər». Əgər bu, onların xoşuna
gəlirsə, qoy dəcəllik etsinlər.
Amma yenə də deyirəm, ümumi rəy məlumdur. Əgər bunu bilməsəm mən prezidentlik fəaliyyətimi həyata
keçirə bilmərəm. Azərbaycan vətəndaşlarının, cəmiyyətinin əksəriyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin, prezidentin,
iqtidarın, hakimiyyətin bütün budaqlarının fəaliyyətini bəyənir, dəstəkləyir və bizimlə birlikdədir. Əgər bu
olmasaydı, altı il yarım ərzində biz uğurla irəliyə gedə bilməzdik.
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Ancaq bununla qətiyyən arxayınlaşmaq olmaz. Bizim Yeni Azərbaycan Partiyasında belə arxayınçılıq əhvalruhiyyəsi var. Mən xahiş edirəm və arzu edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının hər bir üzvü bu partiyaya üzv
olmaq naminə gəlməsin, partiyanın fədakar əsgəri olmaq fikri ilə gəlsin. Partiyanın hər bir üzvü partiyanın
həqiqətən fədakar əsgəri olsa və partiyanın ideyalarını öz qəlbində daim qəbul edərək başqa təbəqələrə çatdıra
bilsə, onu təbliğ edə bilsə, təbiidir ki, bizim partiya daha da yüksələcək və partiya Azərbaycan iqtidarına daha da
çox kömək edəcəkdir.
Çıxış edənlərdən kimsə dedi ki, 8 milyonluq əhalinin indi, ola bilər, 7 milyon yarımı heç bir partiyaya daxil deyil.
Bəlkə də bu rəqəm düzgün deyildir. Çünki ölkəmizdəki bütün partiyaların sayını götürsək, onları bir yerə yığsaq, bu,
200–250 mindən artıq ola bilməz. Demək, qalanların heç birisi partiyada deyil. Heç lazım da deyildir ki, hamı
partiyada olsun. Onda bu, partiya olmayacaq, cəmiyyət ilə partiya bir-birinə qarışacaqdır.
Mən qurultayımızdakı nitqimdə dedim və indi də demək istəyirəm. Partiyaya əqidəli, partiyaya xidmət edən
adamlar gəlməlidir. Partiyanın üzvləri gərək partiya ilə daim bir yerdə olsunlar, partiyanın fəaliyyətini həyata
keçirsinlər və partiyanın – Azərbaycan iqtidarının fəaliyyətini geniş təbliğ etsinlər. Bax, bu, indiki fikir
mübadiləsində və xüsusən, mətbuat vasitəsilə aparılan mübarizədə çox vacibdir, lazımdır.
Təbiidir ki, partiyamız, yaxud da bizə aid mətbuat orqanları bəzi müxalifət qüvvələrinə mənsub olan
qəzetlərin səviyyəsinə heç vaxt enməzlər. Çünki, mən baxıram, - müxalifət qəzetlərindəki yazıların tam
əksəriyyəti ya yalandır, ya uydurmadır, ya fitnəkarlıq xarakteri daşıyır, ya da böhtandır. Bilirsiniz, beləliklə çox
yaşamaq olmaz. İnsanlar buna bir il, iki il, üç il dözər. İnsanlar bu yalana, böhtana daim dözə bilməz. Düzdür,
cəmiyyətin bir təbəqəsi var ki, belə şeylərə aludədir. Onlar elə istəyirlər görsünlər ki, harada bir münaqişə, pis
fikir, mənfi bir şey var. Cəmiyyətdə belə təbəqəyə mənsub olan insanlar da var. Bu da təbiidir. Cəmiyyət heç
vaxt bir rəngdə ola bilməz. Əgər keçmişdə kimsə bunu bir rəngdə etmək istədisə, onlar hamısı məğlub oldu.
Cəmiyyət müxtəlifdir, insanların, vətəndaşların fikir müxtəlifliyi var, bu da təbiidir. Bunların hamısı Yeni
Azərbaycan Partiyasından mübariz olmağı tələb edir. Mən sizin qarşınızda bunu əsas vəzifə kimi qoyuram.
Əziz dostlar, beləliklə, bizim qurultayımız bitdi, biz öz işlərimizi gördük. Sizin hamınıza, Yeni Azərbaycan
Partiyasının bütün üzvlərinə cansağlığı, səadət, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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RUSİYA JURNALİSTLƏRİ QRUPU İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
25 dekabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi, Rusiya, Moskva jurnalistlərini salamlayıram. Şadam ki, siz ölkəmizə –
Azərbaycana diqqət göstərmisiniz.
Mənə dedilər ki, siz buraya bizim həyatımızla tanış olmağa gəlmisiniz və bundan, təbii olaraq, hər bir
jurnalistin etdiyi kimi, öz yazılarınızda istifadə etmək niyyətindəsiniz. Ümidvaram ki, siz bu baxımdan
müəyyən iş görməyə müvəffəq olmusunuz, hərçənd, ola bilsin, bundan ötrü Azərbaycana səfəriniz üçün
ayırdığınız vaxtdan daha çox vaxt gərəkdir.
Buna baxmayaraq, hər bir belə fürsət ictimaiyyətimizdə, məndə məmnunluq hissi doğurur. Çünki Rusiya
mətbuatı Azərbaycanda indiyədək geniş oxunur. Burada insanlar Rusiya mətbuatını oxuyur və əlbəttə, yazılar
normal, yaxşı, obyektiv olduqda buna öz münasibətlərini bildirirlər. Şübhəsiz, adamlar sevinirlər ki, ölkəmiz
haqqında, xalqımız haqqında doğru-düzgün yazırlar. Amma onlar hər cür iftiralar, uydurmalar və ya aşkar yalan
gördükdə, əlbəttə, bu, adamları narahat edir və onlarda hətta hiddət, narazılıq doğurur.
Buna baxmayaraq, Rusiya mətbuatını oxuyurlar. Çünki bizdə, Azərbaycanda cəmiyyət, təbii ki, yekcins
deyildir. Elə adamlar var ki, onlar həyatın real surətdə mövcud olan, yaxud özlərinə mənfi görünən hansısa
tərəflərinin üzə çıxarılmasını istəyirlər. Təkrar edirəm, buna görə də heç nədən asılı olmayaraq oxuyurlar.
Mən bu mənada həmişə istəmişəm ki, Moskva jurnalistləri Sovet İttifaqı dağılandan sonra müstəqillik əldə
etmiş MDB ölkələrində həyatı doğru-düzgün şəkildə işıqlandırsınlar. Çünki Rusiya böyük ölkədir və bizim üçün
çox vacibdir ki, Rusiya ictimaiyyəti, hər halda, mətbuatla, qəzetlərlə əlaqə saxlayan ictimaiyyət doğru-düzgün
məlumatlandırılsın.
Biz, şübhəsiz, deyə bilmərik ki, Azərbaycanda hər şey idealdır, hər şey yaxşıdır. Yox,bu, belə deyildir. Hətta
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə də hər şey ideal deyildir. Buna görə də biz belə iddiada
deyilik ki, haqqımızda yalnız və yalnız tərif yazılsın. Əksinə, burada olan və o qədər də aşkarlanmayan
nöqsanların, qüsurların işıqlandırılması mənfi cəhət deyildir. Amma uydurmalar yazanda…
Təəssüf ki, təxminən 1986, 1987-ci illərdə hər cür uydurmalarla fərqlənməyə çalışan, bu uydurmaları həqiqət
kimi qələmə verən jurnalistlər peyda olmağa başladı. Belələri bu gün də var.
Bunlar mənim ümumi fikirlərimdir. Şübhəsiz ki, onların heç kimə, xüsusən də sizə birbaşa dəxli yoxdur.
Bunu özümün belə bir fikrimi bir daha təsdiqləmək üçün deyirəm ki, Azərbaycanda Rusiya mətbuatına maraq
böyükdür və istərdim, siz ölkəmizə diqqət yetirərək, bu həqiqəti özünüz görəsiniz və bunu öz yazılarınızda
mümkün qədər və ya özünüz bildiyiniz kimi işıqlandırasınız.
Siz üç gündü buradasınız. Bu, çox vaxt deyildir. Buna baxmayaraq, müəyyən təsəvvür əldə etmək
mümkündür. Mən buna şadam. Mənə dedilər ki, siz mənimlə görüşmək istəyirsiniz. Budur, mən sizinlə görüşə
gəlmişəm. Sizi salamlayıram.
G e n n a d i M a l t s e v («Jurnalist» juqnalının baş redaktoru, Milli İnformasiya Palatasının prezidenti,
Rusiya Jurnalistlər İttifaqının katibi, Rusiya Təbiiyyətşünaslıq Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü, Rusiyanın
əməkdar mədəniyyət işçisi): Biz həqiqətən Sizinlə görüşmək və fikrimizcə, zəmanəmizin və həyatımızın
görkəmli siyasi xadimini salamlamaq istəyirdik. Şadıq ki, bizə Sizin kimi insanla bir zəmanədə yaşamaq nəsib
olmuşdur. Rusiyada Sizə çox hörmət edir və Sizi xatırlayırlar.
Aramızda elə adamlar var ki, onlar Azərbaycanda doğulmuşlar, elələri var ki, burada olmuşlar, bəziləri də
buraya ilk dəfə gəlmişlər. Deməliyəm ki, Bakıda olduğumuz elə ilk anlardan biz burada baş vermiş
dəyişikliklərə heyran qaldıq – yeni hava limanını gördük, bu münasibətlə Sizi təbrik edirik, biz şəhərdə yeni
tikintiləri, adamların yeni mənzillərə köçdüyünü və gözümüz önündə baş verən bir çox digər şeyləri gördük.
Digər Qafqaz ölkələrində biz, təəssüflər olsun, hələlik belə şeylər görmədik.
Deməliyəm ki, mən öz səfərim barədə xüsusi olaraq car çəkməmişdim. Lakin səfərimiz ərəfəsində mən
Moskvada, Mərkəzi jürnalistlər evində keçirilən jurnalist görüşlərindən birində oldum və orada
jurnalistikamızın veteranı, «İzvestiya» qəzetinin veteranı Aleksandr Bovinlə, habelə Rusiya Vəkillər
Kollegiyasının prezidenti Həsən Mirzəyevlə rastlaşdım. Onlar məndən xahiş etdilər ki, imkan daxilində Sizə
çoxlu salam yetirim. Çünki Sizi tanıyır, xatırlayır və Sizə böyük məhəbbət bəsləyirlər.

860

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Biz Sizi müxtəlif siyasi məsələlər barəsində sorğu-suala tutmaq məqsədi güdmürük. Sadəcə olaraq, Sizi
görmək və Yeni Azərbaycan Partiyası qurultayının uğurla keçməsindən heyran qaldığımızı bildirmək istəyirdik.
Biz qurultaya televiziya ilə baxdıq və düzü, çıxışınız dərc edilmiş qəzeti çətinliklə ala bildik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı, çıxış Azərbaycan dilində idi.
G e n n a d i M a l t s e v: Biz onu rusca tapdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu rus dilinə tərcümə etmişlər? Birinci çıxışı da, ikincini – yekun çıxışını da?
D i l a r ə S e y i d z a d ə: O, «Bakinski raboçi» qəzetində dərc edilmişdir.
G e n n a d i M a l t s e v: Heydər Əliyeviç, deməliyəm ki, biz bu çıxışda özümüz üçün bir çox gözlənilməz
jürnalistika baxımından faydalı cəhətlər taplıq və onlardan öz işimizdə istifadə edə bilərik. Sizin bəzi
bəyanatlarınız tamamilə yeni idi və zənnimizcə, müəyyən dərəcədə sensasiya xarakteri daşıyırdı.
Biz respublikanın neft sənayesinin inkişafı ilə də tanış olmaq istəyirdik – bu, səfərimizin məqsədlərindən
biridir. Aramızda Rusiyada çox tanınan və iqtisadiyyat problemlərindən yazan üç jurnalist var. Biz bədən
tərbiyəsi və idmanın inkişaf problemləri ilə də tanış olmaq istəyirdik – «Sportivnaya Moskva» qəzetinin baş
redaktoru bizim aramızdadır. Biz XXI əsrdə Sizə kömək edəcək adamları, yəni yetişdirdiyiniz və gələcəkdə
işləyəcək adamları da görmək istəyirdik. Biz belə adamları tapırıq və hesab edirik ki, onlar tamamilə layiqli və
maraqlı insanlardır.
Aldığımız ilk təəssüratlar barədə bu qədər. Qalanlarını həmkarlarım danışarlar. Biz jurnalistlər arasında
demokratiya var və hərə öz sözünü özü deyir. Dediklərim əsasən mənim təəssüratımdır, amma mənə elə gəlir ki,
həmkarlarım da təxminən bu cür düşünürlər.
V l a d i m i r S a n k o («Nezavisimaya qəzeta»nın şöbə müdirinin müavini): Mən Azərbaycanda doğulüb
boya-başa çatmışam. Valideynlərim burada 60 il yaşayıblar. Düzünü deyəcəyəm, Bakının köhnə dağlıq
məhəlləsini uşaqlıqdan xatırlayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz orada yaşamısınız?
V l a d i m i r S a n k o: Xeyr, mən Sumqayıtda yaşamışam, lakin Bakıya gəlib-gedirdim və Bakının dağlıq
məhəlləsinə kifayət qədər yaxşı bələdəm. Mən burada 1990-cı ildən olmamışam və deməliyəm ki, bu müddət
ərzində baş vermiş dəyişikliklərə heyran oldum. İnqilabdan sonra bütün sovet dövrü ərzində mövcud olmuş
köhnə evlərdən əsər-əlamət qalmayıbdır. Bu, çox heyrətamiz və xoş idi.
G e n n a d i M a l t s e v: Vladimirin təmsil etdiyi «Nezavisimaya qəzeta» Azərbaycanın neft sənayesinin
inkişafı haqqında böyük material hazırlamaq istəyir. Bu, qrupumuzun tərkibində onun buraya səfərinin məqsədlərindən biridir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı.
