Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Nitqləri, çıxışları, bəyanatları, müsahibələri
2007-ci il
➢ Fransanın "Fiqaro" qəzetinə müsahibə
(Bakı şəhəri, 23 yanvar 2007-ci il)
➢ Davos forumu çərçivəsində "Enerji-2007: neft siyasətinin yeni erası" mövzusunda
keçirilmiş iclasda çıxış
(Davos şəhəri, 25 yanvar 2007-ci il)
➢ Parisdə Fransa Respublikasının Prezidenti Jak Şirakın adından
Respublikası Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş dövlət qəbulunda nitq
(Paris şəhəri, 29 yanvar 2007-ci il)

Azərbaycan

➢ Paris şəhər meriyasında Fransa ictimaiyyətinin və diplomatik korpusun nümayəndələri
ilə keçirilmiş görüşdə nitq
(Paris şəhəri, 30 yanvar 2007-ci il)
➢ Parisdə Fransa Senatı sədrinin adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verilmiş
ziyafətdə nitq
(Paris şəhəri, 30 yanvar 2007-ci il)
➢ Fransanın Nord-Pa-De-Kale regionunun işgüzar adamları ilə görüşdə nitq
(Lill şəhəri, 31 yanvar 2007-ci il)
➢ Nord-Pa-De-Kale regionunun prefekti adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
verilmiş naharda çıxış
(Lill şəhəri, 31 yanvar 2007- ci il)
➢ Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli regional əməkdaşlıq sammiti sənədlərinin
imzalanması mərasimində bəyanat
(Tbilisi şəhəri,7 fevral 2007-ci il)
➢ Tbilisi beynəlxalq hava limanının açılış mərasimində nitq
(Tbilisi şəhəri, 7 fevral 2007-ci il)
➢ Berlində Almaniya Kansleri Angela Merkel ilə birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Berlin şəhəri, 14 fevral 2007-ci il)
➢ Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətlərinin sədrləri ilə görüşdə giriş nitqi
(Berlin şəhəri, 15 fevral 2007-ci il)
➢ Berlində Almaniya şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşdə çıxış
(Berlin şəhəri, 15 fevral 2007-ci il)
➢ Berlində Almaniyanın Konrad Adenauer Fondu tərəfindən təşkil olunmuş "Azərbaycan
XXI əsrdə - inkişaf və perspektivlər" mövzusunda tədbirdə nitq
(Berlin şəhəri, 15 fevral 2007-ci il)
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➢ Berlində Almaniyanın "Deutsche welle" teleradio kanalına müsahibə
(Berlin şəhəri, 15 fevral 2007-ci il)
➢ Berlində Azərbaycan-Almaniya biznes forumunda nitq
(Berlin şəhəri, 16 fevral 2007-ci il)
➢ Bakıda dünya Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin ı forumunda nitq
(Bakı şəhəri, 9 mart 2007-ci il)
➢ Bakıda Türkiyə səfirliyinin yeni binasının açılış mərasimində nitq
(Bakı şəhəri, 9 mart 2007-ci il)
➢ Bakıda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin adından dünya Azərbaycan və Türk
diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I Forumu iştirakçılarının şərəfinə verilmiş rəsmi
ziyafətdə nitq
(Bakı şəhəri, 9 mart 2007-ci il)
➢ Düşənbədə azərbaycan-Tacikistan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət
başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Düşənbə şəhəri, 15 mart 2007-ci il)
➢ Düşənbədə Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmonovun
Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq
(Düşənbə şəhəri, 15 mart 2007-ci il)

adından

Azərbaycan

➢ Moskvada Mstislav Rostropoviçin 80 illiyi şərəfinə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin
tərəfindən dövlət Kreml sarayında təşkil olunmuş rəsmi qəbulda çıxış
(Moskva şəhəri, 27 mart 2007-ci il)
➢ Bakıda Azərbaycan və Polşa prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 30 mart 2007-ci il)
➢ Bakıda Polşa Respublikasının Prezidenti Lex Kaçinskinin şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi
qəbulda nitq
(Bakı şəhəri, 30 mart 2007-ci il)
➢ Koreyanın "Joong ang libo" qəzetinin müxbiri yu çu çona müsahibə
(Bakı şəhəri, 16 aprel 2007-ci il)
➢ Seulda Azərbaycan-Koreya sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət
başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Seul şəhəri, 23 aprel 2007-ci il)
➢ Seulda Koreya Respublikasının Prezidenti Ro Mu Hyunun adından azərbaycan
Respublikası prezidentinin şərəfinə verilmiş dövlət naharında nitq
(Seul şəhəri, 23 aprel 2007-ci il)
➢ Seulda Azərbaycan-Cənubi Koreya biznes forumunda nitq
(Seul şəhəri, 24 aprel 2007-ci il)
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➢ Seulda Azərbaycan Respublikası Prezidentinə Kyunq He Universitetinin fəxri doktoru
adı verilməsinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitq
(Seul şəhəri, 24 aprel 2007-ci il)
➢ Koreyanın Pusan şəhərinin meri Hu Nam Çakın Adından Azərbaycan Prezidentinin
şərəfinə verilmiş ziyafətdə çıxış
(Pusan şəhəri, 24 aprel 2007-ci il)
➢ Bakıda Dağıstan Respublikasının Prezidenti Muxu Əliyevin şərəfinə
ziyafətdə çıxış
(Bakı şəhəri, 30 aprel 2007-ci il)

təşkil olunmuş

➢ Bakıda Azərbaycan-belarus sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət
başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 2 may 2007-ci il)
➢ Bakıda Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun şərəfinə təşkil
olunmuş rəsmi qəbulda nitq
(Bakı şəhəri, 2 may 2007-ci il)
➢ Qahirədə Azərbaycan səfirliyinin yeni binasının açılış mərasimində çıxış
(Qahirə şəhəri, 6 may 2007-ci il)
➢ Qahirədə Ərəb Dövlətləri Cəmiyyətinin üzvü olan ölkələrin səfirləri ilə görüşdə çıxış
(Qahirə şəhəri, 7 may 2007-ci il)
➢ Qahirədə Ərəb Dövlətləri Cəmiyyətinin üzvü olan ölkələrin səfirləri ilə görüşdən sonra
yerli və xarici kivlərin nümayəndələri üçün mətbuat konfransı
(Qahirə şəhəri, 7 may 2007-ci il)
➢ Misirin Mena agentliyinə müsahibə
(Qahirə şəhəri, 7 may 2007-ci il)
➢ Krakovda Enerji Sammiti başa çatdıqdan sonra Azərbaycan, Polşa, Gürcüstan, Ukrayna
və Litvanın dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransında çıxış
(Krakov şəhəri, 11 may 2007-ci il)
➢ Tbilisidə Heydər Əliyevin büstünün təntənəli açılış mərasimində nitq
(Tbilisi şəhəri, 12 may 2007-ci il)
➢ Fransanın "La lettre diplomatigue" jurnalına müsahibə
(18 may 2007- ci il)
➢ Bakıda "Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası-2007" XIV Beynəlxalq sərgi və
konfransın açılış mərasimində nitq
(Bakı şəhəri, 5 iyun 2007-ci il)
➢ Yaponiyanın "Nikkey" ("Nihon keydzay şimbun") qəzetinin müxbirinə müsahibə
(Bakı şəhəri, 13 iyun 2007-ci il)
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➢ Bakıda demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat – GUAM ölkələri
başçılarının 2-ci Zirvə görüşünün açılışında giriş nitqi
(Bakı şəhəri, 19 iyun 2007-ci il)

dövlət

➢ Bakıda demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat – GUAM ölkələri dövlət
başçılarının 2-ci Zirvə görüşünün açılışında yekun nitqi
(Bakı şəhəri, 19 iyun 2007-ci il)
➢ Bakıda GUAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının birgə mətbuat
konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 19 iyun 2007-ci il)
➢ İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15 illiyinə həsr olunmuş Zirvə
görüşündə çıxış
(İstanbul şəhəri, 25 iyun 2007-ci il)
➢ İstanbulda "Şərq Qərblə qarşılaşır: enerji təhlükəsizliyində yeni hüdudlar" mövzusunda
10-cu illik konfransda çıxış
(İstanbul şəhəri, 26 iyun 2007-ci il)
➢ Əmmanda Azərbaycan Prezidentinə İordaniya Universitetinin siyasi elmlər üzrə fəxri
doktoru adı verilməsi münasibətilə keçirilmiş mərasimdə nitq
(Əmman şəhəri, 29 iyul 2007-ci il)
➢ Əmmanda şəhərin küçələrindən birinə "Heydər Əliyev prospekti" adı verilməsinə həsr
olunmuş mərasimdə çıxış
(Əmman şəhəri, 29 iyul 2007-ci il)
➢ Astanada Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransında
bəyanat
(Astana şəhəri, 7 avqust 2007-ci il)
➢ Qazaxıstan və Azərbaycan Respublikaları arasında imzalanmış birgə bəyannamə
(Astana şəhəri, 7 avqust 2007-ci il)
➢ Astanada Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevin adından
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq
(Astana şəhəri, 7 avqust 2007- ci il)
➢ Bakıda Tacikistan-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət
başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 13 avqust 2007-ci il)
➢ Bakıda Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emoməli Rəhmonun şərəfinə təşkil edilmiş
rəsmi qəbulda nitq
(Bakı şəhəri, 13 avqust 2007-ci il)
➢ Bakıda İran-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması
başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat

mərasimindən

sonra

dövlət
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(Bakı şəhəri, 21 avqust 2007-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası Prezidentlərinin birgə bəyanatı
(Bakı şəhəri, 21 avqust 2007-ci il)
➢ Bakıda İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinejadın şərəfinə təşkil
edilmiş rəsmi qəbulda nitq
(Bakı şəhəri, 21 avqust 2077-ci il)
➢ Litvanın "Verslo zinios"/"Business news"/ qəzetinə və /"Verslo klase"/ "Business class"
jurnalına müsahibə
(Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2007-ci il)
➢ Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində doğma torpaqlarından didərgin
düşmüş soydaşlarımızın problemlərinə dair müşavirədə giriş nitqi
(Bakı şəhəri, 4 sentyabr 2007-ci il)
➢ Vilnüsdə Azərbaycan-Litva sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət
başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Vilnüs şəhəri, 13 sentyabr 2007-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası və Litva Respublikası
münasibətlərinin inkişafı haqqında birgə bəyannaməsi
(Vilnüs şəhəri, 13 sentyabr 2007-ci il)

prezidentlərinin

tərəfdaşlıq

➢ Vilnüsdə Azərbaycan-Litva biznes forumunda çıxış
(Vilnüs şəhəri, 13 sentyabr 2007-ci il)
➢ Vilnüsdə Litva Prezidenti Valdas Adamkusun adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
verilmiş rəsmi qəbulda nitq
(Vilnüs şəhəri, 13 sentyabr 2007-ci il)
➢ Palanqada azərbaycan Prezidentinin Litvaya rəsmi səfərinin yekunlarına dair mətbuat
üçün bəyanat
(Palanqa şəhəri, 14 sentyabr 2007-ci il)
➢ Buxarestdə Heydər Əliyev adına Xiyabanın rəsmi açılış mərasimində çıxış
(Buxarest şəhəri, 24 sentyabr 2007-ci il)
➢ Bakıda Azərbaycan-Xorvatiya sənədlərinin imzalanması mərasimindən
başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2007-ci il)

sonra dövlət

➢ Bakıda Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiçin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi
qəbulda nitq
(Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2007-ci il)
➢ Bakıda Azərbaycan-Xorvatiya biznes forumunda çıxış
(Bakı şəhəri, 3 oktyabr 2007-ci il)
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➢ Vilnüsdə GUAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının bu təşkilatın 10 illiyinə həsr
olunmuş zirvə görüşündə giriş nitqi
(Vilnüs şəhəri, 10 oktyabr 2007-ci il)
➢ Vilnüsdə energetika sahəsində təhlükəsizlik məsələlərinə həsr edilmiş "Məsul tərəfdaşlar
üçün məsul energetika" mövzusunda konfransda bəyanat
(Vilnüs şəhəri, 10 oktyabr 2007-ci il)
➢ 2007-ci il 10 oktyabr tarixli Vilnüs Enerji Təhlükəsizliyi konfransı prezidentlərin
kommunikesi
(Vilnüs şəhəri, 10 oktyabr 2007-ci il)
➢ "Vilnüs Enerji Təhlükəsizliyi konfransı 2007: məsul tərəfdaşlar üçün məsul energetika"
mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxış
(Vilnüs şəhəri, 11 oktyabr 2007-ci il)
➢ Tehranda Xəzəryanı dövlət başçılarının ikinci Zirvə toplantısında çıxış
(Tehran şəhəri, 16 oktyabr 2007-ci il)
➢ Bakıda Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət
başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 6 noyabr 2007-ci il)
➢ Bakıda Türkiyə Respublikasının Prezidenti Abdullah Gülün şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi
ziyafətdə nitq
(Bakı şəhəri, 6 noyabr 2007-ci il)
➢ Bakı Biznes Mərkəzində Azərbaycan və Türkiyə iş adamlarının biznes forumunda çıxış
(Bakı şəhəri, 7 noyabr 2007-ci il)
➢ Bakıda Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI Dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayının
rəsmi açılış mərasimində nitq
(Bakı şəhəri, 17 noyabr 2007-ci il)
➢ Ədirnə şəhərində Türkiyə-Yunanıstan qaz kəmərinin açılış mərasimində nitq
(Ədirnə şəhəri, 18 noyabr 2007-ci il)
➢ Tetri-Skaro rayonunda - Marabda stansiyasında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
Gürcüstan hissəsinin təməl qoyulmasına həsr olunmuş mərasimdə nitq
(Tetri-Skaro rayonu, 21 noyabr 2007-ci il)
➢ Moldovanın "Kanal-4" televiziyasına müsahibə
(Bakı şəhəri, 19 dekabr 2007-ci il)

6

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

FRANSANIN "FİQARO" QƏZETİNƏ
MÜSAHİBƏ
Bakı şəhəri,
23 yanvar 2007-ci il
- İcazənizlə, söhbətimizə neft və qaz məsələsindən başlayım və belə bir sual verim: ötən yay BakıTbilisi-Ceyhan boru kəmərinin istismara verildiyini və bu il qaz boru kəmərinin işə düşməsini nəzərə
alaraq, Sizin fikrinizcə, neft və qaz idxalında mənbələrin müxtəlifləşdirilməsində Azərbaycan Avropaya
hansı köməyi göstərə bilər?
- Neft və qaz layihələrimizi başladığımız zaman biz, əlbəttə ki, Avropa bazarlarındakı enerji məsələsi ilə
bağlı bu cür vəziyyətin yaranacağını bilmirdik. Buna görə də, artıq çəkilmiş neft və qaz boru kəmərləri nəinki
bizim öz tələbatlarımızın, həm də dünya bazarlarına etibarlı çıxışın təmin edilməsinə yönəlibdir. Çünki əvvəllər
Azərbaycanın dünya bazarlarına birbaşa çıxışı olmayıb və bu boru kəmərinin tikintisi zəruri xarakter almışdır.
Neft və qaz boru kəmərləri artıq çəkilibdir. Bakıdan Ceyhana çəkilmiş boru kəməri artıq istifadə olunur və
onunla nəql edilən neftin həcmi artmaqdadır. Bu il biz gündə təqribən bir milyon barrel neft hasil edəcəyik.
Türkiyəyə və oradan Yunanıstan vasitəsilə Avropaya çıxışı təmin edən qaz boru kəməri də artıq çəkilib və biz
bir trilyon kubmetr təbii qaz ehtiyatı olan nəhəng "Şahdəniz" yatağında hasilat əməliyyatlarını başlamalıyıq.
Ümid edirik ki, hasilat yaxın vaxtlarda başlayacaqdır.
Belə oldu ki, boru kəmərləri tikintisinin başa çatması Avropada enerji təhlükəsizliyinin gündəliyə
çıxması ilə üst-üstə düşdü. Bu, böyük və müsbət hadisə oldu. Ona görə də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında olan münasibətlərdə artıq bu müddəa var və ötən ilin noyabr ayında Brüsseldə Azərbaycan ilə Avropa
İttifaqı arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. Hazırda biz Avropa
ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın yeni sahəsinə qədəm qoyuruq. Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır və bu günə
qədər beynəlxalq şirkətlər ilə həyata keçirdiyimiz enerji layihələri çox uğurlu olmuşdur. Biz məsuliyyətli
tərəfdaşıq və Avropanın enerji bazarında etibarlı təchizat mənbəyinə çevriləcəyik.
- Əvvəlcə Ukrayna, sonra isə Gürcüstan və indi isə Azərbaycanla neft və qaz qiymətləri
mübahisəsindən sonra Sizin Rusiya ilə münasibətləriniz necədir? Siz bu sahədə tam mənada
müstəqilsinizmi?
- Bəli, biz müstəqilik. Amma bununla belə, son dörd-beş il ərzində biz Rusiya ilə çox fəal əməkdaşlıq
etmişik. Biz əvvəlki vaxtda Rusiyadan qaz alırdıq və öz qaz hasilatımız tələbatımızı tam ödəmədiyinə görə,
həmin qazı elektrik stansiyalarında istifadə edirdik. Biz öz tələbatımızın yarısı həcmində qaz hasil edirik. Buna
görə də daha səmərəli iqtisadi dividendləri əldə etmək üçün və bundan əlavə, elektrik stansiyaları üçün ekoloji
cəhətdən daha təmiz enerji daşıyıcısını istifadə etmək məqsədi ilə biz Rusiyadan min kubmetri 110 ABŞ
dollarına 4,5 milyard kubmetr həcmində qaz alırdıq. Bu qiymət təqribən digər keçmiş Sovet İttifaqı
respublikalarına da tətbiq olunurdu. Bu il onlar Azərbaycan üçün min kubmetrin qiymətini 235 dollara
qaldırmışdılar. Biz bundan birmənalı şəkildə imtina etdik. Biz Rusiya vasitəsilə nəql etdiyimiz neftimizi elektrik
stansiyalarını təchiz edəcək yanacağa çevirmək üçün onu neft emalı zavodlarına yönəltdik. Beləliklə,
"Qazprom"la qaz əməkdaşlığımız bitdi. Biz bundan əziyyət çəkmirik. Əlbəttə ki, biz bu əməkdaşlığı qəbul oluna
biləcək qiymətlə davam etdirmək istədik, lakin onun olduqca yüksək və qeyri-faydalı olmasını gördükdə, razılıq
vermədik.
- Sizin fikrinizcə, Rusiya enerji daşıyıcılarını öz təsirini gücləndirmək üçün vasitə hesab edirmi?
- Bunu şərh etmək çətindir. Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərimizə gəldikdə, deyə bilərəm ki, bu,
olduqca müsbət istiqamətdə inkişaf etmişdir və indi də inkişaf edir. Bizim bir çox ümumi layihələrimiz var və
hesab etmirik ki, Azərbaycan üçün qazın qiymətinin qaldırılmasında siyasi məna var idi. Biz öz tələbatlarını
ödəyən və böyük həcmdə enerji daşıyıcıları hasil edən ölkəyik. Ötən il ölkəmiz 30 milyon tondan çox neft hasil
etmişdir.
- Gəlin, digər qonşunuz haqqında danışaq. Söhbət İrandan gedir. Son xəbərlərdə bu ölkənin adı
nüvə böhranı ilə bağlanılır. Siz müəyyən hərbi əməliyyatların keçirilməsi ehtimalından narahatsınızmı?
ABŞ və ya İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirməyə cəhd edə bilər. Bu, Sizi narahat edirmi?
- Biz mövcud və potensial münaqişələrin olduğu bir regionda yaşayırıq. Ona görə biz region üçün
təhdidləri minimal səviyyəyə endirməyə çalışmalıyıq. Regionun hər bir ölkəsi baş verə biləcək hərbi
əməliyyatlardan əziyyət çəkəcəkdir. Bu, region üçün böyük fəlakət olardı. Biz hesab edirik ki, əməkdaşlıq və
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danışıqlar həll olunmamış məsələlərin aradan qaldırılması və ümumi həll variantının tapılmasında ən münasib
yoldur.
- Zənnimcə, mən bu sualı ötən dəfə Sizə vermişdim, əgər İrana qarşı hərbi əməliyyatlar
keçirilərsə, onda Azərbaycanın mövqeyi necə olacaqdır? Siz ərazinizdən uçuşlara icazə verərsiniz,
yoxsa?..
- Biz heç vaxt elə bir addım atmarıq ki, qonşulara ziyan dəysin. İran qonşumuzdur və bizim çox yaxşı
münasibətlərimiz var. İranda milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. Bu, təqribən 30 milyon insandır. Bizim
hökumətlərarası sazişimiz var və orada qeyd edilir ki, ölkələrimizdə bir-birimizə qarşı heç bir addım
atılmayacaqdır və ya bir-birimizə ziyan gətirəcək heç bir tədbir görülməyəcəkdir.
- Lakin bildirilir ki, İran Azərbaycanda müəyyən rol oynamağa çalışır və buradakı islamçı
hərəkatları və partiyaları canlandırmaq istəyir. Bu məsələ narahatlıq doğururmu?
- Xeyr. Biz dünyəvi ölkəyik. Bizim tamamilə fərqli olan idarəçilik strukturumuz var. Dini amil və ya
ekstremizm narahatlıq doğura biləcək məsələ kimi Azərbaycanda mövcud deyildir. Biz nəinki Konstitusiyaya
əsasən, həm də insanların gündəlik həyatı timsalında dünyəvi ölkəyik. Ona görə də, bu, bizim üçün təhlükə, bizi
narahat edə biləcək məsələ deyildir. Azərbaycanda bir çox müxtəlif dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır.
Burada bir çox millətlərin nümayəndələri yaşayır. Biz olduqca yüksək dözümlülük səviyyəsi və bütün ənənələrə
hörmətlə yanaşması ilə seçilən çoxmillətli ölkəyik. Eyni zamanda, ölkəmizdə din dövlətdən ayrıdır.
- Eşitdim ki, Moskvada bir görüş keçirilibdir. Görüş Sizin və Ermənistanın xarici işlər nazirləri
arasında Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı təşkil olunmuşdur. Bu məsələdə irəliləyiş nə yerdədir?
- Əfsuslar olsun ki, hələlik heç bir nəticə yoxdur. Bu, əsasən Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi
ilə bağlıdır. Bu ölkə beynəlxalq hüququn bir çox elementlərini pozur və Azərbaycan torpaqlarını işğal altında
saxlamaqda davam edir. Bu işğal və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyon azərbaycanlı qaçqın-köçkün
vəziyyətinə düşmüşdür. Ərazimizin 20 faizi işğal altındadır. Etnik təmizləmə siyasəti başa çatdırıldıqdan və
nəinki Dağlıq Qarabağın özündən, həm də onun ətrafındakı ərazilərdən sonuncu azərbaycanlı qovulandan sonra,
onlar bu yaxınlarda qondarma konstitusiya ilə bağlı “referendum” keçirmişlər. Bu, tamamilə qanunsuz bir
hərəkət idi. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bunu pislədi. ATƏT, o cümlədən bu təşkilatın Minsk qrupunun
həmsədrləri olan Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Rusiya, habelə Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, İslam Konfransı
Təşkilatı, GUAM, Türkiyə - hamı bu addımı pislədi və bəyan etdilər ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyirlər. Bundan əlavə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınır və
dəstəklənir. Ona görə də Ermənistanın Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparmağa yönəlmiş bütün cəhdləri heç
bir uğur gətirməyəcək və belə cəhdlərin heç bir gələcəyi yoxdur. Onlar, sadəcə, anlamalıdırlar ki, bu, heç vaxt
baş tutmayacaqdır. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə heç vaxt razılıq verməyəcəkdir. Onlara
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində yüksək səviyyəli muxtariyyət təklif olunur.
Bu cür muxtariyyətin nümunələri bir çox ölkələrdə var. Yəni, həmin yerlərdə azlıqlar azlıq kimi yaşayır.
Azlıq olmaq o demək deyil ki, sən yaşadığın ərazini ölkədən qoparmaq hüququna maliksən. Dünyada yaşayan
hər bir azlıq özünə müstəqillik tələb etsə, nələr baş verər? Bu, fəlakət olar. Bir çox ölkələrdə azlıqlar var və
həmin dövlətlər normal yaşayır.
Bizim də təklif etdiyimiz ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycanın hüdudları
çərçivəsində mümkün yüksək muxtariyyət statusuna malik ola bilərlər. Lakin onlar buna razılaşmır. Onlar
beynəlxalq dəstəyə göz dikiblər və bu dəstək də get-gedə azalır. Onlar erməni lobbisinə arxalanırlar. Həmin
lobbi isə ermənilərin müxtəlif ölkələrdəki təcavüzkar hərəkətlərini dəstəkləyir. Lakin bunun yalnız müvəqqəti
təsiri var. Bu gün Ermənistan öz qüdrətini artıran və hər bir baxımdan - iqtisadi, siyasi, hərbi cəhətdən çox
güclənən Azərbaycanla rəqabət apara bilməz. Yaxşısı budur ki, onlar bu gün təqdim olunan təklifləri anlasınlar.
Sabah və yaxud bir ildən sonra təkliflərimiz daha da sərtləşə bilər. Belə olarsa, onlar özlərini daha çətin
vəziyyətə salacaqlar. Bir sözlə, 2006-cı ilin heç bir nəticəsiz başa çatmasının səbəbi Ermənistanın siyasəti ilə
bağlıdır.
Mən Sizə əlavə bir məsələni deyə bilərəm. Prezident Şirak hər iki ölkənin başçısını Fransaya dəvət
edərək, Rambuye qəsrini onların ixtiyarına verdiyi vaxt, Ermənistan Prezidenti danışıqları sonuncu mərhələ
ərəfəsində tərk etmişdir. Biz birinci gün görüşdük və nəzərdə tutulurdu ki, ikinci gün də görüş olacaqdır. Hətta
planlaşdırılırdı ki, Prezident Şirak da sonda bizə qoşulacaqdır. Lakin Ermənistan Prezidenti imtina etdi və
olduqca müəmmalı səbəb gətirərək, danışıqları yarımçıq qoyub getdi. Məhz bu, onların yürütdüyü siyasətin
açıq-aydın təzahürüdür. Onlar məsələni yubandırmaq, vaxt udmaq istəyirlər. Bilmirəm, onlar bunu nəyə
arxalanaraq edirlər? Bununla belə, uğursuz danışıqların ağırlığını bizim üzərimizə atmaq istəyirlər. Lakin bütün
beynəlxalq ictimaiyyət və ATƏT-in Minsk qrupu görür ki, məhz onların siyasəti nəticəsində münaqişənin həlli
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baş tutmur. Beləliklə, vaxt keçdikcə, kimin hansı vəziyyətdə olduğu bəlli olacaqdır. Biz danışıqları daimi apara
bilmərik.
- Azərbaycan tərəfindən bildirilir ki, əgər bu məsələ ATƏT və ya onun Minsk qrupu çərçivəsində
öz həllini tapmasa, onda bəlkə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bununla məşğul olsun?
- Bu, tam Sizin təsvir etdiyiniz kimi deyildir. Biz hazırda hesab etmirik ki, Minsk qrupu hər hansı digər
təşkilat ilə əvəz edilsin. Lakin eyni zamanda düşünürük ki, əgər digər təşkilatlar da bu məsələ ilə məşğul olsa,
bunun faydası ola bilər. Misal üçün, iki il bundan əvvəl Avropa Şurası münaqişə ilə bağlı qətnamə qəbul
etmişdir və orada aydın şəkildə deyilir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edibdir. Bu, həll üçün yeni
əsas yaradan müsbət siyasi bəyanat idi. Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycanla imzaladığı beşillik
proqrama bu məsələ ilə bağlı müddəanı əlavə etmişdir. Avropa İttifaqı ilə imzaladığımız Yeni qonşuluq siyasəti
haqqında sənəddə ölkəmizin ərazi bütövlüyü aydın şəkildə tanınır. Bunlar vacib rol oynayır. Eyni sözləri
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına da şamil etmək olar. Daha sonra, GUAM təşkilatı var. Onun dörd üzvü var və
onların üçündə eyni münaqişə mövcuddur. Onlar bu məsələ ilə bağlı BMT-də təşəbbüs irəli sürmüşlər və bu,
hazırda müzakirə olunmaqdadır. Bu, formatı dəyişmək cəhdi kimi qəbul edilməməlidir, müzakirəni daha da
genişləndirmək səyləri ilə bağlıdır. Təbii ki, Ermənistan buna qarşı çıxır, çünki onlar hesab edirlər ki,
beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişə haqqında nə qədər az məlumatlı olsalar, bu, onların xeyrinə olacaqdır. Onlar
münaqişənin nəticələri ilə bağlı ictimai rəyi çaşdırmağa çalışırlar. Lakin bu, baş tutmur və hamının bu haqda
məlumatı var. Məhz bu səbəbə görə biz məsələnin digər təşkilatlarda da müzakirə etmək təşəbbüsünü irəli
sürmüşük.
- Burada hər hansı beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi məsələsi varmı? Bu,
Ermənistan üçün problem ola bilərmi?
- Mən belə hesab etmirəm. Fikrimcə, əgər onlar bütün qoşunları işğal olunmuş ərazilərdən çıxarsalar,
Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müəyyən müddət beynəlxalq sülhümühafizə
əməliyyatları aparıla bilər. Biz buna etiraz etmirik. Bu, hətta, Ermənistan həmin məsələnin üzərində dayandığı
halda da baş tuta bilər, çünki həmin qüvvələr bizə lazım deyildir. Əgər onlar öz rahatlığını təmin etmək
istəyirlərsə və yaxud münaqişənin yenidən başlanması ehtimalından çəkinirlərsə, onda biz bunu müzakirə edə
bilərik. Lakin bu günə qədər bizim aramızda heç bir beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi
məsələsi olmamışdır. Yəni, özümüz təmas xəttindəyik.
- Əgər bu məsələdə Rusiya, Avropa İttifaqı və ya Birləşmiş Ştatların roluna gəlsək, Sizin
fikrinizcə, hansı tərəf öz təzyiqini artırmalıdır?
- Onların hamısı. Minsk qrupu sizin indicə qeyd etdiyiniz həmsədr ölkələrdən ibarətdir. Onlar vahid
heyət kimi işləyir və bizə yardım etməyə çalışırlar. Rusiya, Fransa və Birləşmiş Ştatların nümayəndələri bizimlə
görüşməyə gəlir, məsələnin həllinə kömək məqsədi ilə Azərbaycana və Ermənistana səfərlər edirlər. Eyni
zamanda, prezidentlər və xarici işlər nazirləri arasında müzakirə olunan məsələləri yekun formaya salmağa
çalışırlar. Biz onları bir qrup kimi dəyərləndiririk və hesab edirik ki, onlardan hər birini fərdi qaydada
qiymətləndirməkdənsə, bu, ən münasib formatdır.
- Siz vaxt meyarının Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən istifadə olunduğunu qeyd etdiniz.
Lakin vaxt məhduddur və bəlkə də, məsələ yubansa, daha pis olar. Siz məsələnin hərbi yolla həllini
nəzərdə tutursunuzmu və Azərbaycanın hərbi baxımdan inkişafını necə görürsünüz?
- Biz mümkün olan həll yollarının heç birini istisna edə bilmərik. 12 illik atəşkəsdən sonra
Azərbaycanın münaqişənin sülh danışıqları əsasında həllinə sadiq olması faktı bizim iradəmizi aydın şəkildə
nümayiş etdirir. Lakin 12 il danışıqlar aparmaq və bu müddət ərzində ərazilərin işğal altında qalmasına dözmək
və heç bir nəticə olmasa da, işğala yenə də sülh yolu ilə son qoymağa çalışmaq, ola bilsin ki, tarixdə ən nadir
hallardan biridir. Gələcəkdə biz bu danışıqları nə qədər aparmalıyıq? Əlavə on iki il də gözləməliyik? Bu, belə
olmayacaqdır. Burada vaxt məhdudiyyəti və səbrin hüdudları var. Ötən illər ərzində, yəni on il bundan əvvəl,
Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı qüvvələrin tarazlığı siyasi əhəmiyyət baxımından müəyyən dərəcədə eyni
idi. Bəlkə də, onlar daha üstün vəziyyətdə idilər, çünki onlarınkı kimi, bizim Qərbdə və digər ölkələrdə güclü
lobbimiz yox idi. Bunu, iqtisadi və hərbi baxımdan da demək olardı.
İndi isə, qüvvələrin tarazlığı dəyişibdir. İqtisadiyyatımız Ermənistanın iqtisadiyyatından təxminən 7
dəfə böyükdür. Bizim təkcə builki hərbi büdcəmiz Ermənistanın bütün dövlət büdcəsinə bərabərdir. 2007-ci il
üçün hərbi xərclərimiz 1 milyard ABŞ dolları səviyyəsində nəzərdə tutulur. Dövlət büdcəmiz 6,5 milyard
dollardır. Ermənistanın büdcəsi isə, yalnız 1 milyard dollardır. Bir sözlə, bu, aydındır.
Bundan əlavə, gələcək üçün iqtisadi perspektivlər də genişdir. Dünya Bankının qənaətinə görə,
Azərbaycan gələn iyirmi il ərzində enerji layihələrindən 140 milyard dollar əldə edəcəkdir. Bu, həddindən artıq
böyük həcmdə maliyyə vəsaitidir. Biz həmin vəsaitləri güclü ölkə qurmaq üçün sərf edirik. İnsanlara daha yaxşı
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əmək haqları, pensiyalar verməyə, iş yerləri və infrastruktur yaratmağa çalışırıq. Lakin eyni zamanda, bir
Prezident kimi mənim üçün və hesab edirəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli bir nömrəli məsələdir. Ölkənin iqtisadi potensialı, siyasi əhəmiyyəti və çəkisi, enerji
sahəsində əməkdaşlığı və sair meyarlar əsasında Azərbaycanın öz məqsədinə çatmaq, yəni torpaqlarını azad
etmək iqtidarında olmasını hesablamaq çətin deyildir. Biz bunu sülh yolu ilə etmək arzusundayıq və
müharibənin yenidən başlanmasını istəmirik. Lakin başqa yol qalmasa, heç nəyi istisna etmək olmaz.
- Bəs, bu cür böyük hərbi büdcə ilə Siz nə edəcəksiniz? Silah alacaqsınızmı?
- Bəli. Biz bir çox silahları alırıq. Yəni bizim müdafiə gücümüzü möhkəmləndirəcək daha çox silahları
almaqdayıq.
- İkitərəfli məsələlərə gəldikdə, Sizin Fransaya dövlət səfərinizin əsas məqsədi nədən ibarətdir?
- Prezident seçildikdən sonra mən bir neçə dəfə Parisdə səfərdə olmuşam. Yeri gəlmişkən deyim ki,
Prezident kimi mənim ilk rəsmi səfərim məhz Fransaya olmuşdur. Bu, seçkilərdən üç ay sonra, 2004-cü ilin
yanvar ayında baş tutdu. Daha sonra mən Fransaya bir neçə dəfə işgüzar səfər etmişəm. Lakin bu dəfə dövlət
səfəri olacaq. Bu, ən yüksək səviyyəli səfərdir və gələcəkdə ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafında çox böyük
rol oynayacaqdır. Mən Prezident Şirakla dəfələrlə görüşmüşəm. Bizim ikitərəfli münasibətlər, regional inkişaf
və təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə dair olduqca səmimi və dostcasına müzakirələrimiz olmuşdur.
İndiki səfər fikir mübadiləsi aparılması üçün əlavə bir imkan olacaqdır.
Ölkələrimiz arasında çox gözəl siyasi əlaqələr var. İqtisadi əməkdaşlıq artır. Fransa şirkətləri
Azərbaycanın müxtəlif sahələrində çox fəaldır. Biz Fransa sənayesinin bir çox məhsullarını, məsələn, milli hava
şirkətimiz üçün "Airbus" təyyarələri alırıq. Bu il "Azərbaycan Hava Yolları" üçün əlavə Fransa təyyarələrinin
alınması ilə bağlı daha bir müqavilə imzalanacaqdır. Vertolyotlar və bir çox digər məhsullar da alınır.
Təbii ki, Azərbaycanın maliyyə resursları artdıqca, biz ticarət münasibətlərimizi daha da genişləndirmək
imkanlarına malik olacağıq. Bizim bir çox infrastruktur və inkişaf layihələrimiz var. Fransa şirkətlərinin yaxşı
nüfuzu və iş keyfiyyəti var və onlar Azərbaycanda daha fəal ola bilər. Əvvəlki səfərlərim zamanı fransız
sahibkarları ilə MEDEF-də iki görüşüm olub və Azərbaycanda gələcək fəaliyyət sahələri müzakirə edilibdir. Bu
görüşlərin çox yaxşı nəticəsi olmuşdur. Onlar ölkəmizə böyük şirkətlər qrupu ilə gəlmiş və müvafiq iş
aparmışlar. Azərbaycanda biznes aparmaq sahəsində böyük imkanlar vardır. Ölkələrimiz və prezidentlər
arasında çox güclü siyasi, dostluq münasibətləri olduğunu da nəzərə alsaq, biznes adamları üçün yaxşı fürsət
yaranıb və bu gün seçim böyükdür.
- Üzr istəyirəm, insan hüquqlarını müdafiə təşkilatları və Avropa Şurası həmişə şikayətlənir ki,
ölkənizdə vəziyyət daha da çətinləşir. Sizin cavabınız necə olardı?
- Mən elə hesab etmirəm ki, onlar bunu deyirlər. Fikrimcə, onlar deyirlər ki, vəziyyət daha da yaxşılaşır.
Sizin məlumatınız artıq köhnəlibdir. Artıq altı ildir ki biz Avropa Şurasına üzv olmuşuq. Həmin təşkilata qəbul
olunmaq məhz Azərbaycanın öz seçimi idi. Biz bunu qəsdən və ya kiminsə təzyiqi altında etməmişik. Təbii ki,
qəbul olunduqda biz üzərimizə öhdəliklər götürmüşük və onları yerinə yetiririk. Həmin öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi, sadəcə, onunla bağlı deyil ki, bunu Avropa Şurası qarşısında etmək lazımdır. Bu, ölkəmizin
inkişafına yardım edir. Buna görə də Avropa Şurasına qəbul olunduqdan sonra Azərbaycanın tənqid edildiyi bir
çox məsələlər aradan qaldırıldı. Biz onları həll etdik. “Siyasi məhbuslar məsələsi” deyilən məsələ öz həllini
tapdı. Ölkəmiz Avropaya daha sıx inteqrasiya edən və daha açıq olan ölkəyə çevrilir. Ona görə də, son illər
ərzində biz o qədər də tənqid yox, müsbət mesajlar alırıq. Tənqidə gəldikdə isə, o, hər zaman var. Demokratiya
baxımından ən inkişaf etmiş ölkələr də bəzən Avropa Şurası tərəfindən tənqid edilir. Bu, normaldır. Tənqid
obyektiv olduqda və bizim inkişafımıza xidmət etdikdə ona çox dözümlü yanaşırıq.
Bundan əlavə, mən sizə deyə bilərəm ki, ötən ilin noyabr ayında Avropa İttifaqı ilə imzalanmış beşillik
proqram siyasi və iqtisadi mövzularla yanaşı, insan hüquqları və demokratik prosesə aid hissəni də özündə əks
etdirir. Bu da bizim seçimimiz idi. Heç kəs bizi bunu imzalamağa məcbur etməmişdir. Bu addımı atdıq, çünki
hesab edirik ki, bizə lazımdır. İndi biz Azərbaycanda olan iqtisadi, siyasi və demokratik meyarları Avropa
İttifaqında olan meyarlara uyğunlaşdırmağa çalışırıq. Bu, bizə lazımdır və belə razılaşmalara gəlməyimizin və
həmin öhdəlikləri götürməyimizin əsas səbəbidir.
Demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz tələbatlarını ödəyən ölkədir, heç kimdən asılı deyilik. Bizim
kadrlarımız və olduqca istedadlı insanlarımız var. Biz önəmli coğrafi məkanda yerləşirik. Ölkəmiz regional
işlərə lazımi dərəcədə inteqrasiya olunubdur. İqtisadi baxımdan öz tələbatlarımızı ödəyirik. Bundan başqa, artıq
başlanmış və gələcəkdə uzun illər, onilliklər ərzində davam etdiriləcək böyük neft və qaz hasilatı ilə biz artıq
lazımınca formalaşmış dövlətik. Bu gün və sabah gücümüz yalnız və yalnız artacaqdır. Buna görə də biz hər
hansı yardıma xüsusi ehtiyac duymuruq. Avratlantik məkana inteqrasiya ilə bağlı siyasətimiz və baxışlarımız,
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sadəcə, onunla bağlı deyil ki, kimsə gəlib bizə yardım etsin və ya problemlərimizi aradan qaldırsın. Bunun
səbəbi ondan ibarətdir ki, biz bu yolu ölkənin gələcəyi üçün düzgün yol kimi qəbul edirik.
İqtisadi, siyasi və insan hüquqları sahələrinin inkişafı – bunlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Ölkədə azad
cəmiyyət olmalıdır. Əgər siz insan hüquqları baxımından dünya xəritəsinə baxsanız, görərsiniz ki, iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə bu hüquqlar daha yaxşı müdafiə olunur. Niyə? Çünki onlar daha inkişaf etmiş
ölkələrdir və orada insanların tələbatları ödənilir. Yoxsul ölkələrdə insanlar bir çox hallarda demokratiya
haqqında düşünmürlər. Onlar özlərinin gündəlik tələbatları haqqında düşünürlər. Ona görə də daha demokratik
cəmiyyətə doğru addım atmaq üçün biz, eyni zamanda, iqtisadiyyatı inkişaf etdirməli və insanlar üçün azad
şəraiti təmin etməliyik. Sahibkarlığı inkişaf etdirməliyik. Tənzimləyici orqanlardan olan şəxslərin müdaxiləsini
məhdudlaşdırmalıyıq. Özəlləşdirməni irəliyə aparmalıyıq. Özəl sektoru inkişaf etdirməliyik. Bu gün
iqtisadiyyatımızın 76 faizini özəl sektor təşkil edir. Bu, irəliyə doğru aparan yoldur. Ona görə də hesab edirəm
ki, demokratik gələcəyə doğru aparan yolda biz irəliləyişə nail olmuşuq.
- Sonuncu sualımı verim. Hazırda Fransada Türkiyənin Avropa İttifaqına qoşulması ilə bağlı
mübahisələr gedir. Əminəm ki, Siz Türkiyənin həmin quruma daxil olmasını istəyirsiniz?
- Bəli. Əlbəttə ki, istəyirik. Bu, düzgün olardı.
- Siz bu ölkənin Avropa İttifaqına daxil olmasını necə əsaslandırardınız?
- İlk növbədə, onu deyim ki, Türkiyənin Avropa İttifaqının üzvü olmağa haqqı var, çünki bu məsələ
uzun illər ərzində müzakirə edilmişdir. Bu yaxınlarda, Türkiyədən xeyli sonra müraciət etmiş ölkələr onun
üzvünə çevrilmişlər. Həmin ölkələrdəki inkişaf səviyyəsi Türkiyənin səviyyəsindən o qədər də fərqlənmir. Ona
görə də, fikrimcə, Türkiyənin Avropa İttifaqında olmağa tam hüququ var. Bu, Türkiyə və Avropa, habelə bütün
region üçün vacibdir. Çünki Türkiyə qəbul olunarsa, bu, o deməkdir ki, Avropa İttifaqının sərhədləri bizim
sərhədlərə çatacaqdır. Bu isə Cənubi Qafqaz ölkələrini Avropaya daha sıx bağlayacaqdır. Bundan əlavə, Avropa
bizim regionda və Mərkəzi Asiyada fəaliyyətini daha da genişləndirə bilər. Bu, dini dözümlülük baxımından da
çox vacibdir. Əgər Türkiyə Avropa İttifaqının üzvü olsa, onda bu təşkilatın xristian ölkələrin klubuna bənzəməsi
barədə gəzən söhbətlərə son qoyulacaqdır. İndi həmin söhbətlər artmaqdadır. Bu, sivilizasiyalararası dialoq
baxımından da əhəmiyyətlidir, çünki hazırda bu haqda da çox danışılır. Lakin, əslində vəziyyət fərqlidir və biz,
əksinə, müxtəlif dinlərin nümayəndələri arasında gərginliyi görürük. Bu, hətta Avropada da müşahidə olunur.
Bir sözlə, bu, regional inkişafa və region ölkələrinin Avropa İttifaqına inteqrasiyasına çoxtərəfli təsir
göstərəcəkdir.
- Çox sağ olun.
- Sağ olun.
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DAVOS FORUMU ÇƏRÇİVƏSİNDƏ "ENERJİ-2007: NEFT SİYASƏTİNİN YENİ ERASI"
MÖVZUSUNDA KEÇİRİLMİŞ İCLASDA
ÇIXIŞ
Davos şəhəri,
25 yanvar 2007-ci il
1991-ci ildə müstəqil ölkəyə çevrilmiş Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət olduqca gərgin idi. Sözün
əsl mənasında, ölkəni tam böhran və iqtisadi tənəzzül bürümüşdü. Müstəqil dövlət kimi yaşamaq üçün biz
iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə ehtiyac duyurduq. Təbii ki, Xəzər dənizinin böyük neft və qaz yataqları bir ölkə
kimi inkişaf etmək üçün əsas vasitə idi. Həmin vaxt biz beynəlxalq neft şirkətlərindən milyardlarla dollar
sərmayə cəlb etməyə nail olduq. Xəzər dənizində böyük həcmdə nefti hasil etmək, yeni və etibarlı boru
kəmərləri sistemi vasitəsilə onu nəql etmək kimi məqsədlərimizə çatdıq.
İndi isə, bu nailiyyətlərin ümumi iqtisadi inkişafa çox müsbət təsiri var. Biz neft hasil edən olduqca vacib
ölkəyə çevrilməyin ilkin mərhələsindəyik. Ona görə deyilən həmin potensial təhdidlərdən danışmaq vaxt
baxımından bizim üçün tezdir. Lakin, eyni zamanda, biz qısa müddət ərzində neft kapitalını insan kapitalına
çevirməyə çalışırıq. Əgər Siz Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərinə nəzər yetirsəniz, görərsiniz ki, ÜDM-in artım
sürəti baxımından ölkəmiz son iki il ərzində dünyada ən yüksək səviyyədə olub, yəni ötən il ÜDM-in artımı 35
faiz, 2005-ci ildə isə 26 faiz olmuşdur.
Lakin ən vacibi isə odur ki, son üç il ərzində, neft hasilatının inkişaf etdirilməsi iqtisadiyyatımız üçün
daha böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi halda, yoxsulluq səviyyəsində yaşayan insanların sayı 49 faizdən 20 faizə
qədər azalmışdır. Son üç il ərzində 520 min yeni iş yeri açılmışdır. Bildiyiniz kimi, neft sektoru çox yeni iş yeri
açmır. İş yerlərinin əksəriyyəti qeyri-neft sektorunda yaradılmışdır. Bizim timsalımızda görə bilərik ki, neft
sənayesinin inkişafı iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə nəticələnə bilər. Neft gəlirləri düzgün bölüşdürüldükdə,
şəffaflıq və məsuliyyət olduqda və hökumətin siyasətinin proqnozlaşdırılması mümkün olan təqdirdə və
nəhayət, neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi üçün səylər göstərildikdə həmin nəticə əldə oluna bilər. Ona
görə, mən əminəm ki, Azərbaycan neftdən və neft qiymətlərindən asılı olan ölkəyə çevrilməmək üçün bir çox
təhlükəsizlik meyarlarına və imkanlara malikdir. Biz bu hadisənin ölkəmizdə baş verməsini istəmirik.
İqtisadiyyatımızın həmin mühüm elementini iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, xalqımızın yaşayış standartlarının
yaxşılaşdırılması və Azərbaycanın güclü ölkəyə çevrilməsi üçün istifadə etmək istəyirik.