A l e k s e y M a k u r i n («Komsomolskaya pravda»nın xüsusi müxbiri): Mən əvvəllər Uzaq Şərqdə, Amur
vilayətində – BAM-ın çəkildiyi əsas vilayətində işləməli olmuşam. Orada vilayət qəzetinin redaktoru idim.
Təxminən iki il bundan əvvəl biz BAM-ın tikintisində Sizin iştirakınız haqqında material dərc etdik. Bunu
danışmaqda məqsədim yaşlı həmkarlarımın dediyi bu sözləri təsdiq etməkdir ki, Rusiyanın uzaq bölgələrində də
Sizi böyük səmimiyyətlə xatırlayırlar. Yadımdadır, məqalədə Sizin BAM-a gəlişiniz barədə fotoşəkil vardı.
Orada yaşayan azərbaycanlılardan, - axı, Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaşayır, - kimsə BAM-da keçirilmiş
görüşlərdən söhbət açmışdı, bunu köhnə BAM-çılar da xatırlayırdılar. İndi Sizi burada, Azərbaycanda gümrah
və güclü prezident kimi görmək çox xoşdur.
Heydər Əliyeviç, Siz bununla əlaqədar necə işlədiyinizdən danışa bilərsinizmi? Hiss olunur ki, Siz çox fəal
prezidentsiniz. Qurultaydakı çıxışınız da misilsizdir. Zənnimcə, təkcə Fidel Kastro hazırlıqsız üç-dörd saat
danışa bilər. Siz buna necə müvəffəq olursunuz? Axı, bilirik ki, Siz ağır xəstələnmişdiniz, üzərinizdə cərrahiyyə
əməliyyatı aparılmışdı, buna baxmayaraq, Siz gecədən keçənədək işləyirsiniz. Yoxsa, səhv edirəm? Siz öz iş
gününüzü necə qürursunuz? Bu barədə danışa bilərsinizmi? Bunu maraqlandığımıza görə soruşuruq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Başa düşürəm Danışacağam. Deməyə sözünüz varmı?
G e n n a d i R o q o v («Sportivnaya Moskva» qəzetinin baş redaktoru): Heydər Əliyeviç, Aleksey dedi ki,
biz qurultaydakı çıxışınızı televiziya ilə dinlədik. İdman redaktoru olaraq məni Sizin idman formanız valeh etdi.
Mənə elə gəlir ki, Siz MDB-də bir çox prezidentlərə nümunə ola bilərsiniz.
Zənnimcə, Sizin nümunəniz – çıxış etməyiniz də, özünüzü şax tutmağınız da respublikanızın bütün idman
rəhbərlərinə nümunədir. Deməliyəm ki, biz keçmiş sovet respublikaları haqqında, onların idmançıları haqqında,
idmanda uğurları haqqında kifayət qədər çox şey bilirik, amma mənə elə göründü ki, Azərbaycan idmanı
mövzusu bizdən bir qədər uzaqlaşmışdır. Bu gün idmana cavabdeh olan adamlarla görüşəcəyik, onlar
respublikada nə kimi işlər görüldüyü barədə danışa bilərlər. Düşünürəm ki, bu görüş yaranmış boşluğu dolduracaqdır.
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A l e k s a n d r P r o t s e n k o («Trud» qəzetinin iqtisadi icmalçısı): Heydər Əliyeviç, mən Azərbaycanda
ilk dəfəyəm. Çox məmnunam ki, mənə buraya gəlmək nəsib olmuşdur. Mən Bakı haqqında çox eşitmişdim və
burada gördüklərim eşitdiyim ən yaxşı sözlərin hamısının doğru olduğunu göstərdi.
Mən buraya gəlməyə hazırlaşanda, vaxtilə Moskvada oxumuş azərbaycanlı tələbələrin söylədikləri bu sözləri
xatırladım ki, Heydər Əliyev onları müntəzəm olaraq bir yerə toplayır, təhsillərinin gedişi ilə daim maraqlanır,
deyirdi ki, onlar yaxşı oxumalıdır, çünki öz vətəninə – Azərbaycana çox gərəkdirlər. Heydər Əliyeviç onlara
böyük ümidlər bəsləyirdi.
Budur, görürəm ki, Sizin yetirmələriniz artıq həqiqətən burada yaşayır və işləyirlər, nəticə çox yaxşıdır.
Hərçənd bütün MDB ölkələrində böhrandır, amma, mən bilən, Azərbaycan postsovet məkanında bu baxımdan
ən firavan ölkələrdən biridir.
Sizin rəyinizi eşitmək istərdim, belə deyək, əgər hamıda Sizdəki kimi bu qədər xoş məram və bu qədər
müdriklik olsaydı, MDB sistemi indi necə inkişaf edə bilərdi?
H e y d ə r Ə l i y e v: İlk öncə, məni xatırlayan və mənə salam göndərən jurnalistlər barədə dediklərinizə
görə təşəkkür edirəm. Mən Aleksandr Bovini çoxdan tanıyıram – o, həm jurnalist, həm də diplomat idi, başqa
işlərlə də məşğul olurdu. İndi o, nə ilə məşğuldur?
G e n n a d i M a l t s e v: İndi o, «İsvestiya»da siyasi icmalçıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni, İsraildən qayıdıbdır. Bilirəm ki, çox yaxşı jurnalistdir. Onun yaxşı üslubu var,
xatirimdədir, 70–80-ci illərdə onu müxtəlif, çox mühüm sənədlərin hazırlanması üçün Sov. İKP MK-ya fəal cəlb
edirdilər. Bir sözlə, o, çox istedadlı, bacarıqlı adamdır.
Mirzəyevi də xatırlayıram.
G e n n a d i M a l t s e v: O, bizdə bütün vəkillərə başçılıq edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox xoşdur. Buna görə də mənim salamımı və xoş arzularımı onlara yetirin.
«Jurnalist» çoxdan çıxan jurnaldır. Xatirimdədir, bir vaxtlar mən bu jurnalda çıxış etmişəm. Bu, mən burada,
Azərbaycanda, respublikanın rəhbəri işlədiyim dövrlərdə olmuşdur. Mən bu jurnalda çıxış etmişəm. Bilmirəm
məqalə idi, yoxsa, müsahibə. Hər halda, xatirimdədir, o vaxtlar bu jurnal mənə böyük maraq göstərirdi.
Yeri gəlmişkən, «Jurnalist» digər jurnallarla müqayisədə azadfikirliliyi ilə səciyyələnirdi.
G e n n a d i M a l t s e v: O, indi də belədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, elədir, amma indi belələri çoxdur, indi hamısı belədir, hətta həddindən artıq
belədir.
G e n n a d i M a l t s e v: Əksinə, indi biz tarazlığı gözləyirik, onları da, başqalarını da tənqid edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda MK-nın birinci katibi kimi mən də azadfikirliliyimlə müəyyən
dərəcədə, o vaxtın çərçivəsi daxilində fərqlənirdim. O vaxtlar korrupsiyaya, əxlaqa zidd hallara, cəmiyyətdəki
bütün mənfi hallara qarşı mübarizə barədə qaldırdığım məsələlər onda partiya dairələrində heç də hər yerdə
yaxşı qarşılanmırdı. Çünki o vaxtlar belə bir müddəa mövcud idi: cəmiyyətimizdə mənfi nə varsa, hamısı
keçmişin qalıqlarıdır və biz onları qabartmamalıyıq, çünki sosialist və kapitalist ideologiyaları arasında
mübarizə gedir və aramızda qarşıdurma, «soyuq müharibə» olan ölkələrdəki düşmən qüvvələr bundan istifadə
edirlər. Ona görə də mənim açıq çıxışlarım, məruzələrim, məqalələrim cəmiyyətdə çox böyük maraq doğururdu,
ancaq eyni zamanda, bunlar partiya rəhbərliyimizdə heç də həmişə bəyənilmirdi.
«Jurnalist»i məhz bununla əlaqədar xatırlayıram. Yeri gəlmişkən, «Literaturnaya qazeta»da təxminən belə
idi. Təəssüf ki, indi o, öz simasını itirmişdir.
Buna görə də jürnalistlərə, jurnala, Sizə sağ olun deyirəm.
İndi də sabiq sumqayıtlının Bakının dağlıq məhəlləsi barədə, şəhərdəki dəyişikliklər barədə xatirələri
haqqında. Bilirsiniz Bakının dağlıq məhəlləsi şəhərin ən köhnə hissəsidir. Axı, Bakının tikilməsinin bir neçə
mərhələsi var. Orta əsrlər Bakısı var – bu, onun qala hissəsindədir və İçərişəhər adlanır, yuxarı hissədə,
salınmış Bakı var. Bir də mərkəzdə Avropa üslublu evlər olan Bakı var, bu evlər XIX əsrin ikinci yarısında –
XX əsrin əvvəllərində, burada neft sahəsində böyük canlanmanın mövcud olduğu dövrdə tikilmişdir. Lakin
sovet hakimiyyəti illərində, xüsusən də, - qoy, bu, qeyri-təvazökarlıq kimi səslənməsin, - respublikanın rəhbəri
kimi 14 il ərzində burada işlədiyim dövrdə geniş vüsətli tikinti işləri getmiş Bakı da var.
Bax, siz bizim hava limanından danışdınız. Mən onu 1981-ci ildə, respublikanın rəhbəri olarkən tikdirməyə
başlamışdım. Sonra Azərbaycandan getdim. Moskvada işləyərkən, üstəlik, Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini kimi nəqliyyata kuratorluq etdiyimə görə bu işi nəzarətdə saxlayırdım və tikinti müəyyən dərəcədə
irəliləyirdi. Sonra onu tamamilə dayandırdılar.
Mən respublikaya rəhbərliyə 1993-cü ildə qayıtdım və gördüm ki, bütün bu işlər dayandırılıb, uçulub-dağılır.
Başladığım işi axıra çatdırmaq istəyirdim, amma vəsait yox idi. Lakin işlər qaydaya düşəndən, biz vəsait əldə
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etməyə başladıqdan sonra mən hava limanının tikintisi ilə məşğul oldum. İndi bu, beynəlxalq dərəcəli hava
limanıdır.
Bakının yuxarı, dağlıq məhəlləsinin abadlaşdırılmasına dair də belə baş planım vardı və o, bu gün də var.
Tikinti planı belə idi: biz köhnə evləri uçuracaq, onların yerində isə uca müasir yaşayış binaları və inzibati
binalar tikəcəyik. Müəyyən işlər görməyə başlamışdıq, amma sonra bütün bunlar yarımçıq qaldı. İndi, bazar
iqtisadiyyatı dövründə isə biz həmin məhəllələri abadlaşdırmaq imkanını xarici sərmayədarlara vermişik. Onlar
rahatlığı olmayan köhnə evlərin dəyərini sahiblərinə ödəyir, onlara başqa yerlərdə mənzillər alır, tikinti üçün
yerləri boşaldır və orada evlər ucaldırlar. Açığını deyim ki, bu işlər də uğurla gedir.
Ancaq o illərdə də yeni binalar tikilirdi. Məsələn, şəhərin indi sizinlə olduğumuz hissəsi və vaxtilə Kirov
parkı adlandırılan parkadək olan yuxarı hissəsi də bir vaxtlar Bakının ucqarı sayılırdı, oraya Çəmbərəkənd
deyirdilər və bu, hündür kənd mənasını verirdi. Burada da çoxlu köhnə evlər vardı, Çəmbərəkənddən yuxarıda,
Kirov parkının olduğu, indi isə Şəhidlər xiyabanı – Yanvar faciəsi qurbanlarının uyuduqları xiyabanın yerləşdiyi
ərazi isə qəbiristan idi. 30-cu illərdə bu qəbiristanı dağıdıb, yerində park saldılar. Parkla şəhərin mərkəzi hissəsi
arasında köhnə evlər vardı. Burada işlədiyim illərdə mən sakinləri köçürməli odum, özü də harasa deyil, mikrorayonlara köçürdük, biz orada yaxşı evlər tikirdik. Adamlar razı idilər, çünki köhnə evlərdə, iki otaqda yeddisəkkiz adam yaşayırdı, biz isə orada onlara iki-üç mənzil verirdik.
Biz gördüyünüz bu binaları köhnə evlərin yerində tikmişik. Məsələn, indi bizim olduğumuz binanın
yerləşdiyi bu sahədən təxminən 500 ailə köçürmüşdük. Onları köçürdükdən sonra biz partiyanın Mərkəzi
Komitəsi üçün bina tikdirdik, indi bu, Prezident sarayıdır. Belə ki, mən buna şadam.
Yaxud, siz «Gülüstan» sarayını görmüsünüzmü? Onun ucaldıldığı yerdə də əvvəllər adamlar çox ağır
şəraitdə yaşayırdılar. Mən oraya bir dəfə getdim, ikinci dəfə getdim – adətən, bazar günlərində o yerlərə baş
çəkirdim. Mən evlərin bir-birinə yapışdığı bu dar küçələrdə görünən kimi, əvvəla, mənə baxmaq üçün, ikincisi
isə, öz şikayətlərini bildirmək üçün çoxlu adam axışıb gəlirdi. Soruşdular ki, biz nə vaxtadək belə ağır şəraitdə
yaşayacağıq? İndi «Gülüstan» sarayının olduğu yerdən biz 900 ailə köçürdük. Bu, o illərdə olmuşdur.
Belə misallar çoxdur. Yaxud, misal üçün, bizdə Respublika sarayı var – bu, Moskvadakı qurultaylar sarayı
kimidir. O yerdən biz min ailə köçürdük. 1972-ci ildə sarayı tikdlik, şükürlər olsun, 30 ilə yaxındır ki,
respublikaya xidmət edir.
Belə misallar olduqca çoxdur. O vaxtlar imkanımız vardı. Yəni, dövlət vəsaiti vardı və kim ondan
maksimum səmərəli istifadə edə bilirdisə, o da tikib-yaradırdı. Sovet İttifaqının büdcəsindən bizə buraxılan
dövlət vəsaitindən biz məhz bu baxımdan maksimum səmərəli istifadə edirdik.
İndi isə belə dövlət tikintisi üçün imkan yoxdur. Buna ehtiyac da yoxdur. Çünki özəl strukturlar evlər, binalar
tikirlər. Məsələn, Milli Bankı götürək. Onun özü pul qazanır, binasını da özü tikdirmişdir. Dövlət bir qəpik də
ayırmamışdır – çünki bu qədər vəsaiti yoxdur. Amma bu bina lazım idi. Yeri gəlmişkən, bundan əvvəl
Beynəlxalq Bank da özünə bina tikdirmişdir. Yəni, bu işin mexanizmi belədir.
Özü də bütün bunlar respublikamızın çox ağır bir dövr keçirdiyi şəraitdə baş verir. Ərazimizin 20 faizi
erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuş, işğal edilmiş bu torpaqlardan bir milyon insan qovulub
didərgin salınmışdır. Onlar çadırlarda yaşayırlar. Bir çoxu burada, tələbə yataqxanalarında, məktəb binalarında,
çox ağır şəraitdə yaşayır. Bu, birincisi. İkincisi isə, onların çoxu işləmir. Biz gərək onları dolandıraq. Bax, belə
bir şəraitdə biz hər iki işi görə bilirik.
Bunun sirri nədədir? Sadəcə olaraq, iqtisadi islahatları səmərəli aparmaqdadır. Səmərəli islahatlar müxtəlif
respublikalarda müxtəlif cür həyata keçirilir. Mən keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarını nəzərdə tuturam. Biz
irəli qaçmamışıq, amma çox geri də qalmamışıq. Sadəcə olaraq, bu işə planlı surətdə, daha ağıllı yanaşmışıq və
yanaşırıq. Buna görə də bizdə iqtisadi islahatlar öz nəticələrini verir. Bizdə torpaq tamamilə kəndlilərə
verilmişdir və kənd təsərrüfatı məhsulunun 98 faizini özəl sektorun hesabına əldə edirik. Yeri gəlmişkən, bu il
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı 6 dəfə artmışdır.
1993-cü ildən, yəni buraya gəldiyim vaxtdan bəri biz hər gün çörək problemi ilə məşğul olurduq. Nə etməli,
unu, taxılı haradan almalı? Çörək üçün növbəyə dayanırdılar. Ət problemə çevrilmişdi. İndi bizdə ət problemi
yoxdur, ət bizdə hər yerdən ucuzdur. Nəyə görə? Ona görə ki, özəl sektorda mal-qaranın sayı o vaxtlar dövlət
sektorunda olduğuna nisbətən çoxalmışdır. Vəssalam.
Əlbəttə, islahatları müxtəlif cür aparmaq olar. Hesab edirəm ki, biz onları daha səmərəli aparırıq.
Mənə xoşdur ki, BAM-çılar məni xatırlayırlar. BAM mənim həyatımın ən parlaq dövrlərindən biri olmuşdur.
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, Siyasi Büronun üzvü kimi mən Moskvada işlədiyim dövrdə bir çox
sahələrə, o cümlədən nəqliyyata kuratorluq edirdim. Mən o vaxtlar təhsilə, yeri gəlmişkən, idmana da rəhbərlik
edirdim, səhiyyənin, gənclər siyasətinin də kuratoru idim.
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Biz «xoş məramlı oyunlar» keçirdik, mən bu oyunların hazırlanması və keçirilməsi üzrə dövlət
komissiyasının sədri idim. Bir biləydiniz, biz bununla nə qədər məşğul olmuşduq. Bir sözlə, mən idmana,
mədəniyyətə də, səhiyyəyə də, təhsilə də, ticarətə də, nəqliyyata da kuratorluq edirdim.
Deməliyəm ki, mən nəqliyyatla məşğul olarkən bir çox şeyləri də böyük maraqla öyrəndim. O vaxtlar isə
BAM Sovet İttifaqı üçün «Əsrin tikintisi» idi. BAM-ı bütün ölkə tikirdi, bu işdə hər bir respublika, hər bir
vilayət iştirak edirdi. Mən bu işlə məşğul olmağa başladıqda, təbii ki, BAM üzrə komissiyanın sədri idim,
aydınlaşdırıb gördüm ki, işlər qəzetlərdə yazıldığı kimi getmir.
Nə etməli? Mən təxminən bir il bu məsələni araşdırdım, sonra isə 1984-cü ildə BAM-a səfər etməyi qərara
aldım. Mən, sadəcə olaraq, Moskvadan təyyarə ilə yola düşmədim, əksinə, qatara minib Vladivostokadək
getdim, yolboyu bu tikintinin əsas stansiyalarında, əsas qovşaqlarında dayanırdım.
Məni Tındada xatırlamışlar? Mən Tındada çox böyük bir müşavirə keçirdim. Bir çox nazirlər mənimlə
birlikdə idi, jurnalistlər də vardı. Bu işi elə sevmişdim ki, Tında mənə Sovet İttifaqının ən yaxşı şəhəri kimi
görünürdü. Amma görürdüm ki, adamlar böyük maraqla işləyir, onların bir çoxu BAM ətrafındakı qəsəbələrdə
yaşayır, tikinti isə yaxşı getmir.
Baykal–Amur magistralının ən mürəkkəb sahəsi Şimali Muysk tuneli idi.
A l e k s e y M a k u r i n: İndiyədək tikirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, ora çox çətin keçiddir, orada çox mürəkkəb dağ strukturları var. Buna
baxmayaraq, bir halda ki qərara almışlar, deməli, tikmək lazımdır. Bir neçə digər tunel, demək olar, tikilib
qurtarmışdı, mən onlardan keçib getdim. Şimali Muysk tunelində isə üç gün qaldım. Tikintinin problemini
öyrənmək gərək idi. Orada qazma işləri şərqdən və qərbdən aparılırdı. Hamı da bəyan edirdi ki, tunel iki ildən
sonra – 1986-cı, yaxud 1987-ci ildə çəkilib başa çatdırılacaq və BAM istifadəyə veriləcəkdir.
Bu işə Nəqliyyat Tikintisi Nazirliyi başçılıq edirdi, nazir yaşlı, çox təcrübəli bir insan olan İvan Dmitriyeviç
Sosnov idi. Amma, təəssüf ki, onlar mühafizəkar düşüncəli adamlar idi.
Biz şərqdən də, qərbdən də tunelə baxdıq. Əlbəttə, orada şərait çox mürəkkəbdir, daim su axır və adamlar
dizədək suyun içində işləyirdilər. Mən də həm şərqdən, həm də qərbdən suyun içi ilə keçib getdim.
Şübhəsiz ki, mən Tındada vəziyyəti öyrəndim. Qayıdandan sonra Siyasi Büroya məktub yazdım ki, bu işi
nəinki 1986-cı ildə, 1987-ci ildə görmək olmaz, bunun üçün azı daha beş il vaxt gərəkdir. Mən bu məktubu
təqdim edəndən sonra böyük müzakirə oldu, mən məruzə etdim, hamı məəttəl qaldı. Çünki tikintinin başlandığı
1974-cü ildən bəri ölkə rəhbərliyindən, Siyasi Büro üzvlərindən, Nazirlər Sovetinin rəhbərliyindən heç kim
oraya gedib vəziyyətlə tanış olmamışdı. Nə məlumat verilirdisə, ona da inanırdılar.
Xatirələrim çoxdur. Bilirəm ki, bu yaxınlarda BAM-ın tikintisinə başlanmasının ildönümünü qeyd etmişlər,
mən Tındaya təbrik göndərdim. Həmin tunelin çəkilməsi ilə maraqlandım. Deyirlər ki, hələ qurtarmayıblar, ya
bir kilometr, ya da kilometr yarım qazılmalıdır.
Bilirsinizmi, bu, məndən uzaq olan problemdir, buna baxmayaraq, mən onunla maraqlanıram, çünki beş il bu
işə çoxlu əmək sərf etmişəm və istəyirəm ki, bu iş başa çatdırılsın, Rusiya qərbdən Şərqədək yaxşı dəmir
yoluna malik olsun.
Lap yaxşı, əgər imkan olsa, mənim salamımı, xoş arzularımı BAM-çılara yetirin. Mən onlarla işi, görüşləri
böyük məmnunluqla xatırlayıram. Bunların hamısı xatirimdədir.
Siz mənim necə işləməyimlə maraqlanırsınız. Necə lazımdırsa, eləcə də işləyirəm. Burada heç bir sirr
yoxdur. Amma şadam ki, siz çıxışımı televiziya ilə görmüsünüz. Yeri gəlmişkən, birinci çıxışım təxminən bir
saat əlli dəqiqə çəkdi. Sonra, qurultayın axırında, biz rəhbər orqanları seçdikdən sonra isə mən otuz dəqiqədən
artıq danışdım.
Hamı təəccüblənir. Bilirsinizmi, mən heç bir çıxışı, heç bir məruzəni heç vaxt əvvəlcədən yazmıram. Nə
yadımdadırsa, o da yadımdadır. Hər hansı əlavə materiallar, rəqəmlər göstərmək lazımdırsa, sadəcə olaraq,
məlumat tələb edirəm və onu mənə verirlər. Məsələn, mən bu çıxışımda yadımda qalan çox rəqəmlər gətirdim.
Mən onları bilirdim, lakin bu barədə daha dəqiq danışmaq üçün bir gün əvvəl məlumat istədim və onu mənə
verdilər, mən bu rəqəmləri yaddaşımda bərpa etdim. Allaha şükür, yaddaşım yaxşıdır, buna görə də çox şeyi
yadda saxlayıram.
Sonra. Hətta sovet dövründə də mən respublikamızda əsasən mətnsiz çıxış edirdim. Moskvada isə bir dəfə
belə etdikdə, mənə dedilər ki, belə lazım deyil. Hamı çıxışını mətndən oxuyur, siz fərqlənmək istəyirsiniz? Bu,
ona görə deyildi ki, mən fərqlənmək istəyirəm. Sadəcə olaraq, hər adamın öz vərdişi var, bu vərdiş isə məndə
çoxdan yaranmışdır. Əgər sən işlədiyin, çalışdığın yerdəki həyatla həqiqətən yaşayırsansa, onda belə etmək olar.
Əgər sən işi bilirsənsə, onunla hər gün məşğulsansa, onda bunların hamısı yaddaşında yığılır, fikirlərini
formalaşdırır. Fikirlər isə bir gündə, tutalım, sənə haradasa çıxış etmək lazım olanda formalışmır. Onlar tədricən
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formalaşır, yığılıb cəmləşir və gərək olduqda, lazım gəldikdə üzə çıxır. Mən belə təsəvvür edirəm. Bu barədə
danışmaq mənim üçün çətindir, xüsusən də söhbət məndən gedəndə. Amma mən bunu belə təsəvvür edirəm.
O ki qaldı mənim idman formama, sağ olun. Axı, mən cavan adam deyiləm, neçə yaşım olduğunu bilirsiniz.
Mən bütün MDB ölkələri prezidentlərindən yaşca böyüyəm. Özü də, onların bir çoxundan mənim yaş fərqim
böyükdür. Təkcə Eduard Şevardnadzedən başqa. O, məndən bir az cavandır – onun yaşı yetmişi keçibdir,
qalanları isə təxminən 50 yaşla 60 yaş arasındadır. Sizin prezidentin gərək ki 65, yox 68 yaşı var. O, məndən
xeyli cavandır.
G e n n a d i R o q o v: Siz səhərlər idman edirsinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən ömrüm boyu səhərlər idman etmişəm. Gəncliyimdə daha çox gimnastika ilə
məşğul olurdum. Sonra, burada işləməyə başladıqda dənizdə çox üzürdüm. Mən həmişə səhərlər idman
etmişəm. Bu, artıq vərdişdir. Ona görə yox ki, belə istəyirəm, sadəcə, çoxdan, ən gənc yaşlarımdan belə
olmuşdur. Bizdə deyildiyi kimi, bu, sağlam həyat tərzidir. Ən başlıcası budur.
Bəli, 1987-ci ildə Moskvada məndə ürək tutması oldu, infarkt keçirdim. Bundan sonra təqiblərə məruz
qaldım. 1987-88-ci illərdə hər şeyə qara yaxmış bəzi jurnalistlər haqqında danışdım. Ancaq bu işdə hər şey
məqsədyönlü idi – bəzilərini qaralayır, onların barəsində hər cür uydurmalar söyləyirdilər, digərləri isə bir növ
kənarda qalırdı. Bunların hamısını Qorbaçov tənzimləyirdi. O illərdə mənə də çox iftiralar, özü də tamamilə
əsassız iftiralar yağdırırdılar. Əgər bu yazıların, heç olmasa, bircə faizi həqiqətə uyğün olsaydı, onda deyərdim
ki, bu, doğrudur, o birisi isə yalandır. Ömrüm boyu, - o illərdə də, bu gün də, - işləmişəm, özü də, sədaqətlə
Mən gizlətmirəm, Sovet İttifaqına da, Kommunist Partiyasına da çox sədaqətlə xidmət etmişəm. Çox sədaqətlə.
Bəziləri indi deyirlər ki, hələ o vaxt bu quruluşu sevmirdilər, onunla daxilən razı deyildilər. Belə adamlar var.
Mən əqidəli kommunist və erkən, çox gənc yaşlarımdan fəal dövlət işçisi olmuş adamam. Bilirsiniz ki, mən
Azərbaycanın rəhbəri seçilməzdən əvvəl bir çox illər dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işləmişəm. Moskvada
işləmişəm.
Lakin sonra ədalətsizliklə qarşılanmışam. İlk dəfə bunu xəstələndikdə hiss etdim. Niyə xəstələnməyim isə ayrı
məsələdir. Xəstəxanaya düşdüm və gördüm ki, heç kim, yəni iş yoldaşlarım, yəni Siyasi Büronun üzvləri, Nazirlər
Sovetindəkilər, - mən orada birinci müavin idim, cəmisi isə 12 müavin vardı, - rəhbərliyim altında işləmiş nazirlər
maraqlanmırlar ki, sağam, ya yox. Axı, biz birlikdə, çiyin-çiyinə işləmişdik, çalışmışdıq. Mən tamamilə təcrid
olunmuş vəziyyətə düşmüşdüm. Bu, məndən ötrü heyrətli idi. Amma sonra görəndə ki, burada çox şey ədalətsizdir və
sair, onda baxışlarım dəyişməyə başladı.