12

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

PARİSDƏ FRANSA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ JAK ŞİRAKIN
ADINDAN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ DÖVLƏT QƏBULUNDA
NİTQ
Paris şəhəri,
29 yanvar 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Əziz dost!
Hörmətli xanım Bernadet Şirak!
Xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident, məni ölkənizə dövlət səfərinə dəvət etdiyinizə görə Sizə ürəkdən təşəkkür
edir, Fransa torpağında mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz səmimi qonaqpərvərliyə görə dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Keçirdiyimiz görüşlərdən çox məmnunam. Biz ikitərəfli əməkdaşlıqla, bir sıra regional və beynəlxalq
məsələlərlə bağlı geniş və səmərəli fikir mübadiləsi apardıq. Şübhəsiz ki, bütün bunlar, həmçinin qəbul
etdiyimiz Birgə Bəyannamə və imzalanacaq sənədlər əməkdaşlığımızın daha da inkişafına və dərinləşməsinə öz
töhfəsini verəcəkdir.
Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, əməkdaşlığımızın səviyyəsi yüksəkdir. Fransa Azərbaycanın
iqtisadi tərəfdaşları sırasında birinci beşliyə daxildir. Ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsinin həcmi son illər
ərzində təxminən 3 dəfə artıbdır. Fransa şirkətləri Azərbaycanın iqtisadi inkişafında yaxından iştirak edir,
Fransa iş adamları energetika və infrastruktur sektorunda, aviasiya, mülki təhlükəsizlik, maliyyə, istehsal,
xidmət sahələrində və digər sahələrdə fəallıq göstərirlər.
Sevindirici haldır ki, Fransa Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda və Avropa qitəsində enerji
təhlükəsizliyinə töhfəsinə xüsusi önəm verir. Xəzər dənizinin zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı və
dünya bazarlarına nəqli sahəsində əldə etdiyimiz uğurlarda Fransanın mövqeyi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Biz həmçinin Azərbaycanın demokratik inkişafına Fransanın göstərdiyi dəstəyi vacib hesab edirik.
Eyni zamanda, ölkələrimiz beynəlxalq terrorizm, nüvə silahlarının yayılması, narkotik maddələrin
qanunsuz dövriyyəsi və digər müasir çağırış və təhdidlərə qarşı mübarizə sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edir.
Beynəlxalq və regional təşkilatlar, o cümlədən Avropa İttifaqının "Yeni qonşuluq siyasəti" proqramı və NATOnun “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı” çərçivəsində sıx əlaqələrimiz məmnunluq doğurur. Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun imzalanması etibarlı
tərəfdaşlığımızın parlaq nümunəsidir.
Xalqımızın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli həlli sahəsində
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransanın və cənab Prezident, şəxsən Sizin fəaliyyətinizi yüksək
qiymətləndiririk.
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən danışıqlar prosesini daim diqqətinizdə saxladığınıza,
münaqişənin aradan qaldırılması istiqamətində göstərdiyiniz şəxsi səylərə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Əminəm ki, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması Cənubi Qafqazda sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin
bərqərar olması, regionun Avratlantik strukturlarına inteqrasiyası sahəsində yeni səhifə açacaqdır.
Bu gün Azərbaycan böyük sürətlə inkişaf edir. Həyata keçirilən siyasi və iqtisadi islahatlar ölkənin
dinamik inkişafına imkan yaradıbdır. 2005-ci ilədək, on il ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı
hər il 10 faizdən çox olmuşdur. 2005-ci ildə isə bu, 26 faiz, 2006-cı ildə 35 faiz artmışdır. Son üç il ərzində
ölkədə 500 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Azərbaycanda çox yaxşı sərmayə mühiti vardır. Son 10 ildə
iqtisadiyyatımıza 33 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur.
Azərbaycan regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, iqtisadi inkişafa və inteqrasiyaya
təkan verəcək beynəlxalq layihələr həyata keçirir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələri bütün regionun inkişafında və Azərbaycanın Avropaya
inteqrasiyasında mühüm rol oynayacaq, ölkələrimizi birləşdirən möhkəm əməkdaşlıq körpüsü olacaqdır.
Mən Azərbaycan ilə Fransa arasında münasibətlərin bütün sahələrdə inkişaf etməsinin, genişlənməsinin
tərəfdarıyam və inanıram ki, dost ölkənizə səfərim, Sizinlə görüşümüz, apardığımız fikir mübadiləsi bu
münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldıracaqdır.
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Hörmətli cənab Prezident!
İcazə verin, bu badəni Sizin şərəfinizə, xanım Bernadet Şirakın şərəfinə, ölkələrimiz arasında səmimi
dostluq və faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı şərəfinə qaldırım!
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PARİS ŞƏHƏR MERİYASINDA FRANSA İCTİMAİYYƏTİNİN
VƏ DİPLOMATİK KORPUSUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ KEÇİRİLMİŞ GÖRÜŞDƏ
NİTQ
Paris şəhəri,
30 yanvar 2007-ci il
Hörmətli cənab mer!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
İlk növbədə, mənə və nümayəndə heyətinə Fransada göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə və bütün
Fransa xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mənim Fransaya dövlət səfərim iki ölkə arasında
möhkəmlənən əlaqələrin inkişafı deməkdir. Bu, əlaqələrə yeni təkan verəcəkdir. Bizim aramızda olan əlaqələr
bütün sahələri əhatə edir və çox sürətlə inkişaf edir. Siyasi, iqtisadi, mədəni və bütün başqa sahələrdə biz, sözün
əsl mənasında, tərəfdaşıq və bizim tərəfdaşlığımız, əməkdaşlığımız təkcə iki ölkə arasında olan münasibətlərə
yox, eyni zamanda, regionda gedən proseslərə də öz müsbət təsirini göstərir.
Cənab mer öz çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan cəmi 15 ildir müstəqil ölkə kimi yaşayır. Təbii ki, bu,
tarix baxımından çox qısa bir müddətdir. Ancaq buna baxmayaraq, bu qısa müddət ərzində Azərbaycan çox
böyük uğurlara nail ola bilmişdir və indi ölkəmiz çox dinamik şəkildə inkişaf edir. Siyasi islahatlar uğurla
davam etdirilir. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa İttifaqı ilə Yeni qonşuluq siyasəti proqramının
iştirakçısıdır və bütövlükdə, Avropa məkanına bizim inteqrasiyamız çox uğurla davam edir. İqtisadi sahədə
ölkəmiz dünyada analoqu olmayan sürətlə inkişaf edir. 2005-ci ildə iqtisadiyyatımız 26 faiz artmışdır, 2006-cı
ildə isə 35 faiz artıb və Azərbaycan çox zəngin ölkəyə çevrilir. Həyata keçirilən nəhəng enerji layihələri həm
ölkənin tələbatlarını tam şəkildə ödəyəcək, eyni zamanda, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə də öz
töhfəsini verəcəkdir. Keçən ilin sonunda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış enerji sahəsində
strateji tərəfdaşlıq haqqında memorandumun icrası nəticəsində Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə
Azərbaycan öz töhfəsini verəcəkdir.
Fransa şirkətləri ilə çox uğurlu əməkdaşlıq edirik, bu əməkdaşlığın artıq böyük tarixi var və bundan çox
məmnunuq. Mənim səfərim çərçivəsində yeni sahələr üzrə anlaşmalar imzalanacaq və beləliklə, Fransa
şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyəti daha da genişlənəcəkdir.
Bizim təbii ehtiyatlarımız, əlbəttə ki, böyük sərvətdir və Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına
xidmət göstərir. Ancaq bunlar tükənən sərvətlərdir. Bundan daha da dəyərli sərvət ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanda bütün millətlər, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi, qardaş kimi yaşayırlar. Azərbaycanda
mövcud olan milli və dini tolerantlıq, dözümlülük həm ölkəmizi zənginləşdirir, həm də başqa bölgələr üçün
nümunə ola bilər.
Siyasətimizin əsas istiqamətləri ondan ibarətdir ki, biz güclü iqtisadi potensial yaratmalıyıq, siyasi
islahatları davam etdirməliyik, demokratikləşmə, insan hüquqları məsələlərində böyük nailiyyətlər əldə
etməliyik, cəmiyyətdə sosial ədalət prinsipini bərqərar etməliyik və beynəlxalq müstəvidə özümüzə mənsub
olan yeri tutmalıyıq. Bütün bu məqsədlərə nail olmaq üçün Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin
inkişafına böyük ehtiyac var. Sadaladığım bütün bu məsələlərdə biz uğurlu əməkdaşlıq edirik.
Bir sözlə, Azərbaycan ötən 15 il ərzində öz dövlət müstəqilliyini təsdiq edib, iqtisadi potensialını
möhkəmləndirib və Avropa ilə inteqrasiya siyasətini davam etdirir. Bizim çox gözəl iqtisadi perspektivlərimiz
var. Dünya Bankının verdiyi məlumata görə, növbəti 20 il ərzində təkcə neft əməliyyatlarından ölkəmiz 140
milyard dollar qazanc əldə edəcəkdir. Bu vəsaitdən istifadə edib biz Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirəcək,
müasirləşdirəcək və dünyanın inkişaf etmiş ölkəsinə çevirəcəyik.
Ancaq bununla bərabər, bu məqsədlərə çatmaq üçün, təbii ki, bizim regionda sülh, təhlükəsizlik bərqərar
olunmalıdır. Əfsuslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik və regional məsələlərə ən böyük təhlükə
Ermənistanın Azərbaycana 10 ildən artıq davam edən təcavüzüdür. Bu təcavüzün nəticəsində azərbaycanlılara
qarşı edilən etnik təmizləmə siyasətidir və torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunmasıdır, 1 milyondan artıq
azərbaycanlının qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşməsidir. Biz tələb edirik ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunsun.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınır və dəstəklənir. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı tərəfindən və bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəklənir və tanınır və təbii olaraq, biz tələb
edirik ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunsun. XXI əsrdə bir ölkənin başqa bir ölkənin ərazisini işğal etməsi və
15 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlaması dözülməz və qəbuledilməzdir. Ermənistan-Azərbaycan
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münaqişəsinin həlli işində Fransa çox fəal iştirak edir və bu fəallığa görə biz Fransa rəhbərliyinə öz
minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Mən ümid edirəm ki, Cənubi Qafqazda mövcud olan bütün münaqişələr
öz həllini tapacaq, bütün separatçı qüvvələr öz əməllərindən əl çəkəcək və nəhayət, bölgəmizə sülh gələcəkdir.
Əziz dostlar, mən bir daha demək istəyirəm ki, Fransa bizim üçün dost, tərəfdaş ölkədir. Bunu müxtəlif
məsələlərlə, misallarla sübut etmək olar. Mən sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Bir məsələni deyə bilərəm ki,
Prezident vəzifəsinə seçiləndən sonra mən ilk rəsmi səfərimi 2004-cü ilin yanvar ayında Fransaya etmişəm.
Ondan sonra da ölkənizdə dəfələrlə olmuşam, indi isə dövlət səfərindəyəm. Bu gün cənab merlə söhbət
əsnasında biz qeyd etdik ki, Parislə Bakı arasında münasibətlər də Fransa-Azərbaycan münasibətləri səviyyəsinə
qalxmalıdır və yəqin ki, yaxın zamanlarda biz buna nail olacağıq.
Əziz dostlar, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz diqqətə, məhəbbətə və qonaqpərvərliyə görə sizə
bir daha ürəkdən minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
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PARİSDƏ FRANSA SENATI SƏDRİNİN ADINDAN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Paris şəhəri,
30 yanvar 2007-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Mənim Fransaya dövlət səfərim başa çatmışdır. Sabah mən Vətənə qayıdacağam. Deyə bilərəm ki, səfər
çox uğurlu keçmişdir və səfərdən sonra ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün də böyük işlər görüləcəkdir. Bu
səfər Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında çox önəmli rol oynayacaqdır. Səfər zamanı keçirilən
danışıqlar, fikir mübadiləsi, imzalanmış sənədlər bizim ölkələrimizi bir-birinə daha da sıx bağlayacaqdır.
İkitərəfli münasibətlər çoxşaxəlidir. Çox şadam ki, Fransa Senatının bu münasibətlərin inkişafında çox böyük
rolu vardır və Azərbaycanda bunu çox yaxşı bilirlər.
Hörmətli cənab sədr, Sizin bu işlərdə fəal iştirakınız Azərbaycanda çox böyük rəğbətlə qarşılanır. Siz
Azərbaycanın dostu kimi, təbii olaraq, çalışırsınız ki, həm Fransa-Azərbaycan münasibətləri daha sürətlə inkişaf
etsin, həm də bizim yaşadığımız bölgədə, Cənubi Qafqazda tezliklə sülh, təhlükəsizlik tam şəkildə bərqərar
olunsun. Bizim siyasi münasibətlərimiz,- şübhəsiz, bunu haqlı olaraq qeyd etdiniz,- ən yüksək səviyyədədir.
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində Fransanın çox böyük rolu vardır və bu dəstəyə görə, mən
Fransa hökumətinə, Senata, bütün dostlarımıza minnətdaram.
Azərbaycanın Avropa təşkilatları ilə səmərəli əməkdaşlığı, davam edən işbirliyi həm bizim üçün çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir, eyni zamanda, Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün də önəmli yer tutur. Mən
bilirəm ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış yeni qonşuluq proqramının həyata
keçirilməsində Fransanın çox böyük rolu olmuşdur. Ümid edirəm ki, növbəti beş il ərzində Azərbaycanda
mövcud olan vəziyyət, meyarlar Avropa meyarlarına daha da yaxın olacaqdır.
Bununla bərabər, üç ay bundan əvvəl Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji
tərəfdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır. Bu memorandumun icrası nəticəsində Azərbaycanın zəngin
neft-qaz ehtiyatları, o cümlədən Avropa istiqamətinə nəql olunacaq və beləliklə, bizim əməkdaşlığımız daha da
geniş şəkildə davam edəcəkdir.
Fransa böyük dövlətdir, Avropanın aparıcı ölkəsidir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının
daimi üzvüdür. Bir sözlə, dünyada gedən proseslərə Fransanın çox böyük təsiri var. Əlbəttə ki, Fransanın
beynəlxalq gündəliyi də çox genişdir. Bizim üçün çox vacibdir ki, bölgəmizdə, xüsusilə Cənubi Qafqazda
mövcud olan münaqişələrin həllində Fransanın çox böyük rolu var və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi
Fransa səmimi olaraq çalışır ki, bölgədə sülh bərpa edilsin.
Hər bir münaqişənin həlli üçün başlıca amil beynəlxalq prinsiplərin qorunub saxlanmasıdır. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tanıyan ölkə kimi Fransa münaqişənin həllinə öz dəyərli töhfəsini verir. Biz istəyirik ki,
münaqişənin həllində, ilk növbədə, beynəlxalq hüquq prinsipləri əsas götürülsün və eyni zamanda, ədalət bərpa
olunsun. Çünki bizim torpaqlarımızın uzun illər ərzində işğal altında qalması həm beynəlxalq hüquq
normalarının, eyni zamanda, ədalətin pozulmasıdır.
Bizim münasibətlərimizin qısa, ancaq çox zəngin tarixi vardır. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra Fransa bizim müstəqilliyimizi tanıyan ilk ölkələrdən biri olmuşdur. Ancaq bizim strateji
əməkdaşlığımız 1993-cü ilin sonunda başlamışdır. O vaxt Heydər Əliyev prezident vəzifəsinə seçiləndən iki ay
sonra ilk rəsmi səfərini Fransaya etmişdir və o gündən bu günə qədər bizim münasibətlərimiz sürətlə inkişaf
edir. Azərbaycanda insanlar ənənələrə çox sadiq olurlar və bu gözəl ənənəni biz də yaşadırıq. Mən də 2003-cü
ilin oktyabr ayında prezident vəzifəsinə seçiləndən üç ay sonra ilk rəsmi səfərimi Fransaya etmişdim. Bu, həm
ənənələrə sədaqətimizi əks etdirən amildir, eyni zamanda, bizim xarici siyasətimizin əlamətidir. O vaxtdan bu
günə qədər, üç il ərzində mən Fransada dəfələrlə olmuşam və hər dəfə əziz dostum, Sizinlə görüşmüşük, çox
dəyərli fikir mübadiləsi aparmışıq. Hər dəfə Sizinlə görüşmək mənim üçün çox xoşdur. Ölkələr arasında
münasibətlər müxtəlif amillərə söykənir. Onlardan biri də dostluqdur, mehribanlıqdır, o da bizim aramızda var.
Hörmətli cənab sədr, bu badəni Sizin şərəfinizə qaldırmaq istəyirəm. Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin
şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
Yaşasın Fransa!
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FRANSANIN NORD-PA-DE-KALE REGİONUNUN
İŞGÜZAR ADAMLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ
NİTQ
Lill şəhəri,
31 yanvar 2007-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Mənim Fransaya dövlət səfərim başa çatır. Bu günlər ərzində ölkələrimiz arasında olan əlaqələr yeni təkan
almışdır. Səfər günlərində geniş danışıqlar aparılmış, iki ölkə arasında iqtisadi, mədəni və digər sahələrin
inkişafı üçün lazım olan sənədlər imzalanmışdır. Deyə bilərəm ki, bu səfərdən sonra Fransa-Azərbaycan
münasibətləri yeni pilləyə qalxmışdır. Ölkələrimiz arasında mövcud olan gözəl siyasi əlaqələr, təbii ki, iqtisadi
sahədə işlərin görülməsinə kömək göstərir və biz ümid edirik ki, Fransa-Azərbaycan ticarət əlaqələri də sürətlə
inkişaf edəcəkdir.
Sizə deyə bilərəm ki, artıq neçə ildir Fransanın tanınmış, aparıcı şirkətləri Azərbaycanda işləyir, sərmayə
qoyur, müxtəlif layihələr üzərində çalışırlar və biz onların Azərbaycandakı fəaliyyətini çox yüksək
qiymətləndiririk. Mən ümid edirəm ki, bu səfərdən sonra Fransa şirkətləri Azərbaycanda daha da fəal
işləyəcəklər və beləliklə, bizim iqtisadi əlaqələrimiz daha da möhkəmlənəcəkdir. Eyni zamanda, Fransanın
regionları ilə Azərbaycan arasında mümkün olan əlaqələrin inkişafı üçün də gözəl imkanlar vardır. Mən çox
şadam ki, səfər zamanı sizin regiona - Nord-Pa-de-Kale regionuna gəlmişəm və əminəm ki, bu səfərdən sonra
bu regiondan olan iş adamları da Azərbaycana gələcəklər və biz birlikdə işləyəcəyik.
İndi Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq çox əlverişli iş olubdur. Azərbaycanda çox gözəl investisiya
mühiti var və son 10 il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 33 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. Bizim
tərəfdaşlarımız dünyanın aparıcı şirkətləridir. Onların böyük əksəriyyəti, əlbəttə ki, energetika sektorunda
fəaliyyət göstərir. Amma biz istəyirik ki, böyük şirkətlər, o cümlədən Fransa şirkətləri iqtisadiyyatın digər
sahələrində də işləmək üçün Azərbaycana gəlsin. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, iş görmək, gözəl iqtisadi
imkanlar əldə etmək üçün Azərbaycanda çox yaxşı şərait vardır.
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf da çox sürətlə gedir və bu baxımdan ölkəmiz dünyada birinci yeri tutur.
2005-ci ildə iqtisadiyyatımız 26 faiz, 2006-cı ildə isə 35 faiz artmışdır. Çox güman ki, bu il də iqtisadi artım
təxminən eyni səviyyədə olacaqdır. Beləliklə, üç il ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 2 dəfə
artacaqdır. Əlbəttə ki, bu, investisiyaların qoyuluşu üçün də çox önəmli məsələdir və biz gözəl investisiya
mühitindən istifadə edib dünyanın müxtəlif yerlərindəki şirkətlərlə səmərəli əməkdaşlıq edirik. Bir də demək
istəyirəm ki, Fransa şirkətlərinin bu işlərdə xüsusi yeri vardır. Biz, sadəcə, istəyirik ki, daha da fəal olsunlar.
Dövlətimizin gəlirləri artır, büdcəmiz artır və beləliklə, növbəti illərdə Azərbaycanda çoxlu layihələr
həyata keçiriləcəkdir. Bizim ölkəmiz müasirləşir. İnfrasturktur layihələrinə böyük sərmayə qoymaq fikrindəyik.
Tikinti işlərində böyük layihələr nəzərdə tutulur. Fransa şirkətlərinin böyük təcrübəsi, şöhrəti var və onlar bu
gözəl imkanlardan faydalana bilərlər.
Əgər Fransa şirkətləri Azərbaycanda investor kimi fəaliyyət göstərmək istəsələr, biz buna çox sevinərik.
Əgər kontraktor kimi işləmək istəsələr, bunun üçün də imkanlar var. Çünki bir daha bildirmək istəyirəm ki,
gələn illərdə Azərbaycanda, demək olar, iqtisadiyyatın bütün sahələrinə dövlət xətti ilə böyük sərmayələr
qoyulacaqdır. Biz sadəcə istəyirik ki, bu işləri yaxşı şirkətlər ən yüksək səviyyədə görsünlər.
Hər bir iqtisadi uğurun əsasında siyasi sabitlik məsələləri dayanır. Əgər Azərbaycanda siyasi sabitlik
olmasaydı, biz heç vaxt ölkəmizə bu qədər xarici sərmayə gətirə bilməzdik. Potensial investorlar üçün bu amil
də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan siyasi cəhətdən çox sabit ölkədir. Artıq Azərbaycanın həm
regional, həm siyasi, həm də iqtisadi məsələlərdə aparıcı rolu vardır. Bizim tərəfimizdən və xarici tərəfdaşlarla
birlikdə inşa edilmiş neft-qaz kəmərləri Azərbaycanın təbii sərvətlərini Avropa və dünya bazarlarına çatdırır.
Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə öz töhfəsini verməyə başlamışdır.
Bizim Fransa ilə olan əlaqələrimizin bir hissəsi də Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələri çərçivəsində
həyata keçirilir. Avropa İttifaqı ilə keçən ilin noyabr ayında imzalanmış yeni qonşuluq siyasətinə dair müqavilə
ölkəmizi Avropaya daha da yaxınlaşdıracaqdır. Yəni bütün bu amillər, əlbəttə ki, bütövlükdə Azərbaycanın
gələcək inkişafını müəyyən edəcək, Avropa ilə Azərbaycan arasında mövcud olan çox gözəl əlaqələri daha da
möhkəmləndirəcək, Azərbaycanı Avropa üçün çox möhkəm tərəfdaşa çevirəcək və beləliklə, bizim həm siyasi,
iqtisadi, həm də başqa sahələrdə olan münasibətlərimiz genişlənəcəkdir. Fransanın böyük şirkətləri, transmilli
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şirkətlər, əlbəttə ki, bu imkanlardan istifadə edirlər, Azərbaycanda olan vəziyyətlə tanışdırlar. Biz istəyirik ki,
orta səviyyəli şirkətlər, orta təbəqənin maraqlarını əks etdirən şirkətlər Azərbaycanda işləsinlər və beləliklə,
əlaqələrimiz daha da möhkəmlənsin. Çünki siz də bunu yaxşı bilirsiniz ki, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi
potensialın formalaşması işində orta səviyyəli şirkətlər əksəriyyət təşkil edir.
Mən çox istərdim ki, Fransanın regionlarında fəaliyyət göstərən, xüsusilə sizin regionda işləyən şirkətlər
Azərbaycanı tanısınlar, özləri üçün kəşf etsinlər, Azərbaycana gəlsinlər və bizimlə işləsinlər. Ümid edirəm ki,
bu görüşdən sonra biz bunun şahidi olacağıq.
Bir məsələni də demək istəyirəm ki, bu səfər zamanı mənə və bizim nümayəndə heyətinə çox böyük
hörmət, böyük qonaqpərvərlik göstərilmişdir. Mən Fransanın ən yüksək ordeni ilə təltif olunmuşam. Bu, mənim
üçün çox böyük şərəfdir. Bu, bir daha göstərir ki, bizim aramızda olan əlaqələr səmimidir, dostluq əsasında
qurulubdur, uzunmüddətlidir, iki ölkə üçün faydalıdır və Fransa-Azərbaycan xalqları üçün əhəmiyyətlidir. Mən
bu fürsətdən istifadə edib, sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm.
***
Sonra Fransanın "Eurosast", "Eriteks", "Mod-Material", "Teknipol Lill Metropol", "Transport Terrestr
Promosyon" şirkətlərinin nümayəndələri çıxış etdilər, təmsil etdikləri şirkətlər barədə məlumat verdilər.
Onlar əsasən kənd təsərrüfatı, səhiyyə, yüngül sənaye, mebel, məişət əşyaları istehsalı, istehsal
müəssisələri üçün yeni texnologiyaların hazırlanması, elmi tədqiqat işlərinin görülməsi, rabitə və informasiya
texnologiyaları, şəhər nəqliyyatı, yükdaşıma və digər sahələrdə fəaliyyət göstərdiklərini söylədilər,
Azərbaycanda da işləmək istədiklərini bildirdilər.
Nord-Pa-de-Kale regional şurasının sədri DANİEL PERŞERON çıxışında yüksək səviyyəli xalqın
təmsilçilərinin - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və nümayəndə heyəti üzvlərinin bu görüşdə iştirakının
özləri üçün böyük şərəf və tarixi hadisə olduğunu vurğuladı. O dedi ki, cənab Prezident, biz Sizi bu gözəl
salonda dərin hörmət və ehtiram hissi ilə salamlayırıq. Mən ona görə böyük hörmət və ehtiramla deyirəm ki,
Sizin dərin hörmət bəslədiyim, tarixi və mədəniyyəti qarşısında baş əydiyim xalqınız vardır. Mən əvvəllər
Türkiyədə çalışdığım zaman bütün bunları dərindən öyrənmişəm, şahidi olmuşam. Fransanın bu şimal
bölgəsinin zəngin sənaye potensialına malik olduğunu vurğulayan cənab Perşeron dedi ki, Siz siyasi iradəniz,
təcrübəniz və gücünüzlə ölkənizdə iqtisadi sərbəstliyə, iqtisadi artıma nail olmusunuz və xalqlar arasında
əməkdaşlığa üstünlük verirsiniz.
Daniel Perşeron iqtisadi dirçəliş üçün möhkəm sabitliyin olduğu və inkişaf edən ölkə kimi, həmçinin
"qara qızıl" və digər sərvətlərlə zəngin Azərbaycanda yaradılmış sərmayə mühitindən Fransa şirkətlərinin
faydalanmasının vacibliyini vurğuladı və bunun hər iki tərəf üçün sərfəli olacağını söylədi. Şuranın sədri yüksək
səviyyəli siyasi lider kimi Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini bir daha təqdir etdi.
Prezident İLHAM ƏLİYEV minnətdarlıq edərək dedi:
- Mən xoş sözlərinizə görə, bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Biz sizinlə
ilk dəfədir görüşürük və ilk dəfədir ki, sizin regiona səfər edirik. Amma əminəm ki, məndə və nümayəndə
heyətinin hər bir üzvündə belə bir təəssürat var ki, biz bir-birimizi çoxdan tanıyırıq. Bu, çox önəmli məsələdir
və hər bir uğurlu layihənin həyata keçirilməsi üçün başlıca şərtdir. İnsanlar arasında olan münasibət, qarşılıqlı
maraq və xoş niyyət, Fransa-Azərbaycan münasibətləri, Fransa və Azərbaycan xalqlarının dostluğu, əlbəttə ki,
bütün gələcək layihələri həyata keçirəcəkdir.
Mən bu görüşə gələn bütün insanlara, xüsusilə burada öz fəaliyyəti haqqında məlumat verən dostlarımıza
təşəkkürümü bildirirəm. Çox maraqlı məlumat verdilər. Əminəm ki, gələcəkdə biz perspektivi görəcəyik.
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NORD-PA-DE-KALE REGİONUNUN PREFEKTİ ADINDAN
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ NAHARDA
ÇIXIŞ
Lill şəhəri,
31 yanvar 2007-ci il
Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli prefekt və xanımı!
Xanımlar və cənablar!
Üç gün çox tez keçdi. Bu gün mənim Fransaya dövlət səfərimin üçüncü və sonuncu günüdür. Amma
əminəm ki, bu qısa müddət ərzində görülən işlər Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı üçün çox böyük
rol oynayacaqdır.
Azərbaycan müstəqil ölkə kimi gəncdir, biz müstəqilliyimizin 16-cı ilini yaşayırıq. Müstəqilliyimizi
bərpa etdikdən sonra Fransa-Azərbaycan münasibətləri çox sürətlə inkişaf etmişdir və deyə bilərəm ki, bu gün
ən yüksək zirvəyə qalxmışdır. Bu səfər və səfər zamanı aparılmış danışıqlar, imzalanmış sənədlər, əlbəttə ki,
əlaqələrimizin uzunmüddətli perspektivlərini müəyyən edəcəkdir.
Mən çox şadam ki, səfərin sonunda Nord-Pa-de-Kale regionuna gəlmişəm, Lill şəhərindəyəm. Bu gün
Ticarət Palatasında keçirilən görüş çox ümidverici olmuşdur. Bu regionun çox güclü sənaye potensialı var. İndi
Azərbaycanın da iqtisadi siyasətinin əsas istiqaməti sənayeləşmə ilə bağlıdır. Ona görə də əminəm ki, iqtisadi
sahədə yaranan əlaqələr yaxın zamanlarda öz gözəl nəticələrini verəcəkdir.
Mən Ticarət Palatasındakı çıxışımda bütün iş adamlarını Azərbaycana dəvət etdim və əmin olduğumu
bildirdim ki, əgər onlar Azərbaycanda iş görsələr, səhv etməzlər. Bizim ölkələrimiz arasında əlaqələr
çoxşaxəlidir, siyasi, iqtisadi, sənaye, bütün başqa sahələrdə bu əlaqələr möhkəmlənir. Şübhəm yoxdur ki, bu
səfərdən sonra əlaqələr daha da güclü olacaqdır.
Səfərimin sonunda mən bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə Fransanın rəhbərliyinə - Prezidentə, Baş
nazirə, bütün başqa vəzifəli şəxslərə, Fransa xalqına bir daha öz təşəkkürümü bildirmək və bu badəni Fransa
xalqının şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN-TÜRKİYƏ ÜÇTƏRƏFLİ REGİONAL
ƏMƏKDAŞLIQ SAMMİTİ SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ
BƏYANAT
Tbilisi şəhəri,
7 fevral 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli cənab Baş nazir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, mən qardaş Gürcüstan torpağında yenidən olmağımdan böyük məmnunluq hissimi ifadə
etmək istəyirəm. Bu gün çox gözəl bir gündür. Səhər tezdən mən Tbilisi şəhərindəyəm və dostum Mixail ilə bir
neçə yerlərə baş çəkmişəm. Yeni tikilən xəstəxana, təmir olunmuş metro stansiyası, Tbilisinin yeni görkəmi ilə
tanış oluram. Bu gün biz Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan sahilyanı
küçənin açılış mərasimində iştirak etmişik. Bu küçəyə Heydər Əliyevin adı verilibdir. Yəni çox zəngin
proqramımız var idi.
Təbii ki, bu gün imzalanacaq sənədlər tarixi baxımdan, bugünkü vəziyyət və üç ölkənin gələcək işbirliyi,
əməkdaşlığı baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mən demək istəyirəm ki, imzalanacaq sənədlər bizim
dostluğumuzu daha da möhkəmləndirəcəkdir. Bu gün artıq burada deyildi ki, bu əməkdaşlıq böyük və gözəl
tarixə malikdir. Bizim tərəfimizdən həyata keçirilən nəhəng transmilli layihələr, enerji layihələri, Azərbaycan
nefti və qazını dünya bazarlarına çıxaran layihələr çox böyük fədakarlıq tələb edirdi, çox böyük müdriklik,
cəsarət tələb edirdi. Biz bunları çox ağır siyasi və geosiyasi durumda həyata keçirdik. Əgər xatırlayırsınızsa,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisinə dair müxtəlif fərziyyələr irəli sürülürdü, şayiələr yayılırdı. Çox
güclü müqavimət var idi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bu nəhəng layihə artıq reallıqdır və Azərbaycan
nefti bu kəmər vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılır. Nəyin hesabına biz buna nail ola bildik? İlk növbədə, üç
ölkə arasında və üç xalq arasında olan dostluq, qardaşlıq hesabına.
Əlbəttə ki, bu layihələrin həyata keçirilməsində çoxlu vacib amillər olmuşdur - peşəkar insanlar, bizə
dəstək verən maliyyə qurumlarının imkanları, bizimlə bərabər çalışan xarici neft şirkətlərinin yatırımları,
investisiyaları ilə fəaliyyəti. Ancaq ilk növbədə, bu, üç ölkənin iradəsi və qətiyyətidir. Bu gün Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun tikintisinin başlanması ilə əlaqədar imzalanacaq sənədlər bu görülən işlərin məntiqi nəticəsidir.
Əgər bu böyük layihələrin adlarına fikir versəniz görərsiniz ki, bunlarda da oxşarlıq var: Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum və Bakı-Tbilisi-Qars. Yəni Bakı ilə Tbilisi və Türkiyənin üç şəhəri. Bu, onu göstərir ki,
üç ölkə arasında olan əməkdaşlıq öz konkret nəticələrini verir. Onu göstərir ki, bizim strateji xəttimiz,
siyasətimiz uğurludur. Bu, bir daha bizim siyasətimizin təntənəsinin əlamətidir. Xüsusilə, yeni müstəqil
ölkələrin - Gürcüstanın, Azərbaycanın müstəqilliyinin bir daha təntənəsidir. Biz sübut etdik ki, müstəqil ölkələr
kimi yaşaya və yaxşı yaşaya bilərik, qarşımızda duran bütün vəzifələri özümüz həll edə bilərik.
Biz 15 ildir ki, müstəqilik. Müstəqillik hər bir insan üçün, hər bir ölkə üçün ən böyük dəyərdir. Biz uzun
illər, əsrlər boyu bu müstəqillikdən məhrum olmuşduq. İndi biz onu qazanmışıq. Amma biz elə etməliyik ki, bu,
əbədi olsun, dönməz olsun. Bizim xalqlarımız bunun bəhrəsini görsünlər, insanlarımız daha da yaxşı yaşasınlar,
iqtisadi artım olsun. Bunların hamısı var. Əgər, sadəcə olaraq, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın iqtisadi
inkişafına nəzər salsanız görərsiniz ki, hər üç ölkədə çox kəskin şəkildə iqtisadi artım var, insanların həyat
səviyyəsi, sosial rifah yaxşılaşır, qlobal, transmilli layihələr öz həllini tapır və üç ölkə, üç qardaş həm öz xalqları
üçün, həm də regionun inkişafı üçün əlindən gələni edir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələri kimi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin də
həyata keçirilməsi regiona sabitlik, əməkdaşlıq gətirəcəkdir. Regionun problemlərinin həlli üçün önəmli rol
oynayacaq, bizi birləşdirəcək, qitələri birləşdirəcəkdir. Gələcəkdə bu yoldan müxtəlif ölkələr, tərəflər istifadə
edə bilər. Biz isə bundan, əlbəttə ki, həm siyasi, həm iqtisadi, həm də regional müstəvidə böyük fayda
götürəcəyik. Əminəm ki, işlər düzgün istiqamətdə gedəcəkdir.
Bizim ölkələrimiz, yəni Gürcüstan və Azərbaycan qarşısında duran ən önəmli problem ərazi
bütövlüyümüzün bərpasıdır. Biz separatizmdən əziyyət çəkirik, etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkirik,
bizim ərazi bütövlüyümüz pozulubdur. Bu, ən böyük ədalətsizlik, bütün beynəlxalq hüquq normalarının
pozulması deməkdir. Biz mübarizə aparırıq və aparacağıq da ki, bunu ədalətli, beynəlxalq hüquq əsasında,
dünya praktikası əsasında həll edək. Ancaq bunu həll etmək üçün biz güclü olmalıyıq. Bizim gücümüz isə
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birliyimizdədir. Sizin uğurlarınız bizi sevindirir. Bu gün səhərdən buradayam, baxıram və görəndə ki, Tbilisidə
böyük yeniliklər var, mənim ürəyim sevinir. Çünki siz güclü olsanız, biz də güclü olacağıq.
Bu gün görülən işlərin tarix qarşısında böyük əhəmiyyəti var. Biz bu gün bu tarixi yazırıq. Bəlkə də
bəziləri indi bunu tam şəkildə dərk edə bilmir ki, bu gün atılan addımlar uzunmüddətli inkişaf strategiyamızı
müəyyən edir, xalqlarımızın əbədi müstəqil yaşamasını təmin edir. Ona görə mən bir daha demək istəyirəm ki,
bu layihənin həyata keçirilməsi tarixi nailiyyətdir, böyük uğurdur. İndi biz elə etməliyik ki, bunu vaxtında başa
çatdıraq. Nəzərə alsaq ki, biz indiyə qədər görülmüş işləri vaxtında başa çatdırmışıq, əminəm ki, Bakı-TbilisiQars dəmir yolu da vaxtında başa çatacaqdır və onun açılışında birlikdə iştirak edəcəyik.
Əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm və qardaş Türkiyə,
Gürcüstan xalqlarına sülh, əmin-amanlıq, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
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TBİLİSİ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Tbilisi şəhəri,
7 fevral 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli cənab Baş nazir!
Əziz xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı, ilk növbədə, bütün Gürcüstan xalqını yeni aeroportun işə düşməsi ilə əlaqədar
ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl binadır, ən müasir səviyyədə tikilib və uzun illər Gürcüstana xidmət
edəcəkdir.
Bu gün çox əlamətdar gündür. Bu gün çox mühüm addımlar atılıbdır. Deyə bilərəm ki, üç ölkə arasında
əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyubdur. Bir müddət bundan əvvəl imzalanmış müqavilələr, xüsusilə, BakıTbilisi-Qars dəmir yolunun çəkilişinə dair imzalanmış bütün sazişlər bizim əməkdaşlığımızı daha da
möhkəmləndirir. Əminəm ki, bütövlükdə, gələcəkdə energetika sektorundan sonra nəqliyyat sektoru bizim
bölgədə ən önəmli istiqamətlərdən biri olacaqdır. Energetika sektorunda əldə edilmiş uğurlar, həyata
keçirdiyimiz nəhəng transmilli layihələr bir başlanğıc idi.
Gürcüstan və Azərbaycan yeni müstəqil ölkələrdir. Müstəqilliyimizin ilk illəri hər iki ölkə üçün çox çətin
və ağır keçmişdir. Deyə bilərəm ki, bizim müstəqilliyimiz təhlükə qarşısında idi və biz çox böyük mübarizələr
apararaq, bugünkü səviyyəyə gəlib çatmışıq. Bu gün isə inkişaf dövrüdür. Bu gün ölkələrimiz yeni inkişaf
strategiyasını müəyyən edirlər. Bizim birliyimiz, birgə layihələrimiz və energetika sektorunda, xüsusilə, BakıTbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə başlanmış əməkdaşlığımız digər sahələrə də öz təsirini göstəribdir. Əgər 1994-cü
ildə "Əsrin müqaviləsi" imzalanmasaydı və onun məntiqi nəticəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri
tikilməsəydi, nə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, nə də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu reallığa çevrilərdi. Ancaq
indi bütün bunlar gerçəklikdir, mümkün olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, mümkün olmayan məsələ yoxdur.
Əgər rəhbərlərin iradəsi varsa, xalqların rəhbərlərə dəstəyi varsa, istənilən məsələni həll etmək mümkündür. Biz
də bu gün bu yoldayıq.
Bizim birliyimiz artır, Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan qardaşlığı möhkəmlənir. Bizim xalqlarımız da
qardaşlıq münasibətləri ilə bir-birinə çox bağlıdırlar. Bu gözəl layihələr isə bizi daha da sıx birləşdirir. İqtisadi
sahədə artan əməkdaşlığımız iqtisadiyyatlarımızı da bir-birinə bağlayır, mənfəətlərimizi də bir-birindən asılı edir
və bizim uğurlu gələcəyimiz də bir-birimizin uğurlarından asılıdır. Məhz buna görə bizim birliyimiz davam
etməli, möhkəmlənməlidir. Əminəm ki, gələcəkdə yeni, böyük layihələr həyata keçiriləcəkdir.
Bu gün bu bölgədə, Cənubi Qafqazda başlanmış və artıq bütün regiona yayılan layihələr geniş mənada
bütün qitəyə öz təsirini göstəribdir. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri indi dünya siyasətinin gündəliyində duran
bir nömrəli məsələdir. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə çox dəyərli
töhfələrini verir. Bu, birinci addımdır. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin işə düşməsi və gələcəkdə fəaliyyəti
Avropaya açılan ilk pəncərədir. Bütün bu layihələr enerji və nəqliyyat dəhlizini möhkəmləndirir. Əgər
regionumuzun xəritəsinə baxsaq görərik ki, müxtəlif imkanlar var, müxtəlif dəhlizlər açıla bilər. Ancaq o
dəhlizlər işləyir ki, dəhliz keçən ölkələr buna öz dəstəyini verir. Ərazidən keçən yollar əhəmiyyətli yollardır.
Sabitlik var, inkişaf var. Sabitlik olan yerə investisiyalar da qoyulacaq, maraq da artacaq və beləliklə, bölgəmiz
inkişaf edəcəkdir.
Biz hələ çox işləməliyik, ölkələrimizi möhkəmləndirməliyik. Biz, sadəcə olaraq, inkişafın hələ birinci
mərhələsindəyik. Birinci mərhələni uğurla başa vurduq, öz müstəqilliyimizi sübut etdik, iqtisadi potensialımızı
özümüz gücləndiririk. Gələcəkdə həm regionda, həm də daha geniş mənada Avropada gedən işlər bizim
əməkdaşlığımızdan xeyli dərəcədə asılı olacaqdır. Azərbaycan çox təhlükəsiz və etibarlı enerji ehtiyatlarına
sahib olan, onları təhlükəsiz yollarla dünya bazarlarına çatdıran ölkədir və bizim tərəfdaşlarımız da bu işlərə öz
töhfələrini verirlər.
Bu gün nəqliyyat günüdür. Mən bunu belə adlandırardım. Eyni zamanda, çox tarixi gündür. Bakı-TbilisiQars layihəsinə başlanması və Tbilisi beynəlxalq hava limanının işə düşməsi çox əlamətdar hadisələrdir. Ancaq
bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Tbilisi-Qars
layihələrini biz birlikdə etmişik, Tbilisi hava limanında isə Azərbaycan bir az yaddan çıxıbdır. Bu, TürkiyəGürcüstan layihəsidir. Əgər dəvət etsəydiniz, biz də burada iştirak edə bilərdik. Amma buna baxmayaraq, biz də
bir dost kimi, qardaş kimi buna sevinirik. Əminəm ki, Gürcüstanın yeni açılan qapıları, yeni hava qapıları
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buraya çoxlu işlər gətirəcək, dostlar gələcək, əməkdaşlıq artacaq, investisiyalar gələcəkdir. Beləliklə, ölkəniz
inkişaf edəcəkdir. Bir dost, qardaş kimi və Gürcüstanı sevən bir insan kimi mən bunu arzulayıram. Bu gözəl
gündə bütün Gürcüstan xalqına xoşbəxtlik arzulayıram. Arzu edirəm ki, bütün arzularınıza çatasınız. Arzu
edirəm ki, ölkənizdə sülh olsun, inkişaf, mehribanlıq olsun və xalqınız rahat, firavan yaşasın. Biz, sizin
dostlarınız da buna baxaq, sevinək.
Sizi bir daha təbrik edirəm.
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BERLİNDƏ ALMANİYA KANSLERİ ANGELA MERKEL İLƏ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Berlin şəhəri,
14 fevral 2007-ci il
Hörmətli xanım Merkel!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Bu gün biz çox səmərəli və işgüzar şəraitdə geniş fikir mübadiləsi aparmışıq. İkitərəfli münasibətlərdə
bizim əlaqələrimiz günü-gündən güclənir. Siyasi əlaqələr möhkəmlənir, iqtisadi sahədə birgə layihələr həyata
keçirilir. İnsan haqları, Azərbaycanda demokratiya proseslərinin geniş şəkildə güclənməsində birgə səylərimiz
müzakirə olunmuşdur.
Eyni zamanda, Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri və əlbəttə ki, bölgədə mövcud olan təhlükələr
və münaqişələr danışıqlar mövzusu olmuşdur. Azərbaycan Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasətinin
iştirakçısıdır və ümid edirik ki, növbəti 5 il ərzində proqramın icrası nəticəsində Azərbaycanda bütün sahələrdə
mövcud olan meyarlar Avropa İttifaqının meyarlarına yaxınlaşacaqdır. Keçən ilin noyabr ayında Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır. Əminəm ki,
bundan sonra Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bu sahədə əməkdaşlıq daha da möhkəmlənəcəkdir.
Azərbaycanda çox zəngin təbii ehtiyatlar var, nefti, qazı var. Təbii ehtiyatlarımızı dünya və Avropa bazarlarına
çatdırmaq üçün artıq neft kəməri və qaz kəməri tikilib istifadəyə verilibdir. Düşünürəm ki, bu kəmərlərin
fəaliyyəti nəticəsində Avropa ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq yeni səviyyəyə qalxacaqdır.
Eyni zamanda, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda mövcud olan separatist meyllər nəticəsində yaranmış
münaqişələrə də öz münasibətini bildirib və bu münasibət də müsbətdir. Əminəm ki, Avropa İttifaqının bu
məsələlərlə məşğul olması münaqişələrin həllinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Hörmətli xanım Merkel, Sizə bu dəvətə görə bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki,
bu səfərdən sonra Almaniya-Azərbaycan münasibətləri daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
***
Sonra Prezident İlham Əliyev və xanım Angela Merkel jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Mənim sualım cənab Prezidentə və xanım Kanslerədir. Azərbaycan-Almaniya iqtisadi
əlaqələrindən razısınızmı? Ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin artımı gözlənilirmi? Ümumiyyətlə,
Almaniya şirkətləri gələcəkdə Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna sərmayə qoya bilərmi?
ANGELA MERKEL: İqtisadi sahədə ölkələrimiz arasındakı əlaqələr bizi çox qane edir. Alman
firmalarının Azərbaycanda fəaliyyəti çox hiss olunur. Mən ümid edirəm ki, alman firmaları Azərbaycan
iqtisadiyyatına daha da çox investisiya qoyacaqdır. Hazırda Azərbaycanda çoxlu sayda Almaniya şirkətləri
fəaliyyət göstərir və biz danışıqlarımız zamanı qeyd etdik ki, onlar Azərbaycanda yeni infrastrukturların
yaradılmasına öz töhfələrini verə bilər.
İLHAM ƏLİYEV: Mən əlavə edə bilərəm ki, Azərbaycanda çox gözəl investisiya mühiti var. Son 10 il
ərzində ölkəmizə 30 milyard dollardan çox sərmayə qoyulmuşdur. Alman şirkətləri çox yüksək nüfuza malikdir.
Onlar bizim üçün çox əlverişli tərəfdaşdır. Almaniyanın böyük şirkətləri Azərbaycanda uzun illərdir fəaliyyət
göstərir. Əminəm ki, mənim səfərim çərçivəsində keçiriləcək Almaniya-Azərbaycan biznes forumu daha yeni
müqavilələrin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Bu sahədə bizim əməkdaşlığımız sürətlə irəliyə gedir.
- Hörmətli xanım Merkel və cənab Prezident, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə öz
köməyini necə göstərə bilər?
ANGELA MERKEL: Hazırda neft kəmərləri tikilir. Məsələn, bu kəmərlər Ukrayna və Polşadan Avropa
istiqamətinə çəkilir. Həmçinin Azərbaycan qazı kəmərlə Yunanıstana keçəcəkdir. Bununla da Avropanın bir
hissəsi neft və digər enerji daşıyıcıları alacaqdır. Ancaq ümumiyyətlə, bu sualı iqtisadiyyatla məşğul olan
şəxslərə vermək lazım idi. Biz siyasətçilər bu məsələ ilə məşğul deyilik.
İLHAM ƏLİYEV: Mən əlavə edə bilərəm ki, Azərbaycan artıq öz neft-qaz strategiyasını davam etdirir,
Azərbaycan neftini və qazını dünya və Avropa bazarlarına çıxaran neft-qaz kəmərləri tikilib istismara verilibdir.
Texniki cəhətdən hətta bu il Azərbaycan qazı Avropa İttifaqının bazarlarına çatdırıla bilər.
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ALMANİYADA FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN
AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTLƏRİNİN SƏDRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
GİRİŞ NİTQİ
Berlin şəhəri,
15 fevral 2007-ci il
Əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Artıq iki gündür ki, Berlindəyəm və mənim bütün
görüşlərim çox yaxşı, çox uğurlu keçir. Bu səfər bir daha onu göstərir ki, Almaniya-Azərbaycan münasibətləri
çox sürətlə inkişaf edir. Bu, son iki il yarım ərzində mənim Almaniyaya ikinci rəsmi səfərimdir və özlüyündə
göstərir ki, bizim əlaqələrimiz nə qədər zəngindir. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mədəni sahələrdə
əməkdaşlığımız çox gözəl nəticələrini verməkdədir. Almaniya bizim üçün çox önəmli ölkədir, çox vacib
tərəfdaşdır. Həm ikitərəfli müstəvidə, həm də Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri çərçivələrində bizim
əməkdaşlığımızın böyük əhəmiyyəti var.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Avropa İttifaqına inteqrasiya siyasətini uğurla davam etdirir. Biz artıq
Avropa İttifaqı üçün qonşu ölkə olmuşuq və əminəm ki, beş il müddətinə nəzərdə tutulan birgə fəaliyyət planı
çərçivəsində biz Avropaya daha da yaxın olacağıq. Bununla bərabər, Azərbaycanın zəngin neft-qaz ehtiyatları
da Avropa və dünya bazarlarına çatdırılacaqdır. Bu məsələləri tənzimləmək üçün keçən ilin noyabr ayında
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır.
Bütün bunlar həm ölkənin əhəmiyyətini artırır, həm də bizim siyasətimizi əks etdirir və bütünlükdə bizim
bölgədə yeni vəziyyətin yaradılmasına gətirib çıxarır.
Artıq heç kim üçün sirr deyil ki, Azərbaycan bölgənin lider dövlətidir. Biz bu liderliyi qazanmışıq.
Bizim uğurlu siyasətimiz ölkəni möhkəmləndirir, eyni zamanda, regionda gedən proseslərə də müsbət təsir
göstərir. Biz regional layihələrin icrası ilə böyük uğurlar əldə etmişik. Həm energetika, həm də nəqliyyat
sahəsində, bütün başqa sahələrdə regional müstəvidə biz çox önəmli təşəbbüslərin həyata keçirilməsində uğurlu
siyasət aparmışıq. Bütün bunlar Azərbaycanı Avropa ilə daha da birləşdirəcəkdir. Bu, bizim seçimimizdir, bizim
siyasətimizdir və Avropaya inteqrasiya siyasətimizdir. Hərtərəfli əməkdaşlıq Azərbaycanın milli maraqlarına
uyğundur.
Bizim ölkəmiz müstəqil siyasət aparır. Azərbaycan xalqının iradəsi bizim üçün əsasdır. Əlbəttə ki,
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, müasirləşməsi hər bir vətəndaşın həyatında öz müsbət təsirini göstərəcəkdir.
Biz zəngin ölkəyə çevrilirik. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı dünyada heç bir analoqu olmayan sürətlə gedir.
Keçən il 34,5 faiz iqtisadi artım olubdur. Son üç il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə azalmış, 49
faizdən 20 faizə düşübdür. Əminəm ki, 2007-ci ilin yekunlarına görə yoxsulluq daha da aşağı düşəcəkdir.
Məqsəd də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda nə yoxsul, nə də işsiz olsun və ölkə əhalisi yaxşı yaşasın. Bunu
etmək üçün cəsarətli və ölkəmiz üçün lazım olan iqtisadi islahatlar aparılmalıdır və aparılır. Eyni zamanda,
siyasi islahatlar da aparılmalıdır. Avropa İttifaqı ilə bizim birgə fəaliyyət proqramımızda məhz siyasi islahatlar
da nəzərdə tutulur. Azərbaycanda demokratikləşmə proseslərinin sürətləndirilməsi, insan haqlarının qorunması
işində də böyük addımlar atılıb və bundan sonra da atılacaqdır.
Bir sözlə, müasir, iqtisadi cəhətdən özünü təmin edən, regional proseslərə təsir göstərən ölkə və açıq
cəmiyyət - budur, Azərbaycanın gələcəyi. Artıq siyasətimizin nəticələri də göstərir ki, biz bu istiqamətdə böyük
irəliləyişə nail ola bilmişik. Bütün bu işlərdə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların da əməyi çox əhəmiyyətlidir və
dəyərlidir, onların bu işlərdə böyük rolu var. Biz çox istəyirik ki, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar
birləşsinlər. Həm yaşadıqları ölkələrdə onların vəziyyəti yaxşı olsun, həm də onlar öz fəaliyyəti ilə müstəqil
Azərbaycanın möhkəmlənməsində fəal rol oynasınlar. Bu baxımdan dünya azərbaycanlılarının qurultayları
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son dəfə biz Bakıda qurultaya yığışanda və çox geniş fikir mübadiləsi aparılanda
gördük ki, fəaliyyət üçün nə qədər böyük imkanlar var, Azərbaycanın imkanları nə qədər artır. Artıq
Azərbaycan o ölkədir ki, öz soydaşlarını, istənilən yerdə yaşayan soydaşlarını müdafiə etmək, onlara kömək
göstərmək və arxa durmaq iqtidarındadır.
Sovet İttifaqı dağılanda biz həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən çox ağır vəziyyətdə idik. Biz hamımız
bunu yaxşı xatırlayırıq. Faktik olaraq, ölkənin gələcəyi şübhə altında idi. İqtisadi və siyasi böhran Azərbaycanı
çox ağır vəziyyətə salmışdı. Ancaq cəmi 15 il keçibdir. Baxın, bu 15 il ərzində cəmiyyəti narahat edən bütün
problemlər aradan qaldırıldı. Azərbaycanda siyasi sistem yarandı. Azərbaycanın tarixində heç vaxt siyasi sistem
olmamışdır. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tətbiq olundu. 1991-ci ildə Azərbaycanda özəl sektor