Məndə kəskin dönüş 1990-cı ilin yanvarında, Azərbaycan xalqına qarşı təcavüz, terror törədilən vaxtı baş
verdi. Mən xalqıma qarşı bu cür ədalətsizliyə daha dözə bilmədim və Kommunist Partiyasından çıxdığımı
bəyan etdim, bu təcavüzə, Qorbaçovun, bütün Siyasi Büronun siyasətinə qarşı açıq çıxış etdim. Əlbəttə, bu,
qəzəb, hiddət doğurdu – necə yəni, axı, mən Siyasi Büronun dünənki üzvü idim.
Sonra mənim yeni həyat tərzim başlandı. Məni təqib etməyə başladılar. Qəzetlərdə yazır, xəlvəti nəsə
edirdilər. Sonra isə açıqca təqib etməyə başladılar və mən Moskvadan getməyə məcbur oldum.
Bakı da Moskvanın təsiri altında idi və mənə burada yaşamağa imkan vermədilər. Mən Naxçıvana getdim.
Siz yəqin bilirsiniz ki, Naxçıvan Azərbaycanın Ermənistan ərazisi tərəfindən əhatə edilmiş kiçik bir muxtar
respublikasıdır və blokadada idi. Mən orada üç il yaşadım. Sonra xalq məni dəvət etdi və mən 1993-cü ildən
buradayam.
Bir sözlə, mən həmişə işləmişəm. Hətta Naxçıvanda o üç ildə, çox ağır şəraitdə də. Doğrudur, bir ildən sonra
xalq məndən xahiş etdi və Naxçıvan Respublikasının rəhbəri vəzifəsini öz üzərimə götürdüm. Yenə də gecəgündüz işlədim. Amma, görünür, bu iş insanı mətinləşdirir, ona görə də mən mətinləşmişəm.
Cərrahiyyə əməliyyatı da təsadüfən oldu. 1990-cı ildə Moskvadan çıxıb getdikdən sonra mən həkimlərin
xidmətindən istifadə etmirdim. Mənim həkimim yox idi, həkimlərə müraciət etmirdim. Buraya gəldikdən sonra
prezident kimi imkanım var idi ki, öz həkimim olsun. Ancaq mənim həkimim yox idi. Düşünürdüm ki, belə
yaşamaq daha yaxşıdır. Lakin Vaşinqtonda NATO-nun 50 illyində olarkən, axırıncı gün özümü nasaz hiss
etdim. Xəstəxanaya getdim, orada baxıb dedilər ki, müayinə aparmaq lazımdır.
Mən bunu istəmirdim. Düşünürdüm ki, keçib gedər. Ancaq Amerika həkimləri müayinə aparılmasında təkid
etdilər. Müayinə edib dedilər ki, cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq lazımdır. Doğrudur, mən istəmirdim, bu, mənim
üçün tamamilə gözlənilməz idi. Lakin onlar məni inandırandan sonra razılaşdım. Cərrahiyyə əməliyyatı
apardılar.
Cərrahiyyə əməliyyatından təxminən bir ay sonra mən artıq işdə idim. Xəstəxanada təqribən 18 gün qaldım,
sonra, mənə məsləhət gördükləri kimi, iki həftə Antalyada dəniz sahilində oldum, sonra buraya gəldim və elə
ertəsi gün də işə çıxdım. Həmin vaxtdan bəri də işləyirəm.
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G e n n a d i M a l t s e v: Siz gündə neçə saat işləyirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün həftənin neçənci günüdür?
G e n n a d i M a l t s e v: Şənbə günüdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər şənbə günü də işləyərəmsə… sabah da yanıma gələ bilərsiniz, mən burada
olacağam.
Neçə saat işləyirəm? Mənim üçün saat yoxdur, başa düşürsünüzmü? Mənim həyatımda şənbə günü də
yoxdur, bazar günü də. Bax, belə. Mən bütün günləri işləyirəm. Özü də, çox. Nəyə görə işləyirəm? Ona görə ki,
görürəm, edilməli işlər hələ edilməyibdir. Ona görə şənbə günləri də işə gəlməyə məcburam. Şənbə günü evə
gedib görəndə ki, bazar ertəsinədək təxirəsalınmaz məsələlər var, onda bazar günü də işə gəlirəm. Bax, daim
beləcə olur.
Mən gileylənmirəm, yox. Axı, məni heç kim məcbur etmir.
Yadımdadır, mən Azərbaycada işləyərkən indi dünyasını dəyişmiş həyat yoldaşım bəzən deyərdi: «Bura bax,
sən ki respublikanın rəhbərisən, sənə heç kim nəzarət etmir». Həyat yoldaşım göz həkimi işləyirdi, professor,
elmlər doktoru idi. Onun işində belə bir qayda vardı – onlar səhərlər işə gəlir və işə çıxmaq haqqında jurnala qol
çəkrdilər. Təbii ki, o da klinikaya gəlir və bu jurnala qol çəkirdi. O, mənə deyərdi: «Axı, sənə heç kim nəzarət
etmir, səndən jurnala qol çəkməyi tələb etmir. Bizə isə nəzarət edirlər və əgər işə geciksəm, özümü pis hiss
edərəm». Bir şəxsiyyət kimi ona hörmətlə yanaşırdılar, bir də ki axı, o, mənim həyat yoldaşım idi. O, mənə
deyərdi: «İşə niyə belə tələsirsən? Sən bir qədər sonra gedə bilərsən. Sən niyə gedirsən? Bazar günü heç kim
işləmir». Mən ona həmişə belə cavab verirdim: «bu, mənim adətimdir, ayrı cür mümkün deyil».
Hesab edirəm ki, mən öz respublikama, öz xalqıma hələ çox illər fayda verə bilərəm.
Bax, siz neft sənayesi ilə maraqlanırsınız. Bizim neft şirkətində daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz.
Azərbaycanda neft sənayesi köhnə sənaye sahəsidir – burada 150 ildir sənaye üsulu ilə neft çıxarılır.
Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Ancaq mərhələlər var. Birinci mərhələ burada nefti xarici konsessiyaların
çıxardığı mərəhələdir. Bu, təxminən 1848-ci ildən sovet hakimiyyəti dövrünədək davam etmişdir. İkinci
mərhələ sovet hakimiyyəti dövrüdür, onda Azərbaycan Sovet İttifaqının başlıca neft təchizatçısı idi. İkinci
dünya müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsi illərində neftin 80 faizini Bakı, Azərbaycan verirdi.
Yeri gəlmişkən, köhnə neftçi və bakılı, müharibə illərində Sovet İttifaqı neft sənayesi nazirinin müavini
olmuş, sonralar – Stalin dövründə isə uzun müddət nazir işləmiş Nikolay Konstantinoviç Baybakov Moskvada
da, burada da dəfələrlə bəyan etmiş, öz kitabında yazmışdır ki, əgər Azərbaycan nefti olmasaydı, Sovet İttifaqı
faşizm üzərində qələbə çala bilməzdi. Çünki bütün texnikanı yanacaqla təmin etmək lazım idi. Bəs neft
yoxdursa, yanacağı haradan tapasan?
Növbəti mərhələ dənizdə, - yeri gəlmişkən, dünyada ilk dəfə, - neft yataqlarının kəşf olunub işlənilməyə
başlandığı mərhələdir. Bu, 50 il öncə olmuşdur.
Sonra Sovet İttifaqında zəngin neft yataqları aşkara çıxarıldı. Yeri gəlmişkən, onların işlənilməsində Bakı
mütəxəssisləri həmişə fəal iştirak etmişlər. Ona görə də bu yerləri «İkinci Bakı», «Üçüncü Bakı», «Dördüncü
Bakı» adlandırırdılar. Tümendə çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Çünki Tümendə neft hasilatına başlanılan kimi
oraya Azərbaycandan çoxlu adam göndərildi. Onlar orada məskən saldılar və indiyədək yaşayırlar.
Əlbəttə, o vaxtlar Sovet İttifaqında neft hasilatının həcmi artmışdı və ola bilsin ki, Azərbaycan neftinin
xüsusi çəkisi az idi. Bununla belə, dənizdə nefti təkcə biz çıxarırdıq, Azərbaycan çıxarırdı.
Yeni mərhələ artıq Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğu və öz iqtisadiyyatının inkişafını, öz xalqının, öz
vətəndaşlarının rifahının yüksəlməsini özünü təmin etməli olduğu dövrdür. Təbiidir ki, biz, ilk növbədə, bu
sərvətlərimizdən istifadə etməyi qərara aldıq. Xarici şirkətləri cəlb etdik. Təəssüf ki, bəzən Rusiyada ya
anlaşılmazlığa görə, ya da qəsdən deyirlər ki, Azərbaycanda nə üçün xarici şirkətlər işləyir? Axı, indi onlar
harada yoxdur? Rusiyada da xarici şirkətlər var. Nə üçün onlar bir yerdə ola bilər, başqa yerdə isə ola bilməzlər?
İkincisi, bizim, - mən dənizdə neft hasilatı sahəsində dünyada ən təcrübəli mütəxəssislər olan Azərbaycan
neftçilərini nəzərdə tuturam, - nə vəsaitimiz, nə də dənizdən neft çıxarmaq üçün dünya praktikasında işlədilən
texnologiyamız, texnikamız var. Şimal dənizində – Böyük Britaniya və Norveç sahillərində neft hasilatına 25 il
əvvəl başlamışlar. Amma orada nə cür texnologiya, texnika var! Onlar nə qədər neft çıxarırlar! Biz isə dənizdə
neft hasilatına 50 il əvvəl başlamışıq, lakin bizim belə texnikamız yoxdur. Rusiyanın da yoxdur. Məsələn,
Rusiyanın «LUKoyl» Şirkəti digər şirkətlərlə birlikdə Azərbaycanın dəniz yataqlarının işlənilməsində fəal iştirak edir. Lakin ona görə iştirak etmir ki, onun belə texnika və texnologiyası var. Sadəcə olaraq, onun kapitalı
var və onu «Bi-Pi AMOKO», «Eksson» kimi başqa şirkətlərlə birlikdə bizim yataqların işlənilməsinə
qoymuşdur.
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İndi bizdə Yaponiyadan başlamış Amerika Birləşmiş Ştatlarınadək 15 ölkənin 32 şirkəti işləyir. Onların
kapitalı var və onu buraya qoyurlar. Onlar dənizin 400-500 metr dərinliyində platforma qurmağımıza imkan
verə biləcək həmin müasir texnikanın harada olduğunu bilirlər. Onların mütəxəssisləri var. Buna görə də biz
onları cəlb etmişik. Biz onların kapitalından, texnikasından, texnologiyasından istifadə edirik.
Lakin əsas işi bizim mütəxəssislər görürlər. Yeri gəlmişkən, həmin şirkətlərin Azərbaycanda uğurla işləməsi
xeyli dərəcədə bununla bağlıdır ki, bizdə çoxlu, olduqca yaxşı neftçi mütəxəssislər var. Onlar çox yaxşı, yüksək
hazırlıqlı, Xəzər dənizinə bələd olan mütəxəssislərdir. Neft şirkətində sizə daha ətraflı danışarlar.
Bax, bu, Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında yeni mərhələdir və indi biz müstəqil dövlət olaraq, öz
təbii ehtiyatlarımızdan istifadə edirik.
Zənnimcə, mən sizin gözlədiyinizdən də çox danışdım.
G e n n a d i M a l t s e v dövlətimizin başçısını diqqətlə dinləyərək dedi:
Heydər Əliyeviç, bizimlə görüşməyə vaxt tapdığınıza görə çox sağ olun.
Demək istəyirəm ki, Rusiya jurnalistlərinin ünvanına söylədiyiniz tənqidi biz ədalətli tənqid kimi qəbul
edirik. Bizim mətbuatımızda jurnalistlərin heç də hamısı peşə etikası məcəlləsini gözləməyə çalışmır və sadəcə
desək, tez-tez yalan danışır, hətta kiminsə sifarişini yerinə yetirirlər. Təəssüf ki, belə hallar var. Biz bunu öz
aramızda da, jurnallar vasitəsilə də, xüsusi təşkilatlar vasitəsilə də tənzimləməyə çalışırıq. Amma cəhdimiz heç
də həmişə baş tutmur, çünki iqtisadi inkişaf, sadəcə desək, yoxsulluq bəzən pul almağa və başqa işlərə vadar
edir. Belə bir lətifə var, bizim qurultayda sədrimiz Boqdanov demişdir ki, Rusiya jurnalisti pul da alar, həqiqəti
də yazar. Zənnimcə, bu, həmişə belə olmur.
Biz, indi Sizin gördüyünüz adamlar, Azərbaycanın dostlarıyıq. Öyrəndiklərimiz də gördüklərimizi
obyektiv şəkildə çatdırmağa çalışacağıq. Biz isə yeni çox şey öyrəndik. Sizi dövlət işlərinizdən çox
ayırmaq istəmirik. Amma, sırtıqlıq kimi qəbul etməyin, bizə lütfkarlıqla bağışlanmış «Aforizmlər və
müdrik kəlamlar» kitabınıza avtoqraf yazardınızmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu kitab sizdə haradandır? Mən onu görməmişəm.
G e n n a d i M a l t s e v: Bizdəki bu kitab rus və ingilis dillərindədir. Çox maraqlı kitabdır. Bəzi fikirlər
biz jurnalistlərin unvanınadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu kitabı görməmişəm.
G e n n a d i M a l t s e v: Heydər Əliyeviç, axı, Sizin aforizmlərinizdir, Siz sadəcə olaraq, bu nəşri
görməmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, mən bu kitabı görməmişəm.
G e n n a d i M a l t s e v : Belə bir lətifə yadınızdadırmı, Leonid İliç Suslovdan soruşur: «Kiçik torpağ»ı
oxumusanmı?». Suslov isə deyir: «Xeyr. Amma Pelşe oxuyub, deyir, maraqlı kitabdır».
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, düzgün müqayisə deyil. Burada yazılanların hamısı mənim sözlərimdir. Sadəcə
olaraq, indi bu səpgidə çoxlu kitab nəşr edilir və onlar mənə gəlib çatmır. Şəkli də yaxşı seçmisiniz.
G e n n a d i M a l t s e v: Şəkil çox yaxşıdır. Rəsmilikdən uzaqdır. Mən belə şəkilləri nadir hallarda
görürəm. Bu şəkli ilk dəfə görürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Öz aramızdır, bu cür şəkillər adamların xoşuna gəlir. Deyirlər ki, mənim
fotoşəkillərimi satırlar və adamlar belə şəkillərə daha çox maraq göstərirlər.
G e n n a d i M a l t s e v: Heydər Əliyeviç, Siz gözəl görünürsünüz, az dəyişibsiniz. Bu, mənim şəxsi
müşahidəmdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Zənnimcə, mənim bu şəklimi üç il bundan əvvəl çəkiblər. Mən bu üç ildə
dəyişməmişəm?
G e n n a d i M a l t s e v: Qətiyyən dəyişməmisiniz. Elə bu üç ildə də dəyişməmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Haraya imza edim? Bax, buraya qol çəkəcəyəm.
G e n n a d i M a l t s e v: Bu, Sizdən bizə Yeni il hədiyyəsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kitab hər birinizdə varmı?
A l e k s e y M a k u r i n: Yaxşı ki, biz ancaq beş nəfərik.
H e y d ə r Ə l i y e v (imza edərək): İndi bizdə hər şey Azərbaycan dilindədir, amma imza keçmişdəki kimi,
rus dilində qalmışdır.
G e n n a d i R o q o v: Bu axşam Puşkin küçəsindəki «Arbat» kafesində dostlarımı bu avtoqrafla
sevindirəcəyəm.
G e n n a d i M a l t s e v: «Tənqid həmişə kömək edir» - Heydər Əliyeviç, Sizin bu aforizminiz bizim peşə
haqqındadır. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs «Arbat»a necə gedib çıxacaqsınız, bu gün çatacaqsınızmı?
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D i l a r ə S e y i d z a d ə: Bu kafe burada, bizdədir.
Ə l i H ə s ə n o v (Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri): Bizdə,
Bakının Puşkin küçəsində «Arbat» kafesi var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə de? Mənsə düşünürdüm ki, siz Moskvada olacaqsınız. Bilirəm ki, bizdə Puşkin
küçəsi var, amma «Arbat» kafesi olduğun eşitməmişdim.
G e n n a d i R o q o v: Heydər Əliyeviç, icazə verin, söhbətimizi Sizin bir aforizminizlə tamamlayaq:
«Görkəmli şəxsiyyətlər xalqın zəkasını, elmini, mədəniyyətini və mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirirlər».
Zənnimcə, bu aforizm tamamilə Sizə aiddir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Gəlin, sizinlə xatirə şəkli çəkdirək. Yeri gəlmişkən, deyim ki, mən
jurnalistlərə həmişə böyük hörmətlə yanaşmışam.
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLIK GÜNÜ MÜNASIBƏTILƏ MÜRACIƏTİ
Bakı, 28 dekabr 1999-cu il
Hörmətli həmvətənlər!
Əziz soydaşlarımız!
31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününün dövlət bayramı kimi qeyd edilməsi
xalqımızın milli azadlıq mübarizəsinin məntiqi nəticəsi olaraq artıq xoş ənənəyə çevrilmişdir.
Qədim və zəngin tarixə malik olan Azərbaycan xalqının dirçəlişini, tərəqqisini və milli birliyini əks
etdirən, onu müstəqil dövlətçilik uğrunda müqəddəs və məsuliyyətli mübarizəyə səfərbər edən həmrəylik günü
hər bir azərbaycanlı üçün inam və ümid anıdır.
Hal-hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində milyonlarla soydaşımız yaşayır, işləyir, fəaliyyət göstərir.
Buna baxmayaraq, onların milli-mənəvi varlığını yaşadan yeganə bir dövlət var. Bu müstəqil suveren
Azərbaycan Respublikasıdır. Dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi ideyasının əsasını da məhz
Azərbaycan dövlətçiliyinə, xalqımızın dilinə, dininə, milli-mənəvi varlığına və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət,
onların daim qorunmasına, yaşamasına qayğı təşkil edir.
Bu gün harada yaşamasından asılı olmayaraq, Azərbaycanı özünün tarixi vətəni sayan bütün insanlar
ölkəmizin müstəqillik və dövlətçilik amallarını, doğma respublikamızın qayğıları, problemləri ilə yaşamalı,
vətən qarşısında övladlıq borcunu dərk etməlidir.
Bütün azərbaycanlılara bu və ya digər tellərlə ölkəmizə bağlı olan hər bir şəxsə azərbaycançılıq,
vətənpərvərlik hissləri, tarixi torpağımıza, dilimizə, mədəniyyətimizə, mədəni irsimizə və dövlət rəmzlərimizə
məhəbbət aşılamaq hamımızın ümdə vəzifəsidir.
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi XXI əsrin astanasında daha böyük məna və əhəmiyyət kəsb edir.
Müstəqillik qazandıqdan sonra ölkəmizdə dövlət quruculuğunun bütün sahələrində əldə olunan mühüm
nailiyyətlər Azərbaycanın Dünya birliyində layiqli yer tutmasına, eyni zamanda, bütün dünya
azərbaycanlılarının milli hüquqlarının beynəlxalq haqlarının həyata keçməsinə geniş imkanlar açır. Bütün bu
nailiyyətlərin inkişaf etdirilməsi üçün biz azərbaycançılığın dövlət rəmzlərini yaşadan müstəqil dövlətimiz
ətrafında daha sıx birləşməli, onun tərəqqisi üçün əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.
İnanıram ki, gələcəyin güclü, qüdrətli Azərbaycanı dünya azərbaycanlılarının bu günlərimizdə əsası
qoyulan və getdikcə mətinləşən həmrəyliyin möhkəm bünövrəsi üzərində qurulacaqdır.
Sizi bu Ümummilli bayram münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir və ali məqsədlərimizin reallaşması
naminə yenilməz birliyə, həmrəyliyə çağırıram.
Bayramınız mübarək olsun!
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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QARADAĞ RAYONUNDA QAÇQINLAR VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR ÜÇÜN TİKİLMİŞ
FƏRDİ YAŞAYIŞ EVLƏRİ KOMPLEKSİNİN – "ÜMİD" QƏSƏBƏSİNİN İSTİFADƏYƏ
VERİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
29 dekabr 1999-cu il
Əziz bacılar, qardaşlar, dostlar, Qaradağ rayonunun sakinləri!
Köçkün və qaçqın həyatı keçirən əziz və möhtərəm soydaşlarımız - bacılarımız, qardaşlarımız,
övladlarımız!
Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizə ürəyimin ən dərin guşəsindən gələn hörmət və
ehtiramımı bildirirəm.
Bu gün burada, bu rayonun ərazisində yaşayan şəhid ailələrinə, Qarabağ əlillərinə, köçkün və qaçqın
vəziyyətində yaşayan qardaş-bacılarımıza göstərilən qayğı nəticəsində binalar istifadəyə verilir. Bəllidir,
bunlarsız da mən Azərbaycanın hər bir yerində olmaq, vətəndaşlarımızın hamısı ilə həmişə görüşmək
arzusundayam. Sizə məlumdur, işlər o qədərdir ki, mən bu istək və arzularımı istədiyim qədər yerinə yetirə
bilmirəm. Amma belə hallar olanda başqa işlər kənara qoyulur, mən bu şad günü, şad dəqiqələri burada sizinlə
birlikdə keçirməyi özümə borc bilirəm.
1999-cu il sona çatır. Biz əsrimizin son ili olan 2000-ci ili qarşılayırıq. Arxamızda on illər, bir yüzillik qalır.
O, Azərbaycan xalqının tarixinin böyük bir hissəsidir. Bu tarixin hər mərhələsinin öz yeri var. Ancaq XX əsrin
sonuncu onilliyi Azərbaycan tarixində xüsusi yer tutur. Bu dövrdə Azərbaycan xalqının həyatında faciələr baş
vermiş, xalqımız böyük itkilərə məruz qalmış, torpaqlarımızın bir hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunmuş, işğal edilən torpaqlardan soydaşlarımız zorla çıxarılmış və bir neçə ildir ki, ağır vəziyyətdə
yaşayırlar.
Bununla yanaşı, bu dövrdə xalqımız ən böyük arzusuna, ən böyük istəyinə nail olmuşdur: Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyini əldə etmişdir, xalqımız azad olmuşdur və azad yaşamaq hüququ əldə etmişdir.
Əlbəttə ki, xalqımıza vurulan yaralar çox ağır yaralardır. Bu yaralar bəlkə də hələ uzun müddət bizi
ağrıdacaq, incidəcək. Ancaq bununla yanaşı, əldə etdiyimiz müstəqillik, azadlıq və xalqımızın öz müqəddəratını
özü həll etməsi bu yaraların üzərinə böyük bir məlhəm çəkir. Çünki hər bir xalq, millət üçün milli azadlıqdan,
müstəqillikdən qiymətli heç bir şey yoxdur. Onun yolunda qurbanlar da, itkilər də vermək, böyük
məhrumiyyətlərə də dözmək olar, - təki xalq azad, ölkə müstəqil olsun. Biz buna nail olmuşuq.
Ola bilərdi ki, xalqımız müstəqilliyini əldə edərdi, amma bu faciələrlə rastlaşmazdı. Çünki Sovetlər İttifaqı
dağılarkən Sovetlər İttifaqına daxil olmuş bir çox başqa müttəfiq respublikalar öz müstəqilliyini sadəcə, qansızqadasız əldə etdilər. Amma 1988-ci ildən Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına iddia etməsi ilə əlaqədar
xalqımızın başına bəlalar gəlibdir. Buna səbəb həm Azərbaycana olan ədalətsizlik, həm də Azərbaycanın
özünün, onun rəhbərlərinin bu ədalətsizliyin qarşısını ala bilməməsidir. Hər halda bu barədə çox danışmaq olar.
Ancaq bu həqiqətdir ki, biz ağır faciələr içərisində öz dövlət müstəqilliyimizi əldə etmişik.
Təbiidir ki, bu faciələr içərisində ən böyüyü Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dövründə Qarabağ
torpağında verdiyimiz itkilərlə yanaşı, 1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycan xalqına qarşı edilən hərbi təcavüz,
terrordur. Bunlar da bir-biri ilə bağlıdır. Vaxtilə bir tərəfdən Azərbaycan xalqına qarşı edilən ədalətsizlik Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini meydana çıxardı, sonra isə həm Azərbaycana qarşı edilən ədalətsizlik, həm də o vaxtkı
rəhbərlərin xalqın milli mənafelərini müdafiə edə bilməməsi bu münaqişəni böyük bir müharibəyə çevirdi.
Xalqımız üçün bu ağır dövr bəlkə də bəs idi. Ancaq Azərbaycanın düşmənləri bununla qane olmadılar və
1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz etdilər. Günahsız insanlar həlak, şəhid oldular
və 20 yanvar Azərbaycanın XX əsr tarixinə ən faciəli bir gün kimi həkk edildi.
Biz bütün bu çətinlikləri yaşamışıq. Ancaq şükürlər olsun ki, bu çətinliklərin içərisindən də çıxmışıq və
xalqımız bu çətinliklərdən çıxmağa qadirdir.
Bilirsiniz ki, 1993-cü ildə Azərbaycanın həyatı ən təhlükəli bir vəziyyətə gətirilib çıxarılmışdı. Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı hücumlarını davam etdirirdi, torpaqlarımız işğal olunurdu.
Ölkəmizin daxilində xalqı birləşdirib torpaqlarımızı müdafiə etmək əvəzinə, Azərbaycana vurulmuş yaraların
əvəzini çıxmaq əvəzinə, əksinə, xalqımızın içərisində olan nadürüst adamlar, xəyanətkarlar, xalqın demək olar
ki, düşmənləri bu fürsətdən istifadə edib hakimiyyət mübarizəsi aparırdılar. Burada hərə öz məqsədini güdürdü.
Həm daxildə olan müxtəlif qanunsuz, cinayətkar silahlı dəstələr, həm də Azərbaycanın xaricində olan düşmənlər
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ölkəmizi tamamilə məhv etmək üçün, demək olar ki, birgə hərəkət edirdilər. Azərbaycan vətəndaş müharibəsi
ilə üzləşdi, tam dağılmaq təhlükəsi qarşısında oldu.
Artıq biz o dövrü yaşadıq. İndi o dövrdən altı ildən çox keçir. Ötən hər il xalqımızın gözü qarşısındadır. Biz
ardıcıl surətdə apardığımız dövlət siyasəti ilə bu çətinliklərdən çıxmağa, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin
yaranmasına, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumunu dayandırmağa və atəşkəs rejimi əldə etməyə nail olduq.
Xalqımızı bu ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün xalqa bu atəşkəs rejimində rahat yaşamaq imkanı əldə etdik. Ötən
illər Azərbaycanın iqtisadiyyatını tədricən inkişaf etdirməyə nail olduq.
İndi, XX əsri sona vuraraq, 2000-ci ilə gedərək qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, həyatımızın nə qədər çətin,
faciəli bir dövrünü yaşadıqsa, eyni zamanda ölkəmizin dirçəlişini, inkişafını, daha da gözəl gələcəyini təmin edə
bildik. O dövrün bizim xalqımız üçün ən böyük faciəsi torpaqlarımızın bir qisminin işğal olunması,
soydaşlarımızın işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılması və ağır vəziyyətdə yaşamasıdır. Bu, dünyada misli
görünməmiş bir haldır. Yerindən-yurdundan didərgin düşmüş azərbaycanlılar, vətəndaşlarımız yeddi ildən
artıqdır ki, çadırlarda, yaxud yaşayış üçün lazımi şəraiti olmayan müxtəlif binalarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Onlar ümidlə yaşayırlar. Çünki biz 1993-1994-cü illərdə onlara ümid verdik. Ümid verdik ki, biz xalqımızı bu
bəladan xilas edəcəyik, işğal olunmuş torpaqlar azad olunacaq, xalqımız, didərgin düşmüş soydaşlarımız öz
arzularına çatacaqlar, yerlərinə-yurdlarına qayıdacaqlar.