28

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

sıfır idi. Bu gün ölkə iqtisadiyyatında özəl sektorun çəkisi 81 faizdir. Böyük neft-qaz kəmərləri, Bakı-TbilisiQars dəmir yolu layihəsi - bütün bunlar ölkəmizi möhkəmləndirir. Belə olan halda, əlbəttə, Azərbaycan dövləti,
güclü dövlət öz soydaşlarına daha da böyük diqqət göstərməlidir və göstərir. Siz də bunu bilməlisiniz.
Mən istəyirəm ki, xaricdəki hər bir azərbaycanlı yaşadığı ölkədə özünü rahat hiss etsin, yaxşı yaşasın.
Eyni zamanda, bilsin ki, onun tarixi vətəni, onun dövləti qüdrətli dövlətdir. Bax, biz bütün səyləri bu istiqamətə
yönəldirik. Sirr deyil ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da bizim vətənimiz üçün dayaq, arxadır. Yəqin, siz də
bilirsiniz ki, biz xaricdə öz diplomatik nümayəndəliklərimizi də yaradırıq, onların sayını artırırıq. Artıq 50
ölkədə Azərbaycanın səfirliyi fəaliyyətə başlayıb, yaxud başlayacaqdır. Avropanın, demək olar ki, bütün
ölkələrində Azərbaycanın səfirlikləri yaradılır. Bunlar həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar üçün də doğma
evdir. Biz ondan sonra mədəniyyət evlərinin yaradılmasına başlamalıyıq. Bu işdə xaricdə yaşayan
azərbaycanlılar da iştirak etməlidirlər. Azərbaycan dövləti bu işi öz üzərinə götürməlidir, indi bizim maddi
imkanlarımız var.
Bizim çevik xarici siyasətimiz ölkəmizin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarıbdır. Baxın, biz əhali, ərazi
baxımından böyük ölkə deyilik. Amma biz dünyanın aparıcı ölkələri ilə bərabər şəraitdə, bərabər səviyyədə
əməkdaşlıq edirik. Avropanın bütün ölkələri ilə, digər dövlətlərlə çox yaxın münasibətlərimiz var. Yəni
Azərbaycan etibarlı bir tərəfdaş kimi artıq çox gözəl nüfuza malikdir. Biz çox istəyirik ki, beynəlxalq
mövqelərimiz daha da möhkəmlənsin. Çünki bizi ən çox narahat edən problem hələ öz həllini tapmayıbdır.
Ermənistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycanın torpaqlarından hələ çıxarılmayıbdır. Baxmayaraq ki, biz bütün
səyləri bu məsələnin həllinə yönəldirik və beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələ ilə çox ciddi məşğul olur. Ona
görə bu məsələni həll etmək üçün biz güclü olmalıyıq.
Bizim gücümüz hər bir azərbaycanlının gücüdür və Azərbaycan dövlətinin gücüdür. Bu, həm iqtisadi
ölçülərlə müəyyən olunur və əlbəttə ki, burada siyasi məqamlar da az deyildir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar
bizim dayağımızdır. Xüsusilə müstəqilliyimizin ilk illərində buna daha çox ehtiyac duyulurdu, çünki gənc
Azərbaycan Respublikasının ehtiyacları çox idi. İndi, bəlkə, o qədər də böyük ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, artıq
səfirliklər var. Ancaq səfirlik öz xətti ilə işləri görür. Diaspor, Azərbaycan təşkilatları isə bu işləri öz xətti ilə
görür. Mən çox istəyirəm ki, bu fəaliyyət əlaqələndirilmiş şəkildə aparılsın. Azərbaycan cəmiyyətləri səfirliklə
daim əlaqədə olsunlar və birgə fəaliyyət göstərsinlər. Çünki bizim məqsədimiz də, istəyimiz də birdir ki,
ölkəmiz möhkəmlənsin. Hər bir vətənpərvər vətəndaş, insan bunu arzulayır. Biz öz tərəfimizdən bunu edirik.
Ölkəmizin iqtisadi gücünü qaldırırıq, siyasi çəkisini artırırıq və deyə bilərəm ki, gənc, müstəqil dövlət
olduğumuza baxmayaraq, biz özümüzü dünyaya artıq kifayət qədər təqdim edə bilmişik. Yəni, artıq bilirlər ki,
Azərbaycan müstəqil ölkədir və öz siyasətini Azərbaycan xalqının maraqlarının ətrafında qurur. Əlbəttə, bu,
bizim qarşımızda yeni imkanlar yaradır.
Xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlı bunu hiss edir, bilir. Əminəm ki, Azərbaycanın hansısa uğurlara
nail olduğunu görəndə haqlı olaraq qürur hissi keçiririk.
Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum transmilli layihələrini həyata keçirdik. Çox ağır
şəraitdə, çətin geosiyasi durumda, təzyiqlərlə, müxtəlif başqa maneələrlə üzləşərək bunu edə, öz gücümüzü
nümayiş etdirə bilmişik. İndi biz yeni layihə üzərində işləyirik. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Azərbaycan
vasitəsilə Avropanı Asiya ilə birləşdirəcəkdir. Bu nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan artıq elə ölkəyə çevrilir ki,
bizim iştirakımız olmadan heç bir regional layihə həyata keçirilə bilməz. Bu, nəyə gətirib çıxaracaq? Əlbəttə ki,
iqtisadi məsələlərin həllinə. Büdcəmizə daha da çox pul gələcək və bizim siyasi çəkimiz artacaqdır. Belə olan
halda, istənilən məsələ öz həllini tapa bilər.
Yəqin bilirsiniz, mən çalışıram ki, bütün xarici səfərlərdə Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə
görüşüm, onlara öz münasibətimi, dəstəyimi bildirim. Həmişə səfirliklərə də göstəriş verirəm ki, - bütün
ölkələrdə Azərbaycan diasporları var, - daim əlaqədə olsunlar, kömək etsinlər, çətin anlarda həmişə əl
uzatsınlar. İndi bizim buna imkanlarımız çatır, bunu etməliyik. Biz xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlını
qorumalıyıq. Onun problemi olanda, ilk növbədə, səfirliyə müraciət etməlidir və bilməlidir ki, Azərbaycan
dövləti onu darda qoymamalıdır.
Mənim sizə deyəcəyim əsas sözlər bunlardır. Bir daha deyə bilərəm ki, siz də Azərbaycanda olursunuz,
vəziyyətlə də tanışsınız. Yəni, siz də ölkəmizdə gedən prosesləri izləyirsiniz, görürsünüz, Azərbaycanda
olursunuz. Bizim ölkəmiz iqtisadi, siyasi cəhətdən və biznes mühitinə görə regionun mərkəzinə çevrilibdir. Mən
çox istəyirəm ki, indi Azərbaycanda ən qabaqcıl texnologiyalar, xüsusilə təhsil, informasiya-kommunikasiya
sahəsində texnologiyalar tətbiq olunsun. Biz artıq bu barədə dünyanın aparıcı şirkətləri ilə danışıqlar aparırıq.
Yəqin bilirsiniz ki, biz indi yeni proqram qəbul etmişik. Gənclərimizi xaricə göndərəcəyik ki, onlar
Avropanın, dünyanın aparıcı təhsil ocaqlarında yaxşı təhsil alsınlar. Biz məktəblərdə internet sistemini
yaradırıq. Nə üçün? Çünki bizim uşaqlarımız savadlı, bilikli olsunlar. Dünyanı bilik idarə edəcək və bu gün də
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belədir, gələcəkdə də belə olacaqdır. Biz buna hazır olmalıyıq. Bizim iqtisadi gücümüz var, təbii sərvətlərimiz
var. Bu təbii sərvətləri Avropaya, dünyaya çatdırmaqla öz siyasi gücümüzü artırırıq. İndi bölgədə möhkəm
mövqeyimiz var. Elə etməliyik ki, bizim insanlarımız savadlı, bilikli olsunlar, dünyaya açıq olsunlar, bilsinlər
ki, nələr baş verir və inteqrasiya olunsunlar. Biz Avropa ilə daha çox inteqrasiya etməliyik. Mən inteqrasiya
deyəndə, təkcə dövlət xətti ilə olan hansısa məsələləri nəzərdə tutmuram. Bu, öz yerində, bu, ümumi çərçivədir.
Azərbaycan yeni qonşuluq siyasətinə dair sənəd imzalayıbdır. Orada kifayət qədər müxtəlif məqamlar var ki,
beş il ərzində bizi Avropa ilə daha da sıx birləşdirəcəkdir. Amma inteqrasiya, eyni zamanda, fərdi qaydada da
olmalıdır. Bunu etmək üçün Avropada, misal üçün, Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar da çox fəal
olmalıdırlar.
Vətənlə əlaqə daim olmalıdır. Bu, təbii bir prosesdir. Xüsusilə nəqliyyat problemləri də həll olunduğu
indiki şəraitdə. İndi çoxlu yeni təyyarələr alınır. Azərbaycanın hava yolları şirkəti bölgənin aparıcı şirkətinə
çevriləcək və müxtəlif istiqamətlərdə uçuşlar olacaqdır. Biznes marağı artır. Bu gün mənim Almaniyanın aparıcı
şirkətlərinin rəhbərləri ilə də görüşüm olubdur. Sabah da biznes forumunda olacağam. Mən onları da
Azərbaycana işləməyə sövq edirəm. Bütün bunlar iqtisadi əsaslarla idarə olunan məsələlərdir.
Əlbəttə, bütün bunlarla yanaşı, mənəvi əlaqələr də olmalıdır. Biz, azərbaycanlılar elə millətik ki, harada
yaşamağımızdan asılı olmayaraq, istənilən yerdə öz milli ənənələrimizi qoruyuruq, saxlayırıq. Uşaqlarımızı
milli ruhda böyüdürük. Əgər tarixə baxsaq görərik ki, əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum olmuşuq, müxtəlif
ölkələrin tərkibində yaşamışıq. Amma öz milli ənənələrimizi saxlamışıq. Nəyə görə, nəyin hesabına? İlk
növbədə, ana dili. Bu, bizi millət kimi saxlayıbdır. İkinci tərəfdən, bizim ədəbiyyatımız, musiqimiz,
mədəniyyətimiz. Bunlar olmasaydı, indi müstəqil ölkə kimi yaşamaq bizə çox çətin olardı. Bu, bizi bir millət
kimi saxladı, qorudu. İndi isə biz müstəqilik. Hər bir xalq üçün bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Vətənlə
əlaqələr, xüsusilə mənəvi əlaqələr olmalıdır. Bəlkə də bu, sizə daha çox lazımdır, nəinki hansısa başqa bir
məsələ. Bunu təmin etmək üçün kifayət qədər imkanlar var və daha da çox olacaqdır. Biz indi bu sahəyə böyük
diqqət göstəririk.
Müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan günləri keçirəcəyik. Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət
nümayəndələrinin səfərləri, rəssamların sərgiləri təşkil olunur və bunları genişləndirmək üçün əlavə tədbirlər
görülür. Bu, həm xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün lazımdır ki, mənəvi bağlılıq itməsin. Həm də ölkəmizi
təqdim etməliyik. Bəzi hallarda Avropada bilmirlər ki, Azərbaycanda hansı proseslər gedir. Yaxud da buraya
yanlış məlumat ötürülür. Amma Azərbaycana gələndə, vəziyyətlə tanış olanda görürlər ki, bu, tamamilə başqa
bir mənzərədir. Güclü iqtisadiyyat, açıq cəmiyyət, dözümlü insanlar, ən yüksək səviyyədə tolerantlıq var, bütün
xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Ölkəmizi daha çox təqdim etməliyik, onu təbliğ
etməliyik ki, bizi olduğu kimi tanısınlar.
Mən çox danışa bilərəm. Çünki bu görüş mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bakıda və Azərbaycanın
müxtəlif rayonlarında görüşlərim çox olur və onlar çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Amma sizinlə görüş
tamamilə başqadır. Çünki siz vətəndən kənarda yaşayırsınız. Sizin üçün, yəqin ki, vətəndən gələn hər bir insanla
görüşmək vacibdir. Mənim üçün də. Siz gözəl ölkədə yaşayırsınız, inkişaf etmiş ölkədə yaşayırsınız. Amma
əminəm ki, sizin ürəyiniz Azərbaycandadır. Əminəm ki, siz bu fikirlərlə, duyğularla yaşayırsınız və çox
istəyirsiniz ki, bizim ölkəmiz tərəqqi etsin, inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil olsun. Biz də bunu edəcəyik.
Çünki bizim intellektual potensialımız güclüdür.
Ölkənin çox düşünülmüş və məqsədyönlü inkişaf strategiyası var. Aparıcı dövlətlərlə işbirliyimiz də
möhkəmlənir. Azərbaycanda neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə bölünür. Əgər belə olmasaydı, üç ildə
yoxsulların sayı 49 faizdən 20 faizə düşməzdi. Mənim üçün ən böyük göstərici budur. Ümumi daxili məhsulun
artımı 34,5 faizdir. Mən bunu çox böyük qürur hissi ilə qeyd edirəm. Çünki bu baxımdan biz dünyada birinci
yerdəyik. Özü də bir il yox, iki il dalbadal. Amma mənim üçün bundan daha önəmlisi yoxsulların sayının
azalmasıdır. Yəni bizim neft strategiyamız insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. Yenə
deyirəm, üç il əvvəl Azərbaycanda əhalinin 49 faizi yoxsul idi, indi 20 faizdir. Əminəm ki, ölkə inkişaf etdikcə,
daha da aşağı düşəcəkdir.
Bir daha demək istəyirəm ki, mənim sizə sözlərim çoxdur. Amma iş qrafikim bir az gərgindir. Ona görə
vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Burada çıxış etmək istəyənlər də var. İstəyirəm onlara da imkan yaradım ki, öz
sözlərini desinlər.
Buyurun.
***
YEKUN NİTQİ
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- Sağ olun. Biz də bütün bu işləri bundan sonra daha da sistemli şəkildə quracağıq. İndi bu məqsədlərə
vəsait də ayırırıq. Dövlət büdcəsində də bu məqsədlər üçün vəsait nəzərdə tutulur ki, Azərbaycanın müstəqil
ölkə kimi yaşaması və uğurları geniş mənada dünya ictimaiyyətinə bəlli olsun. Hələ ki, bu belə deyildir. Siz də
qeyd edirsiniz, mən də bunu görürəm. Bakıya xaricdən ilk dəfə gələn qonaq bilmir ki, Azərbaycan nədir.
Təsəvvür tamamilə başqadır və yaxud da kifayət qədər deyildir. Ancaq Avropanın hər bir vətəndaşı
Azərbaycana gələ bilməz. Ona görə biz burada, Avropada özümüzü daha da çox tanıtmalıyıq. Ona görə bu
məsələnin maliyyə tərəfinə əlbəttə ki, biz baxacağıq. Ancaq, eyni zamanda, çox vacibdir ki, burada da fəaliyyət
güclü olsun. Yəni, siz də fəal olasınız və dediyiniz bütün bu məsələləri biz birlikdə həll edək.
Biz haqlıyıq və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli məsələsi ilə məşğul olanlar da artıq bilir ki,
günahkar kimdir və münaqişənin qurbanı kimdir. Artıq bu məsələ gündəlikdədir. Sadəcə olaraq, daha da fəal
olmalıyıq, təbliğatımızı daha da güclü aparmalıyıq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bizim təbliğatımız həqiqət əsasında
qurulur, Ermənistan təbliğatı isə yalan üzərində qurulur. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti də bu işlərdə fəal iştirak
edəcəkdir.
İndi bizim proqramlarımızda yeni kitabların nəşri, onların xarici dillərə tərcüməsi də vardır. Bəzi
hallarda tarixi əks etdirən kitablar Azərbaycan dilində yazılır. Biz onsuz da Azərbaycanda bunları bilirik. Bizə
lazımdır ki, bunu dünyada bilsinlər. Kitablar ingilis, alman, fransız dillərində və başqa dillərə tərcümə
olunmalıdır. İnternet vasitəsilə bu məlumatlar ötürülməlidir. Ona görə mən çıxışımın əvvəlində dedim ki, biz
hamımız - Azərbaycan dövləti, Xarici İşlər Nazirliyi və onun xaricdəki nümayəndələri, Xarici Ölkələrdə
Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və diaspor təşkilatları bu məsələdə vahid siyasət
aparmalıyıq. Qurultayın da məqsədi məhz ondan ibarət idi ki, hamımız yığışaq, bu məsələləri birlikdə həll edək.
İndi bütün bu işlər məqsədyönlü şəkildə aparılmalıdır. Mən çox şadam ki, burada, Almaniyada da belə güclü
fəallıq var. Əminəm ki, bu fəallıq davam etsə, biz çox işlərə nail olacağıq.
İndi isə gərək mən başqa görüşlərə gedim. Mən sizə bir daha öz hörmətimi ifadə etmək istəyirəm,
uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, sizin həyatınızda hər şey yaxşı olsun və həmişə doğma Vətəninizlə əlaqədə
olasınız. Sağ olun.
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BERLİNDƏ ALMANİYA ŞİRKƏTLƏRİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
ÇIXIŞ
Berlin şəhəri,
15 fevral 2007-ci il
- Çox sağ olun. Mən sizin hamınızı görməkdən çox şadam. Sizin bəzilərinizlə biz Bakıda və burada
görüşmüşdük. Hesab edirəm, bu, çox gözəl bir fürsətdir ki, biz yenidən bir-birimizi görürük. Həyat davam edir,
ölkələrimiz inkişaf edir.
Almaniyada 2004-cü ildə olduqdan sonra, hesab edirəm, bizim planlarımız, proqramlarımız daha da
artmışdır, xüsusən də enerji sahəsində bütün layihələr yerinə yetirilir. İndi isə vaxt gəlib çatıb ki, Azərbaycanın
digər sahələrinə diqqət yetirək. Bizim bir çox ideyalarımız var, qəbul edilmiş çoxlu proqramlarımız var. Burada
tikinti, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, xidmətlər, turizm və iqtisadiyyatın digər sahələrini nəzərdə tuturuq.
Təbii ki, son iki il ərzində Azərbaycanın dinamik inkişaf həcmi ümumilikdə 60 faiz təşkil etmişdir. Bu il isə
təqribən 30 faiz olacaqdır. Bu o deməkdir ki, biz ümumi daxili məhsulu iki dəfə artırmış olacağıq. Bütün bunlar
biznesin inkişafı və daha böyük infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün imkanlar yaradır. Bütün bu
işlərin ən vacib elementi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və göstərəcək bütün şirkətlər işləri
ən yüksək standartlara uyğun aparmalıdırlar. Bilirik ki, sizin ölkənizdə yüksək standartlar var. Beynəlxalq
standartlar artıq təsbit olunubdur. İstəyirik ki, bizim ölkəmizdə də şirkətlərimiz bu standartlara uyğun işləsin.
Alman şirkətləri ilə işləmək bizə, bizim sahibkarlara çox yaxşı təcrübə verə bilər. Bu da bizim üçün daha güclü
imkanlar açır.
Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatımız neftin və qazın qiymətlərindən asılı olmayacaqdır. Bu, bizim
məqsədimiz, gündəliyimizdir. Bu gün artıq biz gözəçarpan maliyyə resurslarına malikik və xarici sərmayələrin
cəlbini də davam etdirmək istəyirik. Ancaq bunu iqtisadiyyatda yeganə yol kimi görmürük. Artıq bizim öz
resurslarımız var və bunları istifadə etmək istəyirik. Biz Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaratmışıq, onun öz kapitalı
var. Bununla bağlı büdcəmizdə xüsusi vəsaitlər var. Onlar əsasən infrastruktur - elektrik stansiyalarının,
məktəblərin və xəstəxanaların tikilməsi, yolların çəkilməsi üçün ayrılacaqdır. Bütün bunlar biznes mühitinin
daha da yaxşılaşdırılması üçün zəmin yaradacaq və hesab edirəm ki, bizim əməkdaşlığımız çox uğurlu
olacaqdır.
Ümumiyyətlə, Almaniya ilə bizim çox yüksək səviyyədə təmaslarımız var. Bu, mənim Almaniyaya
ikinci rəsmi səfərimdir. Təbii ki, bizim iqtisadi sahədə də bir çox imkanlarımız var və Azərbaycanda işləmək
arzusunda olan şirkətlərin də sayı çoxdur. Bu görüş də həmin tərəfdaşlığın rəmzidir. Sağ olun.
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BERLİNDƏ ALMANİYANIN KONRAD ADENAUER FONDU TƏRƏFİNDƏN
TƏŞKİL OLUNMUŞ "AZƏRBAYCAN XXI ƏSRDƏ - İNKİŞAF VƏ PERSPEKTİVLƏR"
MÖVZUSUNDA TƏDBİRDƏ
NİTQ
Berlin şəhəri,
15 fevral 2007-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, mən bizimlə görüşə gəldiyinizə görə sizin hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Hesab
edirəm ki, bu, ölkəmizdə gedən prosesləri, əldə edilən nailiyyətləri və gələcək perspektivləri müzakirə etmək
üçün yaxşı bir imkandır. Mən ölkəmiz və onun əhəmiyyəti haqqında deyilmiş xoş sözlərə, o cümlədən
Azərbaycanın önəminə Avropadakı marağın artmasına çox məmnunam.
Bizim ölkəmizin böyük mədəniyyəti, tarixi və zəngin ənənələri var. Lakin müstəqil ölkə olaraq,
beynəlxalq ictimaiyyətin bir üzvü kimi biz, sadəcə, 15 ildir yaşayırıq. Həmin illər müstəqilliyimiz və suveren
inkişafımız üçün olduqca vacibdir. Çünki Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra biz müstəqillik əldə etdikdə, demək
olar ki, ölkəmiz keçmiş sovet respublikaları arasında ən ağır vəziyyətdə idi. Bunu, digər ölkələrlə müqayisə
edərək demək olar. Biz tam iqtisadi böhran və tənəzzül içərisində idik. Bu, vətəndaş müharibəsi və siyasi
böhranla müşayiət edilirdi. Bütün zavodlar dayanmışdı, istehsal yox idi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı etdiyi
təcavüz bütün problemləri daha da kəskinləşdirirdi. Belə bir vəziyyətdə müstəqilliyimizin gələcəyi sual altında
idi. Lakin bizim Prezidentimiz Heydər Əliyevin siyasəti sayəsində bütün çətinliklər artıq keçmişdə qaldı. Biz
iqtisadi tənəzzüldən iqtisadi artıma, siyasi böhrandan siyasi sabitliyə gəldik və bu, çox qısa tarixi müddət
ərzində baş verdi.
Müstəqillik qazandığımız zaman Azərbaycanda özəl sektor yox idi. İndi isə ölkənin iqtisadiyyatında
özəl sektorun rolu durmadan artır. Bizim özəl sektorun ümumi daxili məhsuldakı payı 81 faizdir. Ölkəmizdəki
indiki siyasi sistem bizim tariximizdə əvvəllər heç zaman olmamışdır. Bu gün Azərbaycanda bütün təsisatlar var
və ölkəmiz fəal surətdə Avropa təsisatlarına inteqrasiya olunur. Hazırda biz Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq edirik
və bu əməkdaşlıq yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində aparılır. Biz nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla çox möhkəm
münasibətlər qurmuşuq və ölkəmizdə siyasi islahatlar, demokratikləşmə güclü iqtisadi siyasətlə müşayiət
olunur. Hazırda biz iqtisadi artım tempinə görə dünyada birinci yeri tuturuq. Qeyd edildiyi kimi, 2005-ci ildə
ümumi daxili məhsul 26 faiz artmışdır. 2006-cı ildə bu artım 34,5 faiz təşkil etmişdir. Bu il də artım, ola bilsin
ki, eyni səviyyədə saxlanılacaqdır.
Adətən keçid dövrünü yaşayan, bir siyasi sistemdən digər sistemə keçən ölkələr çətinliklərlə üzləşir.
Çünki bu, sosial problemlərin artması ilə bağlıdır. Sovet İttifaqının süqutundan dərhal sonra əhalinin əksəriyyəti
yoxsul vəziyyətə düşdü. Biz ölkəmizdə olduqca cəsarətli iqtisadi islahatlar aparmalı idik. Lakin eyni zamanda,
bunu aparmaqla biz yoxsulluğun yayılmasının qarşısını almalı olduq.
Düşünürəm ki, əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən ən əsası ümumi daxili məhsulun artımı və yaxud digər
iqtisadi göstəricilər deyil, Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılmasıdır. Çünki bizim bu sahədə siyasətimiz
nəticəsində yoxsulluğun səviyyəsi 2003-cü ildəki 49 faizdən 2006-cı ildə 20 faizə qədər azaldılmışdır. Biz gələn
bir neçə il ərzində bunu daha da aşağı salacaq və ümumiyyətlə, yoxsulluğu aradan qaldıracağıq. Eyni zamanda,
bu proses yeni iş yerlərinin açılması ilə müşayiət olunur. Son üç il ərzində Azərbaycanda 520 min yeni iş yeri
açılmışdır və bunun çoxu qeyri-neft sektorunda yaradılmışdır. Bu, əsasən, regionlarda baş vermişdir. Qeyd
etmək istərdim ki, neft hasil edən, neft bazarında özü üçün daha geniş yer tutan ölkə kimi çoxşaxəli
iqtisadiyyatın olması bizim üçün olduqca vacibdir. Biz bəzi neft hasil edən ölkələrin mənfi təcrübəsini
təkrarlamaq istəmirik. Yəni, orada insanların bir qismi daha da zənginləşir, qalan hissəsi isə daha da kasıb
vəziyyətə düşür. Ona görə biz neft sərvətini insan kapitalına çevirmək istəyirik. Yoxsulluğun azaldılması, yeni
iş yerlərinin açılması və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi bugünkü Azərbaycanın reallığını təşkil edir. Yəni, 10 il
bundan əvvəl heç təsəvvür etmək mümkün deyildi ki, bizim ölkədə bu baş verəcəkdir. Amma indi bu reallıqdır.
Mən burada istehsalla bağlı bir çox iqtisadi göstəricilər barədə rəqəmləri misal gətirə bilərəm. Amma,
sadəcə, bununla sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu gün Azərbaycanda iqtisadi və siyasi islahatlara
çoxmilyardlıq sərmayələr yatırılmışdır, ölkəmiz olduqca dinamik surətdə inkişaf edir. Biz enerji sektorunda
güclü siyasət həyata keçiririk. Azərbaycan iqtisadiyyatına son 10 il ərzində 30 milyarddan çox sərmayə
yatırılmışdır. Eyni zamanda, biz olduqca əlverişli sərmayə mühiti yaratmışıq. Bizim ölkəmiz adambaşına düşən
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birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə keçmiş Sovet İttifaqı və Mərkəzi Avropa ölkələri arasında ilkin
yerlərdən birini tutur.
Sərmayədarları əsasən enerji sektoruna cəlb etmişik. Biz qeyri-neft sektoruna da diqqət yetiririk. Bu,
bizə, eyni zamanda, özümüzü təqdim etmək, xarici şirkətlər və banklar qarşısında daha etibarlı tərəfdaşa
çevrilmək imkanını yaratdı. Artıq beynəlxalq səviyyədə zəngin təcrübə əldə etmişik, ölkəmizin nüfuzu daim
artmaqdadır, bu gün iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarına çoxmilyardlıq kreditlər cəlb edə bilərik və bunu edirik.
İlkin neft hasilatından gəlirlər əldə etdikdən dərhal sonra Dövlət Neft Fondunu təsis etmişik və həmin vəsaitlər
hazırda Neft Fonduna yığılır. Ölkəmizin hər bir vətəndaşı bu gəlirlərin nə səviyyədə olduğunu bilir və bunlar
beynəlxalq auditorlar tərəfindən yoxlanılır və mütəmadi olaraq hesabatlar çap edilir.
Eyni zamanda, biz hasilat sənayesi sahəsində şəffaflıq təşəbbüsünə də qoşulmuşuq və demək olar ki,
enerji layihələrindən əldə olunan gəlirləri gizlətmək və yaxud da bəyan etməmək mümkün deyildir. Bu, etimad
yaradır, əhali arasında hökumətə inamı artırır. Eyni zamanda, Neft Fondundan gəlirlərin xərclənməsi yalnız
büdcə vasitəsilə, yəni nə qədər və nə məqsədlə sərf edilməsi ilə bağlı qərarı Milli Məclis qəbul edir və bu yolla
qərarların qəbul edilməsində xalq da iştirak edir.
Sosial problemlər yaşayan ölkələrdə iqtisadi islahatlar aparmaqla yanaşı, ehtiyac içərisində yaşayan
insanlara yardım göstərmək də olduqca vacibdir. Bizim olduqca güclü sosial siyasətimiz var, ildə ən azı, iki dəfə
pensiyaları, əmək haqlarını artırırıq. Əhalimiz, xalqımız ilbəil daha yaxşı yaşayır. Beləliklə, bizim enerji
siyasətimiz digər sektorların da inkişafı və iqtisadiyyatın daha da şaxələndirilməsi və infrastruktura
sərmayələrin yatırılması üçün yaxşı imkan yaradır. Hazırda Azərbaycanda infrastruktur layihəsi çox sürətlə
inkişaf edir. Eyni vaxtda, bir neçə elektrik stansiyası tikilir, şəhər və kəndlərə yollar çəkilir, magistral yollar
salınır, xəstəxanalar, məktəblər inşa edilir. Son iki-üç il ərzində ölkədə 500-dən çox məktəb tikilmişdir. Hazırda
onların hamısının internetə çıxışı var və buna görə də məktəbdəki gənclərimiz bu fürsətdən istifadə edərək,
dünyada gedən hadisələri izləyirlər. Uzunmüddətli perspektivdə, bizim uğurlu gələcəyimizi neft və qaz deyil,
məhz bu istiqamətlər - təhsil və peşəkarlıq müəyyən edəcəkdir. Eyni zamanda, mənfi təcrübəni də öyrənirik ki,
bunu təkrarlamayaq. İnkişaf etmiş ölkələr buna necə başlamışdır? Hesab edirik ki, onların bir çoxu sıfırdan
başlamışdır. Sizin ölkəniz, Almaniya son bir neçə onilliklər ərzində əhəmiyyətli uğurları məhz güclü siyasət,
həmin siyasətə əhalinin verdiyi dəstək sayəsində və müasir texnologiyalar nəticəsində əldə etmişdir.
Ümumiyyətlə, texnologiyalar hər bir ölkənin uğurunu təmin edir. Ona görə, təhsil, yeni texnologiyalar
və Avratlantik məkanına inteqrasiya - bütün bunlar bizim üçün prioritetlərdir. Bütün bu sahələrdə irəliləyişə nail
olmaqdayıq. Biz ilkin olaraq, xarici şirkətləri Xəzər dənizinə dəvət etdik, - ondan əvvəl Xəzər dənizi xaricilər
üçün bağlı idi, - sərmayələri cəlb etdik, neft hasil etməyə başladıq. Boru kəmərlərini çox çətin, mürəkkəb
coğrafi və geosiyasi şəraitdə çəkməyə nail olduq. İndi Azərbaycanda hasil olunan neft böyük həcmdə Aralıq
dənizi və Qara dəniz vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılır. Bu məqsəd üçün üç boru kəməri mövcuddur. Eyni
zamanda, bir trilyon kubmetrdən çox qaz ehtiyatı olan "Şahdəniz" yatağını aşkar etdikdən sonra, Azərbaycan
dərhal Bakıdan Qərb istiqamətində qaz kəmərinin çəkilməsinə də başladı. Bu günlərdə Avropaya qaz boru
kəmərinin tikintisi artıq başa çatdırılıb. Ola bilsin, gələn aylar ərzində biz daha çox qaz hasil edəcək, öz
qonşularımız və Avropa üçün potensial təchizatçı ölkəyə çevriləcəyik.
Keçən ilin noyabrında biz Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma
memorandumunu imzaladıq. Bu, həmin istiqamətdə atılan ilkin addımdır. Gələcəkdə əməkdaşlığımız daha da
möhkəmlənəcəkdir. Etibarlı tərəfdaş, xarici ölkələrin əminliklə əməkdaşlıq etdiyi ölkə kimi biz müqavilələri
parlamentdə ratifikasiya edirik ki, onların həyata keçirilməsi üçün təminat yaransın. Biz bu cür mühiti yarada
bilmişik.
İndi biz inkişafımızın yeni mərhələsindəyik. Qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələrinə sərmayələr
qoyuruq. Artıq bunun həyata keçirilməsi üçün özümüzün maliyyə gücümüz var. Biz kifayət qədər kapitala
malik olan Dövlət Sərmayə Şirkətini yaratmışıq. Hazırda yerli və xarici şirkətləri dəvət edirik ki, onlar qeyrineft sektoruna sərmayələr qoysunlar və iqtisadiyyat şaxələndirilsin. Bu, daxildə bizim iqtisadi prioritetlərimizi
təşkil edir. Eyni zamanda, enerji sahəsinə gəldikdə, dünyada dəyişən şəraiti nəzərə alaraq, biz ənənəvi
tərəfdaşlarımızla gələcək planlarımız naminə işləyirik. Biz Bakıdan Aralıq dənizinə neft boru kəmərini, eyni
zamanda Türkiyəyə və oradan Avropaya qaz boru kəmərini çəkəndə enerji məsələləri dünya siyasətində vacib
yer tutmurdu. İndi isə vəziyyət dəyişir. Hazırda enerji siyasi qərarların qəbul edilməsində əsas yer tutur. İndi isə,
bu, fəal şəkildə, istər istehsalçılar, tranzit ölkələr və istərsə də, bəzən istehlakçılar tərəfindən siyasi məqsədlər
üçün istifadə olunur. Ona görə biz özümüzü dəyişən dünyaya uyğunlaşdırmalıyıq. Biz yeni layihələri irəli
sürürük.
Hazırda biz regionda Türkiyə-Gürcüstan-Azərbaycan arasında dəmir yolu xəttinin tikintisinə başlamışıq
və daha sonra Avropaya çıxış əldə edəcəyik. Bundan sonra iki il ərzində uğur əldə etsək, - və mən əminəm ki,
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bu, belə də olacaq, - biz malların Asiyadan ölkəmizin ərazisi vasitəsilə Avropaya daşınmasında tranzit ölkəyə
çevriləcəyik. Biz regional nəqliyyat qovşağına çevrilmək məqsədi ilə nəqliyyat infrastrukturu layihələrinə
böyük sərmayələr qoyuruq və bu istiqamətdə artıq böyük işlər görmüşük. Bu, bizim qarşımızda duran yeni
çağırışlardır.
Birmənalı olaraq, enerji ehtiyatlarımızın mövcudluğu bizə böyük üstünlüklər verir. Bizim qarşımızda
duran çətin vəzifə çox riskli hesab olunan ölkəyə sərmayələri cəlb etmək, iki ölkədən və bəlkə də, daha çox
yerlərdən keçən və o qədər də asan hesab olunmayan boru kəmərini çəkmək, bu regionda sülhü qorumaq, öz
siyasətimizi həyata keçirmək və müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaqdan ibarət idi. Bu gün bizim qarşımızda
duran vəzifələr yüz faiz uğurla yerinə yetirilib, başa çatdırılıbdır.
Artıq biz enerji, daşıma, siyasi islahatlar və əməkdaşlıq sahələrində yeni mərhələyə qədəm qoyuruq.
Bizim uğurumuzun vacib elementi ölkədə siyasi sabitliyin olmasıdır. Əgər hökumət ilə xalq arasında birliyə nail
olmasaydıq, uğur mümkün olmazdı. Siyasi sabitlik və proqnozlaşdırma uğura aparan əsas amillərdir. Əgər biz
dünyanın müxtəlif guşələrində və öz mühitimizdə uzun və qısa tarixə nəzər salsaq görərik ki, sabitlik olmayan
yerdə dərhal iqtisadi tənəzzül müşahidə edilir, problemlər üzə çıxır, ölkənin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq
imkanları məhdudlaşır. Bizim bu sahədə gördüyümüz işlər siyasi islahatların aparılmasına, iqtisadi vəziyyətin
dəyişdirilməsinə və beynəlxalq təşkilatlarla yeni formatda əməkdaşlığın qurulmasına imkan yaratdı.
Bu, bizim seçimimizdir. Azərbaycanın seçimi ondan ibarət idi ki, Avratlantik strukturlarına inteqrasiya
olunsun və indi biz bu istiqamətdə NATO ilə tərəfdaşlığımızda nəzərəçarpan irəliləyiş əldə etmişik. Biz “Fərdi
tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı”nı imzalamışıq. Altı ildən çoxdur ki, Avropa Şurasının üzvüyük. Bu da bizim
seçimimizdir. Heç kim bizi bu addımı atmağa məcbur etməmişdir. Ötən ilin noyabr ayında biz Avropa İttifaqı
ilə yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində beşillik tədbirlər planını imzalamışıq. Bunun çox elementləri var və
həmin sənəddə siyasi islahatların aparılması ən vacib meyardır.
Azərbaycanın inkişafının digər elementi sülh şəraitində yanaşı yaşamaqdır. Biz bir çox millətlərin
nümayəndələrinin yaşadığı ölkəyik və müxtəlif dinlərin təmsilçiləri bir ailə kimi yaşayır. Bu, bizim inkişafımız
üçün vacibdir. Bu müsbət təcrübə digər yerlərdə də öyrənilə bilər. Bu gün dünyada yaşanan problemlərdən biri
müxtəlif dinlərin nümayəndələri arasında artan gərginlikdir. Biz sivilizasiyalararası dialoq haqqında çox
eşidirik. Lakin bir çox hallarda reallıqda bunun əksini görürük. Biz gərginliyi, qarşılıqlı surətdə şübhəli
yanaşmanı, o cümlədən insanlar arasında ziddiyyətlər və bəzən də qarşıdurmanı görürük. Azərbaycanda isə
bütün dinlərin təmsilçiləri bir ailə kimi yaşayır. Nə Konstitusiyada, nə də gündəlik həyatda heç bir ayrı-seçkilik
yoxdur. Bu, bizi daha da güclü edir. Bu, bizi mədəni baxımdan daha da zənginləşdirir. Biz öz dinimizi, öz
mədəniyyətimizi yüksək dəyərləndiririk və eyni zamanda, digər dinlərə və mədəniyyətlərə yüksək dərəcədə
hörmət edirik. Əminəm ki, Azərbaycanın təcrübəsi, xüsusilə bu cür mühüm tarixi baxımdan digər yerlər üçün
faydalı ola bilər.
Lakin, eyni zamanda, əlbəttə, ölkədə problemlər də mövcuddur. Çünki hər bir şey bizim üçün yenidir.
Müstəqilliyimizin, müstəqil inkişafımızın 15 ilinin ilk beş-altı ili sabitləşmə dövrü idi. Yalnız 1996-cı ildə
iqtisadi tənəzzülü dayandıra bildik. 1991-ci ildən 1996-cı ilə qədər olduqca böyük böhran var idi. 1996-cı ildən
2005-ci ilə qədər ölkədə iqtisadi inkişaf hər il on faiz səviyyəsində olmuşdur. Artıq qeyd etdiyim kimi, 2005-ci
ildən etibarən iqtisadi artım daha yüksək sürətlə gedir.
Lakin bir çox sosial, psixoloji problemlər hələ də qalır. Çünki bizim nəsil başqa sistemdə yaşamışdır.
Bu, Sovet İttifaqının sistemi idi, orada məhdudiyyətlər mövcud idi. Bu, elə bir sistem idi ki, hər bir ölkənin
inkişafı üçün vacib olan bütün məsələlər, misal üçün, insan hüquqları məsələsi, ümumiyyətlə, mövcud deyildi.
Demokratik sistem, ümumiyyətlə, mümkün deyildi. Bu, sadəcə təkpartiyalı sistemi idi. Biz bu sistemdə
yaşayırdıq. Ona görə dəyişikliklər hətta insanların şüurunda belə asan olmur. Xüsusən də əgər biz iqtisadi
problemlərimizi görürdüksə, digər ölkənin təcavüzünə məruz qalmışdıqsa, bunun nəticəsində ölkəmizdə bir
milyon qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdısa, bu, olduqca çətin idi. Demək olar ki, bu, adambaşına düşən
göstəriciyə görə dünyada ən yüksək göstəricidir. Yəni 8,5 milyonluq əhaliyə 1 milyon məcburi köçkün və
qaçqın düşür. Hökumət onların problemlərinə qayğı ilə yanaşır. Hökumət onlara maliyyə və ərzaq yardımı
göstərir. Bu, böyük bir humanitar fəlakətdir. Əlbəttə ki, bu, əlavə problemlər yaradır.
Ona görə də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli geniş regional inkişaf üçün
ən başlıca məsələdir. Biz bu ədalətsiz vəziyyətə son qoymalıyıq. XXI əsrdə beynəlxalq hüququn əsas prinsipi
pozulmuşdur. 1 milyon azərbaycanlının insan hüquqları da pozulubdur. 700 min azərbaycanlı Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağla qonşu olan 7 rayonunda etnik təmizlənməyə məruz qalmışdır. 250 min azərbaycanlı
Ermənistanın daxilindən qovulubdur, onlar orada öz ata-baba torpaqlarında yaşayırdılar. Təqribən 50 min
azərbaycanlı Dağlıq Qarabağda yaşadığı torpaqlarından qovulubdur. Artıq on ildən çoxdur ki, bu problem həll
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olunmamış qalır. Hazırda biz əlimizdən gələni edirik ki, məsələni dinc yolla həll edək. Biz sülh danışıqlarına
sadiqik. Amma bu, nə qədər çəkə bilər? Bu sülh danışıqları nə qədər çəkəcəkdir?
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamədə Ermənistan qoşunlarının
Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarından qeyd-şərtsiz, dərhal çıxarılması tələb edilir. Amma Ermənistan buna
məhəl qoymur. Avropa Şurasının iki il bundan öncə qəbul etdiyi qətnamədə aydın şəkildə deyilir ki, Ermənistan
təcavüzkardır və Azərbaycana qarşı təcavüz etmişdir. Bu qətnamə də diqqətdən kənarda qalır. Ermənistan
beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilərinin məsələnin dinc yolla həllinə yönəlmiş
cəhdlərini kobudcasına pozur. Ermənistan tərəfi iki dəfə danışıqlar masasını tərk etmişdir. Biz orada dinc
nizamlamaya artıq yaxın idik. Belə bir halda biz danışıqlar prosesini necə davam etdirə bilərik? Bizim səbrimiz
artıq tükənməkdədir. Ona görə bu vəziyyət tamamilə aydın qavranılmalıdır. Azərbaycan heç vaxt Dağlıq
Qarabağın müstəqilliyinə razılıq verməyəcəkdir. Bizim ərazi bütövlüyümüz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, bütün
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmışdır və dəstəklənir. Bu yaxınlarda onlar "Dağlıq Qarabağ
Konstitusiyası" ilə bağlı səsverməni pisləmişlər. Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri və dünyanın aparıcı dövlətləri bunu pislədi. Hamıya aydındır ki, Dağlıq Qarabağ tarixi baxımdan
Azərbaycanın ərazisidir. Ermənilər oraya XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası tərəfindən köçürülmüşdür. Onlar
gəlib orada məskən salmış, sonradan çoxluq təşkil etmiş və həmin ərazidə separatist meyllərə başlamışlar.
Biz heç vaxt Dağlıq Qarabağa müstəqilliyin verilməsinə razılaşmayacağıq. Biz onlara nə verə bilərik?
Yüksək özünüidarə statusu verə bilərik ki, bu da Azərbaycan dövlətinin hüdudları çərçivəsində olmalıdır. Bunun
üçün Avropada, dünyada modellər var; milli azlıqlar özünüidarə, yüksək muxtariyyət statusuna malikdirlər,
yaşadıqları ölkələr tərəfindən dəstəklənirlər və sülh şəraitində yaşayırlar. Biz bunu təklif edirik. Lakin biz qeyriadi və ya qəbul edilə bilməyən bir məsələni təklif etmirik və ərazi bütövlüyümüzlə bağlı heç vaxt güzəştə
getməyəcəyik. Biz etnik təmizləmə siyasəti ilə heç vaxt razılaşa bilmərik. Bu, uğursuz siyasətdir. Ancaq indi
qüvvələr nisbəti artıq dəyişibdir. Bu il Azərbaycanın iqtisadiyyatı Ermənistanın iqtisadiyyatından 7 dəfə
güclüdür. Gələn 5-6 il ərzində 20-30 dəfə çox olacaqdır. Onlar bizimlə rəqabət aparmaq iqtidarında deyil,
Ermənistanın Azərbaycanla rəqabət aparmaq gücü artıq tükənibdir. Onlar bu prosesi davam etdirə
bilməyəcəklər. Biz güclü iqtisadiyyata malikik.
Ölkəmizdə neft hasilatı cari il ərzində gündə təqribən 800 min barrel, gələn il isə 1 milyon barreldən çox
olacaqdır. Biz bu yaxınlarda böyük qaz hasilatına başlayacağıq. Dünya Bankının hesablamalarına görə, gələn 20
il ərzində Azərbaycan orta qiymətlərlə 140 milyard dollar gəlir əldə edəcəkdir. Biz bunu necə istifadə edəcəyik?
Biz məktəblər, xəstəxanalar, elektrik stansiyaları və körpülər tikəcəyik, yollar çəkəcəyik, Azərbaycanı tamamilə
müasirləşdirəcəyik. Eyni zamanda, ordumuzu da gücləndirəcəyik. Ermənistan bunu bilməlidir. Onlar nə edə
bilərlər? İndi onlar hər hansı bir daşınma marşrutlarından, sadəcə, kənarda qalıblar. Biz Ermənistanın
ərazisindən kənar keçən neft və qaz boru kəmərləri çəkmişik. Biz indi olduqca güclü regional tərəfdaşlıq və
əməkdaşlıq ərəfəsindəyik.
Prezident kimi mənim üçün Dağlıq Qarabağ problemi bir nömrəli problemdir. Biz çalışırıq ki, bu
problemi tamamilə aradan qaldıraq və inkişafımızı ən yüksək səviyyəyə gətirək, siyasi sistemi getdikcə
möhkəmləndirək, qonşularla əməkdaşlığımız daha da genişlənsin. Bizim bütün qonşularımızla yaxşı
əlaqələrimiz var. Bu, həm siyasi, həm iqtisadi və həm də digər sahələrə aiddir. Avratlantik məkanına, Avropa
İttifaqına, NATO-ya inteqrasiyamız çox yaxşıdır. Gələcəkdə bizim hansı problemimiz ola bilər? Biz yoxsulluğu
azaldırıq, işsizliyi aşağı salırıq və Azərbaycanda əhalinin həyatı daha da yaxşılaşır və cəmiyyəti bir araya
gətiririk, səfərbər edirik. Bütün cəmiyyət Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə töhfə verməlidir. On ildən çox
müddət ərzində hansısa bir nəticə olmasa da, biz yenə də danışıqlar prosesindəyik. Bu onu göstərir ki, biz
məsələnin dinc yolla həllində səmimiyik, müharibənin yenidən başlanmasını istəmirik. Müharibə fəlakətdir.
Eyni zamanda, biz oturub gözləyə bilmərik ki, bir gün gələcək və Ermənistan rəhbərliyi qərar qəbul edəcək ki,
onlar işğala son qoysunlar. Ona görə bu problemə çox güclü beynəlxalq diqqət yetirilməlidir.
Mən bilmirəm, çıxış üçün nə qədər vaxtım qalıbdır. Bəlkə mən bu problem haqqında daha təfərrüatlı
danışa bilərdim. Bu, nəinki bizim üçün, ümumiyyətlə, region üçün vacibdir. Çünki region dinamik surətdə
inkişaf edir və Azərbaycan bunun lokomotividir. Enerji, daşınma layihələri bizim tərəfimizdən başlanmışdır və
indi bunlar tamamilə yeni bir vəziyyət yaradır. Burada giriş sözündə qeyd edildi və müzakirələrdə vurğulandı,
bu gün, dünən aparılmış görüşlər zamanı da deyildi ki, Xəzər dənizi, Qara dəniz və Mərkəzi Asiya əməkdaşlıq
formatı artıq görünür. Bu əməkdaşlıq formatı digər elementlərlə yanaşı, bünövrəsində enerji gündəliyini
saxlayır. Ona görə biz olduqca böyük regional inkişaf ərəfəsindəyik. Həmin separatçı münaqişələr, sadəcə,
vaxtla işləyən bombaya bənzəyir və bunlar hər yerdə eynidir. Dağlıq Qarabağda, Abxaziyada, Cənubi
Osetiyada, Dnestryanı bölgədə - hamısında eynidir.
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Onların hamısı təcavüzkar separatçı siyasətin təzahürüdür, hamısında etnik təmizləmə siyasəti
aparılmışdır, hamısı humanitar fəlakətlə nəticələndi və çoxsaylı qaçqın-köçkünlər təbəqəsi yarandı. Onların
nəticəsində Gürcüstan, Moldova və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Həmin tanınmamış qondarma
"respublikalar" elə bir zonalardır ki, orada heç bir beynəlxalq monitorinq və nəzarət yoxdur. Bizim
məlumatımıza əsasən, orada bir çox qeyri-qanuni işlər aparılır. Biz kifayət qədər məlumat əldə etmişik ki,
Dağlıq Qarabağda narkotiklərin və silahların qanunsuz dövriyyəsi, terrorçulara sığınacağın verilməsi və çirkli
pulların yuyulması halları müşahidə olunur. Onlar, çox şeyləri gizlətmək üçün əlverişli yerlərdir. Onlar
mövcuddurlar, lakin hüquqi baxımdan mövcud deyillər. Bu səbəbdən də beynəlxalq monitorinq və nəzarət
yoxdur. Bu, qlobal xarakterə malik olan bir problemdir. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycanın fəal diplomatiyası,
regional işlərdə iştirakı, iqtisadi potensialı və siyasi iradəsi bunun həllinə yardımçı olacaqdır.
Mən eyni zamanda, Azərbaycan-Almaniya münasibətləri haqqında danışmaq istərdim. Onlar bu günə
qədər çox uğurla inkişaf etmişdir. Bunun bariz nümunəsi mənim Almaniyaya iki il yarım ərzində səfərlərim
olubdur. Bu, mənim ikinci rəsmi səfərimdir. Bundan əvvəl mən Almaniyada işgüzar səfərdə olmuşdum. Bizim
iş adamlarından ibarət böyük nümayəndə heyətimiz mənimlə buraya gəlibdir, burada Almaniya-Azərbaycan
biznes forumu təşkil olunacaqdır. Biz müxtəlif layihələr üzərində işləmək arzusundayıq. İstəyirik ki,
Azərbaycanda işləmək üçün mümkün qədər çox alman şirkətlərini dəvət edək. Nəinki sərmayə qoymağa, eyni
zamanda, podrat və xidmət şirkətlərini də dəvət edirik ki, onlar keyfiyyətli iş görsünlər. Bu cür iqtisadi fəaliyyət
bizim siyasi əlaqələrimizi birmənalı olaraq gücləndirir, bunlar çox uğurludur və müsbətdir. Əminəm ki, bu səfər
tərəfdaşlığımızı möhkəmləndirəcək, Azərbaycan Avropaya daha da yaxınlaşacaq və gələcəkdə Avropa-Qafqaz
və Avropa-Mərkəzi Asiya arasında daha geniş regional əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər açılacaq və dünya
daha sabit olacaqdır.
Diqqətinizə və səbrinizə görə çox sağ olun.
***
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüş iştirakçılarının çoxsaylı suallarına cavab verdi.
ANDREAS ŞOPENHOFF (aparıcı): Cənab Prezident, çox sağ olun. Mən hesab edirəm ki, Sizin
nitqiniz fəal diplomatiyanın mühüm bir təzahürü oldu. Biz hamımız bilirik ki, Azərbaycanın nə qədər strateji
əhəmiyyəti var və Siz bunu olduqca gözəl bir formada, özünüzə əminliklə və təvazökarlıqla təsvir etdiniz. Siz
ölkənizdə nəinki iqtisadi baxımdan işlərin aparılmasına sadiqsiniz, eyni zamanda, istəyirsiniz ki, Azərbaycanda
Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdaşı nüfuzu yaransın. Cənab Prezident, bir daha çox sağ olun.
Hörmətli cənab Prezident sizin suallarınıza cavab verməyə hazırdır. Sizin şərhləriniz ola bilər. Burada
mikrofonlar qurulubdur. Buyurun, ilk sualı verin.
- Əslində, ilk sualı mən vermək istəmirdim. Ancaq Azərbaycan elə bir ölkədir ki, hamımızı çox
maraqlandırır və həmin ölkə ilə sıx əlaqələrimiz var. Məni ən çox maraqlandıran odur ki, Siz Azərbaycanın
inkişafını ümumi Qafqaz məkanında necə görürsünüz? Bizim üçün xüsusilə maraqlıdır ki, Şimali Qafqazın
gələcək inkişafı haqqında nə deyə bilərsiniz, çünki həmin region olduqca həssas regiondur. Xüsusən də
Çeçenistan. Bunlar, mənim kiçik suallarımdır.
- Cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, Dağlıq Qarabağ problemi ölkəniz üçün bir nömrəli
problemdir. Mən Qafqazdakı digər iki münaqişə üzrə işləmişəm. Abxaziya və Cənubi Osetiya
münaqişələri haqqında eşitmişəm və bilirəm ki, hansı mövcud çətinliklər var. Həll məsələsinə gəldikdə,
hamımız bilirik və Siz də deyirsiniz ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafını davam etdirmək üçün biz Dağlıq
Qarabağ üzrə güzəştə getməliyik. Bu yaxınlarda biz oxşar bir məsələ ilə bağlı Balkanlarda güzəşt
variantını gördük. Bu, Kosovo regionunda, sadəcə, bir neçə gün bundan əvvəl baş verdi. Siz Kosovo həll
variantı ilə bağlı öz rəyinizi bildirə bilərsinizmi ki, bu da Azərbaycanın ümidverici qaydada Dağlıq
Qarabağ probleminin həllinə imkan yarada bilər? Sağ olun.
- Hörmətli cənab Prezident, Siz burada Azərbaycandakı vəziyyəti hərtərəfli təsvir etdiniz. Mən bu
yaxınlarda Bakıda olmuşam. Orada narahatlıq doğuran ekoloji problemlərin olduğu bildirilir. Siz ekoloji
sahədəki siyasət haqqında nə söyləyə bilərsiniz?
- Mən azad jurnalistəm və Cənubi Qafqazda işləmişəm, Gürcüstanda və Azərbaycanda olmuşam. Mən
bilmək istərdim, Siz Azərbaycanın Şərqdəki qonşuları ilə münasibətlərini və onların inkişafını necə görürsünüz?
Sağ olun.
ANDREAS ŞOPENHOFF (aparıcı): Cənab Prezident, məncə, biz Sizə imkan verməliyik ki, suallara
cavab verəsiniz.
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İLHAM ƏLİYEV: Suallarınıza görə sağ olun. Qafqazdakı vəziyyətə gəldikdə onu deməliyəm ki,
Qafqaz bir orqanizmdir. Şimali və cənubi Qafqazda qonşularımız var. Şimali Qafqaz Rusiyada yerləşir və digər
istiqamətlərdə də ölkələr var. Təbii ki, mədəni münasibətlər var və bir ölkə kimi Azərbaycanın Cənubi Qafqazla,
Şimali Qafqazla hüdudları var və bu əlaqələrdən bəhrələnir. Bir çox azərbaycanlı Şimali Qafqazda, Rusiyanın
ərazisində yaşayır və orada bir çox dostlarımız var. Eyni zamanda, Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərimizlə
müxtəlif istiqamətlərdə öz töhfəmizi veririk. İşlərimizin elementlərindən biri təhlükəsizlik və sabitlikdir. Lakin
tarixi şəraiti nəzərə alaraq, istər Cənubi, istərsə də Şimali Qafqazda sabitliyin hər hansı şəkildə pozulmasının
bütün Qafqaza mənfi təsiri olacaqdır. Əfsuslar olsun ki, dünyanın bu çox kiçik bir guşəsində daim müharibələr
baş verib, münaqişələr müşahidə olunubdur. İstər şimalda, istərsə də cənubda. Bu, əsrlər boyu belə olub və
həmin torpaqlara, regiona əsrlər boyu sülh gəlməyibdir. Bu regionun özü də gözəldir. Azərbaycan, öz
növbəsində, sülhün bərpasına töhfə verir. Region sülh və tərəqqi şəraitində yaşamalıdır ki, müharibədən, hər
hansı bir təcavüzdən əziyyət çəkməsin.
O ki qaldı Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə, hansı model olmasına gəldikdə, bilirsiniz, hər hansı bir
münaqişə öz xüsusiyyətinə və həll yoluna malikdir. Bu baxımdan mən hesab edirəm, o qədər də yaxşı bir ideya
olmaz ki, bir potensial həll yolunu digər münaqişəyə şamil edək. Çünki münaqişənin mahiyyəti müəyyən
mənada aydındır və bu, separatizmdir. Tarixi baxımdan bu fərqlər ola bilər.
Dağlıq Qarabağ məsələsinin mümkün həllinə və Azərbaycanın nəyə razılıq verəcəyinə gəldikdə, ən
birincisi, Dağlıq Qarabağ müstəqil ola bilməz və əminəm ki, bu, belə də olacaqdır. Çünki əgər beynəlxalq
ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın zəif və qeyri-sabit bir vaxtında tanımadısa, bundan sonra da
tanımayacaqdır. Ermənilər artıq öz müqəddəratını təyin ediblər. İndi isə onlar çalışırlar ki, bu iki prinsipi - ərazi
bütövlüyü və öz müqəddəratını təyinetmə prinsiplərini bir-biri ilə ziddiyyətə gətirsinlər. Erməni xalqı öz
müqəddəratını artıq təyin edibdir, Ermənistan dövləti var. Əgər bu baxımdan, bu məntiqdən yanaşsaq, yəni
onların məntiqini götürsək, onda dünyada nə qədər erməni dövlətləri yaranmalıdır? Çünki onlar bir çox
ölkələrdə yaşayırlar. Əgər Dağlıq Qarabağda digər erməni dövləti yaratsalar, onda sabah onlar istəyəcəklər ki,
Gürcüstanda da belə bir dövlət yaransın. Hətta deyim ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin sayı
Gürcüstanda yaşayan ermənilərin sayından 4 dəfə azdır. Dağlıq Qarabağ müstəqil ola, yaxud Ermənistana
birləşə bilməz. Azərbaycanın əraziləri Ermənistanın işğalından azad edilməlidir. Bizim qaçqınlarımız, məcburi
köçkünlərimiz öz torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağdan olan, xüsusən də qədim
Azərbaycan şəhəri Şuşadan olan məcburi köçkünlər öz yerlərinə qayıtmalıdırlar.
Eyni zamanda, beynəlxalq sülhyaratma əməliyyatları olmalıdır və biz buna razıyıq. Dağlıq Qarabağın
gələcək statusu məsələsi iki tərəf arasında müzakirə olunacaq və Dağlıq Qarabağa dünyada mövcud olan, yaxud mövcud olmayan, biz bu haqda düşünməliyik, - muxtariyyət statusu verilə bilər. Bu, maksimumdur,
konstruktiv bir mövqedir.
Bundan əlavə, əgər Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytarılsa, təbii ki, regionun iqtisadi inkişafı da daha
sürətlə gedər. Onlar bu işğal siyasəti ilə nəyə nail oldular? Mən sizə deyə bilərəm, bunun nəticəsi necə oldu.
Yəni, Ermənistan əhalisinin yarısı ölkəni tərk edibdir. Dağlıq Qarabağın əhalisinin yarısı da həmin ərazilərdən
gedibdir. Onların gələcək üçün, öz tələbatlarını ödəmək imkanı üçün bir perspektivi yoxdur. Onlar diasporun
köməyi, yaxud da digər ölkələrin yardımı ilə yaşamalıdırlar. Ona görə əgər ermənilər istəyirlərsə ki, Dağlıq
Qarabağ məsələsi həll olunsun, onlar buna razılaşmalıdırlar. Bizim təklif etdiyimiz mövqe konstruktivdir. Bu,
ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən dəstəklənir, onlar bu məsələ ilə məşğul olur və bu, regiona sülh gətirə bilər.
Ətraf mühitlə bağlı vəziyyətə gəldikdə, biz bunun üzərində işləyirik. Bilirsiniz, bizə Sovet İttifaqından
çox mənfi bir miras qalmışdır. Ümumiyyətlə, o vaxt dünyada ekologiya haqqında olan anlayış, belə bir məfhum
bizdə yox idi. Biz sadəcə, təbii resurslardan istifadə edirdik. Məqsəd o idi ki, dayanmadan istehsal edək. Heç
kim diqqət yetirmirdi ki, təbiətin vəziyyəti necədir. İndi Bakıda, Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş bir
çox göllər var. Azərbaycanın digər yerlərində ətraf mühitlə bağlı vəziyyət çox yaxşıdır. Göllərimiz, çaylarımız
və dağlarımız yaxşı vəziyyətdədir.
O ki qaldı Bakının özünün rayonları, onlar neft hasilatı ilə əlaqədar çətin vəziyyətə düşübdür. Ona görə
bizim ekoloji proqramımız qəbul edilibdir. Bu, mənim tərəfimdən, Prezident Sərəncamı əsasında qəbul
olunmuşdur. Biz bu proqram çərçivəsində gələn 5-10 il ərzində yüz milyonlarla dollar sərf edərək, Bakı
ətrafında və digər yerlərdə neftlə çirklənmiş gölləri tamamilə təmizləyəcəyik və öz təbiətimizə onun gözəlliyini
qaytaracağıq. Bu proqramı başladıqdan dərhal sonra Dünya Bankı bizimlə birgə işləməyə gəldi. Biz öz
iradəmizi nümayiş etdirdik ki, vəsaitlərimizdən istifadə edəcəyik. Bizim digər yardıma ehtiyacımız yoxdur. Bu,
bizim əhalimiz üçün, həyatın yaxşılaşması üçün vacibdir. Biz ekoloji təşkilatlarla da işləyirik. Xüsusən, biz
Zukkov Fondu ilə çalışırıq. Mən bu gün Mixael Zukkovla görüşdüm. Onlar ölkəmizə, iqtisadi inkişafa böyük
töhfə verirlər.
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Sonuncu sual Xəzərdən Şərqdəki ölkələr ilə münasibətlərə aid idi. Bizim Qazaxıstanla çox yaxşı
əlaqələrimiz var. Hökumətlərarası saziş imzalamışıq ki, Azərbaycan ərazisi ilə Qazaxıstan neftini Aralıq
dənizinə daşıyaq. Digər ümumi layihələrimiz də var. Biz indi artıq Azərbaycanda olduqca müasir boru kəməri
infrastrukturu yaratmışıq. Bunun vasitəsilə Xəzərin Şərqindən böyük miqdarda neft daşına bilər. Bilirəm ki,
Qazaxıstan artıq liman qurğularının genişləndirilməsinə sərmayə qoyur. Eyni işlər Azərbaycanda da aparılır və
ola bilsin ki, 2-3 il ərzində, bəlkə də bundan əvvəl, Qazaxıstan nefti bizim ərazimizlə daşınacaqdır. Bizim boru
kəməri gündə 1 milyon barrel neftin daşınması üçün nəzərdə tutulubdur. Amma biz onun gücünü artırmağa nail
ola bilərik ki, bu da gündə 1,8 milyon barrel neftin daşınmasına imkan yaradar.
ANDREAS ŞOPENHOFF (aparıcı): Çox sağ olun cənab Prezident. İndi isə biz yenə suallara
keçəcəyik. Dörd sual var:
- Hörmətli cənab Prezident, mən bir sual vermək istəyirəm, Siz burada qeyd etdiniz ki,
Azərbaycan bir sıra strateji qlobal enerji layihələrini həyata keçirir. Bu, Xəzər regionuna və onun
ətrafına aiddir. “Nabukko” layihəsi barədə nə deyə bilərsiniz? Bu layihə ilə bağlı Sizin mülahizələriniz
necədir? Çox sağ olun.
- Cənab Prezident, mənim adım İvansdır, həkiməm, klinikada çalışıram. Mən bir neçə dəfə Bakıda
olmuşam. Çox sağ olun ki, Siz Azərbaycandakı vəziyyəti gözəl təsvir etdiniz. Biz bilirik ki, Siz səhiyyə
sistemini də inkişaf etdirmək istəyirsiniz. Bu istiqamətdə ideyalarınız necədir? Bəzi şərhlərinizi eşitmək istərdik
ki, Siz təkcə Bakıda deyil, həm də ölkənin digər bölgələrində səhiyyə sisteminə hansı şəkildə dəstək verirsiniz?
Sağ olun.
- Cənab Prezident, mənim adım Konerusdur, Fondu təmsil edirəm. Siz, ümumiyyətlə, öz
çıxışınızda Rusiyanı qeyd etmədiniz. Bu ölkəyə aid strategiyanız haqqında nə deyə bilərsiniz? Xüsusən də
Prezident Vladimir Putin bu yaxınlarda aydın, lakin qeyri-diplomatik çıxış etmişdir. Bu, Rusiyanın gələn
illər ərzində planları ilə bağlı idi. Sağ olun.
- Mənim adım Fariz Qasımlıdır, Berlin Universitetinin tələbəsiyəm. Hörmətli cənab Prezident,
geniş çıxışınıza görə çox sağ olun. Mənim sualım Azərbaycanın bu yaxınlarda yeni regional Bakı-TbilisiQars dəmir yolunun çəkilməsi sahəsində əldə etdiyi uğurla bağlıdır. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının
böyük qələbəsi idi. Sizin fikrinizcə, bu layihə yaxın perspektivdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mümkün
həllinə necə təsir göstərə bilər? Siz bəzi erməni dairələrinin bu layihəyə müqavimət göstərilməsi barədə
fikirlərinə necə yanaşırsınız?
- Biz enerji inkişafımızın başlanğıc mərhələsində olan zaman, xüsusən də neft və qaz nəqli
əməliyyatlarından söhbət getdikdə, Avropada qaz bazarının tamamilə başqa vəziyyətdə olduğunu anlayırdıq.
Təbii ki, əsas diqqətimizi məhz öz ölkəmizin qaza olan tələbatının ödənilməsinə yönəltmişdik və Gürcüstan,
Türkiyəyə də qaz göndərməyi planlaşdırırdıq. Yəni bu işə başlayanda bizim təbii qazımızın üç bazarı var idi.
İşlərimizi bu günə qədər davam etdirirdik. İndi isə Avropada əlavə qaz mənbələrinə ehtiyac duyulduğunu hiss
etdik. Belə bir halda, özümüzü bu yeni vəziyyətə uyğunlaşdırmaq məcburiyyəti qarşısında olduq. İndi biz hasil
etdiyimiz həcmi daha da artırmalıyıq. Çünki neft bazarından fərqli olaraq, qaz bazarında ilk növbədə, istehlakçı
olmalıdır. Siz sadəcə, qazı tankerə vurub bazara çıxara bilməzsiniz. Lazımdır ki, istehlakçı olsun. Biz bu prosesi
başladıq.
Qaz kəmərinə başlayanda Türkiyədən o tərəfə istehlakçılar yox idi. İndi isə biz görürük ki, tələbat artır
və hətta hasilat həcmimizlə müqayisədə tələbat daha çoxdur. Əgər xarici şirkətlər mart ayında qaz hasilatını
artıracaqsa, Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti də ilyarım ərzində öz hasilatını iki dəfə artıracaqdır. Çünki tələbat
da artır. "Nabukko" kimi layihələr uzun illər ərzində yaxşı bir layihə kimi müzakirə olunurdu. Amma indi
həyata keçirilə bilər. Azərbaycan qazı üçün, eyni zamanda, digər ölkələr tərəfindən təchizat üçün yaxşı bir
variant ola bilər. Biz artıq kifayət qədər qaz infrastrukturu yaratmışıq və bu da prosesin gedişində rol
oynayacaqdır. Biz öz infrastrukturumuzu digər ölkələrin də istifadəsinə verməyə hazırıq. Azərbaycan Enerji
Xartiyasını imzalamışdır və bizim daşınma sistemi istifadədə ola bilər.
Azərbaycanın tibb sahəsi təkmilləşir. Bu, ən təcili sahələrdən biridir ki, biz burada gözəçarpan, sürətli
inkişafa nail olmalıyıq. Biz, əsasən, rayonlarımızda tibb müəssisələrinin sayını artırırıq, bir çox tibb mərkəzləri
açırıq. İki şəhərdə - Naxçıvan və Lənkəranda artıq açılmışdır. Orada artıq açıq ürək üzərində cərrahiyyə
əməliyyatı da aparılmışdır. Bu əməliyyat Azərbaycan vətəndaşı üzərində aparılmışdı. Bu tibb mərkəzlərinin sayı
2007-ci il ərzində də artacaqdır. Azərbaycanda onlarca yeni xəstəxana tikiləcəkdir. Biz bu sahəyə çox sərmayə
yatırırıq. Eyni zamanda, təlim kursları təşkil edirik ki, həkimlər daha yaxşı imkanlara, biliklərə malik olsunlar.
Tibbi xidmətlərin keyfiyyətini də artırırıq. Təcili tibbi yardıma da sərmayəni artırırıq ki, bizim vətəndaşlarımıza
dərhal tibbi yardım göstərilsin. Ümid edirəm ki, gələn üç-beş il ərzində Azərbaycanda əsas tibbi xidmətlər
məsələsi öz həllini tapacaqdır.
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Rusiya məsələsinə gəldikdə, - mən ötən il Bertelsmann Forumunda çıxış edəndə də eyni sualı
vermişdilər ki, nəyə görə Rusiyanı qeyd etmədim, - bəlkə, bu ona görədir ki, mən Azərbaycanın Prezidentiyəm.
Ona görə Azərbaycan haqqında danışıram. Lakin Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərə gəldikdə, onlar müsbətdir.
Biz müxtəlif sahələrdə işləyirik, qonşuyuq və birgə iqtisadi maraqlarımız vardır. Bizim qonşuluq əlaqələrimiz
çox yaxşı ruhda inkişaf edir və keçmişdə gərginlik mənbəyi olan məsələlərin hamısı öz həllini tapıbdır.
Məsələn, Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi məsələsi. Rusiya ilə müxtəlif sahələrdə, enerji sahəsində, hərbi
sahədə əməkdaşlıq aparılır. Ona görə Rusiya ilə ikitərəfli əlaqələrimiz normaldır və bu, çox yaxşıdır. Bizim,
adətən, bütün qonşularımızla yaxşı əlaqələrimiz var, bu, müsbət amildir. Bunun hamısı əvvəlcədən razılaşdırıla
bilən, normal əlaqələr üçün vacibdir və eyni zamanda, qarşılıqlı maraqlara xidmət edir, qarşılıqlı hörmətə
əsaslanır. Təbii ki, bir-birinin işlərinə müdaxilə etməmək prinsipinə arxalanır. Bunlar çox müsbətdir.
Ola bilsin ki, 1990-cı illərdə, keçmiş Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra ikitərəfli əlaqələrimiz daha pis idi.
İndi isə, 2007-ci ildə mən bunu demərəm. Çünki mən deyə bilərəm ki, bütün məsələləri həll etdik. İndi biz yaxşı
ruhda əməkdaşlıq edirik.
Bakı-Tbilisi-Qars çox yaxşı nəqliyyat layihəsidir və bu, Asiya ilə Avropanı birləşdirə bilər. Azərbaycan
dəmir yolu vasitəsilə Türkiyəyə çıxış əldə edəcəkdir. Bunu nəzərə alsaq ki, hazırda Türkiyə də Bosfor boğazının
altından tunelin çəkilməsi ilə məşğuldur, bu, Avropaya birbaşa çıxış deməkdir. Bu, bizim üçün Xəzər dənizi
vasitəsilə Qazaxıstan və Çinə də yeni çıxışı təmin edir. Bu, yeni dəhlizdir və Azərbaycan da bu layihənin
sponsoru kimi çıxış edir. Biz artıq Gürcüstana çox güzəştli kredit verdik. Bu, illik cəmi bir faizlə 25 il
müddətinə nəzərdə tutulur. Söhbət 200 milyon ABŞ dollarından gedir ki, Gürcüstan öz ərazisində bu işləri
maliyyələşdirsin.
Ermənistan lobbisi tərəfindən Birləşmiş Ştatlarda bəzi səylər göstərilirdi və ermənipərəst konqresmenlər
də belə bir addım atdılar ki, layihəyə Amerikanın birbaşa yardımı dayandırılsın. Amma bəxtimizdən, biz bu gün
elə bir inkişaf mərhələsindəyik ki, heç bir köməyə ehtiyacımız yoxdur. Əksinə, biz Gürcüstana öz yardımımızı
göstəririk. Lakin, eyni zamanda, hamı onu anlamalıdır ki, Ermənistan artıq sonuncu qatarı əldən buraxdı. Onlar
Bakı-Tbilisi-Ceyhandan məhrum oldular, Cənubi Qafqaz boru kəmərindən kənarda qaldılar. İndi isə dəmir yolu
xəttindən kənarda qalırlar.
Bir sözlə, onlar tam mənada bütün regional əməkdaşlıqdan kənarda qaldılar. Regional əməkdaşlıq isə
möhkəmlənir, Gürcüstan, Türkiyə, Azərbaycan, Mərkəzi Asiya, Avropa enerji və nəqliyyat dəhlizlərinə
malikdirlər. Əlbəttə, bu, bütün münaqişələrin həllində müsbət rol oynayacaqdır. Çünki biz gücləndikcə, yəni siz
güclü olanda daha çox uğurlar əldə edə biləcəksiniz.
Bu, sonuncu suala cavab idi. Sağ olun.
ANDREAS ŞOPENHOFF: Üzr istəyirəm, biz bütün suallara vaxt ayıra bilməyəcəyik. Ona görə əlavə
dörd sual verilə bilər.
- Sizin ölkənizin çox böyük iqtisadi gücü var. Ölkənizə xaricdən gələn qaçqınlara, milli azlıqlara yardım
edirsinizmi? Mən öz yerlərindən didərgin düşmüş mesxeti, axıska türklərini, Krım tatarlarını nəzərdə tuturam.
Sualım belədir, Siz onların problemlərinə necə yanaşırsınız?
- Mənim adım Hanno Masnerdir, Hagen Universitetinin tələbəsiyəm. Ölkəniz İranla qonşuluqda
yerləşir. Şimal-qərbi İranda çox sayda azərbaycanlı yaşayır. Məni onların mədəni, siyasi və dil məsələləri
maraqlandırır. Bu baxımdan Sizin ölkə həmin məsələlərin həlli üçün nə edə bilər? Məsələn, sərhədlərdən sərbəst
keçid və iqtisadi, siyasi, mədəni hüquqlar. Çox sağ olun.
- Cənab Prezident, mənim adım Kones Yaardır. Siz öz iqtisadi və enerji qüdrətiniz sayəsində artıq
dünyada böyük potensiala maliksiniz. Mən bilmək istəyirəm, Siz bu gücdən Dağlıq Qarabağ probleminin həlli
üçün niyə istifadə etmirsiniz? Xahiş edirik, bu haqda bizə bir az məlumat verəsiniz.
- Cənab Prezident, dəqiq və gözəl çıxışınıza görə təşəkkür edirəm. Siz Azərbaycandakı inkişaf və
nailiyyətlərdən söhbət açdınız. İnkişaf və tərəqqi yolu ilə gedən ölkədə güclü müxalifətin olması da vacibdir.
Sizin fikrinizcə, güclü müxalifətin formalaşması üçün nə etmək lazımdır? Siz bu müxalifəti necə görürsünüz?
Əgər mümkündürsə, Sizdən bu məsələyə dair öz şərhlərinizi bildirməyi xahiş edirik. Çox sağ olun.
İLHAM ƏLİYEV: Biz keçmişdə beynəlxalq təşkilatlardan bir çox yardım almışdıq ki, öz
qaçqınlarımız və məcburi köçkünlərimizə dəstək verək. Hesab edirik, indi, biz maliyyə baxımından daha da
gücləndikdə, Azərbaycan bu məsələdə hətta donora çevrilə bilər və özü maliyyə yardımı göstərə bilər.
O ki qaldı azlıqlara, siz burada suallarınızda onu qeyd etdiniz, bilirsiniz, siyasətimizin ən vacib elementi
ondan ibarətdir ki, biz digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmırıq. Hər bir ölkənin özünün problemləri var. Əgər
bizdən xahiş etsələr, məsləhət verə bilərik. Əgər bizdən soruşmurlarsa, digər ölkələrin daxili vəziyyətinə
müdaxilə etmirik. Bu, olduqca vacibdir. Ümumiyyətlə, bütün dünyada digərlərinin işlərinə heç bir müdaxilə
addımları olmasa, hesab edirəm, onda dünya daha təhlükəsiz şəraitdə yaşaya bilər.
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O ki qaldı İranda böyük sayda azərbaycanlının yaşamasına, onu sizə deyə bilərəm ki, onlar bu gün İran
cəmiyyətinin bütün sahələrində təmsil edilmişlər. Mədəniyyət, siyasi sahələrdə çalışırlar, parlament üzvləri var,
rəsmilər arasında Azərbaycan mənşəli şəxslər var. İranda yaşayan azərbaycanlılarla çox güclü mədəni əlaqələr
mövcuddur. Biz vahid bir millətik, hamımız azərbaycanlıyıq, eyni dildə danışırıq və biz qardaşıq. Ona görə
onların gələcəyi, təbii ki, bizi maraqlandırır. Bizim çox güclü münasibətlərimiz var, oraya səfərlər edirik, hər iki
tərəfdə qohumlar var, bir-birimizi görürük. Ümumiyyətlə, bu, İranla ikitərəfli münasibətlərimizin vacib
elementidir.
Burada, eyni zamanda, belə sual oldu, dediniz ki, Azərbaycan öz qüdrətindən nəyə görə Dağlıq Qarabağ
probleminin həlli üçün istifadə etmir? Səmimi deyim ki, mən bunu, belə bir sualı Avropada eşidəcəyimi
gözləmirdim. Çünki Avropada biz, adətən, başqa yanaşmaları eşidirik ki, biz məsələni sülh yolu ilə həll edək.
Amma mən bu sualı anlaya bilərəm. Mənim özüm və Azərbaycanda bir çoxları hər zaman özümüz-özümüzdən
soruşuruq, bu problemin həllini nə qədər gözləməliyik, bu ədalətsizliyə nə qədər dözməliyik, Azərbaycan xalqı
işğal altında nə qədər yaşayacaq? Bilirsiniz, bu suala cavab hər zaman eynidir. Biz daimi gözləyə bilmərik. Biz
əlavə on il gözləyə bilmərik. Sadəcə, Ermənistan rəhbərliyinin müdrikliyinə bel bağlaya bilmərik. Əgər onlar
Ermənistan xalqının gələcəyi haqqında düşünmək istəmirlərsə, gələcəkdə nəyin baş verəcəyi haqqında
düşünmürlərsə və əgər münaqişənin yenidən başlanması təhlükəsi haqqında düşünmürlərsə, onda məsuliyyət
tamamilə onların üzərinə düşəcəkdir. Biz səbrimizi çox nümayiş etdirdik, konsrtuktiv mövqeyimizi nümayiş
etdirdik.
Biz yenə də çalışırıq ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll edək. Ancaq nə vaxt hesab etsək ki, sülh
imkanları tükənib, biz siyasətimizi dərhal dəyişəcəyik. Biz diplomatik səyləri göstərmişik. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatında bu prosesi başlamışıq. Orada GUAM ölkələri tərəfindən keçmiş Sovet İttifaqı məkanında
dondurulmuş münaqişələr məsələsi müzakirəyə çıxarıldı. İndi bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
gündəliyindədir.
Biz bu məsələni Avropa Şurasında qaldırdıq. Artıq qeyd etdim ki, 2005-ci ildə Avropa Şurası qətnamə
qəbul etdi və orada Ermənistanı təcavüzkar kimi pislədi. 1990-cı illərin əvvəllərində Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul edibdir. Eyni zamanda, biz ATƏT-in Minsk qrupu ilə
işləyirik ki, məsələni dinc yolla həll edək. İndi Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda xüsusi nümayəndəsi var,
onunla da işləyirik. Yəni bu, bizim müzakirələrimizin əsas mövzusudur. Bir sözlə, bütün mümkün vasitələrdən
istifadə etmək istəyirik. Sonda isə biz öz qarşımızda üzüağ olmaq istəyirik. Bəli, demək istəyirik ki, biz
məsələnin dinc yolla həlli üçün hər şeyi etdik, lakin bu, baş vermədi.
Lakin, eyni zamanda, biz hərbi potensialımızı möhkəmləndiririk. Bu sirr deyil, cəmiyyətə bildirilir. Biz
son 3-4 il ərzində öz hərbi büdcəmizi təxminən 10 dəfə artırmışıq. Bu gün Azərbaycanın hərbi büdcəsinin həcmi
1 milyard ABŞ dollarıdır. Bu da bütün Ermənistanın büdcəsinə bərabərdir. Biz bunu gələcəkdə daha da
artıracağıq, yenə də artıracağıq. Biz Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaratmışıq. Gələcəkdə ölkəmiz üçün,
Azərbaycana tələb olunan malları istehsal edə biləcəyik.
Burada güclü müxalifətin olması ilə bağlı sual verildi. Mən bununla razıyam, bizim sözün əsl
mənasında güclü müxalifətə ehtiyacımız var. Amma bizim günahımız deyil ki, bu sahədə bəxtimiz
gətirməyibdir. Mən bu məsələdə kömək edə bilmərəm. Bu, mənim imkanlarımdan kənardadır. Prezidentlər bir
çox işləri görə bilər, lakin müxalifəti gücləndirmək, bu, prezidentlərin səlahiyyətlərindən kənardadır.
Amma ciddi danışsaq, mən hesab edirəm ki, müxalifətin daha da güclənməsi üçün, onların siyasi işlərdə
rolunun artması üçün dəyişikliklər lazımdır. Çünki cəmiyyət dəyişir, insanlar dəyişir, biz də dəyişirik.
Azərbaycanda yeni prezident seçilibdir və üç ildir fəaliyyət göstərir. Lakin siz görərsiniz ki, həmin insanlar,
müxalifətçilər arasında 15 il bundan əvvəlki eyni şəxslər dayanır.
Onlar eyni məsələlər haqqında düşünürlər. Bütün seçkiləri - 1993-cü ildə, 1998-ci ildə, 2003-cü ildə
prezident seçkilərini, 1995-ci ildə, 2000-ci ildə və 2005-ci ildə parlament seçkilərini uduzdular, böyük fərqlə
uduzdular. Həmin seçkilərdə siyasi partiyaların rəhbərləri uğursuzluğa düçar oldular. Belə olan halda rəhbərlər
istefa verməli, yeni nəsil üçün yollar açmalıdırlar. Azərbaycan cəmiyyətində bir çox istedadlı şəxslər var ki,
onlar mütləq şəkildə hökumətin fikrini bölüşmürlər. Amma onlar həmin ənənəvi müxalifətçilər tərəfindən hər
hansı imkandan məhrumdurlar, onlara dəstək verilmir.
Ona görə mən də müxalifətə məsləhət görərdim ki, əgər güclənmək istəyirsə, dəyişsin, xüsusən də
rəhbərləri dəyişsin. Siyasi baxımdan mənim üçün daha asandır ki, növbəti seçkilərdə bir siyasətçi kimi elə
mövcud müxalifət liderləri ilə rəqabətə çıxım. Amma bir dövlət xadimi, Prezident kimi istərdim ki,
Azərbaycanda normal siyasi sistem olsun. Səmimi desək, normal siyasi sistem hələ yoxdur. Amma bu, bizim
günahımız deyildir. Bəzi sahələr var ki, onlar yüz faiz bizdən asılıdır. Siyasi, iqtisadi, xarici işlər, sosial
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məsələlər, Avratlantik strukturlara inteqrasiya - bunlarda hökumət yüz faizlik uğur əldə edibdir. Lakin siyasi
sistem məsələsinə gəldikdə, nisbət əlli-əlliyədir.
Yeri gəlmişkən, sizə maraqlı bir məsələni söyləyim, o, bu suala cavabdır. Bir neçə ay bundan əvvəl
hesab edirdik ki, müxalifət tamamilə ruhdan düşüb və artıq yoxa çıxmaq üzrədir. Mən bir görüş zamanı
ictimaiyyətin qarşısında müraciət etdim ki, hökumətlə müxalifət arasında dialoq təşkil olunsun. Mən bunu
bilərəkdən etmək fikrində deyildim. Çünki hətta cəmiyyətin özünün də yadından çıxmışdır ki, müxalifət var, ya
yox. Lakin mən hesab edirdim, onlara şans verilməsi vacib idi ki, oyansınlar. Bilirsiniz nə baş verdi? Bəziləri,
hansılar ki, deyirdilər gəlin hökumətlə, Prezidentlə dialoqa başlayaq, dərhal onların “keçmiş qvardiyası”
tərəfindən satqın kimi təsvir olundular. Onlara deyildi ki, əgər siz hökumətlə danışsanız, müxalifətin
satqınısınız, onun ideyalarının satqınısınız. Mən bilmirəm, ümumiyyətlə, müxalifətin hansı ideyaları var. Çünki
bizim siyasi-iqtisadi gündəliyimiz ölkənin bütün tələbatlarını əhatə edir. Real vəziyyət bundan ibarətdir. Ona
görə biz müxalifət məsələsində bir şey edə bilmərik. Amma sizə vəd edirəm ki, mən qayıdandan sonra
çalışacağam ki, onları daha da stimullaşdırım.
ANDREAS ŞOPENHOFF: Cənab Prezident, təşəkkür edirəm.
Görüş zamanı səsləndirilmiş suallar onu göstərir ki, Almaniyada Azərbaycana böyük maraq var. İcazə
verin, ölkənizi özünəməxsus formada təsvir etdiyinizə görə Sizə öz minnətdarlığımızı bildirək. Çıxışınız
olduqca praqmatik oldu. Bu, işbirliyimizin, əməkdaşlığımızın genişləndirilməsinə və intensivləşdirilməsinə bir
təkan idi. Söhbət, təkcə iqtisadi əməkdaşlıqdan getmir. Cənab Vilhelm Ştaudaxer giriş nitqində qeyd etdi ki,
Konrad Adenauer Fondu öz fəaliyyətini regionda, xüsusilə də Sizin ölkənizdə intensivləşdirəcəkdir. Mənə elə
gəlir, bu çox perspektivli bir siyasi fəaliyyət olacaqdır. Ölkənizin iqtisadi potensialı göstərir ki, Siz bizim çox
etibarlı siyasi tərəfdaşımızsınız. Bizimlə qonşu olduğunuzu bir daha deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu, artıq
hamıya bəllidir.
Cənab Prezident, bir daha çox sağ olun.
Vilhelm Ştaudaxerin xahişi ilə Sizi Konrad Adenauer Fondu adından təşkil olunan qəbulda fikir
mübadiləsini davam etdirməyə dəvət edirik.
Cənab Prezident, Siz artıq ikinci dəfədir ki, Almaniyaya rəsmi səfər edirsiniz. Arzu edirik ki, bu cür
görüşlərimiz gələcəkdə daha da çox olsun.
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BERLİNDƏ ALMANİYANIN "DEUTSCHE WELLE" TELERADİO KANALINA
MÜSAHİBƏ
Berlin şəhəri,
15 fevral 2007-ci il
- ABŞ və Rusiya silahlanma və geosiyasət ilə bağlı qarşılıqlı dəlillər irəli sürürlər. Cənab
Prezident, necə fikirləşirsiniz, “soyuq müharibə” yenidən başlayacaqmı?
- Mən belə zənn etmirəm. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, proseslər normal istiqamətdə cərəyan edir.
Biz ABŞ və Rusiyanın bizim ölkədə əməkdaşlığını çox müsbət qiymətləndirə bilərik. Hesab edirəm ki, bu,
qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın çox gözəl nümunəsidir. Ümid edirəm ki, iki ölkə arasındakı
münasibətlərdə mövcud olan müsbət meyllər davam edəcək və bu da öz növbəsində Qafqazda daha da
proqnozlaşdırıla bilən vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır.
- Zənnimcə, Azərbaycan müxtəlif dünyalar arasında yerləşən bir ölkədir. Sizin üçün MDB-də fəal
iştirak etmək Qərb ilə yaxşı münasibətlərə malik olmaq qədər vacibdir. Şəxsən Sizin üçün nə daha
önəmlidir, Moskva ilə yaxşı münasibətlərə malik olmaq, yoxsa Avropa strukturları və təsisatlarına
uyğunlaşmaq?
- Prezident kimi şəxsən mənim üçün ən önəmlisi Azərbaycanın müstəqilliyini gücləndirmək, ölkəmizdə
daha yaxşı şərait, yaşayış səviyyəsi, ən sabit vəziyyət, iqtisadi rifah bərqərar etməkdir. Buna görə də
qonşularımız, Avropa, ABŞ ilə münasibətlərimiz çox müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Bizim təcrübəmiz göstərir
ki, qonşularla güclü inteqrasiya şəraitində yaşamaq və aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla çox yaxşı münasibətlərə
malik olmaq mümkündür. Bu baxımdan, biz hər hansı geosiyasi seçim qarşısında deyilik. Biz xalqımız,
millətimiz üçün düzgün olanı edirik və Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, çox sürətli iqtisadi inkişafı, - ikinci ildir
ki, ölkəmiz ümumi daxili məhsulun artımına görə dünyada birinci yeri tutur, - və siyasi sabitlik göstərir ki,
seçimimiz düzgündür. Yenə deyirəm, Azərbaycan öz qonşuları ilə birlikdə çox mühüm transmilli enerji və
nəqliyyat layihələrinin iştirakçısıdır. Ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə yaxın qonşuluğa dair beşillik proqrama daxil
olmuşdur. Biz Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair memorandum imzalamışıq. Rusiya və
ABŞ ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var.
- Xəzər dənizi neft ilə zəngindir və Bakıdan Türkiyənin Ceyhan limanına boru kəməri inşa
edilmişdir. Bütün bunlar sizi ən çox istənilən tərəfdaşa çevirdiyinə görə, qorxmursunuz ki, Qərblə, yoxsa
Şərqlə olmağınız barədə qərar çıxarmalısınız?
- Əslində, biz bütün enerji layihələrimizi başa çatdırmışıq. İki boru kəməri inşa etmişik - birincisi,
Bakıdan Ceyhana neft kəməri və ikincisi, Bakıdan Ərzuruma qaz kəməri. Hər iki boru kəməri Gürcüstandan
keçir. Beləliklə, bizim neftimiz və qazımızın artıq Avropa və dünya bazarlarına çıxışı var. Bu layihələr texniki,
siyasi baxımdan çox çətin idi və iri həcmdə maliyyə tələb edirdi. Biz bunu etməyi bacardıq, baxmayaraq ki, bir
çoxları mövcud geosiyasi məkanda bunun mümkün olmayacağını düşünürdülər. Həmin layihələri xarici
şirkətlər, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə tərəfdaşlıq şəraitində və ABŞ hökumətinin güclü dəstəyi sayəsində
həyata keçirdik. Bu boru kəmərləri kiminsə əleyhinə yönəldilməmişdir. Onlar regional əməkdaşlığa,
təhlükəsizliyə, Azərbaycan xalqının rifahına xidmət edir. Hazırda biz başqa bir beynəlxalq layihə üzərində,
Asiya ilə Avropanı Azərbaycan vasitəsilə birləşdirəcək dəmir yolu layihəsi üzərində çalışırıq. Artıq bu məqsədlə
böyük maliyyə vəsaiti ayırmışıq və ümid edirik ki, iki ildən sonra yük və sərnişinlərin bu xətt vasitəsilə
qatarlarla Çindən Avropaya daşınması mümkün olacaqdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, biz hər hansı regional
rəqabətdən əziyyət çəkmirik. Mən həmişə demişəm ki, Azərbaycan özünü təmin etməyə qadir olan bir ölkədir,
biz müstəqil siyasət həyata keçiririk. Biz istər Rusiya, istər Avropa İttifaqı, istərsə də ABŞ ilə əməkdaşlıq
edəndə özümüzü eyni dərəcədə rahat hiss edirik. Burada bizim üçün seçim məsələsi yoxdur, milli maraqlar
məsələsi var və bu milli maraqlar, əlbəttə ki, siyasətimizi müəyyənləşdirir.
- NATO-ya qoşulmaqda maraqlısınızmı?
- NATO ilə "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramından başlamış "Fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı"na
qədər çox illərdir ki, əməkdaşlıq edirik. Keçən ilin noyabr ayında mən NATO-nun mənzil-qərargahında oldum
və orada çox konstruktiv danışıqlar apardıq. Biz bu qurumun müxtəlif proqramlarında iştirak edirik. Ümid
edirik ki, bu tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq davam edəcəkdir. Lakin bu və ya digər beynəlxalq təşkilatda iştirak
qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmalıdır. Bu gün həm NATO, həm də bizim üçün aydındır ki, ölkəmiz buna hazır
deyildir. Buna görə də biz tərəfdaşlar kimi çalışmaqda davam etməliyik. Azərbaycan NATO tərəfindən
dünyanın müxtəlif yerlərində həyata keçirilən sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak edir və biz etibarlı tərəfdaşıq.
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Bu tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın sonunun nə olacağını zaman göstərəcəkdir. Mən hər şeyi qabaqcadan demək və
ya bu gün real olmayan bir hədəfi qarşıya qoymaq istəməzdim. Siyasətimizi real zəminlər üzərində qurmalıyıq.
Hər iki tərəf əməkdaşlığın yeni formatına hazır olduqda, bunu istədikdə və buna can atdıqda, əlbəttə ki, bu, baş
verəcəkdir. Lakin bunun nə vaxt və necə olacağını zaman göstərəcəkdir.
- ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiyanın üzvü kimi Azərbaycan 150-yə yaxın əsgərini İraqa
göndərmişdir. İraqdakı bugünkü vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
- Bəli, siz haqlısınız. Biz lap əvvəldən əsgərlərimizi oraya göndərmişik. Hərbi əməliyyatlar başlayan
kimi, ölkəmiz ABŞ-a və koalisiya qüvvələrinə dəstək vermək qərarına gəldi. İndiyə kimi bizim əsgərlərimiz
İraqda xidmət edirlər və qoşunlarını buradan çıxaran bəzi digər, hətta NATO üzvü olan ölkələrdən fərqli olaraq,
ölkəmiz dəstək və İraqda sülhü bərqərar etməyə töhfə vermək səylərinin göstəricisi kimi əsgərlərini burada
saxlamaqda davam edir. Əlbəttə ki, İraqda baş verənlər bütün beynəlxalq birlik, o cümlədən bizim üçün böyük
narahatçılıq doğurur. Biz orada sülhün bərqərar olunmasını, baş verən zorakılığın, İraq xalqı üçün bu dəhşətli
faciənin sona çatmasını istəyirik ki, beləliklə onlar inkişaf yoluna qədəm qoysunlar. İraqda vəziyyət sabit deyil,
bu, hazırda hamıya, bütün beynəlxalq birliyə məlumdur. İraqda sülh və təhlükəsizliyin bərpa olunmasına töhfə
vermək üçün Azərbaycan əlindən gələni edəcəkdir.
- İran Azərbaycanın birbaşa qonşusudur. Mənim üçün maraqlıdır, Siz Tehran rəhbərliyinin nüvə
proqramı ilə bağlı narahatlıq keçirirsinizmi?
- Əlbəttə, bir qonşu və tərəfdaş kimi biz müxtəlif potensial hadisələrin inkişafına məhəl qoymaya
bilmərik. Nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, əgər bu, beynəlxalq qaydalara əsaslanıbsa,
hər bir ölkə dinc məqsədlər üçün nüvə enerjisinə malik ola bilər və hər bir şey qanun, hüquqi çərçivə və bu və
ya digər proqram ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində tənzimlənməlidir. Buna görə də biz hesab
edirik ki, istənilən digər ölkə kimi, İran da dinc məqsədlərlə nüvə enerjisini inkişaf etdirmək hüququna malikdir.
Eyni zamanda, əgər beynəlxalq birliyin, beynəlxalq təşkilatların bu proqram ilə bağlı narahatlığı varsa, bu da
həll olunmalıdır. Buna görə də danışıqlar konstruktiv şəkildə, dinc yolla və yaxşı ruhda aparılmalıdır ki, hər iki
tərəfin maraqları - İranın nüvə enerjisi imkanına malik olmaq marağı və məsələ ilə bağlı narahatlıq keçirən
beynəlxalq birliyin, beynəlxalq təşkilatların maraqları təmin olunsun. Əlbəttə ki, bir qonşu kimi biz hadisələrin
mümkün inkişafından narahatlıq keçiririk və ümid edir, bütün tərəflərə təkidlə məsləhət görürük ki, problemin
həllinin dinc formatına sadiq qalsınlar.
- Beləliklə, problemin hərbi həlli yolunu siz qəbul etmirsiniz.
- Əlbəttə ki, yox.
- Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də həll edilməyib, o, dondurulubdur.
Münaqişəni həll etmək, Ermənistan ilə həllə nail olmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır?
- Danışıqların on ildən artıq bir müddət ərzində Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ucbatından
nəticəsiz davam etməsinə baxmayaraq, biz hələ də münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiqik. Ermənistan
beynəlxalq hüququn bütün normaları və prinsiplərini pozur. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan
qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsinə məhəl
qoymurlar. Ermənistan Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında olan ərazilərdə etnik təmizləmə siyasətini həyata
keçirmişdir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin ətrafındakı yeddi rayonundan 700 min, Dağlıq Qarabağın
özündən 50 min azərbaycanlı qovulmuşdur. Əvvəllər Ermənistanda yaşamış 250 min azərbaycanlı da etnik
təmizləmə siyasətinə məruz qalmışdır. Xaricdən aldıqları dəstək sayəsində bunu edən ermənilər bu yaxınlarda
Dağlıq Qarabağda heç bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmayan qanunsuz referendum keçirdilər. Hamı Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, ABŞ, Fransa, Rusiya, Türkiyə qondarma referendumu qınadı. Onlar bunu necə
edə bilərdilər, etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirib, bütün azərbaycanlıları oradan qovduqdan sonra bu
qondarma referendumu necə keçirə bilərdilər?! Belə mövqe beynəlxalq davranış, beynəlxalq hüquq normalarına
tam ziddir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü BMT və bütün beynəlxalq
birlik tərəfindən tanınmışdır. Buna görə də münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, Dağlıq
Qarabağa yüksək özünüidarə və muxtariyyət verilməklə həll olunmalıdır. Bu, yeni və ya fövqəladə bir şey
deyildir. Belə hallar dünyanın başqa bölgələrində də baş verir. Bir çox ölkələrdə milli azlıqlar yaşayır. Ola bilsin
ki, yalnız Ermənistanda milli azlıq yoxdur, o, monodövlətdir. Lakin bütün digər ölkələrdə milli azlıqlar var.
Ancaq milli azlıq olmaq o demək deyil ki, sənin hansısa ərazini ölkədən ayırmaq hüququn var. Təsəvvür edin
ki, ermənilər yaşadıqları dünyanın bütün ölkələrində öz müqəddəratlarını təyin etməyə çalışsalar, nə baş verər?!
Neçə yeni erməni dövləti yaranacaq?! Nə üçün onlar öz müqəddəratlarını Azərbaycanda təyin etməlidirlər?!
Onların artıq Ermənistan dövləti var. Ermənilər artıq öz müqəddəratını təyin etmişlər. İndi onlar başqa bir dövlət
yaratmaq istəyirlər, bizim ərazimizdə, tarixi torpaqlarımızda. Sabah onlar başqa ölkələrin ərazilərində dövlət
yaratmaq istəyəcəklər. Bu, qəbulolunmazdır!
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Bizim güzəştimiz, konstruktiv yanaşmamız ondan ibarətdir ki, on ildən artıqdır, biz hələ də danışıqlar
prosesindəyik, ümid edirik ki, Ermənistan rəhbərliyi özündə müdriklik və cəsarət taparaq, işğalçı qüvvələri
torpaqlarımızdan çıxaracaq və öz ölkəsinin təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir. Əks təqdirdə, hadisələr
gözlənilməyən məcrada cərəyan edə bilər. Bu gün Azərbaycan Ermənistandan çox güclüdür. İqtisadiyyatımız
Ermənistanın iqtisadiyyatından 7 dəfə güclüdür və gələn illərdə bu, 20-30 dəfə artıq ola bilər. Azərbaycan
xalqının səbrinin də həddi vardır. Beləliklə, biz çox konstruktiv yanaşma təklif edirik - Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə maksimum geniş muxtariyyət verilməsi, orada
yaşayan bütün insanların təhlükəsizliyinin təminatı, yurdundan didərgin düşmüş insanların Dağlıq Qarabağa və
onun ətrafındakı rayonlara qaytarılması və sülhün bərqərar edilməsi.
- Hazırda Balkanlarda, Kosovoda ərazi bütövlüyü prinsipi pozulur. Kosovoya Dağlıq Qarabağ
problemini həll etmək üçün nümunə kimi baxıla biləcəyindən ehtiyat etmirsiniz ki?
- Bilirsiniz, hər bir münaqişənin öz tarixi və həll yolları var. Dünyada müxtəlif münaqişələr mövcuddur.
Qafqazda Abxaziyada, Cənubi Osetiyada, Dağlıq Qarabağda, habelə Dnestryanı bölgədə separatçı rejimlər var.
Onlar hamısı separatçı və hərbi rejimlərdir, qanunsuz zonalardır. Bu ərazilərdə heç bir beynəlxalq nəzarət,
beynəlxalq monitorinq, beynəlxalq iştirak yoxdur. Ona görə də bu ərazilərdə narkotik maddələrin qanunsuz
dövriyyəsi, çirkli pulların yuyulması, terrorçulara sığınacaq verilməsi halları mövcuddur. Kosovoda vəziyyət
fərqlidir. Kosovo beynəlxalq nəzarət altındadır və orada beynəlxalq sülhməramlı qüvvələr var. Buna görə də,
biz deyə bilmərik ki, Dağlıq Qarabağda və postsovet ərazisində olan digər separatçı rejimlər kimi Kosovo da
Avropada qara yaradır. Ona görə də burada böyük fərq var. Lakin əlbəttə, ərazi bütövlüyü prinsipi belə
münaqişələr həll olunan zaman əsas prinsip kimi götürülməlidir. Əgər bu prinsip pozularsa, zəncirvarı reaksiya
baş verər. Hamımızın bildiyi kimi, müxtəlif ölkələrdə, Avropada, Asiyada, digər yerlərdə çoxlu milli azlıqlar