Ancaq bu dövrün çətinliklərini yaşayarkən köçkün, qaçqın vəziyyətində olan soydaşlarımızın həyatını heç
olmasa bir az da rahat etmək, yüngülləşdirmək üçün son illər az işlər görməmişik. Doğrudur, bunların heç birisi
köçkünlərin, qaçqınların bugünkü vəziyyətini normal hesab etməyə əsas vermir. Ancaq hər halda, birincisi,
Azərbaycanın bu təbəqəsinə dövlətin, hökumətin münasibəti, qayğısı, ikincisi, köçkün, qaçqın vəziyyətində
yaşayan insanların maddi vəziyyəti əldə olan imkanlardan maksimum istifadə edərək müəyyən qədər
yaxşılaşdırılmalıdır.
Biz bu işləri görmüşük və bundan sonra da görəcəyik. Əmin ola bilərsiniz ki, köçkünlərin, qaçqınların
problemi Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin və şəxsən mənim diqqət mərkəzimdədir. Mən bunu özümün ən
əsas vəzifəm və borcum hesab edirəm. Mən bundan sonra da Azərbaycanın imkanlarından istifadə edib
köçkünlərin, qaçqınların yaşayışını daha da yaxşı etməyə çalışacağam.
Təbiidir ki, bu zaman dövlətin imkanları ilə yanaşı, ayrı-ayrı təşkilatlar, xeyirxah insanlar da az iş
görməyiblər. Bunu elə sizin Qaradağın timsalında, bu rayonda məskunlaşmış köçkünlərin, şəhid ailələrinin,
Qarabağ əlillərinin vəziyyətindən görmək olar. Milli məclisdə Qaradağın deputatı İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə,
bilavasitə onun gördüyü işlər nəticəsində üç ay bundan öncə biz burada gözəl bir binanın istifadəyə verilməsini
birlikdə qeyd etdik. Güman edirəm ki, həmin evin sakinləri olan insanlar indi daha da rahat yaşayırlar.
Mən o vaxt orada çıxış edərkən dedim ki, o evdə olan mənzillərə telefon çəkmək lazımdır. Bu telefonlar
çəkilib, yoxsa yox? Hamının telefonu varmı?
Y e r d ə n s ə s: bəli, çəkilibdir. Hamının telefonu vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: demək, nə mümkündür onu etdik. Təbiidir ki, bu, böyük bir işin xırda bir hissəsidir.
Ancaq heç olmasa, bir işdir.
O vaxt bildirildi və İlham Əliyev mən buraya gələndə də, əvvəl də mənə məlumat verərək dedi ki, burada bir
qəsəbə tikmək və həmin qəsəbədə köçkünlərin bir hissəsinin müvəqqəti yaşayışını təmin etmək istəyirlər. Mən
belə təşəbbüsləri, təklifləri həmişə böyük razılıq hissi ilə qəbul edirəm, alqışlayıram. Şübhəsiz ki, İlham
Əliyevin bu sahədə təşəbbüsünü də mən məmnuniyyətlə qəbul etdim və ona xeyir-dua verdim. İndi isə çox
şadam ki, bu təşəbbüs də başa çatıbdır. Hamımız buraya toplaşmışıq ki, bu qəsəbənin açılışını qeyd edək.
Bu, Azərbaycanda qaçqınlar, köçkünlər üçün görüləsi işlərin bəlkə də bir damlasıdır. Amma hər bir damlanın
da çox böyük əhəmiyyəti vardır. Əgər hərə gölə bir damla töksə, atsa, həmin göl dəniz, sonra isə okean olar.
Ona görə də əgər İlham Əliyevin bu təşəbbüsü kimi, buna bənzər təşəbbüslər bundan sonra da olsa, demək,
dövlətin də, hökumətin də yükü azalar və ən əsası odur ki, ağır vəziyyətdə olan köçkünlərin, insanların həyat
şəraiti müəyyən qədər yaxşılaşar.
Mən bu təşəbbüsə və bu gün burada yaranmış qəsəbəyə görə hamınızı təbrik edirəm. Mən çox sevinirəm ki,
İlham Əliyev – gənc bir insan xalqa qayğı göstərməyi öz vəzifəsi hesab edir. Mən sevinirəm ki, o, Milli
Məclisin deputatı kimi, seçiciləri ilə daim əlaqədədir və seçicilərinə qayğı göstərir, onların problemlərini həll
etməyə çalışır. Bu, hər bir deputatın borcudur.
Xalq dövlət orqanlarına seçdiyi hər bir adama etibar göstərərək, eyni zamanda ondan əməli iş gözləyir. Milli
Məclis deputatlarının hər biri gərək öz seçiciləri ilə daim əlaqədar olsun, onların problemlərini bilsin, əlindən
gələni həmin problemlərin həllinə sərf etsin, bu işdən ayrılmasın. Bu, müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisi
deputatlarının hamısının vəzifəsidir. İlham Əliyevin bu barədə gördüyü işlər, təbiidir ki, Milli Məclisin bir
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deputatı kimi onun öz üzərinə düşən məsuliyyəti dərk etdiyini və həmin məsuliyyətə görə lazımi iş görmək
istəklərini göstərir.
Əziz dostlar, mən burada köçkünlər üçün qəsəbə salınması münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik
edirəm. Sizin hamınıza köçkünlük, qaçqınlıq dövründə bu qəsəbədə rahat yaşamağı, daha da yüksək əhvalruhiyyədə olmağı arzu edirəm.
Təbiidir ki, bu köçkünlər, qaçqınlar öz yerlərinə qayıtmalıdır. Bu qəsəbə və burada tikilmiş evlər müvəqqəti
xarakter daşıyır. Mənə deyiblər ki, buradakı hər bir ev lazımi məişət şəraiti ilə təmin olunubdur. Güman edirəm
ki, buna baxmayaraq, torpaqlarımızı azad edən kimi, burada və ya başqa yerlərdə məskunlaşan köçkünlər dərhal
öz yerlərinə qayıdacaqlar.
Doğrudur, mən bunu sizə bildirmək istəyirəm ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərimizdə şəhərlər, qəsəbələr, kəndlər həddindən artıq dağıdılıb, viran edilibdir. Bizim bu barədə dəqiq məlumatlarımız
vardır. Ancaq doğma torpaq, vətənin bu hissəsi yerindədir. Ümidvaram ki, o torpaqlar azad edilən kimi, hamı öz
yerinə qayıdacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, orada siz, biz - hamımız birlikdə Azərbaycanın o gözəl şəhərlərini,
qəsəbələrini, kəndlərini bərpa edəcəyik, yenidən quracağıq və onları daha da gözəlləşdirəcəyik.
Bu köçkünlük, qaçqınlıq dövrü çox çəkdi. Mən bu gün bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın
işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi sahəsində aparılan işlər bizim bütün işimizin əsasını təşkil edir.
Azərbaycanın prezidenti kimi mən fəaliyyətimin əksər hissəsini buna sərf edirəm. Çünki bu, müstəqil
Azərbaycanın – həm bir müstəqil dövlət kimi, həm Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək prinsipinə
görə, həm də bir milyona qədər Azərbaycan vətəndaşının öz yerinə-yurduna qayıtması məqsədi ilə - ən böyük
problemidir. Bu işlər də gedir.
Mən bu gün sizə bir daha bəyan edirəm ki, biz işğal olunmuş torpaqların sülh yolu ilə azad edilməsinə nail olacağıq.
Mütləq nail olacağıq! Əziz dostlar, ümid edirəm ki, 1999-cu il sizin üçün – köçkünlər, qaçqınlar üçün belə ağır vəziyyətdə
yaşamağın son ili olacaqdır. Ümid edirəm ki, 2000-ci ildə biz torpaqlarımızın azad edilməsinə nail olacağıq və siz hamınız
öz yerlərinizə qayıdacaqsınız. Amma hələlik isə burada, bu qəsəbədə müvəqqəti yaşamaq məcburiyyətindəsiniz. Əlbəttə,
bu qəsəbə burada ev alanlar üçün indiyə qədər yaşadığınız şəraitdən daha yaxşıdır.
Biz Yeni il qarşısındayıq. Biz Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü qarşısındayıq. Müstəqil
Azərbaycan ötən səkkiz ildə böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Ən əsas nailiyyətimiz müstəqilliyimizi yaşatmaq,
möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək olubdur. Bu gün, yeni il ərəfəsində mən bir daha bəyan edirəm ki,
Azərbaycanın müstəqilliyini, milli azadlığını, suverenliyini biz hamımız birlikdə göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq və XXI əsrdə Azərbaycan xalqı daim azad, firavan yaşayacaqdır.
Qaradağ rayonu Azərbaycanın, Bakının ən gözəl rayonlarından biridir. Bu rayon zəhmətkeşlər, neftçilər
rayonudur. Deyə bilərəm ki, Qaradağ rayonu Bakının bütün rayonları ilə müqayisədə ən sabit, sakit bir
rayondur. Bu, heç də təsadüfi deyildir. Birincisi, öz zəhməti ilə yaşayan, əməksevər insanlar qanunu, qaydanı
heç vaxt pozmurlar, cinayət etmirlər, hətta pis əməllərə yol vermirlər. İkincisi, Qaradağ rayonunda Azərbaycan
neftçilərinin böyük ənənələri yaşayır.
Neftçilər Azərbaycanın tarixində xalqımıza böyük sərvətlər gətirməklə yanaşı, eyni zamanda millətimizin,
xalqımızın ən mötəbər bir hissəsi olmuşlar. Hər iş çətindir, ağırdır, amma yerin təkindən neft çıxarmaq çox ağır,
çətin işdir. Xüsusən dənizdə, suyun dərin yerlərində külək, qasırğa zamanı və başqa ağır şəraitdə işlərin
öhdəsindən gələrək neft hasil etmək çox çətin işdir. Belə iş həmişə insanları daha da mətinləşdirir, daha da
iradəli, onların mənəviyyatını daha da sağlam edir. Bütün bunlara görə də neftçilər Azərbaycanda həmişə böyük
hörmətə malik olublar. Onlar bu gün də Azərbaycan cəmiyyətinin hörmətli bir hissəsidir.
Burada həm qurudan, həm də dənizdən nft çıxarılır. Mən dəniz neftçilərini xüsusi qiymətləndirirəm. Biz bu
günlər Neft Daşlarının 50 illik yubileyini qeyd edirik. Mən Neft Daşlarında, Xəzər dənizinin başqa hissələrində
50 ildən bəri neft hasilatı ilə məşğul olmuş insanların xidmətlərini xüsusi qiymətləndirirəm.
Bütün bunlar hamısı birlikdə Qaradağ rayonunun xüsusiyyətini təşkil edir. Mən arzu edirəm ki, Qaradağ
rayonunun sakinləri bundan sonra öz ənənələrinə sadiq olsunlar, gələcəkdə də öz işləri ilə nümunə göstərsinlər.
Bizim vəzifəmiz isə sizin rayonunuzu abadlaşdırmaq, insanların yaşayışı üçün daha da yaxşı şərait yaratmaq və
Azərbaycanın hər bir vətəndaşının, o cümlədən Qaradağ sakinlərinin firavan yaşayışını təmin etməkdən
ibarətdir. Əmin ola bilərsiniz ki, həyata keçirdiyimiz siyasi-iqtisadi islahatlar, iqtisadi siyasət, Azərbaycan
dövlətinin yeni neft strategiyası və bu strategiyanın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əldə olunan real nailiyyətlər
– bunlar hamısı 2000-ci ildə və XXI əsrdə Azərbaycan xalqının firavan yaşamasının əsasını qoyubdur.
Mən inanıram və sizi əmin edirəm ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycan xalqının yaşayışı tamamilə dəyişəcək,
qaçqınlar, köçkünlər öz yerlərinə qayıdıb torpaqlarını yenidən bərpa edəcək, insanların əksəriyyəti özləri üçün iş
yerləri əldə edəcək, həyata keçirilən iqtisadi islahatlar iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirəcək, yoxsul, ağır
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vəziyyətdə yaşayan insanlara böyük sosial təminatlar veriləcəkdir. Biz bunların hamısını etməyə qadirik.
Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin apardığı daxili və xarici siyasət bunu təmin edir və təmin edəcəkdir.
Əminəm ki, Azərbaycanın vətəndaşları qanun-qaydaya bundan sonra da riayət edəcək, bərqərar olunmuş
ictimai-siyasi sabitlik qorunacaq, saxlanılacaq və daha da möhkəm olacaqdır. Azərbaycan müstəqil bir dövlət
kimi dünya dövlətləri içərisində öz həyat tərzi, iqtisadiyyatı, mənəviyyatı, mədəniyyəti, təhsili ilə seçiləcəkdir.
Mən buna inanıram.
Mən sizin hamınızı bu gün burada, Xəzərin sahilində, Azərbaycanın gözəl bir guşəsində yaradılmış
qəsəbənin açılışı münasibətilə təbrik edjirəm. Bu qəsəbədə bu gündən sonra yaşayanların hamısına rahat
yaşayış, xoşbəxtlik, səadət arzulayıram.
Mən sizin hamınızı qarşıdan gələn Yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Sizi Dünya azərbaycanlılarının
həmrəylik günü münasibətilə təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, səadət və işlərinizdə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
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VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLMUŞ UŞAQLAR ÜÇÜN TƏŞKİL EDİLMİŞ
YENİ İL ŞƏNLİYİNDƏ NİTQİ
Respublika İdman Oyunları Sarayı
31 dekabr 1999-cu il
Əziz uşaqlar, şirin balalar, övladlar, müstəqil Azərbaycanın övladları!
Mən sizi və sizin simanızda Azərbaycanın bütün uşaqlarını, bütün balalarını, bütün gənclərini qarşıdan gələn
2000-ci il münasibətilə, Yeni il bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hər birinizə cansağlığı,
xoşbəxt həyat, sağlamlıq və gözəl-gözəl gələcəklər arzulayıram.
Sizi Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə də təbrik edirəm və əmin olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü-gündən artacaq, möhkəmlənəcək və Azərbaycan xalqı
yüksələcəkdir.
Əziz balalar!