yaşayır. Əgər onlar hamısı müstəqil dövlət yaratmağa başlasalar, nə baş verəcək?! Bizim məlumatlara və
beynəlxalq müşahidələrə əsasən hazırda Dağlıq Qarabağda 60 minə qədər insan yaşayır. Dünya xəritəsində 60
min əhalisi olan yeni xırda bir ölkənin peyda olunmasını kim istər?! Heç kəs bunu istəməz və Azərbaycan da
buna razı olmayacaqdır. Ölkələrdə istənilən ərazi dəyişikliyi yalnız həmin ölkənin razılığı ilə ola bilər. Bizim
halda, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ilə razılaşmasa, o, heç zaman müstəqil olmayacaqdır.
Beynəlxalq birlik də heç zaman Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımayacaqdır. Buna görə də,
beynəlxalq münasibətlərin əsas prinsipləri qorunmalıdır. Əgər bu prinsip bir dəfə pozularsa, digər prinsiplərin
pozulması üçün heç bir məhdudiyyət olmayacaqdır. Bu halda beynəlxalq münasibətlərin bütün sistemi zərər
çəkəcək və alt-üst olacaqdır. Nə üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul etdiyi
qətnamələrin həyata keçirilməməsi məsələsi bu qədər vacibdir?! Çünki bu, onu göstərir ki, mexanizm işləmir.
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icra mexanizmi Ermənistan üçün məcburiyyət yaratmır və Ermənistan
onlara məhəl qoymur. Deməli, sabah da heç kəs Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymayacaqdır.
BMT beynəlxalq mübahisələri və münasibətləri nizama salmaq üçün universal mexanizmdir. Əgər bu halda o,
işləmirsə, digər hallarda da işləməyəcək, bu isə fəlakətə gətirib çıxaracaqdır.
- Müsahibəyə görə təşəkkür edirik.
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BERLİNDƏ AZƏRBAYCAN-ALMANİYA BİZNES FORUMUNDA
NİTQ
Berlin şəhəri,
16 fevral 2007-ci il
Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, mən ölkənizə rəsmi səfərimin nəticələrindən olduqca məmnun olduğumu bildirmək
istəyirəm. Bu mənim səfərimin artıq üçüncü günüdür və bu günlər ərzində səfər proqramım çox geniş olubdur.
Bir çox mühüm görüşlər və genişmiqyaslı müzakirələr keçirilmişdir. Biz bir daha gördük ki, AlmaniyaAzərbaycan münasibətləri çox müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Bizim çox güclü siyasi əlaqələrimiz var və
iqtisadi əməkdaşlığımız da artır. Əminəm ki, bu səfərin nəticəsində əməkdaşlığımızın bütün sahələrində yeni
inkişaf və nailiyyətlər əldə olunacaqdır. Xüsusən də iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində əlavə işlərin aparılması üçün
imkanlar böyükdür.
Bu gün buradakı çıxışlar zamanı Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri qeyd olundu. Bu, bir reallıqdır.
Ölkəmiz sürətlə inkişaf edir. Son iki il ərzində biz ümumi daxili məhsulun artımına görə lider ölkə olmuşuq və
çalışacağıq ki, 2007-ci ildə də bu liderliyi saxlayaq. Bunun üçün əsas səbəb, əlbəttə ki, bizim enerji
siyasətimizdir. Biz bunu 1994-cü ildə başladıq və o vaxt dünyanın əsas şirkətləri ilə müqavilə imzalandı. İndi
isə onun nəticələri qeyri-neft sektorunda böyük inkişafa nail olmaq imkanı yaradır. Bizim üçün neft və qaz
sektorunun inkişafı ölkənin tərəqqisi, əlavə sərmayələrin cəlb edilməsi, xarici şirkətlər qarşısında daha etibarlı
tərəfdaşa çevrilməsi, neft və qazdan əldə olunan gəlirlərin iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə yönəldilməsi üçün
vasitədir.
Çox fərəhləndirici haldır ki, hazırda Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun həcmində qeyri-neft
sektorunun payı çox böyükdür. Təbii ki, indi neft və qaz sektoru iqtisadiyyatımızın əsas hissəsini təşkil edir. Biz
böyük həcmli hasilat ərəfəsindəyik və artıq çəkdiyimiz boru kəmərləri neft və qaz resurslarımızı dünyaya
çıxarmağa imkan yaradır. Hasilatımız artır, cari il ərzində neft hasilatının həcmi 40 milyon ton, gələn il isə 50
milyon tondan çox olacaqdır. Böyük "Şahdəniz" yatağından qaz hasilatı cari ilin mart ayında başlayacaqdır.
Əlbəttə, bunun sayəsində biz həm öz tələbatlarımızı, həm də qonşuların tələbatlarını ödəyə biləcəyik.
Artıq qeyd edildiyi kimi, biz Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında
memorandum imzalamışıq. Bu, bizim inkişafımızın yeni mərhələsidir. Bu o deməkdir ki, əvvəllər, neft və qaz
layihələrimizə başlayanda Avropa bazarları barədə düşünmürdük. Çünki, həmin vaxt biz öz bazarımıza və
qonşu bazarlara diqqət yetirirdik. Lakin bu gün vəziyyət dəyişib və biz əlavə addımlar atırıq ki, Avropa ilə neft
və qaz sahəsində enerji tərəfdaşlığımızı daha da möhkəmləndirək.
Son on il ərzində biz ölkəmizə çoxlu xarici sərmayə cəlb edə bilmişik. Azərbaycana on il ərzində
ümumilikdə 30 milyard dollar sərmayə yatırılmışdır. Bizim yaxşı nüfuzumuz var və etibarlı tərəfdaşıq. Biz
imzalanmış müqavilələrin yerinə yetirilməsinə çox sadiqik. Buna görə də Azərbaycan sərmayələr üçün cəlbedici
ölkə olaraq qalır. Sərmayə mühiti çox yaxşıdır. Təbii ki, xarici sərmayələr bizim ölkədə alqışlanır. Yerli
sərmayələrin artması böyük vədlər verir. Orta təbəqə formalaşır və bu gün ümumi daxili məhsulda özəl sektorun
payı artıq 81 faizdir. 15 il əvvəl, ümumiyyətlə, ölkəmizdə özəl sektor yox idi. Hesab edirəm ki, bu, çox böyük
bir nailiyyətdir. Bu rəqəm get-gedə daha da artacaqdır. Artıq Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tam
tətbiq olunubdur.
Eyni zamanda, biz, çox güclü sosial siyasət aparmağa çalışırıq ki, əhali iqtisadi islahatlardan əziyyət
çəkməsin. Adətən, islahatlar çətinliklərlə müşayiət olunur. Ona görə də islahatların mənfi təsirini azaltmaq üçün
biz bu mərhələdə çox fəal sosial siyasəti aparmağa çalışırıq ki, yoxsul əhali üçün əlavə imkanlar yaransın.
Azərbaycanda yoxsulluq gözəçarpan dərəcədə azalır və 2003-cü ildəki 49 faiz artıq bu ilə qədər 20 faizə
düşmüşdür. Vəzifəmiz işsizliyin və yoxsulluğun tamamilə aradan qaldırılmasından ibarətdir. Bu baxımdan sizə
deyə bilərəm ki, biz, əsasən, qeyri-neft sektoruna diqqət yetiririk. Çünki neft sektoru çox sayda iş yerləri açmır.
Həmin sektor bizə əlavə imkanlar və maliyyə resursları verir ki, biz sosial, o cümlədən infrastruktur layihələrini
həyata keçirə bilək.
Amma güclü iqtisadiyyata nail olmaq üçün bizim kiçik və orta sahibkarlar daha fəal olmalıdır. Ona görə
biz yerli sahibkarlara dəstək veririk. Biz hər il əsasən fermerlərə və regionlara 100 milyon dollar həcmində çox
güzəştli kreditlər ayırırıq. 100 milyon ABŞ dolları kapitalına malik olan Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaratmışıq ki,
o, müxtəlif sahələrdə həmtəsisçi kimi çıxış etsin. Bu günə qədər Azərbaycanda sərmayələr məhz xarici
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sərmayədarlar üçün cəlbedici sahələrə yatırılmışdır. Bu da təbiidir. Amma elə sahələr ola bilər ki, onlar o qədər
də cəlbedici olmasın, lakin hökumət onları inkişaf etdirmək istəyir. Ona görə də biz Dövlət İnvestisiya Şirkəti
yaratmışıq ki, həmin sahələrdə digər investorlarla birgə həmtəsisçi olsun ki, onların etimadı da artsın. Onların
qoyduğu pullar itməyəcəkdir. Bütün bunlar biznes fəaliyyətini daha da stimullaşdıracaqdır.
Son üç il ərzində Azərbaycanda 520 min iş yeri açılmışdır və onların əksər hissəsi regionlarda qeyri-neft
sektorunun payına düşür. Bütün bunlar çox yaxşı bir sahibkarlıq mühiti yaradır. Dövlət özəl sektora dəstək
verir. Mən mütəmadi olaraq sahibkarlarla görüşlər keçirirəm, çalışıram ki, onlara yardım edim və daha əlverişli
şərait yaradım, onları qoruyum. Biz bunu necə edə bilərik? Təbii ki, bizim dövlət siyasətimiz və kifayət qədər
qanunvericilik bazamız vardır. Lakin, eyni zamanda, praktik işləri də yüksək səviyyədə görməliyik. Biz tam
əminik ki, müasir infrastruktur olmadan biznes inkişaf edə bilməz. Ona görə də biz elektrik stansiyalarının
tikintisinə sərmayə yatırırıq. Təkcə ötən il ərzində Azərbaycanda dörd stansiya tikilmişdir. İndi Azərbaycanda
yeni bir layihə var. Burada qeyd edildi ki, alman şirkətləri hazırda Sumqayıtda böyük elektrik stansiyasının
tikilməsində iştirak edir.
Eyni zamanda, biz şəhərlərə, kəndlərə və turizm yerlərinə yollar çəkirik. Bunu regionlardakı prosesin
daha da sürətlənməsi məqsədi ilə edirik. Xidmət infrastrukturuna da böyük sərmayələr qoyulur. Bütün bunlar
biznesin inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına yönəlibdir. Ona görə də 2007-ci ildə büdcəmizdən bu
məqsədlə 1,5 milyard dollar ayrılacaqdır. Bu nə deməkdir? İlk növbədə, o deməkdir ki, biz olduqca qısa müddət
ərzində ölkəmizin bütün infrastrukturunu müasirləşdirə biləcəyik. Çünki onların bir çox hissəsi sovet
vaxtlarından qalmışdır. Eyni zamanda, bu, şirkətlər üçün həmin layihələrdə iştirak etməyə əlavə imkanlar
yaradır. Biz çox yaxşı nüfuza və iş keyfiyyətinə malik olan peşəkar şirkətlərin dəvət edilməsində olduqca
maraqlıyıq. Çünki mənim kimi, siz də bilirsiniz ki, Almaniyada bu cür şirkətlər çoxdur. Beləliklə, alman
şirkətləri Azərbaycanda işləmək üçün əlavə imkanlara malikdir. Artıq bizim iqtisadiyyatımız əvvəlki kimi xarici
sərmayələrdən asılı vəziyyətdə deyildir. Biz sərmayələri alqışlayırıq və əlverişli sərmayə mühitini saxlayırıq. Bu
gün ölkəmiz sərmayələrin yatırılmasında daxili imkanlara malikdir. Şirkətləri çeşidli layihələrdə iştirak etməyə
dəvət edirik. Gələn illər ərzində Azərbaycanda böyük işlər aparılacaq və mən alman şirkətlərini bizimlə
işləməyə dəvət edirəm.
Bəzən məlumatsızlıq əlavə problemlər yaradır. Ona görə də bu görüş - Azərbaycan-Almaniya biznes
forumu çox yaxşı fürsətdir. İlk növbədə, siz imkanları araşdıra biləcək, gələn beş ildə Azərbaycanda nələrin baş
verə biləcəyini müzakirə edəcəksiniz. Bizim bütün sahələri əhatə edən dövlət proqramlarımız var. Yoxsulluğun
azaldılması, regional inkişafın təmin olunması üçün, eləcə də infrastruktur, enerji sektorunun inkişafı, o
cümlədən alternativ enerji mənbələri ilə bağlı proqramlarımız var. Bizim ekologiya sahəsində də böyük
proqramımız var. Hər bir proqramın özünün maliyyə mənbəyi var. Bunlar sadəcə, arzular deyil. 2007-ci ildə
praktik addımlar atılmalıdır və bu proqramların əksəriyyəti 2012-ci ilə qədər yekunlaşdırılacaqdır.
Bu görüş imkanları araşdırmaq və təmaslar qurmaq üçün əlverişli fürsətdir. Azərbaycandan gəlmiş
çoxsaylı iş adamları görüşdə iştirak edir və bilirəm ki, bir neçə saziş imzalanmaq üçün artıq hazırdır. Bunlar
forum zamanı imzalanacaqdır. Eyni zamanda, burada nazir də iqtisadi münasibətlərimizin müzakirəsinə dair
fikirlərini ifadə etdi. O bildirdi ki, bu il ərzində Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır. Əminəm ki, onun
səfərindən əvvəl şirkətlərimiz arasında əlavə, dövlət qurumları arasında isə yeni sazişlər imzalanacaqdır. Bütün
bunlar müsbət inkişaf üçün əlverişli zəmin yaradır.
Bizim çox yaxşı əlaqələrimiz var və Azərbaycan çox yüksək iqtisadi artım sürəti ilə seçilən ölkəyə
çevrilir. Qeyri-neft sektorunun fəallığından asılı olmayaraq, enerji amili, təbii ki, üstünlük təşkil edəcəkdir.
Neftdən gələn gəlir qeyri-neft sektorundan əldə olunan gəlirlərlə müqayisə edilə bilməz. Biz həmin vəsaitləri
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üçün sərf edirik. Azərbaycanda Dövlət Neft Fondu təsis olunub, bütün gəlirlər
həmin Fondda yığılır və onların xərclənməsi ilə bağlı qərarlar parlament tərəfindən qəbul edilir. Bir tərəfdən,
mən alman şirkətlərini bizim əlverişli sərmayə mühiti olan ölkəmizə sərmayə qoymağa dəvət edirəm, digər
tərəfdən, biz öz resurslarımızın əsasında sizinlə birgə tərəfdaş və podratçı kimi işləməyə hazırıq.
Əlbəttə, regionda enerji sektorunun inkişafı müxtəlif proseslərə təsir göstərir. Azərbaycan bütün
dünyada quruda və dənizdə ilk dəfə neft hasil edən ölkə olmuşdur. Eyni zamanda, Azərbaycan Xəzər dənizini
xarici sərmayədarlar üçün açıq elan edən ilk ölkə oldu. Biz, milyardlarla dollar sərmayə cəlb etmişik və bu gün
dünyanın aparıcı şirkətləri tərəfdaşlarımız arasındadır. Bu, eyni zamanda, çox çətin şəraitdə və mürəkkəb bir
coğrafi məkanda baş vermişdir. Çünki bizim dünya bazarlarına çıxışımız yox idi. Biz nefti çıxarmaq və onu nəql
etmək imkanlarımızı əldə etdik. Bakıdan Aralıq dənizinə çəkilən boru kəməri tarixi bir nailiyyətdir. Nazir qeyd
etdi ki, bu, əvvəllər əfsanə hesab edilirdi. Lakin biz bu əfsanəni reallığa çevirdik.
Biz eyni addımları qaz kəmərinin çəkilməsində də atdıq. Azərbaycan qazının dünya bazarlarına
çıxarılması işi artıq hazırdır. Eyni zamanda, biz, Bakıdan Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə dəmir yolu çəkərək və
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Avropa ilə Asiyanı birləşdirmək üçün dəmir yolu layihəsinin də həyata keçirilməsinə başlamışıq. Azərbaycan
elə bir ölkədir ki, onun ərazisindən tranzit kimi istifadə etməmək qeyri-mümkündür. İstər enerji məqsədləri,
istərsə də daşınmalar üçün Azərbaycan çox əlverişli bir dəhlizdir. Bu səbəbdən də biz bütün bu layihələri irəli
sürən bir ölkəyik. Bir çox ölkələrdən gələn müxtəlif marşrutlar və müxtəlif yollar Azərbaycandan keçir. Bu isə,
sadəcə, coğrafiya ilə bağlı olmayıb, Azərbaycanın qətiyyəti, baxışları və infrastrukturu sayəsində mümkün
olmuşdur.
Biz boru kəmərlərinin inşasını tamamladıq, indi isə dəmir yolu tikintisi üzərində işləyirik. Hazırda
həmin boru kəmərlərindən dostlarımız və qonşularımızla, bir sözlə, tərəfdaşlarımızla birlikdə istifadə edirik.
Əminəm ki, sərmayədarları qəbul edən və etibarlı tərəfdaş ölkə kimi Azərbaycan özünü nümayiş etdirəcəkdir.
Eyni zamanda Azərbaycan tranzit ölkə kimi etibarlı tərəfdaş olaraq qalacaqdır. Bu, bizim Avropa İttifaqı ilə və
ümumiyyətlə, Avropa ilə əlaqələrimizi möhkəmləndirir. Biz bu sahədə müxtəlif aspektlərdə işləyirik.
Burada qeyd edildi ki, ötən ilin noyabr ayında Brüsseldə Avropa İttifaqı ilə enerji məsələləri üzrə
strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalandı. Biz artıq gələcək əməkdaşlığımızı müəyyən etmişik.
Eyni zamanda, biz noyabr ayında Avropa İttifaqı ilə “Yeni qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı” çərçivəsində
beşillik tədbirlər planını imzalamışıq. Burada iqtisadi, sosial, mədəni və regional sahələrdə işlərin aparılması
nəzərdə tutulur. Ona görə də gələn beş il ərzində Azərbaycan Avropaya daha yaxın olacaqdır. Bizim
gündəliyimizdə duran məsələlər Azərbaycandakı meyarları Avropa İttifaqında olan meyarlara
yaxınlaşdırmaqdan ibarətdir. Çünki Avropa modeli uğurlu bir modeldir. Avropa çox yaxşı inkişaf edir,
genişlənir və yaşayış standartları təkmilləşir. Biz öz vətəndaşlarımız üçün də eyni addımları atmaq istəyirik.
Biz təhsil sahəsinə sərmayələr qoyuruq. Hər bir məktəbdə kompyuterlər quraşdırır və internetə çıxışı
təmin edirik. Hazırda yaxşı maliyyə vəziyyətinə malikik. Bizim böyük enerji resurslarımız var. Təbii ki, bizim
üçün neft və qaz ehtiyatları, ən azı, 100 il üçün də kifayət edəcəkdir. Artıq bizim daşınma sahəsində
infrastrukturumuz mövcuddur və qarşıdakı iyirmi-otuz il ərzində on və ya daha çox, ola bilsin, yüz milyardlarla
dollar gəlir əldə edəcəyik. Biz bilirik ki, hansı istiqamətdə sərmayə yatıracağıq. Ona görə hər bir baxımdan
bizim təkrarolunmaz fürsətimiz var ki, tərəqqi edən, müasir, iqtisadi-siyasi baxımdan möhkəm ölkəyə çevrilək.
Öz məqsədlərimizə nail olmaq üçün Avropa İttifaqı və eləcə də, onun aparıcı ölkələri ilə əməkdaşlığımızı
getdikcə artırmalıyıq.
Almaniya-Azərbaycan münasibətləri bizim əməkdaşlığımızın və planlarımızın yaxşı bir nümunəsidir.
Prezident kimi mən Almaniyaya iki il yarım ərzində üç dəfə səfər etmişəm və indiki ikinci rəsmi səfərimdir.
Bütün bunlar bizim təmaslarımızın səviyyəsini göstərir. Dünənki görüşlər göstərdi ki, möhkəm əməkdaşlığımız
qarşılıqlı maraq və hörmət prinsiplərinə əsaslanır. Əlbəttə, bu əsasən, qərarları qəbul edən insanlar, siyasətçilər
tərəfindən həll olunur. Lakin, eyni zamanda, bizim biznes icmamız da var ki, onlardan və onların götürdükləri
öhdəliklərdən də çox şey asılıdır. Məhz bu səbəbdən bu forum nəinki ticari və iqtisadi əlaqələrə, ümumiyyətlə,
ikitərəfli münasibətlərimizə dair gündəlikdə duran bütün məsələlərə çox güclü təsir göstərəcəkdir. Ona görə mən
istəyirəm ki, Almaniyanın və Azərbaycanın biznes adamları uğurlu əməkdaşlıq etsinlər. Ümid edirəm ki, bu
dəfə biz bir çox sazişlərin imzalanmasının şahidi olacağıq və bu sazişlər sayəsində ikitərəfli iqtisadi əlaqələrimiz
daha da artacaqdır.
Üç gün ərzində mənə və nümayəndə heyətinə göstərilmiş yüksək qonaqpərvərliyə görə bütün alman
dostlarımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə və xalqınıza uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür edirəm.
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BAKIDA DÜNYA AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİASPOR TƏŞKİLATLARI
RƏHBƏRLƏRİNİN I FORUMUNDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
9 mart 2007-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram, ölkəmizə, öz doğma vətəninizə xoş
gəlmisiniz!
İndi nümayiş etdirilən bu kiçik filmdə bir daha gördük ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi nə qədər
güclüdür, xalqlarımızın həyatında onun nə qədər böyük əhəmiyyəti var. Biz əsrlər boyu bir yerdə olmuşuq.
Amma müxtəlif tarixi hadisələr bizim xalqlarımızı bir-birindən ayrı salmışdır. Yalnız Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin bərpasından sonra bizim birliyimiz də bərpa olundu və bu gün Türkiyə və Azərbaycan - iki
qardaş ölkə bərabər addımlayır. Biz bütün tədbirlərdə bərabər iştirak edirik, aramızda ən yüksək fikir birliyi var.
Bəlkə də, dünyada ikinci belə ölkələr yoxdur ki, bir-birinə bu qədər bağlı olsun. Həm xalqların etnik
mənsubiyyəti baxımından, həm siyasi baxışlar, həm də ortaq maraqlar baxımından. Biz elə etməliyik ki,
birliyimiz daha da güclənsin, hərtərəfli olsun. Təbii ki, bu işlərdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın da fəaliyyəti
çox əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan müstəqilliyinin 15 ilini yaşamışdır. Artıq bu kiçik tarix göstərdi ki, ölkəmiz müstəqil dövlət
kimi yaşaya, inkişaf edə bilir. Əgər biz müstəqilliyimizin ilk illərinə nəzər salsaq görərik ki, o vaxt ölkəmizin
durumu çox acınacaqlı idi. İqtisadi tənəzzül, siyasi böhran, Azərbaycanda gedən xoşagəlməz proseslər
ölkəmizin bütövlükdə müqəddəratını sual altında qoymuşdu. İlk illərdə qardaş Türkiyənin dəstəyi bizim üçün
həlledici oldu. Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan birinci ölkə olmuşdur və ilk illərdən Azərbaycana
öz qardaş əlini uzatdı. Buna görə mən Türkiyəyə, bütün türk xalqına Azərbaycan xalqı adından dərin
minnətdarlığımı bildirirəm.
Xatırlayıram ki, müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan səfirlikləri Türkiyə səfirliklərinin
binalarında yerləşmişdi. Bizim binalarımız yox idi, imkanlarımız yox idi. Ancaq bu gün Azərbaycanın müxtəlif
ölkələrdə 51 səfirliyi vardır. Bu onu göstərir ki, ölkəmiz çox dinamik şəkildə inkişaf edir. Əgər 1991-ci ildə
Sovetlər Birliyində, keçmiş respublikalar arasında Azərbaycan axırıncı yerdə idisə, bu gün ən qabaqcıl
yerlərdədir. 15 il ərzində siyasi proseslər normal məcraya düşdü. Azərbaycanda siyasi sabitlik tam şəkildə
bərqərar olundu, iqtisadi inkişafa qədəm qoyduq və bu gün Azərbaycan iqtisadi artım baxımından dünyada
birinci ölkədir. Artıq üçüncü ildir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı dünyada ən sürətlə artan iqtisadiyyatdır. 2005ci ildə iqtisadiyyatımız 26 faiz, 2006-cı ildə 34 faiz artmışdır. Bu il də təxminən buna oxşar rəqəmlər olacaqdır.
Bu artım, bu inkişaf Azərbaycanın hər bir bölgəsində özünü göstərir. Ölkəmiz möhkəmlənir, öz iqtisadi
potensialını gücləndirir, siyasi imkanlarımız artır, bölgədə gedən proseslərdə biz daha da fəal iştirak edir və
onlara təsir edirik. Beləliklə, ölkəmizin güclənməsi artıq reallıqdır. Əminəm ki, bizim güclənməyimiz bütün türk
dünyasının güclənməsinə böyük dəstək, böyük töhfədir.
Türkiyəni Azərbaycanla birləşdirən tarixi əlaqələr çox güclüdür. Ancaq indiki zəmanədə siyasi
proseslər, siyasi əlaqələr onu daha da gücləndirir. Həm siyasi, həm də iqtisadi, mədəni, hərbi - bütün sahələrdə
bizim aramızda ən yüksək işbirliyi, anlaşma var. Belə forumların keçirilməsi bizim birliyimizi daha da
gücləndirir. Bütün türk dünyasının birliyini gücləndirir. Biz böyük qüvvəyik. Gərək elə edək ki, maraqlarımız
tam şəkildə təmin olunsun, bizi narahat edən problemlər aradan qaldırılsın, ədalət zəfər çalsın və xalqlarımız
rahat yaşasınlar. Biz buna layiqik və birgə səylərlə, birgə işlərlə buna nail olacağıq. Bu gün Azərbaycana bütün
türk dünyasının nümayəndələrinin və qonaqların gəlməsi bu gözəl birliyin əyani sübutudur. Öz maraqlarımızı
təmin etmək üçün biz güclü olmalıyıq.
Bizim gücümüz iqtisadi potensialımızdır. Son illər ərzində Türkiyədə aparılan çox ciddi iqtisadi
islahatlar ölkədə bir neçə il bundan əvvəl yaşanan iqtisadi böhrana son qoydu. Bu gün Türkiyə ən sürətlə,
dinamik inkişaf edən ölkələrdəndir. Bizim birgə enerji layihələrimiz var. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-TbilisiƏrzurum neft və qaz kəmərlərinin uğurla inşa edilməsi bizim bölgədə də, dünyada da önəmimizi artırır. Biz də
bundan istifadə etməliyik və edirik. Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri Türkiyə ərazisi ilə dünya bazarlarına
çıxarılır. Azərbaycan qazı - "Şahdəniz" yatağından çıxarılan qaz bu yaxınlarda Türkiyəyə və oradan da Avropa
ölkələrinə nəql ediləcəkdir. Bu, bizim önəmimizi artırır, siyasi və iqtisadi potensialımızı gücləndirir,
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xalqlarımızı daha da birləşdirir. Biz iqtisadi imkanlardan istifadə edərək, öz maraqlarımızı daha da dolğun
şəkildə təmin etməliyik.
Artıq Türkiyə və Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ölkələrimiz və bütövlükdə bölgə üçün önəmli bir sıra
layihələr həyata keçirilir. Onlardan biri də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikilməsidir. Uzun illər ərzində bu
məsələ bizim ölkələrimizdə, beynəlxalq maliyyə qurumlarında, sadəcə, müzakirə olunurdu. Bu önəmli layihə
faktik olaraq, icra edilmirdi. Bizim birgə səylərimiz, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan rəhbərliklərinin iradəsi
nəticəsində biz bu məsələnin həllinə də nail olmuşuq. Bu yaxınlarda imzalanan önəmli sənədlər imkan verəcək
ki, yaxın zamanlarda tikinti başlansın və beləliklə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi uğurla həyata
keçirilsin. Bu bizi Türkiyə ilə dəmir yolu vasitəsilə birləşdirəcəkdir. Türkiyəni Orta Asiya ilə, bizim dəhlizdən
keçməklə Asiyanı Avropa ilə birləşdirəcəkdir. Şübhəsiz ki, bunun çox böyük, həm iqtisadi, həm də siyasi önəmi
var. Biz bunları edirik.
Bu, bizim gücümüzü göstərir. Onu göstərir ki, bölgədə elə məsələ yoxdur ki, biz onu həll edə bilməyək.
Onu göstərir ki, bizim qəbul etdiyimiz qərarlar icra olunur. Baxmayaraq ki, bəzi hallarda müqavimətlə, ədalətsiz
təzyiqlərlə rastlaşırıq, biz özümüzü çox inamlı hiss edirik. Bizim gücümüz ondadır ki, bir-birimizə arxalanırıq.
Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın dəstəyə çox böyük ehtiyacı vardı və biz onu yalnız Türkiyədən
aldıq. Bu gün isə Azərbaycanın artan imkanları, potensialı, siyasi çəkisi, bölgədə oynadığı rolu və iqtisadi
imkanları, öz növbəsində, Türkiyənin mövqelərinə də dəstəkdir. Bu qarşılıqlı qardaşlıq münasibətləri, qarşılıqlı
maraq əsasında, dərin tarixi köklər əsasında qurulmuş münasibətlər artıq beynəlxalq siyasətin amilinə
çevrilibdir. Biz nə qədər güclü olsaq, aramızda nə qədər möhkəm birlik olsa, maraqlarımızı da bir o qədər təmin
edəcəyik. Maraqlarımız da üst-üstə düşür və biz istəyirik ki, xalqlarımız rifah içində yaşasın. İstəyirik ki,
ölkələrimizdə və bölgədə sülh, əmin-amanlıq bərqərar edilsin. Biz istəyirik ki, qonşularla mehribanlıq şəraitində
yaşayaq və buna nail oluruq, qonşu dövlətlərlə münasibətlərimiz çox uğurlu şəkildə qurulur. Beləliklə,
Azərbaycan-Türkiyə birliyinin güclənməsinin həm ölkələrimiz, xalqlarımız, bütün türk dünyası üçün və həm də
bütövlükdə, dünyada gedən proseslər üçün çox böyük əhəmiyyəti var.
Bizim ölkələrimizi fərqləndirən cəhət ondadır ki, ölkələrimizdə çox güclü tolerantlıq, dözümlülük var.
Ölkələrimizdə bütün xalqlar bir ailə kimi yaşayırlar, nə dini, nə də etnik baxımdan heç bir ayrı-seçkilik yoxdur.
Onu da bilirik ki, heç də hər bir ölkədə belə deyildir. Hətta dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri kimi tanınan
dövlətlərdə də dini, yaxud da ki, etnik zəmində qarşıdurmalar var, gərginlik artır. Bir tərəfdən, sivilizasiya
olaraq, dialoq məsələsi gündəmə salınıb və geniş müzakirə olunur, digər tərəfdən, qarşıdurma da artır. Bizim
örnəyimiz tədqiq edilməli və əsas götürülməlidir. Bu, bizim gücümüzdür və ölkələrimizdə yaşayan bütün
xalqlar bizim qardaşlarımızdır. Biz elə etməliyik ki, ölkələrimizin həm siyasi, həm iqtisadi durumu daha da
yaxşı olsun ki, burada yaşayan bütün xalqlar özlərini daha da rahat hiss etsinlər.
Avropa ilə, böyük dövlətlərlə münasibətlərdə də bizim baxışlarımız üst-üstə düşür və bu, bizim
birləşməyimiz üçün, birgə fəaliyyət planının olması üçün də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın fəallığı bizi çox sevindirir. Biz də buna çalışırıq və əlimizdən gələni
edirik ki, bu proseslər daha da sürətlə getsin. Azərbaycanda iki dəfə - 2001-ci ildə və 2006-cı ildə dünya
azərbaycanlılarının qurultayları keçirilmiş və bunların nəticəsi çox müsbət olmuşdur. Təşkilatlanma prosesi
sürətlə gedir. Bildiyiniz kimi, azərbaycanlılar başqa ölkələrdə əvvəllər də yaşayıblar. Amma Sovet İttifaqı
zamanı xaricdə yaşayan azərbaycanlılar mədəni dərnəklər çərçivəsində fəaliyyət göstərirdilər. Azərbaycan
müstəqil ölkə olandan sonra təşkilatlanma prosesi başlanmışdır və indi sürətlə gedir. Azərbaycanlılar yaşayan
bütün xarici ölkələrdə təşkilatlanma prosesi gedir və bu gün Azərbaycan diaspor təşkilatları artıq böyük bir
gücdür, Azərbaycanla onların çox sıx əlaqələri var. Bütün fəaliyyət planı müzakirə olunur, əlaqələndirilir və biz
vahid mövqedən çıxış edirik. Ona görə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın fəallığı çox önəmli bir faktdır.
İlk növbədə, biz, dövlətlər onların rahat yaşaması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Biz nə qədər güclü
olsaq, onların da orada yaşaması daha da rahat olacaqdır. Ölkələrimizin çəkisi artdıqca, onlara da münasibət
daha yaxşı olacaqdır. Digər tərəfdən, onlar Azərbaycanın və Türkiyənin həqiqətlərini çatdırmalıdırlar və bunu
edirlər. Çünki əfsuslar olsun ki, bu günə qədər geniş mənada dünya ictimaiyyətində bizim haqqımızda tam
həqiqəti əks etdirən rəy yoxdur. Bunun da səbəbləri var. Bizim əleyhimizə çox güclü erməni lobbisi fəaliyyət
göstərir. O, Türkiyə və Azərbaycana düşmənçilik mövqeyindədir və bizi ləkələmək, ölkələrimizdə gedən
prosesləri təhrif etmək, yalan, böhtan kampaniyasını aparmaq onların əsas peşəsidir. Biz bunun qarşısına öz
siyasətimizi, öz təbliğat mexanizmimizi qoymalıyıq və qoyuruq. Ona görə xaricdə yaşayan soydaşlarımız daha
da güclənməlidir, təşkilatlanma prosesi daha da sürətlə aparılmalıdır. Onlar yaşadıqları ölkələrin siyasi
dairələrinə, siyasi təsisatlarına daha da fəal inteqrasiya etməlidirlər. Biz bunu türk diasporunun timsalında
görürük, onların çox böyük uğurları var. Türk qardaşlarımız artıq müxtəlif ölkələrin qanunvericilik orqanlarında
təmsil olunurlar, onlardan hökumət nümayəndələri var, ictimai təşkilatlarda fəaldırlar.
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Biz də buna çalışırıq. Biz indi ilkin mərhələdəyik, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanma
prosesi hələ davam edir. Bildiyiniz kimi, bu məqsədlə 2002-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən Xarici
Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb və bu komitə bütün diaspor
təşkilatlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi ilə məşğuldur.
Bir sözlə, fəallıq göstərmək, siyasi proseslərdə iştirak etmək, biznes aləmində yüksək yer tutmaq və
buna nail olmaq üçün bizim imkanlarımızdan faydalanmaq lazımdır. Türkiyənin çox böyük siyasi və iqtisadi
potensialı var, Azərbaycanda iqtisadiyyat çox sürətlə inkişaf edir və qardaşlarımız bizim imkanlarımızdan
faydalanmalıdırlar. Onsuz da, bizim ölkələrimizdə xaricdən çoxlu iş adamları fəaliyyət göstərirlər, çoxlu
şirkətlər var. Biznes mühiti Azərbaycanda da, Türkiyədə də çox münasibdir. Bilirsiniz ki, biz bizneslə məşğul
olmaq istəyənləri alqışlayırıq və onların fəaliyyətini dəstəkləyirik. Çox istərdim ki, onların arasında, xarici
vətəndaşların arasında bizim soydaşlarımızın sayı çoxalsın.
Biz bu yolla onlara dəstək verməliyik, yaşadıqları ölkələrdə onların siyasətini gücləndirməliyik.
Müxtəlif tədbirlər keçirilir və keçirilməlidir. Konfranslar, kitabların nəşri, bizim tariximizi, keçmişi və bu günü
əks etdirən həqiqətlərin yayılması - bu, daimi proses olmalıdır. Xaricdə fəaliyyət göstərən bütün qeyri-hökumət
təşkilatları ilə çox ciddi işbirliyi qurulmalıdır. Bir daha demək istəyirəm, hökumət üzvləri, parlament üzvləri ilə
daim bu iş aparılmalıdır. Əgər biz istəyiriksə ki, səsimiz daha da ucadan gəlsin, bizi narahat edən problemlər
daha da asanlıqla öz həllini tapsın, haqq-ədalət bərpa olunsun, mütləq bunu etməliyik. Xaricdəki türk,
Azərbaycan diasporu artıq çox böyük gücə çevrilibdir. Bugünkü forumun ən böyük önəmi və deyə bilərəm ki,
tarixi nailiyyəti ondadır ki, artıq biz öz fəaliyyətimizi birləşdiririk. Əminəm ki, bu gündən sonra türk və
Azərbaycan diaspor təşkilatları vahid orqanizm kimi çalışacaqlar. Bütün işlərdə öz fəaliyyətini əlaqələndirəcək,
bizimlə, dövlətlərlə məsləhətləşmələr aparacaqlar. Xarici siyasət baxımından, ictimai proseslərin inkişafı
baxımından daim bu əlaqələr olmalıdır. Düzdür, xaricdə yaşayan insanların böyük əksəriyyəti yaşadıqları
ölkələrin vətəndaşlarıdır və bu da təbiidir. Amma onlar türkdürlər, azərbaycanlıdırlar və bizim millətə xas olan
vətənpərvərlik, öz vətəninə bağlılıq, öz milli mənəvi dəyərlərinə olan hörmət, ənənələrin qorunması, əlbəttə ki,
onların milli mənsubiyyətini qoruyub saxlayacaqdır. Bilirik ki, bəzi hallarda assimilyasiya prosesləri də gedir.
Buna imkan vermək olmaz. Biz bunun qarşısını necə ala bilərik? Ancaq vətənlə güclü əlaqələrin saxlanması ilə,
Türkiyədən, Azərbaycandan Avropaya və başqa ölkələrə mütəmadi qaydada heyətlərin - iş adamlarının,
siyasətçilərin, parlament üzvlərinin, incəsənət xadimlərinin göndərilməsi ilə. Bu əlaqələr çox güclü olmalıdır ki,
xaricdə yaşayan soydaşlarımız öz vətənləri ilə əlaqələrini kəsməsinlər. Onların başqa ölkələrdə dünyaya gələn,
yaşayan övladları, uşaqları, nəvələri də bizə bağlı olsunlar. Bu, çox ciddi məsələdir və bunun üzərində biz birgə
çalışmalıyıq. Əminəm ki, birgə səylər nəticəsində biz bütün bu məsələlərə nail olacağıq.
Bizi narahat edən problemlər də var. İlk növbədə, bir daha demək istəyirəm ki, bizə - Türkiyəyə,
Azərbaycana qarşı çox mütəşəkkil, böyük maliyyə imkanlarına malik olan dünya erməni diasporu, erməni
lobbisi işləyir.
Bəlkə də, yeganə ölkələrik ki, bizim əleyhimizə dünyanın istənilən yerində güclü təbliğat maşını, yenə
də deyirəm, böhtan, yalan və tarixi təhrif edərək, bizi ləkələmək istəyən qüvvə işləyir.
Bir tərəfdən bu problem, digər tərəfdən, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları. Türkiyəyə qarşı əsassız
ittihamlar, qondarma "soyqırımının" tanıdılması cəhdləri - bütün bunlar bizim xalqlarımıza qarşı yönəldilən
əməllərdir. Xocalı soyqırımını törədən vəhşilər bizi soyqırımda ittiham edirlər və bəzi hallarda onların yalan
təbliğatı uğurlar gətirir. Bir çox hallarda xarici ölkələrin onlar tərəfindən pulla, rüşvətlə ələ alınmış riyakar
siyasətçiləri onların səsinə səs verirlər. Bu, ədalətsizliyin zirvəsidir. Bu, mənəviyyatsızlığın zirvəsidir. Biz buna
qarşı mübarizə aparmalıyıq, aparmalıyıq və aparmalıyıq! Türk diplomatlarını qətlə yetirən, onlara qarşı terror
aktları törədən erməni terrorist təşkilatları, nədənsə, qınaq obyektinə çevrilmir. Onların məkrli hərəkətləri,
nədənsə, qınaq obyektinə çevrilmir. Avropa ölkələrində həbs olunmuş erməni terroristləri, nədənsə, bir
müddətdən sonra azadlığa buraxılırlar. Bəs, orada qətlə yetirilən bizim soydaşlarımız insan deyilmi? Biz bu ikili
standartlara nə qədər göz yummalıyıq? Biz bununla nə qədər barışmalıyıq? Biz görürük ki, bəzi hallarda ədalət
prinsipi tamamilə aradan qaldırılır. Biz bunun qarşısına nəyi çıxarmalıyıq? Ancaq öz gücümüzü, başqa amil
yoxdur! Biz güclənməliyik, hərtərəfli - hərbi, iqtisadi, siyasi cəhətdən, bütün cəhətlərdən və birgə fəaliyyət
göstərməliyik!
Ermənistan on ildən artıqdır ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, indi Azərbaycanı işğal siyasətində
ittiham edir. Bizim ata-baba torpağımız olan İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı, digər torpaqlar indi Ermənistan
dövləti üçün torpaq olubdur. Bunlar bizim tarixi torpaqlarımızdır, ancaq biz Ermənistana qarşı torpaq iddiası
irəli sürmürük. Halbuki, sürə bilərik. Çünki indiki Ermənistanın yerləşdiyi ərazi qədim türk, Azərbaycan
torpaqlarıdır. Əgər onlar öz xalqının gələcəyi haqqında düşünürlərsə, öz siyasətində dəyişiklik etməlidirlər.
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxmalıdırlar və Türkiyəyə qarşı əsassız ittihamlardan
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əl çəkməlidirlər. Əks təqdirdə, Ermənistanın özünün müqəddəratı sual altına düşə bilər. Azərbaycan heç vaxt
Dağlıq Qarabağın itirilməsinə razılıq verməyəcək, nəyin bahasına olursa-olsun, doğma torpaqlarını azad edəcək,
ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.
Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ermənilər oraya XIX əsrin əvvəllərində köçürülmüşlər.
Bir dəfə Azərbaycan, türk torpağında erməni dövləti yaradılıb, burada ikinci erməni dövlətinin yaranmasına biz
heç vaxt imkan vermərik. Hüquqi cəhətdən haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir, çünki Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi
qəbul edilib və orada göstərilir ki, Ermənistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqlarından
qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Ermənistan buna əməl etmir. Yəni hüquqi əsaslar tam imkan verir ki, Azərbaycan öz
dövlət suverenliyini, ərazi bütövlüyünü bərpa etsin.
Biz uzun illər ərzində danışıqlar yolu ilə çalışırıq ki, məsələni həll edək. Amma hələ ki, buna müvəffəq
olmamışıq. Biz öz siyasətimizi aparacağıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar predmeti deyil, olmayıb və
heç vaxt olmayacaqdır. Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir.
Əziz dostlar, əziz qardaşlar, mən bu gün çox xoşbəxtəm, çox şadam ki, Azərbaycanda, Bakıda belə
mötəbər tədbir keçirilir. Bu Forumun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki ilk dəfədir ki, türk və Azərbaycan
diaspor təşkilatları artıq belə geniş formatda bir araya gəlir. Əminəm ki, burada, Bakıda qəbul edilmiş sənədlər,
qərarlar qısa müddət ərzində öz bəhrəsini verəcəkdir. Forum dünən öz işinə başlamışdır və bildiyimə görə, çox
səmərəli çıxışlar olmuş, müzakirələr aparılmışdır. Bu gün isə Forum öz işini davam etdirəcəkdir. Forumun
nəticəsi olaraq, bizim birliyimiz daha da möhkəmlənəcək, daha da güclənəcək, xaricdə yaşayan soydaşlarımız
özlərini daha da rahat hiss edəcəklər. Hər zaman əmin olmalıdırlar ki, onların Türkiyə kimi, Azərbaycan kimi
dayağı var. Biz sizin dayağınızıq, sizsə, xaricdə bizim dayağımızsınız.
Forumun bütün iştirakçılarına və qonaqlara bir daha öz səmimi salamlarımı yetirmək istəyirəm. Türk və
Azərbaycan xalqlarının inkişafı naminə, çiçəklənməsi naminə biz birlikdə işləməliyik və işləyəcəyik.
Yaşasın, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı!
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BAKIDA TÜRKİYƏ SƏFİRLİYİNİN YENİ BİNASININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
9 mart 2007-ci il
Əziz dostlar!
Bacılar və qardaşlar!
Bu gün çox gözəl bir gündür. Bu gün səhər biz birlikdə Türkiyə və Azərbaycan diaspor təşkilatlarının I
forumunu keçirdik. Forum bizim birliyimizin, qardaşlığımızın təntənəsi olmuşdur. Forumda səslənən fikirlər,
deyilən sözlər hamısı ürəkdən deyilən səmimi sözlərdir. Əminəm ki, belə tədbirin Bakıda keçirilməsi və onun
nəticələri bizim aramızda olan dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına çox böyük xidmət edəcəkdir.
Türkiyə və Azərbaycan iki dost, qardaş ölkədir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
Türkiyə bizi tanıyan ilk dövlət olmuşdur və bu addımla digər ölkələrə də yol göstərdi. Məhz Türkiyə dövlətinin
birinci addımından sonra Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınması sürətlə getdi. Azərbaycan xalqı bunu
həmişə qiymətləndirir və həmişə yadda saxlayır.
Mən bu gün forumda çıxış edərkən bir məsələyə də toxundum və yada saldım. Bizim xaricdəki ilk
nümayəndələrimiz məhz xaricdə fəaliyyət göstərən türk səfirliklərində işə başlamışdı. Başqa hansı ölkə öz
səfirliyini digər ölkənin səfirliyinin üzünə açdı?! Heç bir ölkə bunu etməzdi. Yalnız qardaş ölkə, yalnız dost
ölkə edərdi. Bu gün artıq Azərbaycanın onlarca müxtəlif ölkədə səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Xaricdəki Türkiyə
və Azərbaycan səfirlikləri də birgə fəaliyyət göstərirlər. Biz xarici ölkələrdə olarkən həmişə bütün tədbirlərdə
qardaş ölkənin diplomatları ilə görüşürük. Onlar həmişə bizim tədbirlərimizə gəlirlər və bizə dəstək verirlər.
Yaranan yeni durum, əlbəttə ki, bizim ölkələrimizin iqtisadi və siyasi potensialının təzahürüdür, onu
göstərir. Biz çox şeyə qadirik və qısa müddət ərzində, cəmi 15 il ərzində iki ölkə bir-birinə çox yaxın oldu.
Bizim xalqlarımız əsrlər boyu birgə yaşamışlar, əsrlər boyu bir-birinə qardaş demişlər. Müstəqil ölkə kimi biz,
sadəcə, 15 ildir fəaliyyət göstəririk və tarix baxımından çox qısa müddət ərzində böyük uğurlar əldə etmişik.
Bizim təşəbbüsümüzlə bölgədə gedən nəhəng layihələr artıq reallığa çevrilibdir. Bizim siyasi iradəmiz əsasında
Avropa üçün, bölgə üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlər öz həllini tapır. Bizim hərtərəfli
əməkdaşlığımız xalqlarımız, ölkələrimiz üçün və bütün türk dünyasının inkişafı və birləşməsi üçün önəmlidir.
Bugünkü forumda müxtəlif ölkələrin nümayəndələri, o cümlədən türk dünyasının nümayəndələri iştirak
edirdilər. Bu forum bizi daha da birləşdirir. Belə tədbirlərin keçirilməsi çox önəmlidir. Türkdilli ölkələrin dövlət
başçılarının zirvə görüşləri, türk cəmiyyətlərinin qurultayı, dünya azərbaycanlılarının qurultayları, Türkiyə,
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının forumu - bütün bu hadisələr, bütün bu tədbirlər çox böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Bizi birləşdirir, aramızda olan qardaşlığı daha da möhkəmləndirir. Bizim də arzumuz budur, istəyirik ki,
Türkiyə ilə Azərbaycan bir-birinə daha da yaxın olsunlar. Xalqlarımız daha da sıx əlaqədə olsunlar və bunu
görəndə ürəyimiz sevinir.
Bu gün gözəl mərasimdə, səfirliyin gözəl binasının açılışında ürək sözlərimi sizinlə paylaşmaq
istəyirəm. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu səfirliyin açılışında əziz qardaşım, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib
Ərdoğan xanımı ilə, ailəsi ilə iştirak edir. Biz bir ailəyik. Xalqlarımız da bir ailədir. İnsanlar da bir-birinə
qardaşdır, dostdur. Bu da ölkələrimizin inkişafında, bütün türk dünyasının birləşməsində çox önəmli rol oynayır.
Əgər son illərin hadisələrini bir daha təhlil etsək görərik ki, məhz Türkiyə və Azərbaycan dövlətlərinin
təşəbbüsü ilə bütün türk dünyasının birləşməsi prosesi sürətlə gedir. Təşəbbüskarlar məhz bizik. Bu təşəbbüsləri
biz irəli sürürük və beləliklə, başqa ölkələrdə yaşayan qardaşlarımızı da bütün bu tədbirlərə dəvət edirik.
Bu gün mənim əziz dostum, qardaşım Tayyib bəy bu səfirliyin yaranmasının tarixinə toxundu. Bunun
çox gözəl tarixi var. Mənim atam, ulu öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə bu gözəl yer Türkiyə səfirliyinin
binasının tikilməsi üçün verilmişdir. Biz bunun təməlini qoyanda, - hörmətli Baş nazirin qeyd etdiyi kimi, burada da kiçik bir ərazi sanki səfirliyin ərazisinin içinə girib bu gözəl binanın tikilməsinə imkan vermirdi. O
zaman biz xəritə üzərində bir az çalışdıq. Tayyib bəy bir şeyi unutdu, mən nəinki o xətti çəkdim, ərazini
böyütdüm, hətta Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısını, yəni Bakının valisini də dəvət etdim və dedim ki, bu
xətt üzərində qol çək. O da qol çəkdi və ondan sonra bu məsələ təsdiqləndi. Bu, belə də olmalıdır.
Bu səfirlik doğma, qardaş ölkənin səfirliyidir. Amma eyni zamanda, bizim doğma evimizdir. Mən arzu
edirəm ki, burada insanlar rahat çalışsınlar. Hər cür şərait yaradılıbdır. Bu gözəl bina Bakı şəhərinə əlavə
yaraşıq, gözəllik verir.