Siz mənə burada «baba» deyərək müraciət edirsiniz. Sizə çox təşəkkür edirəm. Mən sizi və bütün
Azərbaycanın uşaqlarını öz uşaqlarım hesab edirəm, övladlarım hesab edirəm, nəvələrim hesab edirəm.
Mən sizinlə birlikdə burada olmağımdan özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Sizi dinləyərək düşünürəm ki, mən
dünyanın ən zəngin adamıyam, ən xoşbəxt adamıyam. Ona görə ki, müstəqil Azərbaycanın uşaqları, balaları
kimi mənim övladlarım var, balalarım var. Əmin ola bilərsiniz ki, mən sizi öz övladlarım, balalarım, nəvələrim
hesab edərək sizin üçün daim istəkli baba olacağam, ata olacağam.
Sizi öz övladlarım, uşaqlarım hesab edərək öz borcumu onda görürəm ki, mən bu şərəfli adı daim daşıya
bilim və sizin arzularınızı, istəklərinizi həyata keçirə bilim.
Mən öz övladlarıma, nəvələrimə həmişə qayğıkeş olmuşam. Mənim yanımda nəvələrim oturubdur. Əmin ola
bilərsiniz ki, sizə də, bütün Azərbaycanın uşaqlarına da öz doğma övladlarıma, nəvələrimə göstərdiyim
qayğıkeşliyi, diqqəti, sevgini, məhəbbəti daim göstərəcəyəm. Siz bu gün, bu bayram axşamı salona toplaşanların
hamısı, məni həddindən artıq sevindirdiniz və sizinlə keçirdiyim bu dəqiqələr, bu saatlar demək olar ki, ən
xoşbəxt dəqiqələrdir və yeni ili sizinlə birlikdə qarşılamaq mənim üçün ən böyük xoşbəxtlikdir.
Siz uşaq olmağınıza baxmayaraq, gənc olmağınıza baxmayaraq bu gün çox dəyərli, ağıllı fikirlər ifadə
etdiniz, sözlər dediniz. Bunlar hamısı onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycanın bugünkü uşaqları, bugünkü
gəncləri əvvəlkilərdən də istedadlıdırlar, ağıllıdırlar, şüurludurlar.
Siz Azərbaycanın gələcəyisiniz. Siz XXI əsrin qurucularısınız. Siz XXI əsrdə müstəqil Azərbaycanı inkişaf
etdirib, yüksəldib daha da böyük bir dövlət etməyə qadir gənclərsiniz. Sizin bu qədər istedadlı olmağınız, bu
qədər zəkalı olmağınız, 2000-ci ili bu qədər xoş əhval-ruhiyyədə qarşılamağınız onu göstərir ki, biz, yaşlı nəsil
tam arxayın ola bilərik ki, Azərbaycanın gözəl gəncləri var, Azərbaycanı gələcəkdə daha da yüksəldəcək
insanlar böyüyür, Azərbaycan xalqı daha da xoşbəxt yaşayacaqdır.
Azərbaycan keçid dövrünü yaşayan bir ölkədir. Bir çox problemlər vardır, o cümlədən sosial-iqtisadi
problemlər, maddi problemlər. Bunlar, təbii ki, müvəqqətidir. Ancaq bunlar Azərbaycan əhalisinin, vətəndaşlarının
bir çox təbəqələrinin həyatında istənilən səviyyəyə nail olmağa imkan vermir. Bunlara baxmayaraq hər ailədə, hər
evdə, hər şəhərdə, hər kənddə, hər qəsəbədə ailə başçıları – atalar, analar, yaşlı nəsil bütün imkanları uşaqların
yaxşı yaşamasına sərf edir. Bu, bizim dövlətimizin siyasətidir. Bu, mənim əməli fəaliyyətimdir.
Əziz balalar!
Biz unutmamalıyıq ki, Azərbaycan uşaqlarının bir qismi Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi
ilə əlaqədar öz yerlərindən, doğma yurdlarından didərgin düşüblər, köçkün vəziyyətində yaşayırlar, çadırlarda
yaşayırlar. Mən o çadırlarda olmuşam, o uşaqlarla görüşmüşəm. Çox çətin vəziyyətdə yaşayırlar, çox ağır bir
şəraitdə yaşayırlar. Ancaq məni sevindirən odur ki, o uşaqlar da sizin kimi şəndirlər, sizin kimi sevinc
içərisindədirlər, sizin kimi oxuyurlar, rəqs edirlər, gözəl mahnılar ifa edirlər və Azərbaycanın balaları kimi
yetişirlər. Əminəm ki, onlar çadır şəhərciklərində yaşayış dövrünü başa çatdıracaqlar, öz evlərinə, doğma
torpaqlarına qayıdacaqlar və biz sizinlə birlikdə, hamımız birlikdə – bütün Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan
vətəndaşları əl-ələ verib, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda yeni-yeni evlər tikəcəyik, yeni-yeni şəhərlər
salacağıq, yeni-yeni binalar ucaldacağıq. İndi o ağır vəziyyətdə yaşayan uşaqlar da öz yerlərində şən, firavan
yaşayacaqlar. Mən çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayan Azərbaycan uşaqlarını, övladlarını və onların
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valideynlərini sizinlə birlikdə yeni il bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Onlara xoş əhval-ruhiyyə
arzulayıram və istədikləri gələcəyə nail olmağı arzulayıram.
Mən bilirəm ki, bu gün bu salonda, sizin içərinizdə Bakının uşaq evlərində yaşayan, tərbiyə alan, təhsil alan,
böyüyən uşaqlar vardır. Bu uşaqlar nə qədər istedadlıdır, nə qədər gözəldir, göyçəkdirlər.
Mən bu fürsətdən istifadə edib, uşaq evlərində valideynsiz uşaqlara qayğı göstərənlərə, onları tərbiyələndirib
böyüdənlərə, onlara təhsil verənlərə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm və bəyan edirəm ki, bu, təkcə müəllimlərin,
tərbiyəçilərin yox, Azərbaycan dövlətinin, bizim hamımızın müqəddəs borcudur.
Əziz balalar!
2000-ci ildə mən sizə şən həyat arzulayıram. Mən sizə cansağlığı arzulayıram. Mən sizə yaxşı böyümək,
oxumaq, təhsil almaq, təhsilinizi yaxşı qiymətlərlə bitirməyi arzulayıram. Mən arzulayıram ki, siz gələcəyin
qurucuları olduğunuza görə indidən özünüzü gələcək üçün yaxşı hazırlayasınız. Mən sizi bu gün görərək, sizin
istedadlarınıza sevinərək inanıram ki, Azərbaycanın gələcəyi sizin əllərinizlə qurulacaq, sizin zəkanızla
qurulacaq və daha da gözəl olacaqdır.
Əziz balalar!
Bu gün, bu axşam mənə və burada olan insanların hamısına bəxş etdiyiniz gözəl mahnılara görə, rəqslərə
görə və öz gözəlliyinizə görə, bizə bəxş etdiyiniz sevincə, məhəbbətə görə sizə təşəkkür edirəm. Sizin hamınızı
Yeni il bayramı münasibətilə bir daha təbrik edirəm, cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN XALQINA YENİ İL TƏBRİKİ
31 dekabr 1999-cu il
Əziz həmvətənlər!
Bacılar, qardaşlar!
Azərbaycanın vətəndaşları!
Sizi qarşıdan gələn yeni il - 2000-ci il münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, səadət,
yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Ayrıldığımız 1999-cu il Azərbaycan xalqı üçün uğurlu və əlamətdar il olmuşdur.
Biz dövlət müstəqilliyimizin səkkizinci ilini başa vurduq. Azərbaycan dövləti, hökuməti, Azərbaycan xalqı,
milləti bu ildə bir çox nailiyyətlər əldə ediblər.
Azərbaycan dövlətinin xarici və daxili siyasəti və onların həyata keçirilməsi üçün görülən əməli işlər,
tədbirlər öz müsbət nəticələrini vermişdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli azadlığı qorunub saxlanıb,
daha da möhkəmlənibdir. Məlumdur ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı xarici təcavüzlər və Azərbaycanın
daxilində müxtəlif təxribat, terror cəhdləri hələ də tükənməyibdir. Ancaq bunlara baxmayaraq, biz öz
iradəmizlə, öz düzgün, doğru, müstəqil siyasətimizlə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumuşuq, inkişaf
etdirmişik.
Azərbaycan dünya miqyasında öz mövqelərini möhkəmləndiribdir. Dünyanın bütün beynəlxalq
təşkilatları, bir çox dövlətləri ilə Azərbaycanın əlaqələri və əməkdaşlığı genişlənib və inkişaf edibdir.
Azərbaycan daxili siyasətində tutduğu yolla ardıcıl olaraq gedir. Bu yol müstəqillik, demokratiya, bazar
iqtisadiyyatı yoludur. Bu yol Azərbaycan vətəndaşlarının rifah halının, güzəranının günü-gündən
yaxşılaşdırılması yoludur.
Ölkəmizdə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində bir çox işlər görülüb və bu proses
özünün yeni bir mərhələsini yaşamışdır. Siyasi, sosial-iqtisadi, hüquqi islahatlar ardıcıl surətdə həyata
keçirilibdir. Milli Məclisin qəbul etdiyi çox dəyərli bir sıra qanunlar bu işlərin görülməsini təmin edibdir və
gələcək üçün yaxşı perspektivlər açıbdır.
Azərbaycanda aparılan islahatlar öz müsbət nəticələrini vermişdir. İqtisadiyyat sahəsində özəlləşdirmə
prosesi, özəl sektorun yaranması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, insanlara daha da çox sərbəstlik verilməsi,
xarici ticarətin liberallaşdırılması və sərbəstləşdirilməsi, Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb olunması üçün
lazımi şəraitlərin yaranması - bunlar hamısı Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmişdir. Bunların
nəticəsində vətəndaşlarımızın rifah halı günü-gündən yaxşılaşır.
Təbiidir ki, bu gün biz etiraf etməliyik ki, vətəndaşlarımızın istənilən səviyyədə yaşamasını təmin edə
bilməmişik. Ancaq eyni zamanda, son illər görülən işlər, o cümlədən 1999-cu ildə həyata keçirilən tədbirlər bu
sahədə böyük addımlar olmuşdur və bizim ardıcıl surətdə irəliləməyimizi nümayiş etdirmişdir.
Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb edilməsi prosesi 1999-cu ildə də böyük vüsət almışdır. Biz 1999cu ildə "Əsrin müqaviləsi"nin 5-ci ildönümünü qeyd etdik, əldə etdiyimiz nailiyyətləri dünyaya nümayiş
etdirdik. Biz Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının uğurlu olduğunu sübut etdik. Bunların hamısının müsbət
nəticələri göz qabağındadır. Amma özəl sektorun inkişaf etdirilməsi və özəl sektora xarici investisiyanın cəlb
edilməsi prosesi də 1999-cu ildə çox uğurlu olmuşdur.
Ötən 4 ildə Azərbaycana 5 milyard Amerika dolları dəyərində investisiya gəlmişdir. 1999-cu ildə bu
investisiyanın 60 faizi qeyri-neft sektoruna, 40 faizi isə neft sektoruna gəlmişdir. Bu, bir tərəfdən, bizim
keçirdiyimiz islahatların və xarici investorlar tərəfindən Azərbaycana göstərilən etibarın əyani nəticəsidir. İkinci
tərəfdən isə, neft sektorunun inkişafı ilə bərabər, iqtisadiyyatın başqa sektorlarına da ciddi diqqət yetirilməsi və
onların inkişafı üçün imkanlar yaradılması 1999-cu ildə xarici investisiyanın özəl sektora daha da çox cəlb
olunmasını təmin etmişdir. Bütün bunlar və maliyyə-kredit sahəsində bizim apardığımız siyasət Azərbaycanda
iqtisadi sabitliyi təmin etmişdir. Son illər Azərbaycanda inflyasiya yoxdur. İstehlak mallarının qiyməti aşağı
düşüb və əhalinin gəliri, maaşları artır. Bir tərəfdən birbaşa dövlət büdcəsindən maliyyələşən sahələrdə işləyən
vətəndaşlarımızın maaşının artması, ikinci tərəfdən isə iqtisadi proseslər, yəni inflyasiyanın olmaması, istehlak
mallarının qiymətinin aşağı düşməsi, xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsi münasibətilə yeni iş yerlərinin
açılması - bunlar hamısı birlikdə vətəndaşlarımızın rifah halının yaxşılaşmasını təmin etmişdir.
Ötən il Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik daha da möhkəmlənmiş, insanların azad, sərbəst, demokratiya
şəraitində rahat yaşaması üçün imkanlar yaradılmışdır.
Dünyada gedən proseslərə nəzər salsaq, xüsusən, bizi əhatə edən dövlətlərin, ölkələrin yaşadığı günlərə və
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orada gedən proseslərə diqqət yetirsək, Azərbaycan üçün daxili ictimai-siyasi sabitliyin nə qədər vacib olması
bir daha öz qiymətini göstərir. Məhz bunun nəticəsində biz son illər ardıcıl olaraq həm iqtisadiyyatımızı inkişaf
etdirə bilirik, həm uğurlu xarici siyasət apara bilirik, həm islahatları həyata keçirə bilirik, həm də insanların
güzəranını yaxşılaşdıra bilirik. Bu baxımdan, neft strategiyasının əməli nəticələri və nəhayət, xam neftin ixracı
üçün əsas neft kəməri - Bakı-Ceyhan neft kəmərinin inşası haqqında sazişlərin imzalanması 1999-cu ilin ən
əlamətdar hadisələrindəndir.
Hüquqi islahatlar, demokratiyanın inkişafı, insan haqlarının qorunması - bunlar hamısı həm dövlətin, həm
hökumətin, həm də cəmiyyətin diqqət mərkəzində olubdur. Bu baxımdan, hesab edirəm ki, keçirilmiş bələdiyyə
seçkiləri və onların nəticələri 1999-cu ilin ən əlamətdar hadisəsidir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yerli
özünüidarəetmə orqanları yaranır. Onların yaranması üçün seçkilər keçirildi. Artıq bu orqanlar yaranıb, fəaliyyət
göstərəcəklər. Bu da Azərbaycanın hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu prosesinin böyük bir hissəsidir və
bizim bu yola sadiq olduğumuza daha bir nümunədir.