53

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Bütün qonaqları bir daha ürəkdən salamlayıram və səfirliyin fəaliyyətinə uğurlar diləyirəm. Arzu
edirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq münasibətləri bundan sonra da inkişaf etsin, irəliyə getsin və bizi yeni
qələbələrə gətirsin.
Sağ olun.
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BAKIDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ADINDAN
DÜNYA AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİASPOR TƏŞKİLATLARI RƏHBƏRLƏRİNİN
I FORUMU İŞTİRAKÇILARININ ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
9 mart 2007-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizin hamınızı Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram.
Türkiyə, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının birinci forumu başa çatdı, nəticələr çox uğurludur. Əminəm
ki, forumun nəticəsi olan bizim birgə fəaliyyətimiz daha da güclənəcəkdir. Deyə bilərəm ki, bu gün
Azərbaycanda çox böyük beynəlxalq tədbir keçirildi. Biz bunu Türkiyə, Azərbaycan diaspor forumu kimi
nəzərdə tutmuşduq. Fəqət, bu gün 48 ölkənin nümayəndəsi Azərbaycandadır və geniş mənada, bu gün
beynəlxalq birlik Azərbaycandadır, bizim ətrafımızdadır. Bu, bizi daha da zənginləşdirir. Forumda səslənən
fikirlər, aparılan fikir mübadiləsi və ən önəmlisi, qəbul edilmiş qərarlar bizim işimizi daha da
yüngülləşdirəcəkdir.
Mən əminəm ki, forumda iştirak etmiş bütün insanlar Azərbaycanla bir daha tanış olmaq imkanı əldə
ediblər. Əminəm ki, ölkəmizdən ən gözəl təəssüratlarla ayrılacaqlar.
Forumun önəmi ondadır ki, bundan sonra Türkiyə və Azərbaycan diaspor təşkilatları vahid mexanizm
kimi çalışacaq, öz fəaliyyətlərini əlaqələndirəcəklər. Forum çərçivəsində yaranan Əlaqələndirmə Şurasının əsas
vəzifəsi məhz bundan ibarət olacaqdır. Eyni zamanda, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları
da bir-biri ilə əlaqə saxlayacaqlar. Əlbəttə, hansısa bir ölkədə Azərbaycan və türk diasporları bir-biri ilə
əlaqədədir və birgə fəaliyyət göstərirlər. Amma bu forum gözəl imkan yaradır ki, bütün ölkələrdə fəaliyyət
göstərən təşkilatlarımız bir-birini tanısınlar, bir-biri ilə əlaqə saxlasınlar və öz fəaliyyətlərini əlaqələndirsinlər.
Ona görə forumun həm praktik nəticələri olacaqdır, eyni zamanda, bizim aramızda olan birliyi daha da
möhkəmləndirir.
Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı bu forumdan sonra daha yeni, daha yüksək pilləyə qalxıbdır. Biz
çalışırıq və çalışacağıq ki, bütün imkanlardan istifadə edib birliyimizi daha da gücləndirək.
Bu gün eyni zamanda, Türkiyə Cümhuriyyəti səfirliyinin yeni binası da açıldı. Bu da çox gözəl tədbir
idi. Görün, bir gün ərzində nə qədər gözəl tədbirlər keçirdik, bir-birimizə nə qədər yaxın olduq.
Mən bütün qonaqları bir daha ürəkdən salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz. Azərbaycana tez-tez
gəlin və belə gözəl işlər, belə gözəl tədbirlər tez-tez keçirilsin və biz daim birlikdə olaq.
Bu badəni Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı şərəfinə, bütün türk dünyasının şərəfinə və bütün qonaqların
şərəfinə qaldırıram.
Sağ olun.
***
Azərbaycanın incəsənət ustaları konsert proqramı ilə çıxış etdilər.
Sonra Dünya Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumu münasibətilə Milli parkda
möhtəşəm atəşfəşanlıq oldu.
Prezident İlham Əliyev, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Şimali Kiprin lideri Mehmet Əli
Tələt və onların xanımları, habelə forumun iştirakçıları və qonaqları atəşfəşanlığa tamaşa etdilər.
Ziyafətdə iştirak edən diaspor təşkilatlarının nümayəndələri, Almaniyadan, ABŞ-dan, Rusiyadan,
Ukraynadan, Niderlanddan, İsveçdən, Norveçdən, Şərqi Avropadan və Baltikyanı ölkələrdən gəlmiş qonaqlar,
ölkəmizin ziyalıları, incəsənət, mədəniyyət xadimləri Azərbaycan Prezidentinə və Türkiyənin Baş nazirinə
yaxınlaşaraq səmimi söhbət etdilər, forumun təşkilinə və yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə dövlətimizin
başçısına təşəkkürlərini bildirdilər. Forumun Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının sıx qarşılıqlı
fəaliyyətinin güclənməsinə yeni təkan verəcəyini söylədilər.
Xatirə şəkli çəkdirildi.
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Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və ailə üzvlərini
böyük hörmət və ehtiramla yola saldılar.
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DÜŞƏNBƏDƏ AZƏRBAYCAN-TACİKİSTAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Düşənbə şəhəri,
15 mart 2007-ci il
İlk növbədə, mən qardaş Tacikistan torpağında belə səmimi qəbula, mənə və nümayəndə heyətimizin
bütün üzvlərinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə dostum Emoməli Şaripoviçə bir daha dərin minnətdarlığımı
bildirmək istərdim.
Bu, Azərbaycan Prezidentinin Tacikistana ilk rəsmi səfəridir və artıq bu gün demək olar ki, səfər çox
uğurlu keçir. Çox ətraflı danışıqlar aparıldı, istər ikitərəfli əməkdaşlıqla, istərsə də beynəlxalq münasibətlərlə
bağlı məsələlərin bütün spektri nəzərdən keçirildi. Həmçinin münasibətlərimizin inkişafının əsas yolları
göstərildi, ikitərəfli siyasi, iqtisadi, humanitar əlaqələrin inkişaf istiqamətlərini bəri başdan müəyyən edəcək çox
mühüm sənədlər imzalandı. Hətta bu sənədlərin özü ikitərəfli planda mövcud olan başlıca istiqamətləri göstərir.
Bunlar həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mədəni münasibətlərdir.
Biz ikitərəfli münasibətlərimizə çox böyük əhəmiyyət veririk və bunun parlaq təzahürü kimi deyə
bilərəm ki, Azərbaycanın Tacikistanda səfirliyinin açılması haqqında qərar qəbul etmişik. Ümidvaram ki, bu
səfirlik yaxın vaxtlarda açılacaqdır. Bu, ikitərəfli əlaqələrimizi möhkəmləndirmək barədə niyyətlərimizin
ciddiliyinin parlaq təsdiqidir.
Çox yaxşı perspektivlər var. Bizi ümumi mədəniyyət, ümumi tarixi keçmiş, ənənələr, zəngin mədəni irs,
xalqlarımızın yaxınlığı, habelə müstəqilliyin bütün illəri ərzində ölkələrimizin və xalqlarımızın hiss etdikləri
qarşılıqlı dəstək birləşdirir.
15 il əvvəl xalqlarımız azadlıq əldə etdilər, ölkələrimiz müstəqil dövlətlər oldu və oxşar problemlərlə müharibə, dağıntılar, insanların bədbəxtlikləri ilə qarşılaşdı. Lakin xalqlarımız bu ciddi sınaqdan şərəflə
çıxdılar. Hazırda dövlətçilik sabit inkişaf edir, möhkəmlənir, öz vətəndaşlarımıza yaxşı həyat yaradılması üçün
iş gedir.
Ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının inkişaf sürəti çox aydın şəkildə göstərir ki, onlar ən ağır vaxtları,
böhran dövrünü arxada qoymuşlar. Hərçənd bizim regionda, - Cənubi Qafqazda da problemlər hələ vardır.
Azərbaycan Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı apardığı etnik təmizləmə siyasətindən zərər çəkmişdir.
Bu etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə
çevrilmişdir. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal altındadır. Biz münaqişənin beynəlxalq aləmdə tanınmış
hüquqi normalar çərçivəsində və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri nəzərə alınmaqla həll edilməsinə
tərəfdarıq. Bu qətnamələr erməni işğal qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edir.
Bununla yanaşı, biz 1994-cü ildə müvəqqəti barışıq yarandığı vaxtdan bəri iqtisadi potensialın
möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatımızın inkişafı üzərində fəal işləmişik və işləyirik. Bu istiqamətdə çox böyük
uğurlar qazanmışıq. Biz çox böyük transmilli regional enerji və nəqliyyat layihələri həyata keçirmişik. Onlar, bir
tərəfdən, Azərbaycanın regionda və dünyada rolunu və mövqeyini möhkəmləndirir, digər tərəfdən isə,
ölkəmizin malik olduğu çox böyük iqtisadi və intellektual potensialdan tam istifadə etmək imkanı verir.
Əminəm ki, məqsədyönlülük, öz gücümüzə, habelə haqq-ədalətə inam və əzmkarlıq elə amillərdir ki,
onlar ölkəmizə işğalın nəticələrini aradan qaldırmağa və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyə imkan verəcəkdir.
Bu gün mənim hörmətli Emoməli Şaripoviçlə ikitərəfli münasibətlərimizlə bağlı məsələlərin çox geniş
dairəsini müzakirə etmək imkanım oldu. Ümumi anlayışımız belədir ki, münasibətlərimizi yalnız real, əməli
işlərlə dolğunlaşdırmaqla yüksək səviyyəyə çıxarmaq olar. Mənim Tacikistana səfərim də bu istiqamətdə
mühüm addımlardan biridir. Mən də dostum Emoməli Şaripoviçi onun üçün əlverişli vaxtda Azərbaycana rəsmi
səfərə və bu cür fəal dialoqu davam etdirməyə dəvət etdim.
Səmimi qəbula görə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, burada özümü evimdəki kimi hiss
edirəm. Ümidvaram ki, ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı münasibətlər gələcəkdə də möhkəmlənəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
***
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
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SUAL: (Zərinə Nazarova, "Mir" Dövlətlərarası Teleradio Şirkəti): İlham Heydəroviç,
Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığının perspektivləri necədir və Azərbaycan hansı
investisiya layihələrində, – xüsusən Tacikistanda, – iştirak etmək niyyətindədir?
İLHAM ƏLİYEV: Əməkdaşlıq, ümumən, çox uğurla inkişaf edir. Biz Mərkəzi Asiya və Cənubi
Qafqaz regionlarını, habelə sonra Qara dəniz hövzəsi regionlarını və Avropanı birləşdirən energetika və
nəqliyyat layihələri üzərində işləyirik. Nəqliyyat və energetika layihələri, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əmtəə
dövriyyəsinin artırılması öz bəhrələrini verir. Ona görə də bu istiqamət bizim üçün çox vacib, çox
perspektivlidir. Asiya ilə Avropa arasında körpü olan Azərbaycan bu baxımdan özünün bütün istər nəqliyyat,
istərsə də energetika infrastrukturunu, – bunlar həm neft, həm də qaz kəmərləridir, – Mərkəzi Asiyanın
istehsalçıları və təchizatçılarının istifadəsinə verməyə hazırdır və verir.
O ki qaldı investisiya layihələrinə, deməliyəm ki, hələ ötən il Azərbaycan şirkətləri ölkəmizin
hüdudlarından kənarda kapital qoyuluşu proqramını ciddi surətdə həyata keçirməyə başlamışlar. O vaxtadək
bütün əsas səylərimiz daxili investisiyalara, iqtisadiyyatın real sektorunun inkişafına və sənaye istehsalının
artırılmasına yönəldilmişdi. Deməliyəm ki, bu, çox hiss olunan nəticələrini vermişdir. Keçən il Azərbaycan
sənayesi, əsasən, sərmayələr, o cümlədən Azərbaycanın öz şirkətlərinin sərmayələri hesabına 40 faiz artmışdır.
Hazırda müəssisələrimizin dünyada yaxşı nüfuzu var, maliyyə imkanları var və sərmayə yatırımı prosesi
başlanmışdır. Ona görə də bugünkü səfər, imzalanmış sənədlər, əminəm ki, fəal dialoqun gələcəkdə də davam
etdirilməsi, nümayəndə heyətləri mübadiləsi, – o cümlədən iqtisadi sahədə, - vəsaitimizin Tacikistan
iqtisadiyyatının hansı sektoruna yatırıla biləcəyi barədə daha tam təsəvvür yaradacaqdır. Biz bunu çox diqqətlə
nəzərdən keçiririk və əminəm ki, hörmətli Emoməli Şaripoviçin Azərbaycana səfərinədək bu istiqamətdə birgə
fəaliyyətimizin əsas cizgiləri artıq görünəcəkdir.
SUAL: (Fərid İsgəndərov, Azərbaycanın "Space" teleşirkəti): Mən prezidentləri salamlayıram.
Sualım həm Azərbaycan Prezidentinə, həm də Tacikistan Prezidentinədir. Lütfən deyin, iki ölkə arasında
humanitar, mədəni əlaqələrin inkişaf perspektivləri necədir?
EMOMƏLİ RƏHMONOV: Bu gün biz geniş tərkibdə görüşümüzdə də mədəni-humanitar sahədə
əlaqələrin inkişafı, o cümlədən Azərbaycanda Tacikistan mədəniyyəti günləri və Tacikistanda Azərbaycan
mədəniyyəti günləri keçirilməsi məsələlərini müzakirə etdik. Özü də təkcə mədəniyyət günlərinin keçirilməsini
deyil. Bu gün biz sənədlər imzaladıq və yaxşı bünövrə, sanballı hüquqi baza yaratdıq. Bu gün biz qapılarımızı
açırıq – viza rejimi haqqında saziş imzaladıq. Bu, yaxşı perspektiv açır. Bu gün mən hörmətli və əziz dostum
İlham Heydəroviçə məlumat verdim ki, respublikanın təşəkkülünün hətta ilk illərində, hələ keçmiş Sovet İttifaqı
dövründə Azərbaycan ziyalılarının olduqca çox nümayəndələri bu prosesdə iştirak edir, rəhbər vəzifələrdə,
Tacikistan KP MK-nın katibləri olmuşlar. Tacikistanın birinci daxili işlər naziri məhz Azərbaycan diasporunun
nümayəndəsi idi. İndi biz çox sanballı hüquqi-müqavilə bazası yaratmışıq və iqtisadiyyatdan, siyasi, diplomatik
fəaliyyətdən tutmuş bütün istiqamətlərdə, bütün sahələrdə inkişafa başlandığını bildirmişik. Ticarət-iqtisadi
fəaliyyət xüsusilə inkişaf edir, ildən-ilə artır, inkişaf sürəti çox yüksəkdir - əmtəə dövriyyəsi hər il 25-30 faiz
artır. O, ötən il 140 milyon dollardan artıq olmuşdur ki, bu da 2005-ci ildəkinə nisbətən 22 faiz çoxdur. Bu gün
hər iki tərəf mədəni-humanitar əlaqələrimizi inkişaf etdirmək niyyətində olduğunu təsdiqlədi.
İLHAM ƏLİYEV: Əlavə etmək istərdim ki, biz əməkdaşlığımızın iqtisadi və siyasi sahələri kimi, bu
istiqamətinə də ciddi yanaşırıq. Çünki, qeyd olunduğu kimi, bizi həm də mədəniyyətlərin ümumiliyi birləşdirir.
Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuz dövrdə də qarşılıqlı əlaqələr çox fəal idi. Xalqlarımızın humanitar
sahədə qarşılıqlı əlaqələr çərçivəsində yaratdıqları müsbət nə varsa, hamısını bugünkü həyata da keçirmişik və
ümid edirik ki, əlaqələrimiz möhkəmlənəcək, inkişaf edəcəkdir. Bundan ötrü çox sanballı baza var. Yeri
gəlmişkən, ikitərəfli münasibətlərimizin əsasını da, başlıca olaraq, bu baza təşkil edir. Çünki böyük mədəni
ümumilik olan ölkələrlə, xalqlarla ümumi dil tapmaq və münasibətlər qurmaq həmişə asandır. Bizim ənənələrdə
də, ədəbiyyatda da, incəsənətdə də, bütün başqa sahələrdə də ümumiliyimiz mövcuddur. Hətta bayramlarımız da
eynidir.
Bu imkandan istifadə edərək, qardaş tacik xalqını üzümüzə gələn Novruz bayramı münasibətilə təbrik
etmək, hamıya firavanlıq, xoşbəxtlik və ölkənizə tərəqqi arzulamaq istərdim.
SUAL: (Zarohoddin Sirocov, Tacikistan): Mənim sualım Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinədir. Hörmətli İlham Heydəroviç, Tacikistanda bir sıra işlənilməmiş neft və qaz yataqları var.
Azərbaycan isə bu sahədə böyük təcrübəyə malikdir. Siz bu sahədə inkişafın mümkünlüyünə və
perspektivlərinə necə baxırsınız?
İLHAM ƏLİYEV: Mən artıq əvvəldə bu suala cavab verdim. Biz bütün bunları xaricdə
gerçəkləşdirilən ciddi investisiya layihələri çərçivəsində nəzərdən keçiririk. Artıq ötən ilin axırlarından bəri bu
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cür layihələr həyata keçirilməyə başlanmışdır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti keçmiş ittifaqın bəzi
respublikalarının infrastrukturuna on, yüz milyon dollarlarla sərmayə qoymuşdur. Bu proses davam edir.
Dediyiniz kimi, bizim çox böyük təcrübəmiz var. Azərbaycan dünyada neftin ilk dəfə sənaye üsulu ilə
çıxarıldığı, eləcə də dünyada ilk dəfə dəniz yataqlarından neft çıxarıldığı ölkədir. Əlbəttə, bu böyük təcrübədir,
üstəlik, indi onun çox ciddi iqtisadi kapitalı, milyardlarla dollar valyuta ehtiyatları olan dünyanın aparıcı neft
şirkətləri ilə, - dünyanın bütün aparıcı neft şirkətləri investorlar kimi Azərbaycandadır, - əməkdaşlıq təcrübəsi
ilə möhkəmləndiyi bir vaxtda Tacikistanda bir sıra layihələrdə birgə iştirak bizim üçün böyük maraq doğurardı.
Amma bunun üçün təkcə xoş məram və niyyət azdır. Zənnimcə, əgər biz bunu daha ətraflı müzakirə etsək, onda
vəziyyətlə daha ətraflı tanış olmaq və mümkün əməkdaşlığın yollarını müəyyənləşdirmək üçün Azərbaycan neft
sənayesinin ekspertlərindən ibarət nümayəndə heyətinin Tacikistana göndərilməsindən danışmaq olar.
SUAL: (Zənurə Talıbova, Azərbaycanın ANS teleşirkəti.): Mənim sualım hər iki prezidentədir.
Sizcə, Azərbaycan Prezidentinin Tacikistana rəsmi səfəri ölkələrimiz arasında siyasi dialoq üçün nə kimi
yeni imkanlar açır?
EMOMƏLİ RƏHMONOV: Ölkələrimiz bir çox beynəlxalq və regional təşkilatların üzvüdür. Əvvəla,
biz BMT-nin, ATƏT-in, MDB-nin üzvüyük. Bu beynəlxalq təşkilatlarda uyğun gələn baxışlarımız, müzakirə və
qəbul edilən qərarlarımız olduqca çoxdur. Yəni ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr, siyasi dialoq həm ikitərəfli
formatda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində inkişaf etdiriləcəkdir. Biz Azərbaycanın mərhum
Prezidenti, uzun illər tanıdığımız və birlikdə işlədiyimiz Heydər Əliyeviçdən həmişə dəstək alırdıq. Heydər
Əliyeviç bütün beynəlxalq və regional təşkilatlarda Tacikistanın mövqeyini həmişə dəstəkləyirdi. Düşünürəm
ki, belə ənənə gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Biz bir-birimizi hər vasitə ilə dəstəkləyəcəyik. Hər vasitə ilə
buna çalışacağıq. Bu gün biz razılığa gəldik və mən dostum İlham Heydəroviçin Azərbaycana rəsmi səfər etmək
barədə dəvətini qəbul etdim. Çox təəssüf ki, bütün bu illər ərzində mən Azərbaycanda, Bakıda olmamışam.
Odur ki, ilin sonunadək cavab səfərinə getmək niyyətindəyəm. Bu, işimizə kağız üzərində deyil, əməli surətdə
təkan verəcəkdir. Bax, indi sual verirsiniz. Demək istəyirəm ki, bütün məsələlərimizi bir səfər ərzində dərhal
həll etmək olmaz və dərhal sabah burada sərmayə olmayacaq, yaxud investisiya şirkəti işləməyəcək və digər
iqtisadi layihələr həyata keçirilməyəcəkdir. Bu, həmin prosesə güclü təkan verəcək və onu sürətləndirəcəkdir.
Qısa müddət ərzində yüksək səviyyədə görüşlər, ölkələrimizin diplomatik əlaqələri, biznes forumları olacaqdır.
Zənnimcə, cavab səfərində biznes qurumlarımızın nümayəndələrini də dəvət etmək yaxşı olardı.
İndi Tacikistanda 400-dən çox layihə hazırlanmış və sərmayələrin cəlb olunması üçün təqdim
edilmişdir. Bunlar hidroenergetika sahəsinə, mineral ehtiyatların, qiymətli daşların, qiymətli metalların emalının
inkişafı, kömür sənayesinin inkişafı sahəsinə aiddir. Tacikistan bunlarla zəngindir. Keçmiş Sovet İttifaqından
bizə xəritə üzərində qalan neft və qaz yataqları Tacikistanın özünü neft və qaz ilə çox cüzi təmin etmək üçün
kifayətdir. İlham Heydəroviç deyir ki, dünyanın ən iri şirkətləri Azərbaycanda bu sahədə işləyir. Bu, bizi çox
maraqlandırır. Düşünürəm ki, gələcəkdə biz bu şirkətləri yataqların işlənilməsinə, öyrənilməsinə, belə layihələrə
sərmayə yönəltməsinə cəlb etməyin mümkünlüyünü nəzərdən keçirəcəyik.
İLHAM ƏLİYEV: Əlavə etmək istərdim ki, Emoməli Şaripoviçlə bizim aramızda çox fəal dialoq
mövcuddur. Biz müxtəlif beynəlxalq forumlarda tez-tez görüşürük və həmişə də ikitərəfli görüşlər keçirməyə,
fikir mübadiləsi aparmağa imkan tapırıq. Mövqelərimiz üst-üstə düşür. Elə bugünkü səfərim və istər təkbətək,
istərsə də geniş formatda apardığımız ikitərəfli danışıqlar bir daha göstərir ki, baxışlarımız uyğun gəlir.
İkitərəfli, regional əməkdaşlıq məsələlərində də, regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi
məsələlərində də, ölkələrimizdə dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, müstəqilliyimizin
möhkəmləndirilməsi məsələlərində də.
Əlbəttə ki, bütün bunlar çox fəal siyasi dialoqa kömək edir. Dediyim kimi, biz Azərbaycanın
Tacikistanda səfirliyini açmağı qərara almışıq və bu mühüm siyasi addım siyasi əlaqələrimizi
möhkəmləndirəcək və eyni zamanda, hər iki ölkənin potensialını daha yaxşı bilməyə imkan verəcək, iqtisadi
münasibətləri də, humanitar əlaqələri də və s. inkişaf etdirməyə daha çox imkan yaradacaqdır.
Ona görə də biz münasibətlərimizin səviyyəsindən razıyıq, aramızda heç bir problem yoxdur. Əksinə,
qarşılıqlı hörmət, dostluq hissləri mövcuddur və bu hisslər xalqlarımızın əməkdaşlığının çoxəsrlik təcrübəsi ilə
möhkəmlənmişdir.
Bu gün Emoməli Şaripoviç Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev ilə görüşlərini və onların
arasında mövcud olmuş səmimi münasibətləri də xatırladı. Azərbaycanda Heydər Əliyevin xətti və siyasəti
bütün istiqamətlərdə davam edir. Mən bunu Prezident vəzifəsinə yenicə başlayanda bildirmişdim və indi də bu,
ölkəmiz üçün tərəqqiyə və çiçəklənməyə doğru yeganə yoldur. Təbii ki, əvvəlki illərdə mövcud olmuş siyasət
bu gün ikitərəfli münasibətlərimizdə davam və inkişaf edir.
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Daha bir məqamı da demək istəyirəm ki, Emoməli Şaripoviçlə ikilikdə keçirdiyimiz görüşlər bir çox
ümumi cəhətlərimizin olduğunu göstərdi. Təəssüf ki, belə bir ümumi məqam o idi ki, nə mən indiyədək
Tacikistanda olmuşdum, nə də o, Azərbaycanda olubdur. Bu, böyük nöqsan idi və bu gün mən onu aradan
qaldırdım. Ümidvaram ki, Emoməli Şaripoviç yaxın vaxtlarda ölkəmizə gələcək və biz fəal əməkdaşlığımızı
davam etdirəcəyik.
EMOMƏLİ RƏHMONOV: Əziz dostlar, əlavə olaraq deyim ki, Azərbaycanın indiki inkişaf səviyyəsi
bizi çox sevindirir. Bizi Qazaxıstanın da inkişaf səviyyəsi çox sevindirir. Bütün ənənəvi, çoxəsrlik dostluq
münasibətləri, sırf insani münasibətlər də. Bir də ki, onlar qonşularımız, ən yaxın qonşularımızdır.
Taciklərin yaxşı bir məsəli var: qonşunun gün-güzəranı yaxşı olsa, ondan sənə də pay düşər. Əgər
qonşunun vəziyyəti pisdirsə, onda sən də buna hazırlaş. Tacikistanda baş vermiş faciə - vətəndaş müharibəsinin
başlanması, Əfqanıstanda baş vermiş və iyirmi iki ildən artıq davam etmiş faciə Tacikistanda vəziyyətə təsir
göstərir. Uğurla inkişaf edən ölkə kimi yaxşı qonşumuz olduqda isə, biz də qazanırıq. İndi hər il Qazaxıstandan
Tacikistan iqtisadiyyatına 70 milyon dollardan çox vəsait yönəldilir. Halbuki beş il əvvəl Qazaxıstanın özünün
belə imkanı yox idi. Düşünürəm ki, tezliklə Azərbaycandan da sərmayələr olacaqdır. Bu, məgər pisdir? Yox, bu
yaxşıdır. Bu gün biz çox yaxınıq. İlham Heydəroviç bu gün buraya təyyarə ilə cəmi iki saat yarıma gəldi. Bu,
məgər məsafədir? İndi bu məsafə heç nədir.
Hörmətli jurnalistlər, çox sağ olun. Bu gün mən mətbuat konfransının əvvəlində bayram münasibətilə
sizi də təbrik etdim, üzümüzə gələn Novruz bayramı münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Düşünürəm ki, o,
bizim hamımız üçün ümumi bayramdır. Odur ki, yaxşı ovqat, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq
arzulayıram.
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DÜŞƏNBƏDƏ TACİKİSTAN PREZİDENTİ EMOMƏLİ RƏHMONOVUN ADINDAN
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Düşənbə şəhəri,
15 mart 2007-ci il
Çox hörmətli Emoməli Şaripoviç!
Əziz dostlar!
İcazə verin, qardaş Tacikistan torpağında mənim və nümayəndə heyətimin üzvlərinə göstərilən
qonaqpərvərliyə görə sizin hamınıza bir daha təşəkkür edim.
Bu gün biz çox uğurlu danışıqlar apardıq, qeyd olunduğu kimi, mövqelərimiz üst-üstə düşür, onlar
imzalanan bütün sənədlərdə, dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilədə öz əksini tapmışdır. Bu, ikitərəfli
münasibətlərimizin sürətli inkişafını bir sıra illər öncədən müəyyənləşdirəcəkdir. Bu gün siyasi, iqtisadi,
humanitar sahələrdə hərtərəfli əməkdaşlığın çox möhkəm təməli qoyulur. Əminəm ki, imzalanmış sazişlərin
bütün müddəalarının yerinə yetirilməsi nəticəsində biz bir-birimizə daha yaxın olacağıq.
Fəal regional iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri artıq indinin özündə görünməkdədir. Bu əməkdaşlığın
əsas istiqamətləri artıq müəyyən edilmişdir. Əminəm ki, gələcəkdə münasibətlərimizin inkişaf etdirilməsi və
müxtəlif səviyyələrdə nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri əməkdaşlığımıza və əlaqələrimizə daha çox
kömək edəcəkdir.
Bu gün mən dostum, çox hörmətli Emoməli Şaripoviçi rəsmi şəkildə Azərbaycana səfərə dəvət etdim və
yeni görüşümüzü səbirsizliklə gözləyirəm. Bu gün mən özümü evimdəki kimi hiss edirəm, Tacikistana ilk dəfə
səfər edirəm, amma mənə elə gəlir ki, ölkənizi çoxdan tanıyıram. Bu, həqiqətən belədir. Ölkənizi kitablardan,
tacik mədəniyyəti, incəsənəti incilərinin nümunələrindən tanıyırdım. Bu gün Milli Tarix Muzeyində olarkən bu
torpağın nə qədər zəngin olduğunu, dünyaya həm memarlıq, həm mədəniyyət, həm də sənət əsərlərinin belə
incilərini verən bu xalqın nə qədər qədim olduğunu bir daha yəqin etdim.
Bu gün mən bu badəni dostum Emoməli Şaripoviç Rəhmonovun şərəfinə, qardaş Tacikistan xalqının
şərəfinə qaldırmaq istəyirəm. Qoy, Emoməli Şaripoviç Rəhmonovun rəhbərliyi ilə ölkəniz gələcəkdə də uğurla
inkişaf etsin, torpağınızda həmişə sülh, sabitlik və firavanlıq olsun! Tacikistan ilə Azərbaycan arasında
dostluğun şərəfinə!
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MOSKVADA MSTİSLAV ROSTROPOVİÇİN 80 İLLİYİ ŞƏRƏFİNƏ RUSİYA PREZİDENTİ
VLADİMİR PUTİN TƏRƏFİNDƏN DÖVLƏT KREML SARAYINDA
TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA
ÇIXIŞ
Moskva şəhəri,
27 mart 2007-ci il
Əziz Slava!
Əziz Qalina Pavlovna!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün, bu gözəl gündə şanlı yubiley münasibətilə bütün Azərbaycan xalqının hərarətli salamını və ən xoş
arzularını əziz həmyerlimizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda biz belə böyük həmyerlimizlə fəxr edirik.
Bakıda Rostropoviçlərin adını daşıyan küçə var. Slava hər il öz Vətəninə gəlir, ustad dərsləri keçir, gənc
istedadlara, xəstə uşaqların müalicəsinə kömək edir, öz vətəni üçün çox böyük humanitar iş görür.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan uzunömürlülər diyarıdır. Dünyanın ən məşhur uzunömürlü insanı
Azərbaycanda yaşamış və o, 160 yaşınadək ömür sürmüşdür. Lakin bu, heç də yeganə hal deyildi. 120-130 il
yaşayan çoxlu adam var. Odur ki, Azərbaycan meyarlarına görə Slava hələ çox cavandır. Ruhən də gəncdir. O,
həmişə ətrafdakılarda nikbinlik doğurur, həmişə öz enerjisi, təşəbbüsü və fəallığı ilə ilham verir. Biz həyatı
sevməyi, həyatdan kam almağı və xeyirxah işlər görməyi ondan öyrənirik.
Hamı bilir ki, Slava Rostropoviç böyük musiqiçi, böyük vətənpərvər, böyük humanistdir. O, ən ağır
anlarda belə öz prinsiplərinə sadiq qalmış, həmişə haqq-ədalət uğrunda mübarizə aparmış insandır. Lakin necə
gözəl insan olduğunu yalnız onu tanıyan adamlar bilirlər. Onun özünə dost bildiyi adamlar bununla, haqlı
olaraq, fəxr edirlər.
Bu gözəl gündə elan etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti özünün görkəmli həmyerlisini Azərbaycanın
ən ali ordeni ilə - Slavanın dostunun adını daşıyan ordenlə, "Heydər Əliyev" ordeni ilə təbrik etmişdir. İndi mən
bu ordeni təqdim etmək istəyirəm.
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BAKIDA AZƏRBAYCAN VƏ POLŞA PREZİDENTLƏRİNİN
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
30 mart 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli cənab Prezident, mən Sizi və Polşadan gəlmiş nümayəndə heyətinin bütün üzvlərini
Azərbaycanda bir daha salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz! Əminəm ki, bu səfər çox uğurlu olacaq və
səfərin nəticələri də bizim aramızda olan münasibətlərin inkişafında çox böyük rol oynayacaqdır.
Polşa ilə Azərbaycan arasında əlaqələr çox uğurla inkişaf edir. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra biz həmişə Polşanın dəstəyini hiss etmişdik. Həm ikitərəfli münasibətlərimiz çox uğurludur,
səmimidir və dostluq əsasında qurulubdur, eyni zamanda, Polşa Avropa İttifaqına və NATO-ya daxil olandan
sonra Azərbaycanın Avratlantik inteqrasiyada atdığı addımları da həmişə dəstəkləmişdir. Xüsusilə Avropa
İttifaqı ilə Azərbaycan arasında "Yeni qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı"nın imzalanmasında Polşanın çox
böyük rolu olmuşdur və buna görə biz sizə öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik.
Bu gün bizim aramızda çox açıq, səmimi diskussiya, müzakirələr olmuşdur. İkitərəfli münasibətlər
təhlil olunmuş və gələcək əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi aparılmışdır. Xüsusilə bizim regionda mövcud
olan vəziyyət, perspektivlər, təhlükələr geniş şəkildə müzakirə edilmişdir. Regionda gərginlik yaradan
münaqişələr və onların həlli yolları geniş müzakirə olunmuşdur. Mən cənab Prezidentə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixini çatdırdım, eyni zamanda, danışıqlar prosesində əldə olunan nailiyyətlər
və problemlər haqqında geniş söhbət açıldı.
Polşa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəkləmişdir və bu, bizim üçün çox önəmlidir,
vacibdir.
Energetika sahəsində mümkün olan əməkdaşlıq haqqında da danışdıq və bildiyiniz kimi, Azərbaycan bu
sahədə öz siyasətini uğurla aparır. Bizim neft strategiyamız Azərbaycan xalqının rifah halının
yaxşılaşdırılmasına yönəldilibdir. Eyni zamanda, regional məsələlərə də öz təsirini göstərir. Bizim siyasətimiz
müstəqil siyasətdir və Azərbaycan xalqının milli maraqlarının üstündə qurulubdur və bütün dost ölkələrlə bütün
sahələrdə, o cümlədən bu sahədə də əməkdaşlıq etmək fikrindəyik. Azərbaycanın artan enerjidaşıyıcıları dünya,
Avropa bazarlarına çıxarılır və Polşa ilə bu sahədə əməkdaşlıq da çox uğurlu ola bilər. Biz bu sahəyə böyük
əhəmiyyət veririk və ümid edirəm ki, gələcəkdə bizim əməkdaşlığımızın yeni formaları da yaranacaqdır.
Eyni zamanda, Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri müzakirə olundu və bu sahədə də bizim
aramızda fikir ayrılığı yoxdur. Əksinə, bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür və bir daha demək istəyirəm ki,
Azərbaycanın Yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması, eyni zamanda, Avropa İttifaqı ilə energetika sahəsində
strateji tərəfdaşlıq haqqında memorandum imzalanması bizim niyyətimizi açıq şəkildə ifadə edir. Bu, bizim
üçün çox önəmli istiqamətdir və əminəm ki, bu vaxta qədər olduğu kimi, Polşa bundan sonra da Azərbaycanı bu
işlərdə dəstəkləyəcəkdir.
Bütövlükdə deyə bilərəm ki, bizim söhbətimiz çox səmimi şəkildə keçmişdir. Biz bir-birimizi tanıyırıq,
əvvəllər də görüşmüşük və bu söhbətlər əvvəlki illərdə yaranmış səmimi münasibətlərin davamıdır. Eyni
zamanda, ölkələrimizin arasında da münasibətlər çox səmimidir, çox açıqdır və biz bundan çox məmnunuq.
Beləliklə, artıq indidən demək olar ki, səfərin nəticələri çox uğurludur. İmzalanmış birgə sənəd bizim
siyasi niyyətimizi əks etdirir. Əminəm ki, nümayəndə heyətinin üzvləri burada bütün sahələrdə öz həmkarları ilə
geniş fikir mübadiləsi aparacaqlar və beləliklə, bizim dostluğumuz davam edəcək, əməkdaşlığımız daha da
möhkəmlənəcəkdir.
Əziz qonaqlar, mən sizi Azərbaycanda bir daha salamlayıram. Əminəm ki, sizin Azərbaycana səfəriniz
xoş keçəcək və vətəninizə xoş təəssüratlarla gedəcəksiniz. Sağ olun.
***
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
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SUAL (Polşa televiziyası): Mənim sualım cənab Prezident Əliyevədir. Siz bildirdiniz ki, Polşa
Azərbaycan nefti və qazının Avropa və dünya bazarlarına çatdırılmasında böyük rol oynaya bilər. Qaza
gəldikdə, hər hansı nəqletmə layihələrində Polşa şirkətlərinin iştirakı barədə konkret təkliflər varmı?
İLHAM ƏLİYEV: Azərbaycan qədim neft ölkəsidir və deyə bilərəm ki, istər quruda, istərsə də
dənizdə sənaye üsulu ilə ilk neft Azərbaycanda hasil edilmişdir. İndi Azərbaycan öz neft potensialını çox sürətlə
artırır. Azərbaycanda son 13 il ərzində həyata keçirilən neft strategiyası bizə imkan verib ki, neft hasilatını
kəskin şəkildə artıraq. Bu il Azərbaycanda hasil olunacaq neftin həcmi təxminən 42-43 milyon ton təşkil
edəcəkdir. Növbəti illərdə, iki-üç ildən sonra isə Azərbaycanda təxminən 60 milyon ton neft hasil olunacaqdır.
Neftin ixracı üçün üç boru kəmər tikilmişdir. Artıq Azərbaycanın nefti Avropa və dünya bazarlarına çox rahat
şəkildə çatdırılır.
O ki qaldı qaz hasilatına, bu vaxta qədər Azərbaycanda hasil olunan qaz bizim öz tələbatımızı ödəmirdi
və bu ilin əvvəlinə qədər xaricdən qaz alırdıq. Ancaq Azərbaycanda böyük "Şahdəniz" qaz yatağının istismara
verilməsi nəticəsində yaxın illərdə qaz hasilatının artımı gözlənilir. Əminəm ki, bir neçə ildən sonra
Azərbaycanda kifayət qədər qaz çıxarılacaq ki, Avropa bazarına çatdırılsın. Biz hətta ümid edirik ki, "Şahdəniz"
yatağından çıxarılacaq müəyyən miqdarda Azərbaycan qazı bu ilin sonuna qədər Avropa İttifaqı bazarına
çatdırılsın. Bu sahədə biz işləyirik.
Əlbəttə ki, qaz hasilatının artması nəticəsində imkanlarımız da artacaq və biz Avropa İttifaqının
bazarına çox maraq göstəririk. Biz artıq bu bazara daxil oluruq və o cümlədən Polşa ilə də bu sahədə əməkdaşlıq
edə bilərik. Əməkdaşlığın konkret parametrləri haqqında isə hələ bir şey deyə bilmərəm. İlk növbədə, biz
Azərbaycanda qaz hasilatını artırmalıyıq ki, ixrac olunacaq qaz bizim tərəfdaşlarımızın tələbatını ödəsin.
Bir daha demək istəyirəm ki, texniki cəhətdən Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin istismara verilməsi
nəticəsində Azərbaycan qazı bu il Avropa İttifaqının bazarlarına çatdırıla bilər.
SUAL (ATV telekanalı): Mənim sualım hər iki prezidentədir. Azərbaycan ilə Polşa arasında
mədəni əlaqələrin uzun tarixi var. Mədəni və humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün konkret
layihələr müzakirə edilibmi?
LEX KAÇİNSKİ: Biz Varşava Üsyanı Muzeyinin həyətində xatirə lövhəsinin açılışında iştirak etmişik
ki, biz bu haqda cənab Prezidentlə danışmadıq. Lakin mən demək istəyirəm ki, Polşa bir çox sahələrdə
Azərbaycanla yaxşı münasibətlərin qurulmasında olduqca maraqlıdır. Bu, təkcə enerji sahəsi deyildir. Bəli,
enerji sahəsi vacibdir, bilirik ki, bu Azərbaycanın apardığı siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. Lakin mən
hesab edirəm ki, eyni zamanda, mədəni sahədə də əməkdaşlığımız davam etdiriləcəkdir. Bu, həm prezidentlər,
həm baş nazirlər, həm də mədəniyyət nazirləri səviyyəsində aparıla bilər.
Cənab Prezident, mən bir daha təkrar edirəm, ümid edirəm ki, Sizi öz ölkəmdə görəcəyəm.
İLHAM ƏLİYEV: Mən əlavə etmək istəyirəm ki, bizim mədəniyyət sahəsində əlaqələrimizin çox
böyük tarixi var. Hələ XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəllərində Polşadan gəlmiş mütəxəssislər Azərbaycanda
müxtəlif sahələrdə çox fəal işlər görmüşlər. Bakının memarlıq simasının yaranmasında da çox böyük işlər
görmüşlər. Bakının bir neçə gözəl tarixi binalarının müəllifləri, Polşa memarları olmuşdur. Onu da qeyd etmək
istəyirəm ki, hələ 1909-cu ildə Bakıda "Polşa Evi" yaradılmışdı. Yəni bu, tarixi əlaqələr əlbəttə ki, indiki
münasibətlərə də çox gözəl təsir göstərir.
Bir məsələni də demək istəyirəm ki, indi Azərbaycanda katolik kilsəsinin tikintisi davam edir. Bu, ilk
növbədə, Azərbaycanda mövcud olan dözümlülüyün, tolerantlığın əlamətidir. Digər tərəfdən, sirr deyil ki,
Azərbaycanda əvvəllər yaşamış və indi yaşayan katoliklər Polşa mənşəlidir. Yəni bu, çox gözəl və güclü
zəmindir. Bu zəmin əsasında indiki mərhələdə mədəni əlaqələrin inkişafı da mümkündür. Biz bu sahəyə də
böyük əhəmiyyət veririk. Cənab Prezidentin sözləri ilə razıyam və mən də demək istəyirəm ki, bizim
münasibətlərimizin gündəliyi çox genişdir. Bu gündəliyi hansısa konkret bir məsələyə yönəltmək düzgün
olmazdı. Həm siyasi, həm ikitərəfli iqtisadi münasibətləri, energetika sektorunu, təhlükəsizlik məsələlərini əhatə
edir. Məsələn, biz başqa ölkələrdə birlikdə sülhməramlı missiyanı da həyata keçiririk. Yəni bu sahələr
çoxşaxəlidir. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə mədəni əlaqələrin də öz rolu var. Əminəm ki, bu səfərdən sonra bu
əlaqələr daha da yüksək səviyyəyə qalxacaqdır.
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BAKIDA POLŞA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LEX KAÇİNSKİNİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
30 mart 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanım Kaçinska!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar, mən sizi Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram, xoş gəlmisiniz!
Polşa Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərinin birinci günü başa çatır. Ancaq artıq demək olar ki,
səfər çox uğurlu keçir. Bunun müxtəlif səbəbləri var, o cümlədən bizim tarixi keçmişimiz. Xalqlarımız arasında
həmişə çox gözəl münasibətlər olmuşdur. Müxtəlif dövrlərdə Polşadan gəlmiş insanlar Azərbaycanda yaşamış,
yaratmışlar. Polşadan gəlmiş mütəxəssislər - neft mühəndisləri, memarlar Azərbaycanın inkişafında çox böyük
rol oynamışlar. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda minlərlə polyak yaşamışdır və hətta Bakıda "Polşa Evi"
fəaliyyət göstərirdi. Şərqdə ilk demokratik respublika - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda, onun
fəaliyyətində polyaklar da iştirak etmişlər. Mən bu gün cənab Prezidentə dedim ki, Bakının bir neçə gözəl
binalarının memarları polyaklar olmuşdur.
Bu tarixi əlaqələr, əlbəttə, indiki dönəmdə bizim münasibətlərimizin möhkəmlənməsində böyük rol
oynayır. İndi isə bizim münasibətlərimiz çox sürətlə inkişaf edir. Siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə - bütün
sahələrdə biz münasibətlərimizin səviyyəsindən çox məmnunuq və şübhə etmirəm ki, Polşa Prezidentinin
Azərbaycana rəsmi səfəri bu istiqamətdə atılmış çox böyük və uğurlu addımdır.
Bu gün çox geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Danışıqlar və imzalanmış birgə bəyannamə bizim
niyyətimizi ifadə edir və ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün çox gözəl töhfədir. Onu da qeyd etmək istəyirəm
ki, Polşa Azərbaycanın Avratlantik strukturlarına inteqrasiya siyasətini həmişə dəstəkləmişdir və xüsusilə
Azərbaycanın Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasətinə qoşulmasında çox böyük rol oynamışdır. Biz
əməkdaşlığın perspektivlərini çox gözəl görürük və bu əməkdaşlıq çoxşaxəli olacaqdır. O cümlədən energetika
sektorunda da əməkdaşlığın perspektivləri çox gözəldir.
Son illər ərzində Azərbaycanda həyata keçirilən nəhəng infrastruktur, nəqliyyat və boru kəmərləri
layihələri ölkəmizin imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmişdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, BakıTbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin istismara verilməsi, gələcəkdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin
həyata keçirilməsi əlbəttə, bizim nəqliyyat və ixrac imkanlarımızı artırır. Bu layihələrin həyata keçirilməsi
nəticəsində Polşa-Azərbaycan münasibətləri də inkişaf edəcəkdir.
Biz bu gün eyni zamanda, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını
müzakirə etdik. Mən Polşa Prezidentini danışıqlar prosesində mövcud olan vəziyyətlə tanış etdim və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə görə Polşaya bir daha öz minnətdarlığımı bildirmişəm. Bütün
münaqişələr, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini
tapmalıdır. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi dəyişməzdir və bütün dünya ictimaiyyəti bizim mövqeyimizi
dəstəkləyir.
Bir sözlə, bizim ikitərəfli münasibətlərimiz həm ölkələrimiz üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır, həm də
regionda gedən proseslərə öz müsbət təsirini göstərir. Mən çox şadam ki, Polşa Prezidentinin Azərbaycana
səfəri çox uğurlu keçir və əminəm ki, əlaqələrimiz bundan sonra da ancaq və ancaq yüksələn xətlə davam
edəcəkdir.
Bu badəni Polşa Prezidentinin şərəfinə, xanım Kaçinskanın şərəfinə və Polşa-Azərbaycan dostluğunun
şərəfinə qaldırıram!
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KOREYANIN "JOONG ANG LİBO" QƏZETİNİN MÜXBİRİ YU ÇU ÇONA
MÜSAHİBƏ
Bakı şəhəri,
16 aprel 2007-ci il
- Cənab Prezident, ilk növbədə, qiymətli vaxtınızdan bizə ayırdığınıza görə xüsusi təşəkkürümü
bildirmək və Sizin Koreya Respublikasına qarşıdan gələn səfərinizi alqışlamaq istəyirəm.
- Sağ olun. Bəli, mən sizin ölkəyə səfərə çıxıram.
- Ən əvvəl, xalqımız Sizin Cənubi Koreyaya səfərinizin gündəliyi haqqında bilmək istərdi.
- Bu səfər Koreya Respublikası Prezidentinin Azərbaycana səfərindən sonra başlanmış güclü dialoqun
davamıdır. Hazırda münasibətlərimiz yeni mərhələdədir. Onların olduqca geniş gündəliyi var. Prezidentinizin
ölkəmizə səfəri zamanı biz ikitərəfli münasibətlərə, iqtisadi əməkdaşlığa aid məsələləri və iqtisadi inkişafın
müxtəlif aspektlərini müzakirə etdik. Bildiyiniz kimi, sizin ölkənizdə səfirliyimizi açdıq. Bu, ölkənizlə olduqca
möhkəm əməkdaşlıq edilməsinə olan maraqdan irəli gəlir. Əlbəttə ki, səfərin gündəliyi geniş olacaqdır. Hazırda
biz öz infrastrukturumuzu inkişaf etdiririk. İqtisadi artım böyük sürətlə gedir. Bir sözlə, bizim böyük həcmdə
əlavə maliyyə ehtiyatlarımız var. Biz təcrübəli, peşəkar və Azərbaycanda iş görməyə marağı olan şirkətlərlə
işləmək istəyirik. Bu meyarlara cavab verən bir çox xarici şirkətlər var. Ümidvaram ki, səfər uğurlu olacaqdır.
Bundan əlavə, Azərbaycandan olan bir çox iş adamları Cənubi Koreyaya səfər edəcək və orada biznes
forumu keçiriləcəkdir. Hesab edirəm ki, nəticələr çox müsbət olacaqdır.
- Buraya gəlməzdən əvvəl, mən bəzi məlumatlarla, o cümlədən Sizin ölkənizdə son zamanlardakı
iqtisadi artımı nümayiş etdirən statistik göstəricilərlə tanış oldum. Misal üçün, Siz 30 faizdən artıq real
iqtisadi inkişafa nail olmusunuz.
- Bəli, ötən il ərzində ÜDM-in artımı təqribən 35 faiz olmuşdur. Lakin 2005-ci ildə bu rəqəm 26 faiz idi.
2007-ci ilin birinci rübündə bizdə ÜDM-in artımı 40 faiz olmuşdur. Bu, dünyada analoqu olmayan bir
göstəricidir. Artıq üçüncü ildir ki, biz iqtisadiyyatın sürətli inkişafına görə birinci yeri tuturuq.
- Cənab Prezident, bu cür uğurun sirri nədədir?
- İlk növbədə, iqtisadi islahatlar və siyasi sabitlik. Bunlar əsas səbəblərdir. Təbii ki, bir çox müxtəlif
proqramlar, özəl sektorun həvəsləndirilməsi, xarici sərmayələrin cəlb olunması amillərini də buraya əlavə etmək
olar. Keçmiş Sovet İttifaqı respublikaları arasında adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə
Azərbaycan hər zaman birinci yerdə olubdur. Bizim liberal qanunlarımız, olduqca əlverişli sərmayə mühitimiz
və çox proqnozlaşdırılan gələcəyimiz var. Beləliklə, xarici və yerli şirkətlər sərmayə qoymağa başlamışdır.
Misal üçün, ötən il ərzində sərmayələrin təxminən 40 faizi yerli şirkətlər tərəfindən yatırılmışdır. Onlar özəl
sektoru və eyni zamanda, əlbəttə ki, enerji sektorunu stimullaşdırır. Neft və qaz hasilatının artması da ÜDM-in
artmasına kömək edir.
- Beləliklə, neft yataqları, böyük həcmdə təbii sərvətlər iqtisadiyyatınıza gözəçarpan nağd vəsait
gətirə bilər. İdarəçilik baxımından, sosialist cəmiyyətindən bazar iqtisadiyyatına keçdiyiniz zaman hər
hansı çətinliyiniz olubmu?
- İlk illərdə, təbii ki, olubdur. Buna səbəb bir sistemdən digər sistemə genişmiqyaslı keçiddir. Sovet
İttifaqı dağıldıqdan sonra tamamilə ağır vəziyyətə düşmüş Azərbaycanda həmin dəyişiklik başlayan zaman
ölkədə tam qarışıqlıq hökm sürürdü. Biz ən yüksək sərvətimiz olan müstəqilliyi əldə etmişdik. Lakin iqtisadi
vəziyyət ağır idi, həmin vaxt iqtisadiyyatımız tamamilə sıradan çıxmışdı. Yalnız 1993-cü ildən etibarən,
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra həmin çətinlikləri aradan qaldırmağa
başladıq. Çox sürətli iqtisadi və siyasi islahatlar aparıldı və keçid mərhələsi sürətlə getməyə başladı. İlk illərdə
çətinlik mövcud idi, lakin 1996-1997-ci illərdən başlayaraq, iqtisadi və siyasi vəziyyət sabitləşəndən sonra, ölkə
dinamik şəkildə inkişaf etməyə başladı. Bu gün, müstəqilliyimizin 15 ili arxada qaldıqdan sonra ölkədə ÜDM-in
80 faizini özəl sektor verir. Halbuki, 1991-ci ildə hər şey yüz faiz dövlətin mülkiyyətində idi.
Deyə bilərəm ki, bu 15 il ərzində biz böyük uğura nail olduq və keçid dövrü artıq başa çatıbdır. Biz tam
şəkildə bazar iqtisadiyyatına əsaslanırıq. Olduqca güclü sosial siyasət həyata keçirməyə çalışırıq ki, xalqımız
həmin keçiddən əziyyət çəkməsin. Adətən, keçid dövrü zamanı insanlar özlərini çox narahat hiss edir, bir çox
sosial çətinliklərlə üzləşirlər.
Beləliklə, güclü sosial siyasət, əmək haqlarının və pensiyaların artırılması, sürətli bazar islahatları ilə
müşayiət olunan sosial infrastrukturun yaradılması və nəhayət, siyasi sabitlik uğurlu inkişafın səbəbləridir. Bu

66

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

gün biz regionda möhkəm yerimizi tutmuşuq. Hazırda regional inkişafa böyük təsir göstərən nəhəng transmilli
enerji və nəqliyyat layihələrini həyata keçiririk.
- Siz əminsiniz ki, siyasi sabitlik iqtisadi islahatlar və inkişaf üçün ilkin şərtdir?
- Bəli, tamamilə belədir. Misal üçün, siz görə bilərsiniz ki, sabitlik olmayan bir sıra ölkələrdə
iqtisadiyyat işləmir. Həmin ölkələr tam böhran və ümumiyyətlə, toqquşma və daxili mübarizə içərisindədir. Biz
1990-cı illərin əvvəllərində həmin təhlükəli təcrübəni yaşamışıq. Azərbaycan xalqı bütün bu çətinlikləri
xatırlayır. Ona görə də hökumətin və xalqın iradəsi güclü dövlət qurmaqdan ibarətdir. Biz buna şüarlar və bəzi
populist bəyanatlarla yox, diqqətimizi həyatımızın real aspektlərinə - xalqın gündəlik görəcəyi və duyacağı real
işlərə yönəltməklə nail ola bilərik.
- Bir çox ölkələr sosializm sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçməyə çalışır, lakin bu sahədə ən
çətini insanların düşüncə tərzini dəyişməkdir. Bu, vaxt və mübarizə tələb edir. Bu baxımdan, Sizin xüsusi
siyasətiniz varmı?
- Siz haqlısınız. Bu, həmçinin psixoloji dəyişiklikdir, çünki 70 ildən çox biz sosializm sistemində
yaşamışıq. O, tamamilə fərqli bir sistem idi. Bir çox nəsillər həmin sistemdə formalaşmışdır. Gənc nəsil üçün bu
keçid asan, yaşlı nəsil üçün isə, daha çətin olmuşdur. Ona görə də biz bunu nəzərə almalıyıq və xalqın bütün
təbəqələri üçün daha yaxşı şərait yaratmağa çalışmalıyıq. Bundan əlavə, Azərbaycanda biznesin güclü inkişafı
psixoloji dəyişikliyə də müsbət təsir göstərir. Çünki insanlar azaddır, onlar istədiyi yerlərə səfər edə bilir,
biznesini qurur, şirkətlər yaradır və pul qazanırlar. Bir sözlə, bütün bunlar keçmişdə mövcud olanlardan fərqli,
müsbət inkişafdır. Biz özəl biznesə təkan veririk. Builki büdcəmizdə təkcə özəl sektora veriləcək kiçik kreditlər
üçün 100 milyon dollar həcmində vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulubdur. Həmin kreditlərin 83 faizi regionlara
sərf olunacaq ki, onların inkişafına təkan verilsin. Bundan başqa, biz daxildə sərmayə yatırılması məqsədi ilə
ilkin kapitalı 100 milyon dollar olan Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaratmışıq. Beləliklə, biz insanlara öz biznesini
başlamağa kömək edirik, çünki kapital olmadan, bunu etmək çətindir. Hökumət necə yardım edə bilər? Əlverişli
sərmayə mühiti yaratmaq, dövlət orqanlarının biznesə müdaxiləsinin qarşısını almaq və pul vəsaitləri ilə təmin
etmək yolu ilə.
- Bəzi bürokratik əngəllər və qaydalar mövcuddur. Siz bunları aradan qaldırmağı
planlaşdırırsınızmı?
- Əlbəttə, biz biznes mühitini liberallaşdırırıq. Bir çox dəyişikliklər edilməkdədir.
- Mənə belə gəlir ki, indi iqtisadiyyatınızda əsas məsələ pulu necə qazanmaq yox, ondan hansı
şəkildə idarə etməkdən ibarətdir. Pulun xərclənməsi və inflyasiyanın artmasına yol verilməməsi xalq
üçün olduqca vacibdir.
- İndiki mərhələdə, bu, həqiqətə uyğundur. Lakin həmişə belə deyildi. 2004-cü ilə qədər biz həmişə pulu
necə qazanmaq haqqında düşünürdük. Əgər bizim büdcə göstəricilərimizə nəzər yetirsəniz görərsiniz ki, 2003cü ildə Azərbaycanın büdcəsi cəmi 1,5 milyard ABŞ dollarına bərabər idi. Bu il isə həmin rəqəm 6,5 milyard
dollara çatıbdır. Üç il ərzində biz büdcəmizi bir neçə dəfə artırmışıq. May ayında büdcəyə yenə dəyişikliklər
edəcək və onun həcmini artıracağıq. Bu, yalnız büdcə xərclərinə aiddir. Lakin, eyni zamanda, Neft Fondundan
da xərclər ayrılır. Beləliklə, ümumilikdə, Azərbaycanın icmal büdcəsi 8 milyard dollar təşkil edir. Əsas problem
ondan ibarətdir ki, gəlirlərin xərclənməsi inflyasiyanın yaranmasına səbəb olur. Əmək haqlarının, pensiyaların
artırılması, infrastruktur layihələri və növbəti, üçüncü ildə hələlik 40 faizlik iqtisadi artım iqtisadiyyat üçün çox
böyük yükdür. Birincisi, biz xalqın tələbatını ödəməyə, layihələrimizi həyata keçirməyə və eyni zamanda,
inflyasiyanı təkrəqəmli həddə saxlamağa çalışırıq. Ümid edirəm ki, bunun öhdəsindən gələ biləcəyik. Biz Neft
Fondunun timsalında neftdən gələn vəsaitlərin xərclənməsi üçün olduqca şəffaf mexanizmə malikik. Fond tam
şəffaf strukturdur. O, beynəlxalq səviyyədə auditdən keçir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun son bəyanatlarına
əsasən, gələn 20-25 il ərzində Azərbaycan enerji layihələrindən 200 milyard dollardan çox vəsait əldə edəcəkdir.
Bu, olduqca böyük vəsaitdir. Biz ondan lazımi qaydada istifadə etmək üçün çox müdrik olmalıyıq.
- Siz olduqca açıq iqtisadiyyat yaratmağa hazırlaşırsınız. Bu, maliyyə sektoruna da aiddirmi?
Xarici bankları dəvət edirsinizmi?
- Bəli, biz ölkəmizdə əsas xarici bankları görməkdən çox şad olardıq. Hazırda burada belə banklar
yoxdur. Bizim ölkədə qonşu dövlətlərdən olan və böyük hesab edilməyən bir neçə bank var. Lakin enerji
sektorunda dünya liderləri artıq burada olduğu kimi, biz istəyirik ki, bank sahəsinin də dünya liderlərini
ölkəmizdə görək. Dünyanın bir çox əsas şirkətləri Azərbaycanda işləyir və onlar uzun illərdir ki, bizim
tərəfdaşlarımızdır. Biz eyni vəziyyəti maliyyə sektorunda da görmək istəyirik. Hazırda biz sürətlə artan
iqtisadiyyatımızdan, coğrafi mövqeyimizdən və artıq mövcud infrastrukturumuzdan istifadə etmək məqsədi ilə
Azərbaycanda xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması proqramını həyata keçirməyə başlayırıq. İndi biz böyük
nəqliyyat dəhlizi - İpək Yolunun bərpası və Azərbaycanı Avropa ilə, Azərbaycan vasitəsilə Avropanı Mərkəzi
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Asiya və daha sonra, Şərqi Asiya ölkələri ilə birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi üzərində
işləyirik. Çox güman ki, Cənubi Koreya da bundan bəhrələnə bilər. Çünki bu, İpək Yolunu bərpa edəcək yeni
marşrut ola, Asiyadan mallar Avropaya daşına bilər. Bu yolun tikintisi başa çatdıqdan dərhal sonra bu marşrutla
mallarını göndərmək istəyən tərəflər artıq bizim qarşımızda ciddi öhdəliklər götürüblər. Bu yol 2009-cu ildə
hazır olacaqdır. Beləliklə, enerji siyasəti, regional inkişaf və yerləşdiyimiz məkan bizə bir çox üstünlüklər verir.
Lakin həmin üstünlüklər bizim yaratdığımız üstünlüklərdir. Əgər işləməsək, bu, heç vaxt baş verməyəcəkdir.
Əgər çalışmasaq, heç vaxt dənizin dibindən neft və qaz hasil etməyəcəyik və yaxud əgər dəmir yolunun tikintisi
üçün zəhmət çəkilməsə, heç kim mallarını buradan göndərməyəcəkdir. Biz bunu yaratmalıyıq! Hazırda da bunu
edirik.
- Cənab Prezident, düzünü desəm, mən çox təəccübləndim ki, Siz Prezident olmağınızla yanaşı,
bir çox mürəkkəb iqtisadi göstəriciləri, statistik məlumatları və rəqəmləri yadınızda saxlayırsınız. Siz
həmin statistik göstəricilərin hamısını necə yadda saxlaya bilirsiniz? Axı Siz Prezidentsiniz, siyasətçisiniz,
lakin iqtisadçı deyilsiniz.
- Mən öz ölkəmdə siyasətçi və iqtisadçıyam. Mən məsuliyyət daşıyıram. Xalq tərəfindən seçilmişəm və
yaxşı işləməliyəm. Mən iqtisadi, siyasi və sosial inkişaf üçün işləyirəm. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və sosial
həyatı barədə sizə istənilən rəqəmi gətirə bilərəm. Bu, mənim işimdir.
- Azərbaycan özünün vacib siyasi, iqtisadi, hərbi və diplomatik roluna görə böyük əhəmiyyətə
malik olan ölkədir. Siz fövqəlgüclərin, o cümlədən ABŞ, Rusiya və Çinin əhatəsində olan bir məkanda
yerləşirsiniz. Xüsusən də Rusiya ilə ABŞ-ın təsirinin ortasındasınız. Siz bu məsələləri siyasi və diplomatik
baxımdan necə tənzimləyirsiniz?
- Biz öz siyasətimizi olduqca açıq və səmimi şəkildə həyata keçiririk. Bu, çox vacib məsələdir, çünki
bizim tərəfdaşlarımız - Rusiya, ABŞ və ya Avropa İttifaqı, yaxud hər hansı digər tərəf bilir ki, onlar bizə etimad
göstərə bilər. Biz siyasətimizi yalnız Azərbaycanın milli maraqlarına əsaslanaraq aparırıq. Regional inkişaf,
müxtəlif ölkələr və təşkilatlar ilə əlaqələrimiz gənc müstəqil ölkə kimi bizim üçün vacibdir. Lakin Azərbaycanın
milli maraqları hər şeydən üstündür. Azərbaycan əməkdaşlıq məkanıdır və bu əməkdaşlıq tərəqqiyə və xalqın
daha yaxşı həyat tərzinə apardığı təqdirdə bizim üçün sərfəlidir. Bəzən mən eşidirəm ki, bizim region
maraqların kəsişdiyi region adlandırılır. Dünyanın bir çox regionları maraq kəsb edir. Xüsusən də enerji
gündəliyi dünya məsələlərində əsas yer tutduğu təqdirdə, zəngin təbii sərvətlərə malik regionlar maraq
obyektinə çevrilir. Bir sözlə, biz olduqca açıq siyasət həyata keçiririk və ABŞ, Rusiya, Avropa İttifaqı, İslam
Konfransı Təşkilatı ilə, digər qonşu ölkələrlə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Bir sözlə, bu, mümkündür.
- İcazə verin, bir daha ikitərəfli münasibətlərimiz məsələsinə qayıdaq. Cənubi Koreyanın iqtisadi
məsələləri üzrə jurnalist kimi hesab edirəm ki, ölkəmizin iqtisadiyyatında əldə olunanları uğur kimi
qiymətləndirə bilərik. Hazırda isə, ölkəmizin üzləşdiyi problemləri həll etməyə çalışırıq. Əldə etdiyimiz
təcrübəni Sizin ölkənizlə bölüşə bilərik. Biz bir çox məsələlərdə uğurlar əldə etmişik, lakin eyni zamanda
uğursuzluqlarımız da olubdur. Siz Koreya şirkətləri və hökuməti ilə iqtisadi əməkdaşlıq çərçivəsində nə
etməyi planlaşdırırsınız?
- Hesab edirəm ki, biz bir çox məsələlərdə ölkənizin təcrübəsindən istifadə edə bilərik. Sizin ölkəniz heç
bir təbii sərvətə malik olmadan yoxsulluqdan sürətli iqtisadi inkişafa nail olmuşdur. Bu, olduqca müsbət
təcrübədir. Siz sübuta yetirdiniz ki, uğurla yaşaya və ölkənizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Azərbaycanda işləməyə
böyük marağını artıq ifadə etmiş olduqca güclü şirkətləriniz var. Söhbət yalnız sərmayədarlar və podratçılardan
getmir, çünki gələn illər ərzində bizim bir çox infrastruktur layihələrimiz olacaqdır. Çox müasir infrastruktur və
xidmətlərə malik müasir ölkə qurmaq məqsədi ilə çoxlu planlarımız var. Sizin şirkətləriniz çox peşəkardır. Biz
bir yerdə çox uğurla işləyə bilərik. Ola bilsin, bir gün sizin ehtiyac duyacağınız enerji resurslarına malikik.
Sizdə isə bizə lazım olan texnologiyalar, müasir yanaşma və peşəkarlıq vardır. Beləliklə, biz bu maraqları
uzlaşdıra bilərik. Hesab edirəm ki, bu cür uzlaşdırmanın anlaşılması artıq mövcuddur. Məhz bu, əlaqələrimizin
olduqca sürətli inkişafının səbəbidir. Uzun illər ərzində, Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdiyi vaxtdan etibarən,
bizim çox geniş münasibətlərimiz olmayıbdır. Bir-birimizi yaxşı tanımırdıq, hər hansı nümayəndə heyətimizin
səfəri və ya təmaslarımız yox idi. Amma hazırda isə Koreya Prezidenti Azərbaycana səfər etdi. Mən sizin
ölkənizə səfər edəcəyəm. İşgüzar dairələr bir yerə toplaşacaqlar. Bizim artıq səfirliklərimiz və birgə işləməyə
yaxşı marağımız var. Sizin iqtisadi məsələlərə yanaşmanızı və siyasi inkişafa aid mövqeyinizi olduqca yüksək
qiymətləndiririk. Biz eyni baxışlara malikik. Hər hansı ölkənin daxili işlərinə müdaxilə etməmək ən münasib
yoldur. Əgər bütün ölkələr bir-birinin işlərinə qarışmasalar, onda dünya daha təhlükəsiz olar və proqnozlaşdırıla
bilər.
- Bildiyimə görə, Cənubi Koreyanın bir çox şirkətləri ölkənizin iqtisadiyyatında və inkişaf
proqramlarında fəal iştirak edir. Nəinki tikinti şirkətləri, elektron cihazlarının istehsalçıları, bir çox
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banklar, neft şirkətləri və digər şirkətlər Sizin ölkənizə dərhal gəlməyə hazırdır. Onların həqiqi mənada
ölkənizə gəlməsini və sizinlə əməkdaşlıq etməsini istəyirsinizmi?
- Bəli, əlbəttə. Biz onların üzünə açığıq. İqtisadi əməkdaşlıq sahəsində açıq qapılar siyasəti aparırıq və
ciddi məramı, nüfuzu, yüksək iş göstəriciləri və bizimlə işləmək bacarığına malik olan bütün şirkətləri
alqışlayırıq. Ölkəmizdə çoxlu belə şirkətlər var. Onların Azərbaycanda işləməkdə maraqlı olması da faktdır. Bu,
bizim üçün vacibdir. Bu, uğurlarımızın mühüm əlamətidir, çünki əgər onlar buranın biznes üçün münasib yer
olduğuna əmin olmasalar, gəlməzlər. Siz özəl sektoru məcbur edə bilməzsiniz. Onlar hiss edirlər və bunları
bilirlər. Həmin şirkətlərin özləri biznes üçün hansı ölkəni seçmək məqsədi ilə qiymətləndirmə və monitorinq
aparırlar. Biz Cənubi Koreyanın biznes dairələri ilə daha geniş gündəlik əsasında işləməkdən son dərəcə şad
olardıq.
- Cənab Prezident, müsahibə üçün vaxt ayırdığınıza görə çox minnətdaram.
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SEULDA AZƏRBAYCAN-KOREYA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN
SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Seul şəhəri,
23 aprel 2007-ci il
- Mən, ilk növbədə, burada nümayəndə heyətimizə göstərilmiş səmimi qonaqpərvərliyə görə Koreya
Prezidentinə və bütün koreyalı dostlarımıza minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu səfər ötən ilin may ayında Koreya Respublikasının Prezidenti Azərbaycana səfər etdikdən sonra
ölkələrimiz arasında başlanmış olduqca fəal və güclü dialoqun davamıdır. Tam qısa müddət ərzində ölkələrimiz,
habelə işgüzar dairələr arasında bir çox işlər görülmüşdür və bu gün imzalanmış sənədlər tərəfdaşlığımızı davam
etdirmək və gücləndirməkdə hər iki tərəfin olduqca böyük marağını sübuta yetirir.
Prezidentlərin imzaladığı Birgə bəyannamə siyasi münasibətlərimizə ümumi baxışı, ikitərəfli əlaqələrə
və regional inkişafa dair mövqeyimizi əks etdirir. Bu sənəd müxtəlif sahələrdə olduqca güclü əməkdaşlığımız
üçün möhkəm əsasdır.
Biz beynəlxalq hüququn normaları və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında Azərbaycan ilə
Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə dair tutduğu mövqeyinə görə Cənubi Koreya
hökumətinə xüsusilə minnətdarıq. Bu gün apardığımız olduqca geniş müzakirə zamanı biz ikitərəfli
münasibətlərimizin bütün vacib elementlərini nəzərdən keçirdik.
Biz enerji sektorunda, neft və qaz əməliyyatları sahəsində, eləcə də Azərbaycandakı infrastruktur
layihələrində, informasiya texnologiyaları, daşımalar və bir çox digər sahələrdə fəal şəkildə əməkdaşlıq etməyi
planlaşdırırıq.
Biz qeyd etdik ki, Koreya müstəqillik əldə etdikdən sonra çox qısa müddət ərzində olduqca böyük
uğurlar qazanaraq ən qabaqcıl texnologiyalara malik olan çox güclü ölkəyə çevrilmişdir. Ona görə də sizin
təcrübəniz bizim üçün, yəni Azərbaycan kimi gənc müstəqil ölkə üçün çox maraqlıdır və sizin əldə etdiyiniz
uğurları öyrənirik.
Azərbaycan böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olan ölkədir, Koreya isə qabaqcıl texnologiyalar
ölkəsidir. Burada olduqca tanınmış və peşəkar şirkətlər var və biz ölkələrimizin gələcək iqtisadi inkişafına töhfə
verə bilərik. Bu, artıq baş verir.
Olduqca qısa müddət ərzində ölkələrimizin səfirlikləri fəaliyyət göstərməyə başladı. Bizim müzakirələr
üçün artıq geniş gündəliyimiz var. Əminəm ki, imzalanmış bir çox anlaşma memorandumları yaxın zamanlarda
praktik müqavilələrə zəmin yaradacaqdır. Mən şübhə etmirəm ki, çox qısa müddət ərzində biz əməkdaşlığımızın
praktik nəticələrini görəcəyik.
Biz Azərbaycanda ikitərəfli münasibətlərə böyük əhəmiyyət veririk və mən əminəm ki, bu səfərdən
sonra əlaqələrimiz daha da möhkəmlənəcəkdir.
Sağ olun.
***
Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Koreya Respublikası dünyanın iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir.
Azərbaycan isə dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyata malikdir. Siz iqtisadiyyatınızın hansı
sahələrini bir-biriniz üçün daha cəlbedici hesab edirsiniz və yaxın perspektivdə hansı konkret layihələri
həyata keçirməyi planlaşdırırsınız?
RO MU HYUN: Əməkdaşlığın xüsusi sahələri barədə təfərrüatla danışmazdan əvvəl, mən Cənubi
Koreya ilə Azərbaycanın daha münasib formada işbirliyini mümkün edəcək təkrarolunmaz mühiti və ya xüsusi
şəraitləri qeyd etmək istərdim.
Cənubi Koreya bir çox sahələrdə dünyada aparıcı ölkələrdən biri kimi tanınır, lakin ən yüksək
standartlara nail olmaq üçün bizim qarşımızda bir neçə sahə var və biz orada hələ də iş aparmalıyıq. Həqiqətdir
ki, qabaqcıl sahələrdən bəziləri hətta dünyada yaxşı tədqiq olunmayıbdır. Cənubi Koreyanın təcrübəsi
texnologiyalar sahəsində nəinki əladır, eyni zamanda, inkişaf prosesi zamanı əldə olunmuş ən son nailiyyətlərin
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hamısını özündə əks etdirir. Bununla yanaşı, hazırda ölkədə bir sıra sınaqlar və səhvlər, o cümlədən
uğursuzluqlarla yadda qalmış yolda əldə etdiyimiz biliklər mövcuddur.
Cənubi Koreyanın iqtisadi inkişafı zamanı əldə olunmuş təcrübə və texnologiyaların, əsasən, 30 və ya
40 illik tarixi var. Bütün bu təcrübə həm özəl sektorun, həm də hökumətin yaddaşındadır. Bizdən fərqli olaraq,
inkişaf etmiş ölkələrdəki bu təcrübənin tarixi 100-150 ildən çoxdur. Onlar öz təcrübəsini həmin müddət ərzində
tədricən toplamışlar və lap əvvəlki təcrübələrini yaddan çıxarmışlar.
Mən demək istəyirəm ki, Cənubi Koreya texnologiyaları, sadəcə, biliklərin toplusu deyildir. Onlar
marağımız və işə sədaqətliyimizdən irəli gəlir. Hesab edirəm ki, Cənubi Koreya qətiyyətli dövlət rəhbərliyi
altında ictimai marağı təşviq etməklə, sürətlə uğurlar qazanmağa ümid bəsləyən hər hansı ölkə üçün yaxşı
tərəfdaşa çevrilə bilər.
Cənubi Koreya neft və təbii qaz kimi enerji ehtiyatlarının işlənilməsində dünya miqyaslı texnologiyalara
malikdir, baxmayaraq ki, bu fakt hələ də lazımi şəkildə qlobal nüfuz səviyyəsinə qalxmayıbdır. Bundan əlavə,
ölkə qətiyyətlə enerji imkanlarını inkişaf etdirməyə çalışır, çünki onun böyük həcmdə enerji resurslarına
ehtiyacı var.
Cənubi Koreyanın təcrübəsi və texnologiyaları şosselərin, dəmir yollarının, limanların, elektrik
stansiyalarının və gəmiqayırma zavodlarının tikintisi sahəsində lazımi qaydada nümayiş etdirilibdir. Ölkəmiz
sərmayələr qoymaqda olduqca maraqlıdır. Şəhərsalma və yaşayış sahələrinin tikintisi sahəsində də zəngin
təcrübəsi olan ölkəmiz hazırda yaşayış problemlərini qətiyyətlə aradan qaldırmağa çalışır. Çünki bu, hələ də tam
həll olunmayıbdır. İstər inşaat, istərsə də layihə sahələrində, Koreya xalqı onunla birgə işləyən işçilərə etimad
göstərir və onlarda böyük maraq oyadır. Koreyalılar digərlərinin ideyalarını müəyyən etmək və inkişafa
çalışmaq məqsədi ilə onlara həvəsləndirici müsbət təsir göstərir.
Cənubi Koreya və Azərbaycan intellektual nəqliyyat sistemi və elektron hökumət sahəsində anlaşma
memorandumlarını imzaladılar. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları Azərbaycanla fərəh hissi ilə
əməkdaşlıq etmək istədiyimiz sahələrdən biridir.
İLHAM ƏLİYEV: Cənab Prezident ölkəsinin ən qabaqcıl texnologiyaları olan sahələri qeyd etdi. Biz
Azərbaycanda infrastrukturumuzun müasirləşdirilməsi prosesindəyik. Azərbaycan maliyyə baxımından nəhəng
infrastruktur layihələrinə böyük sərmayələr qoymağa qadir olan ölkəyə çevrilməkdədir. Ona görə bizim üçün
Cənubi Koreya şirkətləri ilə işləmək olduqca faydalıdır, çünki onlar qabaqcıl texnologiyalara, yaxşı peşəkarlığa,
olduqca yüksək nüfuza malikdir və biz onları öz tərəfdaşlarımız arasında görmək istərdik. Biz Cənubi Koreya
şirkətlərini sərmayədar və podratçılar qismində alqışlayırıq. Hazırda Azərbaycanda infrastruktura, elektrik
stansiyalarına, magistral yollara və digər vacib layihələrə böyük sərmayələr yatırılır. Gələcək illər ərzində
Azərbaycanda infrastruktur sahəsinə milyardlarla sərmayə qoyulacaqdır.
Beləliklə, bizim iqtisadi əməkdaşlığımızın olduqca böyük gündəliyi var. Bu, enerji sektoru,
yükdaşımalar və informasiya texnologiyaları, infrastruktur sahəsi, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq
sahəsində biznes əlaqələrini əhatə edir. Biznesi birgə aparmağa olduqca böyük maraq var. Sabah keçiriləcək
Koreya-Azərbaycan biznes forumu bu marağın bariz nümunəsidir. Çox qısa müddət, yəni, sadəcə, bir il ərzində
biz əməkdaşlığımızın xüsusi sahələrini müəyyən edə bildik. Bir çox anlaşma memorandumu imzalanmışdır.
Ümid edirəm ki, çox yaxın vaxtlarda onlar öz bəhrəsini verəcəkdir. Biz birgə iqtisadi əməkdaşlığımıza böyük
nikbinlik hissi ilə baxırıq.
Sual:Sualım Prezident cənab İlham Əliyevədir. Mənim Xəzər dənizində enerji sahəsində
beynəlxalq əməkdaşlıqdan xəbərim var. Koreya Milli Neft Korporasiyası Azərbaycanın "İnam" neft
yatağının işlənilməsində 20 faiz pay əldə etmək istəyir. Cənab Prezident, bu cür müqavilənin
mümkünlüyünə necə baxırsınız? Cənubi Koreya Azərbaycanın digər neft yataqlarında da işləməyə
maraq göstərir. Siz neft və təbii qaz yataqlarının işlənilməsində Koreya şirkətlərini tərəfdaş kimi necə
qiymətləndirirsiniz?
İLHAM ƏLİYEV:Biz şadıq ki, Cənubi Koreya şirkətləri müxtəlif enerji layihələrində bizimlə birgə
işləməyə maraq göstərir. Lakin onu da təəssüf hissi ilə deməliyəm, bu, bir qədər gec baş verdi. Azərbaycan
1994-cü ildən etibarən iri xarici neft şirkətləri ilə özünün neft və qaz yataqlarında işlənilmə əməliyyatları aparır.
Tərəfdaşlarımız arasında dünyanın bütün əsas neft şirkətləri var. Bizim çox əlverişli sərmayə şəraitimiz var və
Azərbaycandakı bütün sərmayələr qəti şəkildə qorunur. Azərbaycan müxtəlif neft şirkətləri ilə 20-dən çox
müqavilə imzalamışdır. Gələn il Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin həcmi gündə 1 milyon barrel təşkil edəcəkdir.
Mən Cənubi Koreya şirkətlərinin bir az yubandığını qeyd edəndə, onu demək istəyirdim ki, bütün əsas
müqavilələr artıq imzalanıbdır. Bu baxımdan, "İnam" neft yatağı ilə bağlı saziş də imzalanıbdır. Ona görə biz
hazırda ARDNŞ ilə Koreya şirkəti arasında ARDNŞ-in müqavilədəki payına aid alqı-satqı sazişini müzakirə
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edirik. Bu razılaşma kommersiya əsasları qarşılıqlı fayda gətirən formada əldə olunmalıdır. Həmin razılaşma
əldə ediləndən sonra biz Cənubi Koreya şirkətini tərəfdaşlar arasında görməkdən məmnun olardıq.
Lakin eyni zamanda, Cənubi Koreya şirkəti üçün Xəzərin Azərbaycan sektorundakı müxtəlif kəşfiyyat
bloklarını da nəzərdən keçirmək faydalı olardı. Gələcəkdə həmin şirkət o yerlərdə Azərbaycan ilə neft və qaz
əməliyyatlarında əməliyyatçı kimi iştirak edə bilər. Bizim olduqca böyük ehtiyatlarımız var. Bir layihədə
hesablanmış neft ehtiyatlarının həcmi 9 milyard barrelə bərabərdir. Biz Azərbaycan neftini dünya bazarlarına
çıxarmaq məqsədi ilə müxtəlif boru kəmərləri çəkmişik. Gələn bir çox onilliklər ərzində Azərbaycanın neft və
qaz sektoru xarici şirkətlər üçün cəlbedici olaraq qalacaqdır. Əminəm ki, gələcəkdə bizim çox səmərəli və
qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığımız olacaqdır.
RO MU HYUN: Mətbuat konfransını başa çatdırmazdan əvvəl mən bir neçə kəlmə əlavə etmək
istəyirəm. Hazırda Cənubi Koreya bir çox dünya ölkələri ilə birgə inkişaf layihələrini həyata keçirir. Ötən ilin
may ayında Azərbaycana səfər etdikdən sonra, Azərbaycanla iqtisadi inkişaf və əməkdaşlıq sahəsində təcrübəni
bölüşmək məqsədi ilə Cənubi Koreya hökuməti nəzdində işçi qrupu yaradıldı.Demək istəyirəm ki, həmin işçi
qrupu çox fəaldır.
Mən onu da bildirmək istəyirəm ki, digər ölkələrə maraq göstərərkən, biz məhz Azərbaycan
hökumətinin xüsusi marağını nəzərə alaraq, onunla əməkdaşlığa başladıq. Hesab edirəm ki, ölkənin inkişafının
ən vacib elementi həm özəl sektorun, həm də hökumət rəsmilərinin birgə fəal və ürəkdən işləməyə
çalışmasından ibarətdir. Əlbəttə, bu sahədə dəqiq rəqəmlər demək çətin olardı. Lakin bilirəm ki, əldə olunmuş
səviyyə yüksəkdir və Azərbaycanın bu qədər sürətlə inkişaf etməsi və Koreya firmalarının layihələrdə iştirak
etməyə marağı göz qabağındadır.
Əminəm ki, hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Cənubi Koreya şirkətləri ölkəniz haqqında müsbət
təsəvvürə malikdir və bu, mənim hökumətimin tutduğu mövqe ilə üst-üstə düşür. Biz əminik ki, Azərbaycan
böyük sərmayələrin yatırılması üçün münasib yerdir.
Cənab Prezident, sonda onu etiraf etmək istəyirəm ki, Siz olduqca gərgin fəaliyyət aparırsınız və Sizin
hökumət də fəal çalışır.
Çox sağ olun.
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SEULDA KOREYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ RO MU HYUNUN ADINDAN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ
VERİLMİŞ DÖVLƏT NAHARINDA
NİTQ
Seul şəhəri,
23 aprel 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli Birinci xanım!
Xanımlar və cənablar!
Gözəl ölkənizə səfərim zamanı mənə və nümayəndə heyətimə göstərdiyiniz səmimi qonaqpərvərliyə
görə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu gün apardığımız danışıqlar çox səmərəli olmuş, ikitərəfli münasibətlərin bütün aspektlərini əhatə
etmişdir. İmzaladığımız sənədlər gələcək siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı əvvəlcədən müəyyən edir və biz bu
əməkdaşlığımıza böyük nikbinlik hissi ilə baxırıq. Koreya Respublikasının Prezidenti ötən ilin may ayında
Azərbaycana rəsmi səfər etdikdən sonra münasibətlərimizdə yeni mərhələ başlandı. Mənim hazırkı səfərim isə,
təqribən bir il bundan əvvəl formalaşmış güclü dialoq və tərəfdaşlığın davamıdır.
Bir ildən az müddət ərzində biz ikitərəfli əlaqələrimizdə çox nailiyyətlər əldə etdik. Cənubi Koreyanın
Azərbaycandakı səfirliyi və Azərbaycanın ölkənizdəki səfirliyi artıq fəaliyyət göstərir. Biz olduqca güclü
iqtisadi əməkdaşlıq ərəfəsindəyik.
Ölkənizlə münasibətlərimiz bizim üçün çox vacibdir. Biz istəyirik ki, Cənubi Koreya şirkətləri ölkəmizə
yeni texnologiyalar gətirsinlər. Biz onların özümüzün güclü tərəfdaşlarına, sərmayədarlara və podratçılara
çevrilməsini arzulayırıq. Əminəm ki, biz yaxın zamanlarda bunun şahidi olacağıq.
Cənubi Koreya müstəqillik qazandığı vaxtdan etibarən böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Yoxsulluq
içərisində olarkən ölkəniz güclü iqtisadiyyat qurmaqda israrlı idi və bu gün Cənubi Koreya dünyanın ən inkişaf
etmiş ölkələrindən biridir.
1991-ci ildə müstəqilliyini qazanan Azərbaycanın vəziyyəti Cənubi Koreyanın ilk müstəqillik illərində
üzləşdiyi vəziyyətə bənzəyirdi. Lakin güclü siyasi və iqtisadi islahatlar siyasəti sayəsində və Azərbaycan
xalqının göstərdiyi səylər nəticəsində biz siyasi və iqtisadi inkişaf sahəsində qısa müddət ərzində böyük uğurlar
qazana bildik.
Artıq növbəti, üçüncü ildir ki, Azərbaycan ümumi daxili məhsulun artımına görə dünyada birinci yeri
tutur. Bu gün bizim əsas məqsədimiz infrastrukturumuzu müasirləşdirmək, şaxələndirilmiş güclü iqtisadiyyat
yaratmaq və xalqın həyat tərzini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Ona görə də biz həmin məqsədlərə nail olmaqda
Cənubi Koreya rəsmiləri və şirkətləri ilə əməkdaşlıq etməkdə çox maraqlıyıq.
Eyni zamanda, Azərbaycan böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olan ölkədir. Bizim Cənubi Koreya ilə
enerji məsələləri üzrə apardığımız əməkdaşlıq çox fəaldır. Əlbəttə ki, Azərbaycan da Koreya şirkətləri üçün
maraqlı ölkədir və bu gün biz bu istiqamətdə artıq ilk praktik addımları görürük. Bu o deməkdir ki, biz birgə
səylərlə ölkələrimizin iqtisadi inkişafına və enerji təhlükəsizliyinə töhfə verə bilərik.
Eyni zamanda, biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Cənubi
Koreya rəhbərliyinin tutduğu ədalətli mövqeyə görə minnətdarıq. Bu münaqişə yalnız beynəlxalq hüququn
normaları və prinsipləri, o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həll oluna bilər.
Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğalı azərbaycanlılara qarşı aparılmış etnik
təmizləmə siyasəti ilə müşayiət olunmuşdur. Bunun nəticəsində bir milyon soydaşımız qaçqın və məcburi
köçkün vəziyyətinə düşmüşdür.
Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi
nəticəsində yerinə yetirilməyibdir. Bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır. Əminəm ki, bu məsələnin yeganə həll yolu beynəlxalq
hüququn normaları və prinsiplərinə tam əməl etməkdən və Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin torpaqlarımızdan
çıxarılmasından ibarətdir. Əminəm ki, bu, belə də olacaqdır.
Gördüyünüz kimi, Cənubi Koreya ilə bizim əməkdaşlığımız çox genişdir və o, siyasi, iqtisadi və habelə
mədəni aspektləri əhatə edir. Azərbaycandakı universitetdə Koreya dili, tarixi və mədəniyyəti tədris edilir və biz
bunu görməkdən çox məmnunuq.
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Mən göstərilmiş qonaqpərvərliyinə və gözəl ölkənizə səfər etməyə dəvətinə görə koreyalı ev sahiblərinə
bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək istəyir, Koreya xalqına rifah və uğurlar arzulayıram.
Mən badəmi Koreya Respublikasının Prezidentinin, Birinci xanımının şərəfinə və dost Koreya xalqının
şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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SEULDA AZƏRBAYCAN-CƏNUBİ KOREYA BİZNES FORUMUNDA
NİTQ
Seul şəhəri,
24 aprel 2007-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Bu gün mənim ölkənizə rəsmi səfərimin ikinci günüdür. Dünən Koreya Respublikasının Prezidenti ilə
olduqca səmərəli və konstruktiv müzakirələrimiz oldu. Nümayəndə heyətimizin üzvləri də öz həmkarları ilə
görüşmüşlər. Əməkdaşlığımızın bütün sahələrini əhatə edən bir çox sənədlər imzalanmışdır. Bütün bunlar
ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın qurulmasına və əlaqələrimizdə yeni mərhələnin başlanmasına hər iki tərəfin
çox böyük marağının olmasından irəli gəlir.
Azərbaycan gənc müstəqil ölkədir. Müstəqilliyimizi cəmi 15 il bundan əvvəl qazanmışıq. Bir sistemdən
digər sistemə keçid dövrü asan olmamışdır, lakin biz bütün əsas çətinliklərin aradan qaldırılmasına nail ola
bildik. Bu gün isə Azərbaycan öz iqtisadiyyatını sürətlə inkişaf etdirən ölkədir. İqtisadi artım göstəricisinə görə,
artıq üçüncü ildir ki, Azərbaycan dünyada birinci yeri tutur. Əminəm ki, gələn illər ərzində bu meyl davam
edəcəkdir.
Hazırda biz öz infrastrukturumuzu təkmilləşdiririk və bazar prinsipinə əsaslanan müasir iqtisadiyyatın
qurulması məqsədi ilə müxtəlif layihələr həyata keçiririk ki, ölkə əhalisinin həyat tərzi daha da yaxşılaşsın. Bu,
artıq baş verir. Biz bunları xalqın gündəlik həyatında, artan iqtisadiyyatda və həyata keçirdiyimiz çoxmilyardlıq
layihələrdə görürük.
Bu gün Azərbaycan ilə Cənubi Koreyanın biznes dairələri arasında görüş keçirilmişdir və əminəm ki,
bunun çox mühüm və praktik nəticələri olacaqdır. Ötən il Koreya Respublikasının Prezidenti Azərbaycana səfər
etdiyi zaman biz müxtəlif sənədlər imzaladıq. Dünən isə biz bir daha imzalanma mərasimi keçirdik. Əminəm ki,
bu sənədlər yaxın zamanlarda nəticə verəcəkdir. Biz bu gün həmin sazişlərin praktik nəticələrini görürük.
Şirkətlərimiz əməkdaşlıq etməyə başlayır. Hökumət və nazirliklərin rəsmiləri qarşılıqlı səfərlər edirlər. Birgə
əməkdaşlığın qurulması üçün olduqca böyük planlar var.
Koreya Respublikası çox qısa tarixi dövr ərzində güclü iqtisadiyyatı qurmağa nail oldu. Ölkəniz
yoxsulluqdan rifaha doğru irəlilədi. Bu, sizin bir neçə onilliklər bundan əvvəl çəkdiyiniz eyni əziyyətləri çəkən
ölkələr üçün yaxşı nümunədir. Hazırda siz bizə lazım olan müasir texnologiyalara maliksiniz. Bizim isə təbii
sərvətlərimiz var ki, sizin üçün cəlbedici ola bilər. Ona görə də həmin amillərin bir-biri ilə uzlaşması ikitərəfli
münasibətlərimizin çox yaxşı elementidir. Bizim olduqca güclü siyasi əlaqələrimiz var. Bir-birimizi beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində dəstəkləyirik. Cənubi Koreya hökuməti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüququn normaları və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında həllində ölkəmizi hər
zaman dəstəkləyibdir.
Biz çox qısa müddət ərzində səfirliklərimizi açdıq və hazırda tərəfdaşlığımızın və əməkdaşlığımızın
davam etdirilməsi üçün bütün əsaslar var. Hazırda biz Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, güclü
qeyri-neft sektorunun formalaşmasına, informasiya texnologiyalarının, infrastrukturun və nəqliyyat yollarının
inkişafına, təhsil sahəsinə diqqət yetiririk. Ümid edirik ki, əməkdaşlığımız çox səmərəli ola bilər.
Əlbəttə ki, enerji sektoru gələcək onilliklər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hissəsini təşkil
edəcəkdir. Həyata keçirdiyimiz çoxmilyardlıq layihələr Azərbaycanda iqtisadiyyatın ümumi inkişafına
birmənalı şəkildə təkan verəcəkdir. Biz bu sektorda mühüm tarixi nailiyyət əldə etdik. Azərbaycanın nefti və
qazını Avropa və dünya bazarlarına çıxaran boru kəmərləri artıq mövcuddur. Gələcək illərdə biz dünyada neft
və qaz hasil edən ən mühüm ölkələrdən birinə çevriləcəyik.
Bütün bunlar ölkəmizdə tamamilə yeni vəziyyət yaradır. Biz bu inkişafın bəhrəsini görəcəyik, daha çox
maliyyə vəsaitləri toplayacağıq. Həmin vəsaitləri ölkənin rifahı üçün istifadə etməyi planlaşdırırıq. Onları
iqtisadiyyatın və infrastrukturun müasirləşdirilməsi, o cümlədən qabaqcıl texnologiyaların Azərbaycana
gətirilməsi və nəhayət, güclü iqtisadiyyatın qurulması üçün istifadə edəcəyik. Bunu etməyi çox arzulayırıq.
Cənubi Koreyada isə həmin mühüm xidmətləri göstərə biləcək və yaxşı nüfuza malik olan peşəkar şirkətləriniz
var. Bəlkə, hazırkı qarşılıqlı marağın da səbəbi məhz budur.
Şəxsən mən çox məmnunam ki, Cənubi Koreya şirkətləri Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaqda çox
maraqlıdır. Onlar çox fəaldır. Biz Azərbaycanda nəqliyyat və yol hərəkəti sisteminin idarə edilməsi və tikinti
sahəsində həyata keçiriləcək müxtəlif özəl və hökumət layihələri üzərində artıq işləyirik. Bir sözlə, bütün bunlar
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olduqca qısa müddət ərzində özünü büruzə vermiş əməkdaşlığın çox vacib meyarlarıdır. Mən bir daha bildirmək
istəyirəm ki, müstəqillik qazandıqdan sonra bizim Cənubi Koreya ilə münasibətlərimiz inkişaf etmişdir. Lakin
bu, ötən il Koreya Respublikası Prezidentinin Azərbaycana səfərinə qədər belə fəal olmamışdır.
Hər halda, əməkdaşlığımız üçün yaxşı gündəlik mövcuddur. İmzalanmış sənədlər iqtisadi əməkdaşlığın
bütün aspektlərini əhatə edir. Yaxşı tərəfdaşlıq iradəsi var. Adət-ənənələr və yaşlılara hörmətcil münasibət,
mədəniyyət və tariximizin qorunması baxımından xalqlarımız arasında çox oxşarlıqlar mövcuddur. Bütün
bunlar əməkdaşlığın çox vacib elementləridir. Təbii ki, biznes maraqları əsas yer tutur, lakin insanlar arasında
ünsiyyət də vacibdir.
Azərbaycanın Cənubi Koreyada bu səviyyədə təqdim olunması tərəfdaşlığın yaxşı göstəricisidir.
Əminəm və şübhə etmirəm ki, çox qısa müddət ərzində biz iqtisadi əməkdaşlığımızın praktik nəticələrini
görəcəyik. Bunun üçün bizim arzumuz var. Diqqət mərkəzində olacaq prioritetləri artıq müəyyən etmişik. Bir
neçə layihəyə başlamaqla, digər layihələr də irəli sürüləcəkdir. Ölkələrimiz bir-birinə daha yaxın olacaq və
bizim hamımız bundan bəhrələnəcəyik.
Azərbaycanda olduqca əlverişli sərmayə mühiti var. Biz adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin
həcminə görə regionda aparıcı ölkəyik. Bizim ölkədə xarici sərmayələrin qorunması üçün münasib sistem
qurulubdur. Xarici şirkətlərlə işləməkdə artıq böyük təcrübə qazanmışıq. Misal üçün, enerji sektorunda
dünyanın bütün əsas şirkətləri bizim tərəfdaşlarımızdır. Azərbaycanda biznesin aparılması faydalıdır, çünki
vəziyyəti proqnozlaşdırmaq olar. Siyasi vəziyyət sabitdir. Hökumət yerli sahibkarlığa diqqətlə yanaşır və onu
dəstəkləyir və xarici şirkətlərlə də əməkdaşlığa açıqdır. Ona görə hesab edirəm ki, bizimlə işləyəcək Cənubi
Koreya şirkətləri peşman olmayacaqlar. Mən artıq qeyd etdim ki, çox yaxın vaxtlarda biz əməkdaşlığımızın
praktik nəticələrini görəcəyik.
Çox şadam ki, bugünkü forumda biznes dairələrinin nümayəndələri müxtəlif təklifləri müzakirə edirlər.
Eyni zamanda, bu gün Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və müxtəlif sektorlardakı imkanları nümayiş etdirilmişdir.
Əminəm ki, yaxın zamanlarda hazırkı görüşün yaxşı nəticələrini görəcəyik.
Mən bir daha demək istəyirəm ki, ölkələrimiz arasındakı münasibətlər bizim üçün çox vacibdir və
burada özümüzü çox rahat hiss edirik. Koreya torpağına qədəm qoyduğumuz andan etibarən bizə göstərdiyiniz
səmimi qonaqpərvərliyi duyduq. Biz də Koreya xalqına eyni hisslərlə yanaşırıq.
Mən əməkdaşlığımıza verdiyiniz töhfəyə görə bir daha sizə minnətdaram və hamınıza uğurlar və rifah
arzulayır, bu badəni Koreya xalqının şərəfinə qaldırıram.
Sağ olun.
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SEULDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNƏ KYUNQ HE
UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU ADI VERİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ
NİTQ
Seul şəhəri,
24 aprel 2007-ci il
Hörmətli dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, bu gün mənə sizin tanınmış universitetinizin fəxri doktoru kimi mötəbər adın verilməsinə
görə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu, mənim üçün böyük şərəfdir və əminəm ki, gələcək illər
ərzində mən Cənubi Koreya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinə
verdiyim töhfəni davam etdirəcəyəm. Bir neçə illər bundan əvvəl universitetdə dərs demiş bir şəxs kimi belə
dərəcənin alınması mənim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Artıq qeyd edildiyi kimi, bu gün bizim ölkədə təhsil məsələlərinə olduqca böyük diqqət yetirilir, çünki
təhsil gələcək və tərəqqi deməkdir. Müxtəlif sahələrdə böyük irəliləyişə nail olmuş ölkələr, o cümlədən sizin
ölkəniz təbii sərvətlər sayəsində deyil, - Cənubi Koreyanın da bu cür sərvətləri yoxdur, - məhz insanların biliyi
və təhsili, eləcə də elm və texnologiyalar nəticəsində uğurlu addımlar atmışdır.
Bu gün biz dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinə nəzər yetirsək görərik ki, onların hamısında təhsil ən
prioritet məsələ hesab edilir. Biz eyni işləri Azərbaycanda da görməyə çalışırıq və bunun üçün yaxşı
imkanlarımız var. Bu yaxınlarda biz gənclərin xaricdə təhsil alması üçün xüsusi Prezident proqramını həyata
keçirməyə başlamışıq. Gənc azərbaycanlı tələbələrin sizin Universitetdə təhsil almaq imkanlarını artıq müzakirə
etmişik. Biz təhsil proseslərinə böyük sərmayələri qoymaqda davam edirik. Təkcə son üç il ərzində
Azərbaycanda təqribən 800 yeni məktəb tikilmişdir və bütün yeni məktəblərdə kompyuter sinifləri və internetə
çıxış var.
Bəlkə də bu, sizin üçün o qədər mühüm görünmür, çünki siz bunlarla çoxdan tanışsınız. Lakin
müstəqilliyini cəmi 15 il bundan əvvəl qazanmış və ilk anlardan bir çox siyasi və iqtisadi çətinliklərlə üzləşmiş
bizim ölkə üçün bu, sözün əsl mənasında, böyük nailiyyətdir. Təhsil sahəsinə sərmayənin yatırılması xalqımıza,
onun gələcəyinə və tərəqqisinə sərmayə qoymaq deməkdir.
Bizim xüsusi imkanlarımız var. Artıq qeyd edildiyi kimi indi Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir.
Artıq üçüncü ildir ki, iqtisadiyyatımız dünyada ən yüksək sürətlə inkişaf edir. 2005-ci ildə ÜDM artımı 26 faiz,
2006-cı ildə isə 35 faiz olmuşdur. 2007-ci ilin birinci rübündə iqtisadiyyatımız təqribən 40 faiz artmışdır.
Sənaye istehsalının artımı 40 faiz olmuşdur. Son üç il ərzində 500 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır. Ölkədə
yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə azalmışdır.
Bütün bunlar iqtisadi islahatlar siyasətinin, siyasi sabitliyin və Azərbaycandakı mühitin nəticəsidir.
Lakin Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqil olduqdan sonra vəziyyət çox çətin idi və hətta bizim müstəqil ölkə kimi
yaşamağımız sual altında idi. Ancaq ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkənin gələcəyi üçün qapıları açdı və
iqtisadi islahatlara başladı, siyasi sabitlik yaratdı. Bu gün isə, biz artıq güclü iqtisadi təməli və olduqca gözəl
perspektivləri olan ölkəyik.
Azərbaycanda həyata keçirilən enerji layihələri hazırda bütün regionu əhatə edir və onlar transmilli,
transkontinental layihələrinə çevrilməkdədir. Biz hazırda dünyada mühüm neft və qaz hasilatçısı olmaq
ərəfəsindəyik. Xəzər regionunu Aralıq dənizi və dünya bazarları ilə birləşdirən nadir boru kəmərləri çəkmişik.
Bu, həyatımızın müxtəlif aspektlərinə, yəni təhsil, səhiyyə və sosial problemlərin həlli kimi sahələrə əlavə
sərmayə qoymaq imkanları yaradır.
Sizin nümunəniz, Cənubi Koreyanın nümunəsi bizim üçün çox vacibdir, çünki müstəqil olduqdan sonra
siz də həmin çətinliklərlə üzləşdiniz. Lakin olduqca qısa müddət ərzində, hər hansı təbii sərvət olmadan və
yalnız Koreya xalqının əməyi, biliyi və təhsili sayəsində dünyada aparıcı iqtisadiyyatlardan birinə çevrildiniz.
Bir sözlə, sizin təcrübənizi öyrənməyə imkanlarımız var və ikitərəfli münasibətlərimiz çox müsbət
istiqamətdə inkişaf edir. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda bir siyasi sistemdən digər
sistemə keçid dövrünü başa çatdırmışıq. 70 il ərzində biz Sovet İttifaqının bir hissəsi olmuşuq. Həmin vaxt biz
müstəqil deyildik və fərqli siyasi sistemdə yaşamışıq. Yəni, totalitar siyasi sistemdə yaşamışıq. Lakin hazırda
bazar iqtisadiyyatına və açıq cəmiyyətə keçid artıq başa çatıbdır. Müstəqillikdən 15 il sonra bizim
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iqtisadiyyatımızın, ÜDM-in 80 faizini özəl sektor təşkil edir. Azərbaycanda 15 il bundan əvvəl həmin rəqəm
sıfıra bərabər idi. Hazırda bizim siyasi sistemimiz açıqdır və dünyadakı bütün müsbət təcrübə Azərbaycanda
tətbiq edilir. Bütün bunlar gərgin əməyin nəticəsidir. Bunlar bizim güclü ölkə qurmaq arzumuzdan irəli gəlir.
Azərbaycanın çox zəngin tarixi, mədəniyyəti və ənənələri var. Lakin əsrlər boyu biz müstəqillikdən
məhrum olmuşuq. Ona görə də, indi, müstəqil olduqdan sonra biz güclü dövlət qurmalıyıq. Bütün insanlar üçün
yaxşı həyat tərzini təmin etməliyik. Biz ədalətli cəmiyyət formalaşdırmalıyıq və orada bazar iqtisadiyyatı
prinsipləri qətiyyətli sosial siyasətlə müşayiət olunmalıdır. Biz məhz bunu edirik. Enerji fəaliyyətindən əldə
etdiyimiz vəsaitləri sosial sektora, təhsilin, səhiyyənin, informasiya texnologiyalarının inkişafı və digər sahələrə
sərmayə kimi yatırmağa çalışırıq. Bütün bu sahələrə diqqət yetiririk və gələcək üçün çox yaxşı perspektivlərimiz
var.
Azərbaycanın nəhəng neft və qaz ehtiyatları var və onlar, ən azı, 100 il üçün kifayətdir. Ölkəmizdə bu
yaxınlarda aşkar olunmuş neft və qaz yataqlarında artıq hasilat başlanmışdır. Bu, ən azı, 100 il ərzində öz
tələbatımızı ödəməyə, böyük həcmdə neft və qaz ixrac etməyə imkan yaradacaq ki, bu da dostlarımızın,
tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verəcəkdir.
Mən artıq ikinci gündür ki, sizin gözəl ölkənizdəyəm. Dünən mənim Prezidentlə çox səmərəli və
konstruktiv danışıqlarım olubdur. Biz ikitərəfli münasibətlərimizin bütün aspektlərini əhatə etdik. Müxtəlif
sahələri əks etdirən ondan çox sənəd imzalanmışdır. Bu gün Koreya-Azərbaycan biznes forumu keçirilmişdir və
o da çox uğurlu olmuşdur. Biz olduqca geniş sahələrdə işləyirik. Siyasi əlaqələr, iqtisadi əməkdaşlıq və təbii ki,
Koreya şirkətləri ilə həyata keçirilməsini planlaşdırdığımız konkret layihələr gündəlikdədir. Biz Koreya
şirkətlərinə açığıq və onları sərmayədar və podratçı kimi salamlayırıq. İndi artıq bir neçə konkret layihələr
müzakirə olunur. Əminəm ki, çox qısa müddət ərzində müqavilələr imzalanacaqdır. Danışıqlar və müzakirələr
mərhələsində olan layihələrin dəyəri 1 milyard dollardan yuxarıdır. Bu, yalnız başlanğıcdır, sadəcə, Koreya
Respublikası Prezidentinin ötən il may ayında Azərbaycana səfərindən sonra əldə olunubdur. Biz fəal siyasi və
iqtisadi dialoqa başladıq, çox qısa müddət ərzində, yəni bir ildən az müddətdə prezidentlərin rəsmi səfərlərini
həyata keçirdik. Cənubi Koreyanın Azərbaycandakı və Azərbaycanın Cənubi Koreyadakı səfirlikləri artıq
fəaliyyət göstərir. Biz artıq neft və qaz, enerji, informasiya texnologiyaları, nəqliyyat, tikinti, təhsil, səhiyyə
sektoruna, həyatımızın hər bir aspektinə aid konkret layihələri müzakirə edirik. Əlbəttə ki, bu,
münasibətlərimizin ciddiliyinin aydın göstəricisidir. Sizin ölkə ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsində çox
maraqlıyıq. Biz güclü tərəfdaşlığın qurulmasını və bundan qarşılıqlı surətdə bəhrələnməyi arzulayırıq.
Artıq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir. İqtisadi artım çox sürətlidir. Siyasi
vəziyyət çox sabitdir və proqnozlaşdırıla bilər. Bu, həm də bizim uğur səbəblərindən biridir, çünki xalq bizə
etimad göstərir. Xarici şirkətlər ölkəmizdə özlərini rahat hiss edir. Onlar bilir ki, vəziyyəti proqnozlaşdırmaq
olar və uzun illər, onilliklər ərzində Azərbaycanda işləyəcəklər. Hazırda biz neft əməliyyatlarından böyük
maliyyə resurslarını formalaşdırırıq. Bir neçə infrastruktur layihəsini həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Cənubi
Koreya şirkətlərini həmin layihələrdə iştirak etməyə və bizimlə işləməyə dəvət edirik.
Regiondakı ümumi vəziyyət regional təhlükəsizlik və sabitliklə bağlıdır. Bizim qonşularımız var və
çalışmalıyıq ki, regional təhlükəsizliyə töhfə verək. Çünki təkcə öz ölkənin daxilində təhlükəsiz və
proqnozlaşdırılan vəziyyətin olması kifayət deyildir. Eyni zamanda, qonşu ölkələrdə də sabitlik olması vacibdir.
Ən böyük problemimiz Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistanın davam edən işğalı altında
olmasıdır. On ildən çoxdur ki, həmin işğal davam edir. Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı aparılmış
etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycan
torpaqlarından çıxarılmasını tələb edən 4 qətnaməni qəbul edib, lakin onlar yerinə yetirilməyibdir. Bizim
fikrimizcə, bu məsələnin yeganə həll yolu hüquqi formata əsaslanmalıdır. Bu baxımdan onu yalnız beynəlxalq
hüququn normaları və prinsipləri əsasında həll edə bilərik. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın bütün beynəlxalq
ictimaiyyət və BMT tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Ermənistanın işğalçı qüvvələri
torpaqlarımızdan dərhal çıxarılmalıdır və bizim qaçqın və köçkünlərimizə öz yurd-yuvalarına qayıtmaq imkanı
verilməlidir. Dağlıq Qarabağın gələcəyi üçün biz müxtəlif ölkələrdə, Avropa ölkələrində mövcud olan
muxtariyyət variantlarından istifadə edə bilərik. Bu, məsələnin yeganə həll yoludur. Azərbaycan Dağlıq
Qarabağın müstəqilliyinə heç vaxt razılıq verməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpağıdır və
həmin ərazi üzərində suverenliyimiz bərpa olunacaqdır. Bunu etmək üçün biz beynəlxalq vasitəçilərlə işləyirik.
Biz danışıqlar prosesindəyik, lakin eyni zamanda, bu məsələni güclənməyimiz vasitəsilə həll etmək istəyirik.
Ona görə, biz müasir infrastruktura çox sərmayələr qoyuruq. Öz iqtisadiyyatımızı, ordumuzu
gücləndiririk və büdcəmizi artırırıq. Güclü olduğumuz təqdirdə, istənilən məsələni həll edə, təcavüzün və
ədalətsizliyin nəticələrini aradan qaldıra bilərik. Əfsuslar olsun ki, bəzən beynəlxalq ictimaiyyət bu həll
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edilməmiş məsələyə göz yumur. Ona görə, bu məsələni özümüz həll etmək üçün biz güclü olmalıyıq. Bu, bizim
ölkəmizin üzləşdiyi əsas maneə və problemdir. Lakin əminəm ki, biz onu həll edəcəyik və Azərbaycanın
suverenliyi və ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Beynəlxalq səviyyədə çox fəal işimizi davam etdirəcəyik.
İqtisadi islahatlar siyasətini davam etdirəcək, tərəfdaşlarımız və dostlarımızla çox fəal işləyəcəyik. İnanıram ki,
çox qısa müddət ərzində biz güclü Azərbaycan qurmağa nail olacağıq.
Mən bir daha Cənubi Koreyanın təcrübəsinə istinad etmək istəyirəm. Ölkəniz olduqca qısa müddət
ərzində çox böyük uğurlar qazanmışdır. 1945-ci ildə müstəqillik əldə edildikdən sonra sizin çətin anlarınız olub
və yalnız 1960-cı illərdən etibarən iqtisadiyyatınızı sürətlə inkişaf etdirməyə başladınız. Tarixən çox qısa
müddət ərzində siz bu gün dünyada aparıcı iqtisadiyyatlardan biri sayılan iqtisadiyyatınızı qurdunuz. Bu, yaxşı
nümunədir və biz hər zaman müsbət nümunəni götürməyə çalışırıq. Ona görə də sizin təcrübənizi öyrənmək
bizim üçün çox vacibdir.
Xalqlarımız da bir-birinə bağlıdır, çünki onların arasında bir çox oxşarlıqlar var. Hər ikimiz öz
tariximizə çox sadiqik, zəngin mədəniyyətimiz var. Milli adət-ənənələrimizə çox diqqətliyik. Yaşlı nəslə böyük
hörmətlə yanaşırıq. Hər iki xalq üçün ailə dəyərləri çox vacibdir. Ölkələrimiz diqqəti öz işlərinə yönəldir və
digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmır. Bütün bunlar xalqlarımız arasında daha yaxşı anlaşmanı yaradan vacib
elementlərdir. Bu, təbii ki, ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün də vacibdir. İkitərəfli əlaqələr, sadəcə,
prezidentlər, nazirlər və ya biznes adamları arasında təmaslarla kifayətlənmir. İnsanlar arasında əlaqələr də
vacibdir. İnsanlar bir-birini daha yaxşı tanımağa başlayanda, əminəm ki, çox qısa müddət ərzində bizim
tərəfdaşlığımız və əməkdaşlığımız çox geniş olacaqdır. Biz indi yalnız başlanğıc mərhələsindəyik. Bu gün biz
əməkdaşlıq sahələrini müəyyən etdik. Ümumiyyətlə, ötən il və bu dəfə həyatımızın bütün aspektlərini əhatə
edən 15 sənəd imzalamışıq və artıq praktik işlərə başlayırıq. Heç bir şübhə yoxdur ki, bu cür güclü qarşılıqlı
marağın sayəsində biz qısa müddət ərzində inkişafın şahidi olacağıq və qarşılıqlı uğurları görəcəyik.
Göstərdiyiniz diqqətə görə mən bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Universitetinizin bu
yüksək, fəxri doktoru adının verilməsinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, gələcəkdə ölkələrimiz və
xalqlarımız arasındakı əlaqələr dövlətlərimizin rifahı naminə uğurla inkişaf edəcəkdir.
Çox sağ olun.
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KOREYANIN PUSAN ŞƏHƏRİNİN MERİ HU NAM ÇAKIN ADINDAN
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ ZİYAFƏTDƏ
ÇIXIŞ
Pusan şəhəri,
24 aprel 2007-ci il
Hörmətli cənab mer!
Hörmətli merin xanımı!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Mənim ölkənizə səfərim başa çatır. Dünən və bu gün mən olduqca fəal görüşlər keçirdim və danışıqlar
apardım, vacib tədbirlərdə iştirak etdim.
Bizim Prezidentlə çox səmərəli danışıqlarımız oldu, bir çox sənədlər imzalanmışdır. Bu, bizim güclü
ikitərəfli əməkdaşlığımız üçün olduqca yaxşı başlanğıcdır. Ötən ilin may ayında Koreya Respublikasının
Prezidenti Azərbaycana səfər etdikdən sonra biz, bəlkə də təsəvvür etmirdik ki, münasibətlərimiz bu qədər
sürətlə inkişaf etsin. Lakin hazırda biz olduqca möhkəm siyasi münasibətlərin şahidiyik. İqtisadi əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə çox ciddi maraq var. Eyni zamanda, özəl sektor səviyyəsində birgə layihələr üzrə işləmək
arzusu var. Siyasi və hökumət səviyyəsində qəbul olunmuş qərarlardan asılı olmayaraq, əgər biznes dairələrinin
birgə əməkdaşlığa maraqları olmasa, onda onları heç kim məcbur edə bilməz.
Bizim aramızda güclü siyasi münasibətlər var və hər iki prezidentin səfərləri bunun bariz nümunəsidir.
Bir ildən az müddət ərzində Cənubi Koreyanın Azərbaycanda və Azərbaycanın Cənubi Koreyada səfirliyi
açılmışdır və onlar hazırda fəaliyyət göstərir. Həmin müddət ərzində iki ölkə arasında rəsmi hökumət
nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri olmuşdur.
Konkret layihələrə dair bir çox anlaşma memorandumları imzalanmışdır. Onlar enerji, neft və qaz,
nəqliyyat, tikinti və digər sahələri əhatə edir.
Eyni zamanda, biz bu gün Koreya-Azərbaycan biznes forumunu keçirdik. Həmin tədbir zamanı iki
tərəfin işgüzar dairələri bir yerə toplaşmış, birgə işləməyə marağını ifadə etmişlər. Şirkətlər arasında bir neçə
saziş və müqavilələr imzalanmışdır. Siyasi, iqtisadi və biznes amillərinin bir-biri ilə uzlaşması gələcəkdə uğurlu
əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmindir.
Sabah Pusan şəhərində nümayəndə heyətimiz Azərbaycanda həyata keçirilməsini planlaşdırdığımız
layihələrin burada artıq yerinə yetirildiyini görəcəkdir. Yəni, dəniz limanlarının tikintisi və gəmiqayırma
sahələri nəzərdə tutulur. Bütün bunlar münasibətlərin ciddiliyini, işbirliyinin aparılmasına olan böyük marağı və
yaxın vaxtlarda həyata keçirilməsinə başlaya biləcəyimiz konkret layihələrin mümkünlüyünü nümayiş etdirir.
Yekun olaraq demək istəyirəm ki, gözəl ölkənizə səfər etməkdən çox şadam. Seulda və burada, Pusanda
biz olduqca səmimi qonaqpərvərliyi hiss etdik və ümidvarıq ki, səmərəli əməkdaşlığımız möhkəmlənəcək və
davam etdiriləcəkdir.
Çox sağ olun.