Təbiidir ki, bütün bu nailiyyətlərlə yanaşı, bizim həyatımızda problemlər də, çətinliklər də mövcuddur.
Vətəndaşlarımızın böyük bir hissəsi çətin maddi şəraitdə yaşayır, işsizlik, bir çox başqa problemlər vardır.
Dövlət, hökumət orqanlarının işində qüsurlar, çatışmazlıqlar, nöqsanlar mövcuddur. Bunlar hamısı birlikdə həm dövlət orqanlarında, həm də cəmiyyətdə mənfi halların mövcud olması, təbiidir ki, bizi narahat edir və əldə
etdiyimiz nailiyyətlərə müəyyən kölgə salır.
Azərbaycanın ən böyük problemi olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi
sahəsində də 1999-cu ildə dəyərli işlər görülübdür. ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü bütün Avropa üçün, bəlkə də
dünya üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün 1999-cu ilin ən tarixi hadisəsidir. Zirvə görüşündə Avropada sülhün,
təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın təmin edilməsi üçün çox əhəmiyyətli qərarlar qəbul olundu. Azərbaycan bu
qərarların qəbul olunmasında fəal iştirak edibdir, Azərbaycan öz xidmətlərini göstəribdir. Ancaq İstanbul zirvə
görüşü Azərbaycan üçün daha da çox əlamətdar olubdur. Ona görə ki, məhz İstanbulda, noyabrın 18-də,
"Çırağan" sarayında beş il ərzində hazırladığımız Bakı-Ceyhan neft kəməri layihəsi haqqında müqavilələr,
sənədlər imzalandı. Deyə bilərəm ki, bəlkə də son onilliklərdə bu səviyyədə, bu tərkibdə, buna bənzər
müqavilələr imzalanmamışdı. Həm bu boru kəmərinin tikintisində iştirak edən dövlətlərin, həm də Amerika
Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçılarının hamısının birlikdə bu qərarları imzalaması bir tərəfdən, Bakı-Ceyhan
neft kəmərinin nə qədər böyük beynəlxalq əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir, ikinci tərəfdən, onun etibarlı
həyata keçirilməsi üçün zəmanət verir.
Beləliklə, biz 1999-cu ildən məmnuniyyət hissi ilə ayrılırıq. Mən deyə bilərəm ki, biz 1999-cu illə
vidalaşarkən bu ilə minnətdarlığımızı bildirməliyik.
2000-ci il bütün dünya xalqları üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki 2000-ci il XX əsrin, ikinci
minilliyin son ilidir. Biz tarixi dəyişmənin qovşağındayıq. Hər bir insan üçün belə dövrü yaşamaq çox fərəhlidir.
Azərbaycanın bugünkü vətəndaşları məhz bu dövrü yaşayırlar və böyük ümidlərlə yaşayırlar. Ümid edirəm ki,
2000-ci il Azərbaycan üçün daha da uğurlu olacaqdır. Biz tutduğumuz yolla 2000-ci ildə də gedəcəyik, ardıcıl
surətdə gedəcəyik. Bizim siyasətimiz dəyişməyəcəkdir. Yəni Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesi davam edəcək, demokratiya inkişaf edəcək, insan haqları qorunacaq, mətbuat, fikir azadlığı
təmin ediləcək, demokratiyanın bütün tələbləri və prinsipləri Azərbaycanda həyata keçiriləcəkdir. Bu yol bizim
tutduğumuz yoldur və biz bu yoldan heç bir yana dönməyəcəyik. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin daha da
möhkəmlənməsi, inkişaf etdirilməsi bizim qarşımızda duran əsas vəzifədir. Güman edirəm ki, biz artıq buna
qadirik.
2000-ci ildə iqtisadiyyatımız daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir. Biz artıq son illər buna əsas yaratmışıq.
Vaxtında uğurla qəbul etdiyimiz dövlət büdcəsi və həyata keçirdiyimiz islahatlar, xarici şirkətlərlə görülən işlər
və onların əməli surətdə həyata keçirilməsi 2000-ci ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatının daha da sürətlə inkişaf
etməsini təmin edəcəkdir. Təbiidir ki, bunlar hamısı vətəndaşlarımız üçündür, onların rifah halının
yaxşılaşdırılması, onlara daha da yaxşı həyat tərzi yaratmaq üçündür. Bu, bütün işlərimizin məğzidir, yəni bizim
əsas məqsədimizdir, həyatımızın mənasıdır. Biz bunu edəcəyik. Biz buna nail olacağıq.
2000-ci ildə Azərbaycanın həyatında qarşıda duran ən mühüm vəzifələrdən biri parlament seçkilərinin,
yəni Milli Məclisə növbəti seçkilərin keçirilməsidir. Bildiyiniz kimi, 1995-ci ildə seçilmiş Milli Məclisin
səlahiyyətləri 2000-ci ilin payızında bitir. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edə bilərəm ki, 1995-ci ildə ümumxalq
səsverməsi ilə qəbul olunmuş ilk milli konstitusiyamız bu beş il müddətində Azərbaycanın həyatında baş vermiş
müsbət dəyişikliklərin əsasını təşkil etmişdir. Biz bundan sonra da işlərimizi konstitusiyanın tələblərinə uyğun
olaraq görəcəyik, konstitusiyanın müddəalarını həyata keçirəcəyik. Vətəndaşlarımızın konstitusiyada verilmiş
hüquqlarının təmin olunması üçün daha da əzmlə çalışacağıq. Bu baxımdan Azərbaycanda demokratiyanı daha
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da irəliyə aparmaq, inkişaf etdirmək üçün yeni parlament seçkiləri, Milli Məclis seçkiləri xüsusi yer tutur. Biz
buna yaxşı hazırlaşmalıyıq. Yəni seçki qanunu hazırlanmalı və qəbul olunmalıdır, başqa lazımi tədbirlər
vaxtında həyata keçirilməlidir. Bunlar hamısı seçkilərin keçən seçkilərə nisbətən daha da uğurla, demokratik
şəraitdə, azadlıq, sərbəstlik şəraitində keçirilməsini təmin etmək üçündür. Mən hesab edirəm, bizim dövlətimiz,
cəmiyyətimiz artıq elə bir səviyyədədir ki, biz bu vəzifəni yerinə yetirə biləcəyik. İslahatlar davam edəcəkdir.
Biz hüquq islahatları haqqında bir neçə qanun qəbul etmişik. Onların həyata keçirilməsi müəyyən qədər
gecikibdir. 2000-ci il hüquq islahatlarının, yəni məhkəmə islahatlarının həyata keçirilməsində çox böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Qəbul edilmiş qanunların hamısı tətbiq olunmalı, həyata keçirilməlidir. Bunlar hamısı həm
demokratiyanı inkişaf etdirəcək, həm dövləti möhkəmləndirəcək, həm də vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını
təmin edəcəkdir. Biz bunların hamısını etməliyik və edəcəyik. Biz 2000-ci ildə nöqsanların, qüsurların aradan
götürülməsi ilə gərək ciddi məşğul olaq. Təəssüf ki, bu nöqsanların içərisində dövlət məmurlarının, yüksək
vəzifəli şəxslərin vəzifələrindən sui-istifadə etməsi, qanun pozuntularına yol verməsi bizim hamımıza böyük
zərər gətirir. Cəmiyyətdə, ölkədə apardığımız mübarizəyə baxmayaraq, korrupsiya, rüşvətxorluq hələ
mövcuddur. Bu, həm dövlət işinin uğurla aparılmasına böyük əngəllər yaradır, həm Azərbaycanın sərbəst
iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinə maneçilik törədir, həm də insanlara, vətəndaşlara əziyyət verir, onların
hüquqlarına toxunur. Ona görə də həm dövlət, hökumət tərəfindən, həm də vətəndaşlar tərəfindən qanunqaydalara riayət etmək, nöqsanların aradan götürülməsi uğrunda ciddi mübarizə aparmaq, korrupsiyanın aradan
qaldırılması üçün yeni ciddi tədbirlər görmək həm dövlətin, hökumətin, həm də cəmiyyətin əsas vəzifələrindən
biridir. Ümid edirəm ki, biz bu vəzifənin həyata keçirilməsində də irəliləməyə nail olacağıq.
İctimai-siyasi sabitlik qorunub saxlanılmalıdır. Bu, əsas şərtdir. Çünki ölkəmizin apardığı daxili və xarici
siyasət heç də hər yerdə birmənalı, yaxud da müsbət qəbul olunmur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə
Azərbaycanın milli mənafelərini müdafiə etmək, qoruyub saxlamaq məqsədi daşıyır. Biz öz dövlətimizin
siyasətini aparırıq. Təbiidir ki, dünyada gedən prosesləri də nəzərə alırıq, ətrafımızda gedən prosesləri də nəzərə
alırıq. Ancaq belə müstəqil siyasəti həyata keçirmək heç də asan deyildir. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın
müstəqil, ardıcıl xarici siyasəti 2000-ci ildə davam etməlidir. Bu, bizim müstəqilliyimizin daha da
möhkəmlənməsinə kömək edəcək və beynəlxalq aləmdə ölkəmizin hörmətinin artmasını təmin edəcəkdir.
İctimai-siyasi sabitliyin təmin olunması uğurlu xarici siyasət aparmaq üçün əsasdır. Amma eyni zamanda
ölkəmizdə vətəndaş sülhünün, vətəndaş birliyinin təmin olunması üçün də çox vacib əsasdır. Bizim
cəmiyyətimiz artıq irəliyə gedib, inkişaf edibdir. Cəmiyyətdə müxtəlif fikirli qüvvələr, siyasi partiyalar, ictimai
təşkilatlar var. Bunlar hamısı təbii hallardır.
Ancaq həm Azərbaycanın daxili vəziyyəti üçün, həm də xarici siyasəti üçün gərək hamı xalqımızın
ümummilli mənafeyinə xidmət etsin. Mən istərdim ki, 2000-ci il Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı
üçün böyük bir mərhələ olsun. Mən istərdim ki, 2000-ci il xalqımızda birliyin, həmrəyliyin daha da
yüksəlməsini təmin etsin. Vətəndaş birliyi, vətəndaş həmrəyliyi - bu, bizim üçün çox vacibdir. Azərbaycanın
Prezidenti kimi mən bu yolda bundan sonra da əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm.
2000-ci il bizim ölkə üçün böyük dönüş ili olmalıdır. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll
olunması yolunda indiyə qədər aparılan işlər onu göstərir ki, biz sülhə yaxınlaşırıq.
Mən ümid edirəm ki, 1999-cu il bunun üçün son il olacaqdır. Yəni sülh əldə etmək, bu vəziyyətdən
çıxmaq üçün son il olacaqdır. Görülən işlər onu göstərir ki, 2000-ci ildə biz Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail ola bilərik, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsinə nail ola
bilərik, yerindən- yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızın öz evinə, doğma torpağına qayıtmasına nail ola
bilərik, sülhün yaranmasına nail ola bilərik.
Sülh hər bir ölkə üçün lazımdır. Bizim ölkə üçün xüsusən lazımdır. Çünki 1988-ci ildən bəri Azərbaycan
xalqının keçdiyi ağır, çətin və faciəli həyat onu göstərir ki, biz sülhə nail olmalıyıq, ərazi bütövlüyümüzü təmin
etməliyik, işğal olunmuş torpaqları azad etməliyik. Bunun üçün əsas yaranır. Ümidvaram ki, işğal olunmuş
torpaqlardan didərgin düşmüş soydaşlarımız 2000-ci ildə öz doğma torpaqlarına qayıda biləcəklər.
Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda sülhün yaranması, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, o cümlədən Qafqazda
sülhün yaranması bütün ətraf dövlətlər üçün lazımdır. Azərbaycan üçün də çox lazımdır. Biz bu sahədə öz
xidmətlərimizi göstərmişik və bundan sonra da göstərəcəyik. Bir sözlə, mən 2000-ci ilə böyük nikbinliklə
baxıram. İnanıram ki, biz 2000-ci ildə yeni-yeni uğurların şahidi olacağıq.
Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günüdür. Bu, bizim üçün çox əziz gündür. Çünki indi
dünyada azərbaycanlıların müstəqil dövləti var - Azərbaycan Respublikası, müstəqil Azərbaycan. Ancaq dünya
azərbaycanlılarının hamısının həmrəy olmasına da ehtiyac çoxdur. Mən bu gün, bu bayram günü, 2000-ci il
ərəfəsində bütün dünya azərbaycanlılarına daha da çox həmrəylik, dostluq, mehribanlıq arzulayıram.
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Müstəqil Azərbaycan dövləti dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılara öz hörmət, ehtiramını bildirir və
hər bir azərbaycanlının rahat, firavan yaşamasını arzu edir.
Əziz dostlar, 2000-ci ili biz hamımız böyük həvəslə qarşılayırıq. Bu münasibətlə sizə hörmət və
ehtiramımı bildirirəm. Yeni il bayramı münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm!
Bayram təbriklərimi ilk növbədə Azərbaycanın torpaqlarının keşiyində duran əsgərlərimizə, zabitlərimizə
- ordumuza, silahlı qüvvələrimizə göndərirəm. Onların işi hamıdan ağır və çətindir, amma eyni zamanda hər bir
işdən şərəflidir.
Bayram təbriklərimi ağır vəziyyətdə yaşayan, köçkün vəziyyətində, qaçqın vəziyyətində yaşayan
soydaşlarıma göndərirəm. Bir daha əmin edirəm ki, belə ağır vəziyyətdə yaşamağınız sona çatacaqdır. Ümid
edirəm ki, siz 2000-ci ildən sonra 2001-ci ili öz doğma torpaqlarınızda qarşılayacaqsınız.
Şəhid ailələrini, Qarabağ müharibəsi əlillərini xüsusi təbrik edirəm və onlara öz hörmət-ehtiramımı
bildirirəm. Biz onlara həmişə qayğı və diqqət göstərmişik və bundan sonra da göstərəcəyik.
Azərbaycan xalqına, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına 2000-ci ildə yeni uğurlar arzulayıram. Bayramınız
mübarək olsun!
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