80

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

BAKIDA DAĞISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ MUXU ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL OLUNMUŞ ZİYAFƏTDƏ
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
30 aprel 2007-ci il
Əziz Muxu Gimbatoviç!
Əziz qonaqlar!
Sizi Azərbaycanda, Sizin üçün doğma dövlətdə ürəkdən salamlamağıma və Sizə, bütün qardaş Dağıstan
xalqına böyük uğurlar, firavanlıq, xoşbəxtlik, inkişaf arzulamağıma şadam. Bu gün biz birlikdə çox yaxşı vaxt
keçirdik, bizi birləşdirən bütün məsələləri - tarixi, siyasi, iqtisadi, ictimai-humanitar məsələləri müzakirə etdik.
Bütün istiqamətlərdə yanaşmamız eynidir ki, bu da münasibətlərimizin inkişafı, daha sıx inteqrasiya, qarşılıqlı
surətdə faydalı əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət üçün zəmin yaradır. Bütün bunlar xalqlarımızın qardaşlığının
möhkəm bünövrəsinə, ümumi tarix və mədəniyyətə, ənənələrə əsaslanır və əlbəttə ki, əməkdaşlığımız üçün
əlavə şərait yaradır. Sirr deyil ki, Rusiyanın bütün respublikaları və regionları arasında bizə ən yaxını, bizim
üçün ən əzizi, ən sevimlisi Dağıstan Respublikasıdır. Biz onun uğurlarını gördükdə, quruculuq işləri getdiyini,
vəziyyətin normallaşdığını, sabit vəziyyət yarandığını və insanların daha yaxşı yaşamağa başladığını gördükdə
çox sevinirik. Bax, biz belə hisslərlə yaşayırıq. Yəqin ki, Siz və bütün nümayəndə heyətiniz də Azərbaycanda
olduğunuz vaxtda bunu hiss etdiniz. Eyni halı dağıstanlıların bizə münasibətində də görürük və əlbəttə, bu da
bizi sevindirir. Mən bu badəni Sizin sağlığınıza qaldırmaq, Sizə öhdəsindən çox uğurla gəldiyiniz, - biz bunu
görürük, bunu Rusiya rəhbərliyi də görür, - çətin işdə böyük nailiyyətlər arzulamaq, bütün Dağıstan xalqına
tərəqqi və firavanlıq diləmək istəyirəm. Sizin sağlığınıza!
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BAKIDA AZƏRBAYCAN-BELARUS SƏNƏDLƏRİNİN
İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
2 may 2007-ci il
Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Prezident başda olmaqla Azərbaycana rəsmi səfər edən Belarus Respublikasının nümayəndə heyətini bir
daha ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Bu gün biz bir çox sənədlər imzaladıq, onlar əməkdaşlığımızın inkişafı
üçün yaxşı əsasdır. Əminəm ki, bu sənədlərdə nəzərdə tutulanların praktik həyatda yerinə yetirilməsi
ölkələrimiz arasında çox fəal, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa gətirib çıxaracaqdır.
Bu gün biz keçən ilin payızında mənim Belarusa rəsmi səfərim zamanı prezidentlər səviyyəsində
nəzərdə tutduğumuz real, praktik işlərin ilk konturlarını görürük. O vaxt biz əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini
müəyyən etdik və fərəhli haldır ki, qısa müddətdə, yarım ildən bir qədər çox vaxt keçəndən sonra biz artıq əldə
edilmiş razılaşmaların konkret nəticələrini görürük.
Artıq bu gün Azərbaycanda Belarus müəssisələrinin məhsulu istehsal olunur. Energetika, neft-qaz
əməliyyatları, maşınqayırma, müdafiə sənayesi sahəsində fəal əməkdaşlığın konturları müəyyən edilir.
Humanitar sahədə, hərbi-texniki sahədə əməkdaşlıq fəal gedir. Yəni, prezidentlərin müəyyən etdikləri çox qısa
müddətdə yerinə yetirilir və bu, ölkələrimizin ikitərəfli əlaqələrə olduqca ciddi yanaşdığına sübutdur.
Biz bu əlaqələri tərəfdaşlığımız üçün çox mühüm hesab edirik. Belarus Prezidentinin və belə geniş
tərkibli nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri bu məsələlərə ölkələrimizin və rəhbərliyin necə əhəmiyyət
verdiyini göstərir.
Bu gün biz ikitərəfli əməkdaşlıqla, siyasi qarşılıqlı münasibətlərlə, regional əməkdaşlıqla, iqtisadi
əlaqələrlə bağlı məsələlərin çox geniş dairəsini müzakirə etdik. Əminik ki, müəyyən edəcəyimiz və nəzərdə
tutacağımız məsələlərin hamısı yerinə yetiriləcəkdir. Artıq qısa müddətdə Belarusun Azərbaycanda,
Azərbaycanın Belarusda səfirlikləri fəaliyyətə başlamışdır. Biz Minsk ilə Bakı arasında aviareyslər açılması
haqqında razılığa gəldik və bu reyslər artıq həyata keçirilir. Az vaxtda Gəncə şəhərində traktorların və yük
avtomobillərinin istehsalı təşkil edilmişdir. Bütün bunlar göstərir ki, götürdüyümüz sürət, həqiqətən, tarixi
sürətdir. Heç bir ölkə ilə bizim qəbul etdiyimiz qərarların belə tez yerinə yetirilməsi müşahidə olunmayıbdır.
Yenə də demək istəyirəm ki, bu, bir tərəfdən, qəbul olunmuş qərarlara ciddi yanaşdığımızı, digər tərəfdən,
qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa böyük maraq göstərildiyini sübut edir. Əminəm ki, bu səfər və imzalanmış
sazişlərdə nəzərdə tutulanların yerinə yetirilməsi nəticəsində ölkələrimizin qarşılıqlı əlaqələri daha sıx olacaqdır.
İqtisadiyyatlarımız bir-birini tamamlayır. Biz ciddi tərəfdaşlıq səviyyəsinə çıxırıq və buna çox şadıq.
Bir daha bütün nümayəndə heyətini salamlamaq, dəvətimi qəbul edib Azərbaycana gəldiyinə görə
Belarus Prezidenti Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenkoya təşəkkür etmək istərdim. Gələcəkdə də fəal
əməkdaşlığa ümid bəsləyirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
***
Sonra Prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Hörmətli İlham Heydər oğlu, lütfən söyləyin, yanacaq-energetika kompleksində əməkdaşlığa
dair Belarus Prezidenti ilə razılaşmanız oldumu? Əgər oldusa, onda bu istiqamətdə hansı perspektivlər
var?
İLHAM ƏLİYEV: Bu istiqamətdə müvafiq qurumlarımız fəal işləyirlər. Ötən ilin oktyabrında mənim
Belarusa səfərim zamanı onlara tapşırıqlar verilmişdi və o vaxtdan bəri bu mövzuda bir neçə mərhələdə
məsləhətləşmələr aparılmışdır. Bizim tərəfimizdən və Belarus rəhbərliyi tərəfindən bu məsələyə ümumi
yanaşma var. Biz bu istiqamətdə səmərəli əməkdaşlıq etmək istəyirik. Azərbaycan iri neft və qaz hasilatçısı olan
ölkəyə çevrilir. Bu il neft hasilatının həcmi 43 milyon ton, gələn il 50 milyondan çox olacaqdır. Qaz hasilatı da
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yüksək sürətlə gedir və dediyim kimi, yaxın vaxtlarda Azərbaycan iri karbohidrogen ixracçısına çevriləcəkdir.
Ona görə də biz nəqlin şaxələndirilməsi sahəsində əməkdaşlığa həmişə təbii ehtiyatlarımızdan daha səmərəli
istifadə imkanları kimi baxmışıq.
Hazırda Azərbaycan nefti Avropa və dünya bazarlarına üç boru kəməri ilə daşınır. Neftin Avropaya
Odessa-Brodı marşrutu ilə nəqlinin perspektivləri müzakirə olunur. Bildiyiniz kimi, biz bu layihəni siyasi
baxımdan dəstəkləmişik və hazırda kommersiya xarakterli məsələlərin müzakirəsi gedir.
Ölkələrimiz arasında energetika sahəsində, yəni neft-qaz əməliyyatları sahəsində əməkdaşlıq haqqında
Azərbaycanda siyasi qərarlar qəbul edilmişdir. Hazırda söz müvafiq qurumların mütəxəssislərinindir, onlar
iqtisadi göstəriciləri, mümkün layihələrin kommersiya tərəfini hesablamalıdırlar. Əgər bu, iqtisadi baxımdan
qarşılıqlı surətdə faydalı olsa, şübhəsiz ki, biz bu istiqamətdə fəal işə başlayacağıq.
Onu da bilirik ki, Belarus şirkətləri Azərbaycanın neft yataqlarına maraq göstərir. Biz onların marağını
alqışlayırıq. Bilirəm ki, hazırda Belarus şirkətlərinin Azərbaycanın neft layihələrində iştirakı ilə bağlı müvafiq
qurumlarımız səviyyəsində məsləhətləşmələr aparılır. Biz öz tərəfimizdən bu məsələni tamamilə dəstəkləyirik
və əminəm ki, o, danışıqlar çərçivəsində öz həllini tapa bilər.
Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, artıq iqtisadiyyatın bir neçə sektorunu əhatə edən
əməkdaşlığımıza olduqca hərtərəfli, çoxplanlı əməkdaşlıq kimi baxırıq. Yəqin ki, iqtisadiyyatın hələlik maraq
dairəmizə düşməyən sektorları da gələcəkdə əhatə olunacaqdır. Buna ölkələrimizin rəhbərliklərinin böyük
marağı, siyasi iradəsi və müvafiq qurumların birgə işləmək arzusu var. Ona görə də əminəm ki, iqtisadiyyat və
energetika istiqamətlərində əməkdaşlığımız çox fəal və qarşılıqlı surətdə faydalı olacaqdır.
- Mənim sualım Belarus Respublikasının Prezidentinədir. Cənab Prezident, Sizin dediyiniz kimi,
ölkələrimiz arasında münasibətlər müxtəlif istiqamətlərdə, xüsusilə, iqtisadi sahədə uğurla inkişaf edir.
Ölkələrimiz arasında humanitar və mədəni əlaqələrin bundan sonra da genişləndirilməsi üçün hansı
addımlar atıla bilər?
ALEKSANDR LUKAŞENKO: Zənnimcə, əməkdaşlığın bu sahəsində ümumiyyətlə heç bir
problemimiz yoxdur. Mədəni mübadilələrə, dövlətlər arasında mədəniyyət sahəsində ənənəvi əməkdaşlığa
gəldikdə isə, münasibətlərimizi heç zaman kəsməmişik. Əgər kütləvi informasiya vasitələrimiz burada və
Belarusda xalqlarımız haqqında, - mənim Azərbaycana səfərim çərçivəsində olduğu kimi, - lazımınca söhbət
açsalar, onda ümumiyyətlə heç bir problem olmayacaqdır. Zənnimcə, belaruslar səfərim ərəfəsindəki son
həftədə KİV-lərdən Azərbaycan haqqında bütün əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox məlumat almışlar. Bu,
yəqin ki, jurnalistlərimizi - televiziya şirkətlərini, yazarları dövlət səviyyəsində qəbul etməyiniz sayəsində
mümkün olmuşdur və onlar da sizin haqqınızda çox geniş məlumat vermişlər. Adamlarımız hiss etmişlər ki,
xalqlarımız arasında əlaqə heç vaxt qırılmamışdır və bizi burada gözləyirlər. Bu isə əsas məsələdir və çox
vacibdir. Zənnimcə, Azərbaycanda da münasibətlərimizi elə belə başa düşürlər.
Mədəniyyət sahəsinə gəldikdə isə, burada heç bir problem yoxdur. Humanitar əməkdaşlığın digər
istiqamətlərində - elm, səhiyyə, təhsil sahələrində də problemlər yoxdur. Bir daha vurğulayıram ki, zəngin
olduğumuz, fəxr edə bildiyimiz, sərvətimiz hesab etdiyimiz nə varsa, hamısını həm də Azərbaycanın sərvəti
saya bilərsiniz. Yəqin ki, mədəni-humanitar sahə əməkdaşlığın ən asan sahəsidir. Biz həmişə düşünmüşük ki,
iqtisadi əməkdaşlıq daha çətin olacaq və əslində də belədir. Lakin burada da yolu çox sürətlə qət etdik. Ona görə
də mədəni və humanitar sahədə problem olmayacaq, üstəlik sabah Heydər Əliyev Fonduna gedəndə və
Azərbaycanda Belarus sərgisinin açılışında da bu barədə danışacağıq. Qoy bu, əməkdaşlığımızın davamı olsun.
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BAKIDA BELARUS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ALEKSANDR LUKAŞENKONUN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
2 may 2007-ci il
Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç!
Hörmətli qonaqlar!
İcazə verin, sizi Azərbaycan torpağında bir daha səmimi qəlbdən salamlayım və aparılmış danışıqlardan
dərin məmnunluğumu bildirim. Aleksandr Qriqoryeviçlə görüşümüzdə bizi maraqlandıran bütün məsələlər siyasi qarşılıqlı əlaqələr, iqtisadi əməkdaşlıq, energetika, neft-qaz əməliyyatları sahəsində əməkdaşlıq,
humanitar, hərbi-texniki əməkdaşlıq, yəni, son vaxtlar aşkar tərəqqi olan bütün istiqamətlər barədə çox geniş
fikir mübadiləsi aparıldı.
Çox qısa müddətdə münasibətlərimizin tamamilə yeni səviyyəyə çıxması bizi olduqca sevindirir. Bu,
çox etibarlı, çox güclü qarşılıqlı əlaqələr, tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq səviyyəsidir. Biz belə əməkdaşlıq üçün zəruri
olan hər şeyi qısa müddətdə təmin etdik. Bu gün biz bu barədə danışdıq, çox az vaxt ərzində Azərbaycanın
Belarusda və Belarusun Azərbaycanda səfirlikləri açıldı. Ötən ilin oktyabrında biz Minskdə həmçinin razılığa
gəldik və demək olar, dərhal sonra Bakı-Minsk aviareysi açıldı. Artıq bunun özü də fəal iqtisadi əməkdaşlığın
mühüm elementidir. Razılaşmalardan yarım il sonra Azərbaycanda, Azərbaycan müəssisələrində Belarus
zavodlarının məhsulu buraxılır, əmtəə dövriyyəsinin artırılmasına dair çox fəal dialoq gedir. Bütün bunlar
praktik işlərin, ölkələrimizin rəhbərliyinin siyasi iradəsinin və əlbəttə ki, bu layihələrin tapşırıq verilmiş
əlaqədar qurumlar, təşkilatlar tərəfindən fəal həyata keçirilməsinin nəticəsidir.
Belarus Prezidentinin Azərbaycana bugünkü səfəri də münasibətlərimizin inkişafında mühüm
mərhələdir. Müstəqillik illəri ərzində ölkələrimiz dövlətin inkişafı, müstəqilliyin möhkəmlənməsi, iqtisadi
potensialın möhkəmlənməsi üçün çox böyük yol keçmişdir. Müstəqil ölkələr kimi, Belarus və Azərbaycan bu
gün də tərəqqi və inkişaf yolu ilə inamla irəliləyir. Biz sizin uğurlarınıza, nailiyyətlərinizə, ölkənizin dönmədən
inkişafını və əhalinin firavanlığını təmin edən hər şeyə sevinirik. Eyni hal Azərbaycanda da baş verir. 1990-cı
illərin ortalarının çox ağır böhranından çıxan iqtisadiyyatımız indi olduqca dinamik inkişaf edir. Son üç ildə
iqtisadiyyatın artım sürətinə görə Azərbaycan dünyada inamla birinci yerdə gedir. İqtisadi artımımız 2005-ci
ildə 26 faiz, 2006-cı ildə 35 faiz, 2007-ci ilin birinci rübündə isə 40 faiz olmuşdur. Bütün bunlar Azərbaycanın
potensialının artdığını, iri regional layihələri, sərmayə layihələrini həyata keçirmək imkanlarını göstərir. Biz
eyni halı Belarusda da müşahidə edirik.
Keçən ilin oktyabrında ölkənizə ilk rəsmi səfərim zamanı dövlətinizin inkişafını özüm əyani surətdə
yəqin etdim. Mən sənaye müəssisələrinə də getdim, şəhərlə tanış oldum və hər yerdə qayda-qanun, təmizlik,
qaydaya salınmış istehsal, sahmanlı məişət və yüksək mədəniyyət gördüm.
Odur ki, əgər nailiyyətlərdən danışsaq, onda haqlı olaraq fəxr edə bilərik ki, Azərbaycan və Belarus
müstəqil dövlətlər kimi formalaşmışlar. Qarşıda hələ çox problemlər var. Biz bir çox sosial problemləri insanların həyat şəraitinin yaxşılaşması, rifahının yüksəlməsi ilə bağlı problemləri həll etməliyik. Lakin artıq
bugünkü nailiyyətlər inamla deməyə imkan verir ki, biz qarşımızda duran bütün problemləri həll edəcəyik.
Azərbaycan böyük həcmdə neft və qaz hasil edən ölkəyə çevrilir, neft hasilatının səviyyəsi sürətlə artır.
Neft hasilatı bu il 43 milyon tona çatacaq, gələcəkdə 50-60 milyon tonadək artıracağıq, qaz hasilatını da
artıracağıq. Bizim çox böyük yataqlarımız var, indi onların işlənilməsinə başlamışıq. Bu yataqlar Azərbaycanın,
dostlarımızın və tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyini azı yüz il təmin edəcəkdir. Ona görə də əməkdaşlığın
mümkün istiqamətlərini təhlil edərək, belə qənaətə gəlmişik ki, iqtisadiyyatın diqqətimizin mərkəzində olan,
əslində, bütün istiqamətləri və sektorları ikitərəfli əlaqələr, ikitərəfli əməkdaşlıq üçün hazır və açıqdır.
Ölkəmizdə fəal iqtisadi islahatlarla yanaşı, güclü sosial siyasət də aparılır. Bununla da biz keçid dövrü
islahatlarının ağırlığını azaltmağa çalışırıq və xalqın həyat və rifah səviyyəsinin yüksəlməsi üçün gələcəkdə
bütün tədbirləri görəcəyik.
Nailiyyətlərlə yanaşı, problemlərimiz də var və onlardan ən başlıcası erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin işğalının davam etməsidir. Dağlıq Qarabağda başlanmış separatizm
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə gətirib çıxardı, etnik təmizləmə siyasəti aparıldı, bu siyasət
nəticəsində bir milyon azərbaycanlı öz torpağında qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi. Ərazimizin 20 faizi bu
gün də işğal altındadır. Bu, ölkəmiz üçün, regionumuz üçün ən böyük problemdir və ümumən, regionun gələcək
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sabit inkişafı üçün ən böyük təhlükədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan silahlı qüvvələrinin
ərazimizdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə, digər çox nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların müvafiq qətnamələr qəbul etməsinə baxmayaraq, münaqişə indiyədək həll olunmayıbdır. Bizim
mövqeyimiz son dərəcə sadə və ədalətlidir, beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına əsaslanır. Hər bir
münaqişə kimlərinsə istəklərinin, arzularının və xam xəyallarının baş tutması üçün deyil, məhz mövcud hüquq
normaları çərçivəsində həll edilməlidir. Beləliklə, hazırda erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan bütün
yeddi rayon azad edilməli, qaçqınlar və məcburi köçkünlər öz tarixi yaşayış yerlərinə qayıtmalıdırlar. Eyni
zamanda, Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədi daxilində yaşamış on minlərlə azərbaycanlı öz tarixi torpağına Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdır. Bundan sonra Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağın statusu danışıqlar yolu
ilə müəyyən edilə bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bütün dünya, beynəlxalq təşkilatlar, BMT tanımışdır
və buna görə də münaqişənin istənilən həlli yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində
mümkündür.
Azərbaycan ya bu gün, ya sabah və ya 10 ildən sonra, yaxud da 100 ildən sonra Dağlıq Qarabağın
Azərbaycandan ayrılmasını nəzərdə tutan həll variantı ilə heç zaman razılaşmayacaqdır. Bizim mövqeyimiz bu
münaqişənin həlli ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlara, təşkilatlara yaxşı məlumdur və onlar tərəfindən
dəstəklənir.
Mən bu barədə ona görə danışıram ki, baş verənləri sizə aydın izah edim, çünki, təəssüflər olsun, bəzən
siyasi maraqların, xaricdə müəyyən lobbi təşkilatlarının fəaliyyətinin xeyrinə tarix təhrif olunur. Lakin tarix
olduğu kimi qalır. O, aydın şəkildə göstərir ki, indiki halda biz təcavüzə məruz qalmışıq və işğalçı qüvvələrin
ərazimizdən dərhal çıxarılmasını tələb etməyə tam haqqımız var. İndi seçimi Ermənistan etməlidir: o, ya
getdikcə qüdrətlənən Azərbaycan tərəfindən ədalətli qisas qorxusu altında yaşamalı, yaxud da regionda öz
qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamalıdır.
Əziz dostlar, mən bu gün bir daha sizi salamlamaq istəyirəm. Biz Aleksandr Qriqoryeviçin ölkəmizə
səfərinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Bizim çox mehriban şəxsi münasibətlərimiz var ki, bu da dövlətlər
arasında münasibətlər üçün çox vacibdir. Aleksandr Qriqoryeviç, bu gün Siz Azərbaycana çox böyük
nümayəndə heyəti ilə gəlmisiniz. Bunun özü də ikitərəfli münasibətlərimizə Sizin necə böyük əhəmiyyət
verdiyinizi göstərir. Mən əminəm ki, bu gün hər iki tərəfdən danışıqlarda iştirak edən nümayəndə heyətinin
üzvləri də öz səviyyələrində bizdən nümunə götürəcək və bizim kimi, onlar da dostluq və əməkdaşlıq edəcəklər.
Mən bu badəni Belarus Prezidenti Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenkonun sağlığına və bütün Belarus
xalqının tərəqqisi şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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QAHİRƏDƏ AZƏRBAYCAN SƏFİRLİYİNİN YENİ BİNASININ
AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
Qahirə şəhəri,
6 may 2007-ci il
Hörmətli cənab Baş nazir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Mən Azərbaycan səfirliyini Qahirənin ən gözəl yerlərindən birində yerləşən yeni binasının açılışı ilə
əlaqədar təbrik etmək istəyirəm. Səfirliyimiz Misirdə illərdən bəri fəaliyyət göstəribdir. Müstəqilliyimizi əldə
etdikdən sonra Misir Azərbaycanın öz səfirliyini açmaq üçün seçdiyi ilk ölkələrdən biri olmuşdur. Bu, ikitərəfli
münasibətlərimizə verdiyimiz əhəmiyyəti nümayiş etdirir. Müstəqillik qazandığımız vaxtdan etibarən
əlaqələrimiz çox uğurla inkişaf etmişdir.
Lakin uzun illər ərzində səfirlik şəhərin müxtəlif yerlərində binaları icarəyə götürməli olurdu. Bu gün
isə gözəl bir yerdə və möhtəşəm binada biz səfirliyimizin təzə iş yerinin açılışını qeyd edirik. Əminəm ki,
səfirliyin işçiləri, diplomatlar ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün
əllərindən gələni edəcəklər.
Əlaqələrimizin uzun tarixi var. Xalqlarımız əsrlər boyu əməkdaşlıq etmişlər. Lakin yalnız
müstəqillikdən sonra Azərbaycan beynəlxalq birliyin üzvünə çevrildi və biz aramızda ikitərəfli münasibətlər
qurmağa başladıq.
Bu günə qədər bizim çox yaxşı nailiyyətlərimiz, çox möhkəm siyasi dialoqumuz, güclü iqtisadi inkişaf
üçün yaxşı perspektivlərimiz və humanitar sahədə əməkdaşlıq imkanlarımız olubdur.
Mənim indiki səfərim Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Misirə ilk rəsmi səfəridir. Bu gün səhər
Misir Prezidenti ilə keçirdiyim görüş və apardığım müzakirələr ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin və
regional işlərdə mövqelərin yaxın olduğunu bir daha sübuta yetirdi. Biz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində çox
uğurla əməkdaşlıq edirik. Əminəm ki, bu səfər münasibətlərimizin inkişafında yeni səhifə açacaqdır.
Eyni zamanda, Sizə məlumat vermək istəyirəm ki, mən cənab Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə
dəvət etmişəm. Bu fürsətdən istifadə edərək, cənab Baş naziri də ölkəmizə dəvət edirəm ki, ikitərəfli
dialoqumuzu davam etdirək.
Cənab Baş nazir iqtisadi əlaqələrimizin genişləndirilməsinin vacibliyi haqqında danışdı. Hesab edirəm
ki, hazırda bunu etmək üçün çox yaxşı imkanlar və potensial var. Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edən
ölkədir. Artıq üçüncü ildir ki, ölkəmiz nəinki regionda, o cümlədən bütün dünyada ümumi daxili məhsulun
artımına görə birinci yeri tutur. Bu göstərici 2005-ci ildə 26 faiz, 2006-cı ildə 35 faiz olmuşdur. 2007-ci ilin
birinci rübündə isə, ümumi daxili məhsulun artımı 40 faizdir. Bu, bizim imkanlarımızı artırır.
Ölkəmiz böyük həcmdə karbohidrogenlər ixrac edən ölkəyə çevrilir. Biz iqtisadi əməkdaşlığımızı
genişləndirmək arzusundayıq. Misir şirkətlərini ölkəmizdə sərmayədarlar, xidmət şirkətləri kimi alqışlayacağıq.
İşgüzar dairələrimizə məsləhət verəcəyik ki, sizin ölkə ilə iqtisadi əməkdaşlıqda daha fəal olsunlar, çünki
potensial böyükdür. Biznesi birgə aparmaq üçün qarşılıqlı arzu çox möhkəm siyasi əlaqələrə, ümumi tariximizə,
birgə dəyərlərimizə və ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırkı səviyyəsinə əsaslanır.
Əminəm ki, əgər biz iqtisadi əməkdaşlığımızın praktik elementlərinə diqqət yetirsək, çox yaxın
zamanlarda bunun nəticələrini görəcəyik. Sabah cənab Baş nazirlə görüşümüz olacaq və biz iqtisadi
əməkdaşlığımızın praktik elementlərini müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda, əməkdaşlığımızın, demək olar ki,
bütün aspektlərini əhatə edəcək çox mühüm sənədlər imzalanacaqdır. Bu, gələcək əməkdaşlığın hüquqi
çərçivəsi olacaq və əminəm ki, həmin addımlar yaxın gələcəkdə çox praktik nəticələrini verəcəkdir.
Mən, eyni zamanda, bu fürsətdən istifadə edərək, səfərimizin ilk dəqiqələrindən duyduğumuz
qonaqpərvərliyə görə ölkə rəhbərliyinə və bütün Misir xalqına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz ümid
edirik ki, Sizi Azərbaycanda qəbul edəcək və Sizə öz qonaqpərvərliyimizi nümayiş etdirəcəyik və
tərəfdaşlığımızı, dostluğumuzu davam etdirəcəyik.
Mən xüsusilə səfirliyin işçilərini bu cür gözəl binada işləmək imkanını əldə etdiklərinə görə təbrik
etmək istəyirəm. Bu cür əla şərait yaradılırsa, onlar gərək daha da ürəkdən çalışsınlar və üzərlərinə düşən bütün
işləri görsünlər.
Çox sağ olun.
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QAHİRƏDƏ ƏRƏB DÖVLƏTLƏRİ CƏMİYYƏTİNİN ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
SƏFİRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
ÇIXIŞ
Qahirə şəhəri,
7 may 2007-ci il
Hörmətli cənab baş katib!
Hörmətli səfirlər!
İlk növbədə, mən Qahirəyə səfərə dəvətə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mənim Misirə
rəsmi səfərimin ikinci günüdür. Çox şadam ki, sizinlə ikitərəfli münasibətlərə və regional vəziyyətə, eləcə də
ümumiyyətlə, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparmaq imkanı yaradıldı.
Azərbaycan yeni müstəqil ölkədir. Biz öz milli müstəqilliyimizi yalnız 15 il bundan əvvəl bərpa etmişik
və beynəlxalq birliyə müstəqil ölkə kimi qoşulmuşuq. Həmin çox qısa müddət ərzində biz siyasi, iqtisadi inkişaf
sahəsində böyük uğurlar əldə edə bilmişik. Hazırda Azərbaycanı sürətlə inkişaf edən ölkə kimi təqdim edirik.
Biz iqtisadi baxımdan olduqca mühüm enerji layihələrini həyata keçiririk. İqtisadi artım baxımından ölkəmiz
artıq üçüncü növbəti ildir ki, dünyada birinci yeri tutur.
Azərbaycanda siyasi sabitliyin qorunması ölkəmizin inkişafı üçün çox vacibdir. Xüsusən də nəzərə
alsaq ki, biz müstəqilliyimizin ilk illərində, yəni 1991-1993-cü illərdə ölkə daxilində böyük çətinliklərlə
üzləşmişdik. Vətəndaş müharibəsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü bir çox maneələr yaratmışdır.
Lakin bu gün biz çox sabit və rahat vəziyyətdə inkişaf edirik.
Siyasi sabitlik bizim uğurlu inkişafımız üçün ilkin şərtlərdən biridir.
Müstəqilliyi əldə etdikdən dərhal sonra biz müsəlman dünyası ilə çox möhkəm əlaqələr qurduq. Biz
İslam Konfransı Təşkilatının çox fəal üzvüyük. Ötən il biz Azərbaycanda həmin təşkilatın nazirlər səviyyəsində
iki konfransını - xarici işlər nazirləri və turizm nazirlərinin toplantılarını keçirdik. Biz həmin təşkilat
çərçivəsində bir çox layihələr irəli sürmüşük, misal üçün, İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumunun
yaradılması, - və bundan sonra, gələcəkdə də daha fəal olmağı planlaşdırırıq.
Əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum olmuş ölkəmizin indi öz milli köklərinə qayıtması, tam müstəqil
ölkə kimi yaşaması bizim üçün ən böyük sərvətdir. Ərəb Dövlətləri Cəmiyyətinin üzvü olan ölkələrlə bizim
mədəniyyətimizdə, ənənələrimizdə çox oxşarlığımız var, dinimiz eynidir. Bu, bizim əməkdaşlığımız üçün çox
möhkəm əsasdır. Biz ərəb ölkələri ilə münasibətlərimizi genişləndirmək istəyirik. Çox qısa müddət ərzində biz
təşkilata üzv olan ölkələrdə 7 səfirliyimizi açmışıq və gələcəkdə onların sayının artırılmasını planlaşdırırıq. Bu,
bizim üzv ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərə verdiyimiz əhəmiyyəti nümayiş etdirir.
Eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlarda, BMT-də bizə aid olan məsələlərin müzakirəsində bir-birimizi
dəstəkləyirik. Misal üçün, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində biz hər zaman bu dəstəyi duymuşuq və digər
məsələlərdə də qarşılıqlı dəstək olubdur. Bu, bizim əməkdaşlığımızın bariz nümunəsidir.
On ildən çoxdur ki, bizim üzləşdiyimiz əsas problem Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan
tərəfindən işğalının davam etməsidir. Ermənistan dövləti tərəfindən azərbaycanlılara qarşı aparılmış etnik
təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı öz torpağında qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə düşmüşdür. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın inzibati hüdudlarından kənarda yerləşən yeddi rayonu
da 10 ildən çoxdur ki, işğal altındadır. Dağlıq Qarabağın özü işğal altındadır. Dağlıq Qarabağda yaşamış 40 min
azərbaycanlı oradan qovulmuşdur. Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədlərindən kənarda yaşamış 700 min
azərbaycanlı məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Ermənistanın özündən 250 min azərbaycanlı
qovulmuşdur. Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı soyqırımı, işğalçılıq siyasəti nəinki mülki əhali
arasında minlərlə insan tələfatına səbəb olmuş, həm də infrastrukturun tam dağıdılması ilə nəticələnmişdir.
Azərbaycanın 8 şəhəri, demək olar ki, tam məhv edilmişdir. Bütün məscidlər, qəbiristanlıqlar, tarixi
abidələrimiz Ermənistan işğalçıları tərəfindən dağıdılmışdır.
Təbii ki, biz Ermənistan işğalçılarından torpaqlarımızdan dinc yolla çıxmağı tələb edirik. Çünki biz bu
məsələni beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi əsasında dinc
yolla həll etmək istəyirik. Həmin qətnamələr Ermənistan işğalçı qüvvələrinin torpaqlarımızdan dərhal
çıxarılmasını tələb edir. Lakin eyni zamanda, biz görürük ki, əfsuslar olsun, sülh danışıqları hər hansı bir həll
yolu ilə nəticələnmir.
Biz birmənalı olaraq problemin həllini həm də güclü olmağımızda görürük. Bu gün bizim
iqtisadiyyatımız Ermənistan iqtisadiyyatından, ən azı, yeddi dəfə böyükdür. Bizim iqtisadi inkişafımız sürətlidir.
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Nəhəng enerji layihələrini həyata keçiririk və onların nəticəsində güclü iqtisadi potensial yaranacaqdır. Biz
müdafiə imkanlarımızın maliyyələşdirilməsini artırırıq. Bu gün Azərbaycanda təkcə hərbi məqsədlərə xərclər
Ermənistanın bütün büdcəsinə bərabərdir. Ölkələrimiz arasında olan fərqlər get-gedə artır və bu amil problemin
həllində bizə yardım edəcəkdir. Bir daha demək istəyirəm ki, bu, bizim bir nömrəli problemimizdir. Biz yüz
minlərlə azərbaycanlının özlərinin qədim, doğma torpaqlarına qayıtması üçün çox çalışırıq.
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, müsəlman ölkələrindəki qardaşlarımız bizi dəstəkləməkdə
davam edirlər. Bizim üçün bu dəstək çox vacibdir. Mən sizinlə görüşmək üçün yaradılmış imkana görə sizə bir
daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Cənab baş katibə onun qonaqpərvərliyinə görə minnətdarlığımı
bildirirəm. Bizim elə indicə çox maraqlı müzakirəmiz oldu və bütün məsələlərdə mövqelərimiz üst-üstə düşür.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
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QAHİRƏDƏ ƏRƏB DÖVLƏTLƏRİ CƏMİYYƏTİNİN ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
SƏFİRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏN SONRA YERLİ VƏ XARİCİ KİV-lərin NÜMAYƏNDƏLƏRİ ÜÇÜN
MƏTBUAT KONFRANSI
Qahirə şəhəri,
7 may 2007-ci il
Ərəb Dövlətləri Cəmiyyətinin baş katibi Əmr Musa və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əvvəlcə
jurnalistlər qarşısında çıxış etdilər.
Baş katib ƏMR MUSA çıxışında dedi:
- İlk növbədə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevi Ərəb Dövlətləri
Cəmiyyətində bir daha salamlayıram. Cənab Prezidentlə görüşümüzdə Azərbaycanın yerləşdiyi regionda, Yaxın
Şərqdə vəziyyət və ərəb dünyasını maraqlandıran bütün məsələlər, Azərbaycan və ərəb ölkələri arasında
əməkdaşlıq ətrafında müzakirələr aparıldı. Cənab Prezident Ərəb Dövlətləri Cəmiyyətinin üzvü olan ölkələrin
səfirləri qarşısında çıxış etdi və regionda, Azərbaycanın ətrafında cərəyan edən hadisələrlə bağlı öz fikirlərini
bölüşdü. Səfirlər bu müfəssəl və əhəmiyyətli çıxışına görə cənab Prezidentə təşəkkürlərini bildirdilər.
İndi isə icazə verin, sizin suallarınızdan öncə sözü cənab Prezidentə verim.
Azərbaycan Prezidenti İLHAM ƏLİYEV çıxış edərək dedi:
- Ən əvvəl, mən ikitərəfli əlaqələrə dair fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaradılmış fürsətə görə cənab
baş katibə öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Ərəb Dövlətləri Cəmiyyəti ilə Azərbaycan arasında əlaqələr çox uğurla inkişaf edir. Hazırda biz bu
yaxınlarda imzalanmış memorandum çərçivəsində çox fəal işləyirik və ümid edirəm ki, gələcəkdə ƏDC-nin
üzvü olan dövlətlərlə Azərbaycan arasında münasibətlər uğurla inkişaf edəcəkdir. Bizim əlaqələrimiz çox
möhkəm tarixi, mədəni və dini əsaslara söykənir.
Bu gün baş katiblə apardığımız müzakirələr və səfirlərlə keçirdiyimiz görüş zamanı biz regional
məsələləri müzakirə etdik. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının davamlı işğalını müzakirə etdik. Çünki bu məsələ regionda bizim hamımızı
narahat edir. Biz bu münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
prinsipi əsasında həlli məsələsində hər zaman müsəlman, ərəb qardaşlarımızın dəstəyini duymuşuq. Əminəm ki,
gələcəkdə Ərəb Dövlətləri Cəmiyyəti ilə və eyni zamanda, təşkilatın üzvü olan dövlətlərlə Azərbaycan arasında
münasibətlər uğurla davam edəcəkdir.
***
ƏMR MUSA: Çox sağ olun cənab Prezident. İndi isə suallarınızı verin.
- Cənab Prezident, mənim sualım iki hissədən ibarətdir. Sizcə, hər iki tərəfin imkanları
çərçivəsində bu əməkdaşlıq kifayət qədərdirmi və Sizi qane edirmi?
Azərbaycan sülh məqsədli nüvə enerjisi sahəsində ciddi tədqiqatlar aparır və bu məsələdə kifayət
qədər təcrübəsi vardır. Bu sahədə ərəb dövlətləri ilə əməkdaşlıq aparmaq mümkündürmü?
İLHAM ƏLİYEV: Bu səfərim zamanı Azərbaycan ilə Misir arasında bir sıra önəmli sazişlər
bağlanmışdır. Demək olar ki, iqtisadi və sosial məsələlərin tam əksəriyyəti bu sənədlərdə öz əksini tapmışdır.
Dünən Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti ilə görüşdə də ikitərəfli əlaqələr, regional məsələlər və
bizim birgə fəaliyyətimiz haqqında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Eyni zamanda, iki ölkə arasında iqtisadi
əlaqələrin inkişafı da diqqət mərkəzində idi. Azərbaycanda son illər ərzində iqtisadi inkişaf çox sürətlə gedir. Mən,
öz növbəmdə, Misirdən və bütün ərəb dünyasından olan iş adamlarını Azərbaycana iş görmək üçün dəvət etmişəm.
Yəni bir sözlə, deyə bilərəm ki, iki ölkə arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədir və biz bundan çox razıyıq.
O ki qaldı sualın ikinci hissəsi, Azərbaycanda nüvə enerjisi, bu məsələyə dair aparılan tədqiqatlar
barədə deyə bilərəm ki, bu sahədə bizim heç bir fəaliyyətimiz yoxdur. Azərbaycanda çox zəngin neft-qaz
yataqları var. Bizim hesablamalarımıza görə, ən azı, növbəti yüz il ərzində Azərbaycan özünü də, tərəfdaşlarını
da təbii qazla və neftlə təmin edə biləcəkdir. İndi dünyada ən çox müzakirə olunan enerji təhlükəsizliyi
məsələləridir. Azərbaycan bu işə öz töhfəsini verir və bundan sonra da verəcəkdir.
- Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycanla ərəb dünyasının əməkdaşlığının miqyasını necə
görürsünüz?
İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə ki, imkanlar çox böyükdür. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müstəqil
ölkə kimi cəmi 15 ildir yaşayır, hesab edirəm, bu illər ərzində ərəb ölkələri ilə Azərbaycan arasında qurulmuş
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münasibətlərin səviyyəsi çox yüksəkdir. Biz həm ikitərəfli müstəvidə, həm də İslam Konfransı Təşkilatı
çərçivəsində çox uğurlu əməkdaşlıq edirik. Qısa müddət ərzində yeddi ərəb ölkəsində Azərbaycanın səfirliyi
yaradılıb və növbəti illərdə başqa ərəb ölkələrində də səfirliklər açılacaqdır. Yəni bu, özlüyündə bizim bu
münasibətlərin inkişafına olan marağımızı göstərir. Ərəb ölkələrindən olan şirkətlər Azərbaycanda çox uğurla
fəaliyyət göstərir və biz istəyirik ki, onların sayı və işinin həcmi daha da çoxalsın.
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MİSİRİN MENA AGENTLİYİNƏ
MÜSAHİBƏ
Qahirə şəhəri,
7 may 2007-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qahirədə onun üçün ayrılmış iqamətgahda –
"Qübbə sarayı"nda Misirin Yaxın Şərq Xəbərlər Agentliyinin (MENA) idarə heyətinin sədri və baş redaktoru
Abdulla Həsənə müsahibə vermişdir.
- Zati-aliləri cənab Prezident, öncə Sizi salamlayıram. Azərbaycanla Misir arasında bütün sahələrdə
əməkdaşlığın perspektivləri haqqında Sizin fikrinizi bilmək istərdik.
- Bu səfər çərçivəsində imzalanmış sənədlər bizim münasibətlərimizin gələcək perspektivlərini
müəyyən edir. Dünən və bu gün keçirdiyim görüşlər - Prezident, Baş nazir, parlamentin sədri ilə və digər
görüşlər bir daha onu göstərdi ki, bizim aramızda çox səmimi dostluq münasibətləri var və bu səfərdən sonra
münasibətlərimiz daha da inkişaf edəcəkdir. Siyasi və iqtisadi əlaqələr, humanitar sahədə əlaqələr bizi qane edir
və əminəm ki, gələcək əməkdaşlıq iki xalqı bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaqdır.
- İmzalanan sənədlərdən biri də Azərbaycan ilə Misir arasında neft və qaz sahəsində əməkdaşlığa aid
idi. Misirlə Azərbaycan arasında bu sahədə əlaqələrin qurulması və əməkdaşlıq yəqin ki, Misir üçün də çox
həyati əhəmiyyət kəsb edir.
- Bu sahədə əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar var. Hər iki ölkə neft-qaz hasil və ixrac edən
ölkələrdir. Gələn il Azərbaycandan dünya bazarlarına ildə 50 milyon ton xam neft ixrac olunacaqdır. Eyni
zamanda, Azərbaycanda çox böyük, nəhəng qaz yataqları vardır ki, onların da istismarına artıq başlanmışdır.
Ona görə yenə deyirəm, bu sahədə həm Misir, həm də Azərbaycan dünya enerji bazarının tənzimlənməsi üçün,
təmin edilməsi üçün dünya miqyasında mühüm rol oynayırlar. Təbii ki, imzalanmış sənədlərin arasında bu
sahəyə aid olanı da var. Bu sənədin icra olunması nəticəsində çox güclü əməkdaşlıq yarana bilər.
- Zati-alilərinizin dünən cənab Prezident Hüsni Mübarəklə olan görüşü barədə fikirlərini bizimlə
bölüşməsini istərdik.
- Görüş çox səmimi keçdi. İki ölkə arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq münasibətləri bir daha öz
təsdiqini tapdı. Əlbəttə, görüşün böyük hissəsi ikitərəfli münasibətlərin inkişafına və təhlilinə həsr edilmişdi.
Eyni zamanda, regional məsələlər, Azərbaycanın ərəb dünyası ilə əməkdaşlığı məsələləri müzakirə olundu. Onu
da demək istəyirəm ki, həmin məsələlər bu gün Ərəb Dövlətləri Cəmiyyətindəki görüşdə də geniş şəkildə
müzakirə olunmuşdur.
Əlbəttə, biz cənab Prezidentlə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə də bağlı
fikir mübadiləsi apardıq. Misir və Azərbaycan bir-birinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Misir dövləti bu
məsələnin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını bəyan etmişdir. Bir sözlə, mən bu
görüşün nəticələrindən çox məmnunam. Öz növbəmdə, cənab Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdim.
Görüşdə gələcək əməkdaşlığımızın perspektivləri də müzakirə olundu.
- Ərəb dünyasını narahat edən və maraqlandıran ən əsas məsələlərdən biri Fələstin problemi, İsrail-ərəb
münaqişəsidir. Bu barədə Sizin rəyinizi bilmək istərdik. Bu, bir növ siyasi sualdır.
- Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan dəfələrlə öz mövqeyini açıq, birmənalı şəkildə bildirmişdir. Həm
İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində, eyni zamanda, başqa formatda da birmənalı mövqeyimiz bəllidir.
Fələstin-İsrail münaqişəsi tezliklə öz həllini tapmalıdır. Müstəqil Fələstin dövləti yaradılmalıdır və Fələstin
xalqı, uzun illər böyük əziyyətlər çəkən xalq müstəqilliyə qovuşmalıdır. Bu mövqeyi biz təkcə İslam Konfransı
Təşkilatı çərçivəsində deyil, eyni zamanda, digər beynəlxalq təşkilatlarda məsələ müzakirə olunanda da müdafiə
edirik. Bu məsələ öz həllini taparsa, bütün Yaxın Şərqdə vəziyyət sabitliyə doğru sürətlə yaxşılaşacaqdır.
- Zati-aliləri, mən İraq məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, İraqda hazırda əcnəbi qüvvələr var,
qan tökülür. Bu məsələyə Sizin münasibətiniz necədir?
- Biz İraqın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Əminik ki, İraq xalqı ölkəsinin ərazi bütövlüyünü
saxlayacaq və möhkəmləndirəcəkdir. İraqda mövcud olan daxili çəkişmələr bizi çox narahat edir. Əlbəttə ki,
İraqın vahid dövlət kimi fəaliyyətini davam etdirməsi həm İraq xalqı üçün lazımdır, həm də bütün bölgə üçün
lazımdır.
O ki qaldı İraqda yerləşən xarici qüvvələrə, əlbəttə ki, onlar gec-tez İraqı tərk etməlidirlər. Əsas məsələ
bundadır ki, onlar nə vaxt İraqdan çıxmalıdır. Mən hesab edirəm ki, əgər onlar İraqdan bu gün çıxarılarsa, orada
vəziyyət daha da gərginləşə bilər. Eyni zamanda, onlar orada uzun müddət qala bilməzlər. Yəni bütün səylər ona
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yönəldilməlidir ki, İraqda güclü idarəçilik sistemi yaradılsın. İraqın dövlət hakimiyyəti bütün ölkəni əhatə etsin.
Müharibə zamanı müəyyən dərəcədə pozulmuş dövlət idarəçilik sistemi bərpa olunsun, milli ordu və polis
qüvvələri İraqda asayişi qoruya bilsinlər. Ondan sonra xarici silahlı qüvvələr İraqdan çıxmalıdır. Bizim bu
məsələyə baxışlarımız bundan ibarətdir.
- Zati-aliləri, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Sizin fikrinizi bilmək istərdik. Çünki bilirsiniz ki, İran
uranın zənginləşdirilməsi işini davam etdirir. Amerika Birləşmiş Ştatları və digər dövlətlər tərəfindən İrana bir
növ zərbə endirilməsi qorxusu var.
- Azərbaycan dövləti bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini dəfələrlə bildirmişdir və bu mövqe hər kəsə
bəllidir. Biz hesab edirik ki, bu məsələ və bu mübahisələr yalnız və yalnız danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə həll
olunmalıdır. Əlavə gərginliyə gətirib çıxara biləcək hər hansı addımlar atılmamalıdır. Hər bir ölkə kimi, İran da
öz nüvə texnologiyalarını beynəlxalq qaydalar çərçivəsində inkişaf etdirə bilər. Bu məsələ ilə bilavasitə məşğul
olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi fəaliyyət göstərir, o təşkilatın qaydalarına uyğun olan şəkildə inkişaf
etdirə bilər.
Onu da bilirik ki, İranın nüvə proqramı bəzi ölkələri çox narahat edir. Bu da nəzərə alınmalıdır. Bütün
bu məsələləri həll etmək üçün mütləq çox açıq, geniş, bütün maraqlı tərəflərin iştirakı ilə dialoq aparılması
zəruridir. İran bizim üçün dost ölkədir. Bizim böyük sərhədimiz var. İstəyirik ki, İran xalqı sülh, təhlükəsizlik
şəraitində yaşasın.
ABDULLA HƏSƏN: Cənab Prezident, çox sağ olun. Çox ətraflı cavablarınıza görə Sizə bir daha
təşəkkür edirəm.
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KRAKOVDA ENERJİ SAMMİTİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA AZƏRBAYCAN, POLŞA,
GÜRCÜSTAN, UKRAYNA VƏ LİTVANIN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
ÇIXIŞ
Krakov şəhəri,
11 may 2007-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, mən səmimi qonaqpərvərliyə görə dostumuz Prezident Kaçinskiyə öz minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Bu gün bizim çox dostluq mühitində keçən görüşümüz oldu. Bir neçə saat ərzində
konstruktiv müzakirələr apardıq və bir çox məsələlərin nəzərdən keçirilməsinin və həyata keçirilməsi yollarının
müəyyən edilməsinin vacibliyini vurğuladıq. Azərbaycanın bu zirvə görüşündə təmsil olunmuş hər bir ölkə ilə
çox yaxşı ikitərəfli münasibətləri var.
Eyni zamanda, biz bu gün ilk dəfə olaraq, belə geniş formatda bir yerə toplaşmışıq. Bu, regional
əməkdaşlığın artan əhəmiyyətinin aydın göstəricisidir. Hazırda Xəzər dənizi, Qafqaz, Qara dəniz və Baltik
dənizi regionları birgə işləyir. Səmimi desəm, regionları bu qədər bir-birinə yaxın edən başqa təşəbbüs haqqında
danışmaq belə mümkün deyildir.
Enerji və daşımalar Avropa və dünyanın siyasi gündəliyində duran əsas məsələlərdəndir. Hesab edirəm
ki, əməkdaşlığımızın səmərəli və uğurlu olması regionlarımız arasında daha geniş əməkdaşlığın başlanğıc
nöqtəsi olacaqdır. Azərbaycan böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olan ölkədir. Bizim ehtiyatlarımız gələn
100 il ərzində daxili tələbatımızın ödənilməsi üçün kifayətdir. Lakin biz bu gün regionun enerji
təhlükəsizliyində daha vacib rol oynayırıq. Misal üçün, gələn il Azərbaycan gündə 1 milyon barrel neft hasil
edəcəkdir. Biz böyük qaz yataqları aşkar etmişik və Azərbaycan qazı artıq qonşu ölkələrin bazarlarına ixrac
olunur və oradan isə, Avropa bazarlarına nəql edilə bilər.
Müxtəlif neft və qaz boru kəmərlərinin çəkilməsinə milyardlarla dollar sərmayə qoyulubdur. Bu gün
bizim neft və qazımızı Avropa və dünya bazarlarına çıxaran boru kəmərimiz var. Bu, təchizatın şaxələndirilməsi
deməkdir. Eyni zamanda, biz istehlakçıları da başa düşürük, çünki onlar öz təchizat mənbələrini şaxələndirmək
istəyirlər. Burada biz təchizatçı, tranzit və istehlakçı ölkələr arasında maraqların güclü şəkildə
tarazlaşdırılmasına nail olduq.
Məqsədlərimizə nail olmaq üçün bütün tərəflər arasında yalnız müvəffəqiyyətli əməkdaşlıq və vahid
komanda halında işləmək uğurlu enerji siyasətinin əsas elementləridir. Bu gün biz şaxələndirmənin səviyyəsini
artırmaq üçün konkret layihələr üzərində işlədik və bu, yalnız başlanğıcdır. Birgə rəsmi məlumat planlarımızı,
nailiyyətlərimizi və gündəliyimizi aydın şəkildə əks etdirir. Əminəm ki, birgə əməkdaşlıq sayəsində biz öz
məqsədlərimizə nail olacağıq. Mümkün qədər tez müddətdə işçi qrup öz işinə başlayacaqdır. İnanıram ki,
Vilnüsdə keçiriləcək növbəti zirvə görüşündə biz əsas addımların ilkin proqramını əldə edəcəyik.
Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə əməkdaşlığa çox böyük önəm verir. Xəzər
dənizi-Qara dəniz-Baltik dənizi regionları bizim üçün vahid ümumi regiona çevrilir. Avropa İttifaqı ilə bu
yaxınlarda imzaladığımız enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu nəzərə
alınmaqla, həmin sənədlər planlarımıza əlavə təkan verir.
Mən bu görüşün nəticələri ilə bağlı bir daha öz məmnunluğumu qeyd edir, dostumuz Prezident
Kaçinskiyə qonaqpərvərliyə görə və bütün dost prezidentlərə və nazir müavininə səmərəli əməkdaşlığa görə
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Sağ olun.
***
Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Təchizatlara aid zəmanətlər haqqında nə deyə bilərsiniz? Təchizata hər hansı zəmanət
verilirmi? Qazaxıstan və Azərbaycan tərəfindən bu layihəyə aid təchizat sahəsində hər hansı zəmanət
verilə bilərmi?
İkinci sualım da Prezident Əliyevədir. Boru kəmərinin tikintisi başa çatdırılarsa, Azərbaycan
həmin vaxt kifayət qədər neft hasilatına malik olacaqmı?
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İLHAM ƏLİYEV: Nəhəng neft yataqlarının işlənilməsi proqramımız ölkəmizin tələbatının tam
ödənilməsinə əsaslanır. Giriş sözümdə dediyim kimi, gələn ildən etibarən Azərbaycanda neft hasilatının həcmi
ildə 50 milyon ton təşkil edəcəkdir. Həmin neftin nəqli üçün bizim bir neçə boru kəmərimiz var. Əsas ixrac boru
kəməri, gündə 1 milyon barrel nefti buraxma qabiliyyətinə malik olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməridir. Bu o
deməkdir ki, gələn il Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri Azərbaycanın yataqlarından hasil edilən neftlə tam dolu
olacaqdır. Gündə 1 milyon barrel neftin nəqlinin son hədd olmayacağını və hasilatın artırılması ilə bağlı
planlarımızı nəzərə alsaq, müxtəlif istiqamətlərdə də nəql edilmək üçün əlavə həcm birmənalı şəkildə olacaqdır.
Əlbəttə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri əlavə texniki tədbirlərin görülməsi yolu ilə genişləndirilə
bilər. Biz boru kəmərinin buraxıcılıq qabiliyyətini müəyyən dərəcədə artıra bilərik. Eyni zamanda, təchizatın
şaxələndirilməsi bizim üçün çox önəmlidir. Biz bunun üzərində işləyirik. Olduqca qısa müddət ərzində biz üç
boru kəmərinə nail olmuşuq. Birincisi ilə neftimizin Qara dənizə, ikincisi ilə Aralıq dənizinə və üçüncüsü ilə
qazımızın Avropa bazarlarına çıxarılması gündəliyimizin aydın göstəricisidir. Ona görə əminəm ki,
Azərbaycanda hasil olunan neft bizim əməkdaşlığımıza xidmət edəcəkdir.
Eyni zamanda, bu gün zəmanətlər haqqında danışmaq bəlkə də hələ tez olardı. Bildiyiniz kimi, biz elə
indicə işçi qrupunun yaradılması qərarına gəldik. Bizim bu gün çox geniş müzakirələrimiz oldu. Bir neçə saat
ərzində bir yerdə olduq. Odessa-Brodı-Plotsk-Qdansk boru kəməri haqqında olduqca maraqlı təqdimata baxdıq
və məlumatı dinlədik. Bütün meyarları, layihənin kommersiya əsaslarını qiymətləndirdikdən sonra, təbii ki, biz
öz planlarımız, nə vaxt və nə qədər nefti hasil edəcəyimiz barədə daha təfərrüatlı şəkildə danışacağıq.
Bu gün biz layihəyə verilən aydın siyasi dəstəyə malikik. Atılacaq ilk praktik addımlar artıq
müəyyənləşdirilibdir. Biz şirkətin yaradılması barədə razılığa gəlmişik. Layihənin potensialını
qiymətləndirməyə başlayırıq. Əminəm ki, müzakirələrimizin və məsləhətləşmələrimizin növbəti raundu zamanı
biz bu istiqamətdə irəliyə doğru gedəcəyik.
Bundan əlavə, biz başa düşürük ki, Xəzərin şərq sahilindəki tərəfdaşlarımız üçün maraqlı olarsa, orada
hasil edilən neft də bu boru kəməri üçün əlavə təchizat mənbəyi ola bilər.
Sağ olun.
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TBİLİSİDƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN BÜSTÜNÜN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Tbilisi şəhəri,
12 may 2007-ci il
Əziz qardaşım Mixail, belə səmimi sözlərə görə çox sağ ol!
Bu gün mən böyük iftixar hissi keçirirəm ki, 15 il əvvəl müstəqillik qazanmış xalqlarımız və
ölkələrimiz arasında çoxəsrlik münasibətlərin tarixində bizi daha da yaxınlaşdıran bir hadisə baş verir.
Bu gün gözəl bir yerdə, Tbilisinin mərkəzində biz Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
büstünü açdıq. Mən, ilk növbədə, büstün qoyulması barədə qərar qəbul etdiyinə görə, bunun üçün Tbilisinin ən
gözəl, yaraşıqlı, tarixi yerlərindən biri seçildiyinə görə qardaşım Mixailə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Eyni
zamanda, ulu öndərimizin xatirəsinə göstərilən ehtirama görə bütün gürcü xalqına təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm.
Bugünkü mərasim bizim birliyimizin rəmzidir, qardaşlığımızın rəmzidir. Onun rəmzidir ki, əvvəlki
kimi, xalqlarımız bundan sonra hələ çox onilliklər və əsrlər bir yerdə olacaq, yaxın olacaq, bir-birinə kömək
edəcək, indi olduğu kimi, bir-birinin uğurlarına sevinəcəklər.
Xatirimdədir, bu ilin fevralında burada, yaxınlıqda biz indiki kimi, ikimiz Heydər Əliyev adına sahil
küçəsini açdıq. Bu gözəl çayın sahilində Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi barədə gürcü xalqının və
şəxsən Prezidentin qəbul etdiyi bu qərar da çox mühüm idi.
Bu gün biz büstün açılışını qeyd edirik. Bir daha demək istəyirəm ki, bu, bizi çox ruhlandırır. Daha
möhkəm əminlik yaradır ki, bizim dostluğumuz və qardaşlığımız çox onilliklər və əsrlər davam edəcəkdir.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixində, Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində çox böyük rol
oynamışdır. Bizim tariximizdə, Gürcüstan ilə Azərbaycanın ümumi tarixində bir dövr də olmuşdur ki, biz
Rusiya imperiyasının süqutu nəticəsində müstəqillik əldə etmişdik. Lakin, təəssüf ki, o, çox çəkmədi, təxminən
2 il oldu. Sonra biz müstəqilliyi itirdik. 1990-cı illərin əvvəllərində, artıq Sovet İttifaqının süqutu nəticəsində
xalqlarımız yenidən müstəqil olmaq, öz taleyini müəyyən etmək, bütün məsələlərini özləri həll etmək və
gələcək üçün planlar qurmaq kimi böyük xoşbəxtliyə qovuşdular. Ancaq bu müstəqillik də təhlükə qarşısında
idi. Azərbaycanda da müstəqillik əldə edildikdən sonra iki il ərzində mənfi, qeyri-müəyyən istiqamətdə
proseslər baş verirdi. Ümumi xaos, iqtisadi böhran, siyasi və hərbi böhran, vətəndaş müharibəsi, bir sözlə,
Gürcüstanın da bütün başına gələnlər. Əgər o zaman Azərbaycan xalqı müdriklik göstərib ölkənin idarə
olunmasına Heydər Əliyevi dəvət etməsəydi, hələ məlum deyil ki, hər şey nə ilə bitəcəkdi və biz
müstəqilliyimizi və dövlətçiliyimizi qoruya biləcəkdikmi? O, nəinki müstəqilliyimizi qorudu, həm də
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 10 il ərzində ölkəmizin gələcək uğurlu inkişafının təməlini və ciddi bazasını
yaratdı. Bu gün bizim nəyimiz varsa, nəyə malikiksə, milli nailiyyətimiz kimi nə ilə fəxr ediriksə, məhz onun
müdrikliyi, qətiyyəti, cəsarəti və qəbul olunan qərarların doğruluğuna əminliyi sayəsində əldə olunmuşdur. Bu
gün Azərbaycan öz gücünə güvənən ölkədir, dövlət müstəqilliyi artıq sarsılmaz və əbədi olan ölkədir. Buna görə
də Heydər Əliyev hər bir azərbaycanlının, xalqımızın hər bir vətənpərvərinin xatirəsində daim yaşayacaqdır.
Biz eyni münasibəti qardaş gürcü xalqından da gördük. İndi bu büstün açılışı bunun daha bir təsdiqidir.
Heydər Əliyev Gürcüstanı çox sevirdi, gürcü xalqını çox sevirdi, gürcü xalqına həmişə böyük səmimiyyətlə,
böyük hörmətlə yanaşırdı. O, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə və artıq müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi
Gürcüstanda dəfələrlə olmuşdur. Ailədə söhbətlərində gürcü xalqından, gürcü mədəniyyətindən, gürcü xalqının
tarixindən həmişə böyük məhəbbətlə danışırdı. Görünür, müəyyən dərəcədə, bəlkə də, hətta xeyli dərəcədə bu
da böyük rol oynamışdır ki, bir çox əsrlər boyu aralarında heç vaxt müharibələr olmayan və həmişə sülh
şəraitində yaşayan, - yeri gəlmişkən, bu, qonşular üçün heç də həmişə səciyyəvi hal deyildir, - xalqlarımız
müstəqilliyə qovuşduqları dövrdə də keçmiş əlaqələri itirmədi, bir-birinə qarşı durmadılar. Əksinə, öz milli
mənafelərinin müdafiəsi uğrunda da, indi təkcə bizim üçün, təkcə region üçün deyil, həm də, geniş mənada, qitə
üçün mühüm rol oynayan layihələrin irəlilədilməsi uğrunda da vahid orqanizm kimi, güclü regional qüvvə kimi
çıxış etdilər.
Mixailin qeyd etdiyi kimi, dünən Polşa sammitində biz əsası məhz 1994-cü ildə qoyulan energetika
sahəsində tərəfdaşlığımızın yeni mərhələsi haqqında müəyyən razılaşmalara nail olduq. O vaxt bu olmasaydı,
indi nəinki qonşularımızın - Gürcüstanın enerji müstəqilliyini təmin edə bilərdik, hətta özümüzü də təmin edə
bilməzdik. Regionda nələr olacağını, Azərbaycanın başına nələr gələcəyini, onun bugünkü vəziyyətinin necə
olacağını təsəvvür etmək çətin deyildir. Ona görə də bu məsələdə biz gürcüləri və azərbaycanlıları həmişə
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birləşdirmiş olan tarixi yaddaşa və bugünkü nailiyyətlərimizə arxalanmalıyıq. Gələcək fəaliyyətimizdə də biz bu
nailiyyətlərə, bu uğurlara, bu qardaşlığa, bu qarşılıqlı dəstəyə əsaslanmalıyıq.
İndi, Gürcüstanın öz yüksəliş, hətta deyərdim, çiçəklənmə dövrünü yaşadığı, çox böyük dəyişikliklərin,
siyasi və iqtisadi islahatların uğurla həyata keçirildiyi bir vaxtda, - insanlar da bunu görürlər, - biz daha da
güclənirik. Siz nə qədər çox möhkəmlənsəniz, biz də bir o qədər çox möhkəmlənəcəyik. Ümumi tariximiz,
qardaşlıq əlaqələrimizin keçmişi, bugünkü vəziyyəti və milli mənafelərimiz tələb edir ki, biz birlikdə olaq. Biz
birlikdə böyük qüvvəyik. Buraya prezidentlər, - onlar sözdə deyil, həqiqətən qardaşdırlar, - arasındakı şəxsi
münasibətləri də əlavə etsək, inkişafımızın çox nikbin, çox ümidverici mənzərəsi yaranar.
Əminəm ki, biz qarşımızda duran bütün məsələləri həll edəcəyik. Biz separatizmə son qoyacaq, etnik
təmizləmələrdən əziyyət çəkmiş insanları öz ocaqlarına qaytaracaq, bütün ərazimiz üzərində milli suverenliyi
bərpa edəcəyik. Bunun üçün biz güclü və birlikdə olmalıyıq. Biz bunu edirik. Biz möhkəmlənirik və birbirimizə daha da yaxınlaşırıq.
Bugünkü gün Azərbaycan xalqının yaddaşında uzun müddət, yəqin ki, həmişəlik qalacaqdır. Bu, bizim
birliyimizin günüdür, Azərbaycana olduğu kimi, qardaş Gürcüstana da sədaqətlə xidmət etmiş böyük
azərbaycanlının xatirə günüdür. Gələcək inkişafımızı müəyyənləşdirdiyimiz, regionun geosiyasi inkişaf
strategiyasını müəyyənləşdirdiyimiz, Gürcüstan və Azərbaycanın Avropa və dünya işləri üçün əhəmiyyətinin
artdığı gündür. Sərhədlərimizin hüdudları və ya həmvətənlərimizin sayı haqqında statistika məlumatını
götürsək, biz ərazicə və əhalinin sayına görə kiçik ölkələrik, ancaq daha mühüm rol oynayırıq.
Bu proses gedir və davam edəcəkdir. Mən bu gözəl gündə bu qərara görə dostum və qardaşım Mixailə
bir daha təşəkkür etmək, qardaşlığa, dəstəyə görə bütün gürcü xalqına təşəkkür etmək istəyirəm. Biz sizin
dəstəyinizi həmişə hiss edirik. Bu gün Mixailin dediyi kimi, ağır vaxtda Azərbaycan sizin yanınızda olmuşdur,
bunda qeyri-adi bir şey yoxdur, bu, normadır, belə də olmalıdır. Əgər biz dostuqsa, - biz isə dostuq, - həmişə bir
olmalıyıq. Bir-birimizin uğurlarına sevinməliyik və dar gündə arxa-dayaq olmaq, kömək etmək və birlikdə
irəliləmək üçün, hətta çağırılmasaq da, birinci gəlməliyik. Ölkələrimizin gələcəyi ancaq bu birlikdə
mümkündür. Bu, mənim də, Mixailin də dərin inamıdır. Güclü dövlət, güclü alyans quruculuğu yolunda
Gürcüstan və Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına uğur arzulayıram, gələcəkdə inamla irəliləməyi arzulayıram.
Bizim hələ çox-çox planlarımız var və biz onları birgə səylərlə həyata keçirəcəyik.
Bir daha çox sağ olun.
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FRANSANIN "LA LETTRE DİPLOMATİGUE" JURNALINA
MÜSAHİBƏ

18 may 2007-ci il
Cənab Prezident, bu il yanvarın 29-31-də Fransaya ilk dövlət səfəriniz baş tutdu. Səfərin gedişi ilə
bağlı təəssüratlarınızı bölüşə və əldə olunmuş nəticələr barədə məlumat verə bilərsinizmi? Sizin
fikrinizcə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransa Dağlıq Qarabağla bağlı ölkənizlə
Ermənistan arasında münaqişənin həllində vasitəçilik səylərini gücləndirmək iqtidarındadırmı?
- Qeyd edim ki, Prezident seçildikdən sonra mənim xaricə ilk rəsmi səfərim 2004-cü ilin yanvarında
məhz Fransaya olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev də dövlət başçısı kimi ilk rəsmi
səfərini məhz Fransaya etmişdi. Bu, ölkəmizin Fransa ilə əlaqələrə verdiyi önəmin yaxşı göstəricisidir.
Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətləri müxtəlif sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, mədəni və digər
sahələrdə uğurla inkişaf etməkdədir. Ölkələrimiz arasında fəal siyasi dialoq mövcuddur. Müxtəlif səviyyələrdə
qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilir. Fransanın aparıcı şirkətləri uzun illərdir ki, ölkəmizin energetika sahəsində,
habelə qeyri-neft sektorunda uğurla fəaliyyət göstərir.
Bu ilin yanvar ayında Fransaya dövlət səfərim də çox uğurlu keçdi. Səfər zamanı keçirdiyim görüşlər
ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətli
olmuşdur. Səfərin nəticəsi olaraq Birgə bəyannamə qəbul edilmiş, iki ölkə arasında iqtisadiyyat, humanitar,
turizm, sosial sahələri əhatə edən doqquz sənəd imzalanmışdır. Fransa şirkətləri bir daha Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafına sərmayə qoyuluşunda çox maraqlı olduqlarını bildirdilər. Səfərin yekunlarında öz
əksini tapan məqamlardan biri də Fransada Azərbaycan İlinin və Azərbaycanda Fransa İlinin keçirilməsinin
qərara alınması olmuşdur.
Sualınızın ikinci hissəsinə gəlincə, bildirməliyəm ki, ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərindən biri
kimi Fransa Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesinə birbaşa
cəlb olunmuşdur və bu prosesdə fəal iştirak edir. Fransa münaqişə ilə bağlı mövqeyini dəfələrlə ifadə etmişdir.
Bu mövqe indiki dövlət səfərim zamanı qəbul edilmiş Birgə bəyannamədə də əks olunmuşdur. Orada deyilir ki,
Fransa Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Eyni zamanda keçirdiyim
görüşlərdə də Fransa rəhbərliyi dəfələrlə qeyd etmişdir ki, Fransa Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tez bir zamanda həllində çox maraqlıdır. Başda Prezident cənab Jak Şirak olmaqla, bütün
səviyyələrdə Fransa rəsmiləri qeyd etdilər ki, Fransa bu münaqişənin həlli üçün bütün səylərini
əsirgəməyəcəkdir.
- Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında təzəlikcə qəbul olunmuş fəaliyyət planı çərçivəsində
ölkənizin və onun strukturlarının, xüsusən də iqtisadi inteqrasiya baxımından, Avropaya yaxınlaşmada
hansı uğurlara nail olunmuşdur? Milli qanunvericiliyinizin Avropa İttifaqının qanunvericiliyinə
yaxınlaşdırılması istiqamətində hansı tədbirlər görülmüşdür? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin
tapılması üçün Avropa İttifaqından hansı dəstəyi gözləyirsiniz?
- Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımız uğurla inkişaf edir və hazırda yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Ölkəmizlə Avropa İttifaqı arasında “Yaxın qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı” çərçivəsində beşillik
tədbirlər planı var. Bu sənəd əməkdaşlığımızın gələcəkdə bir neçə istiqamətlərdə daha geniş şəkildə həyata
keçirilməsi üçün möhkəm əsas yaradır. Bu proseslər Azərbaycanın gələcək inkişafında mühüm rol
oynayacaqdır. Qarşıdakı beş il ərzində yeni qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi sayəsində meyarlarımız
Avropa İttifaqının meyarlarına yaxınlaşdırılacaqdır. Bu istiqamətdə ölkəmiz tərəfindən fəal iş aparılır, o
cümlədən milli qanunvericiliyin dünya və Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, beynəlxalq təşkilatlarla,
həmçinin Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlığın hüquqi bazasının yaradılması istiqamətində konkret işlər həyata
keçirilir. Biz Azərbaycanı müasir, demokratik, iqtisadi və siyasi baxımdan güclü və etibarlı tərəfdaş ölkəyə
çevirmək əzmindəyik. Ümid edirəm ki, Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti bu məqsədə nail olunması
işinə öz töhfəsini verəcəkdir. Gələn beş il ərzində biz iqtisadi islahatları davam etdirəcək, regional əməkdaşlıq
səviyyəsində, Azərbaycan-Avropa İttifaqı səviyyəsində əməkdaşlığımızı daha da genişləndirəcəyik. Biz siyasi
islahatları davam etdirmək əzmindəyik. Azərbaycanda qanunun aliliyinin tam bərqərar olunması,
demokratikləşmə prosesinin davam etdirilməsi bütün bu məqsədlərimizə çatmaqda bizə yardımçı olacaqdır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı suala gəldikdə, deməliyəm ki, digər beynəlxalq təşkilatlar
kimi, Avropa İttifaqı da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Avropa İttifaqının bu mövqeyi mənim keçən il
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Brüsselə səfərim zamanı bir daha ifadə olunmuşdur. Avropa Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu
bildirmişdir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tam tanıyır və dəstəkləyir. Bu
mövqe Avropa İttifaqı ilə “Yeni qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı”nda da öz əksini tapmışdır. Həmin
sənəddə deyilir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü Avropada sülhün və sabitliyin
qorunmasına öz töhfəsini verəcəkdir.
Lakin təəssüflər olsun ki, Ermənistan, bütün digər beynəlxalq təşkilatların mövqeyi kimi, Avropa
İttifaqının da mövqeyinə məhəl qoymur. Ermənistan beynəlxalq hüququn bütün normaları və prinsiplərini
pozur. Ermənistan öz qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını tələb edən BMT
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə məhəl qoymur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində
ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal olunmuşdur. Ermənistan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan ərazilərdə
etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmişdir. Bu siyasətin nəticəsində bir milyondan artıq soydaşımız qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Ermənilər Dağlıq Qarabağda heç bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən
tanınmayan, qanunsuz referendumlar keçirirlər. Belə mövqe beynəlxalq davranış, beynəlxalq hüquq normalarına
tam ziddir. Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ABŞ, Fransa, Rusiya,
habelə Türkiyə bu yaxınlarda keçirilmiş qondarma referendumu pisləmişdir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
tarixi ərazisidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü BMT və bütün beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmışdır. Buna
görə də, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, Dağlıq Qarabağa yüksək özünüidarə və
muxtariyyət statusu verilməklə həll olunmalıdır. Bir çox ölkələrdə milli azlıqlar yaşayır. Lakin milli azlıq olmaq
o demək deyil ki, sənin hansısa ərazini ölkədən ayırmaq hüququn var. Təsəvvür edin ki, ermənilər dünyanın
yaşadıqları bütün ölkələrində öz müqəddəratını təyin etməyə çalışsalar, nə baş verər? Neçə yeni erməni dövləti
yarana bilər?! Ermənistan rəhbərliyi aydın başa düşməlidir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsi ilə bağlı
heç bir güzəştə getməyəcəkdir. Biz ümid edirik ki, Ermənistan rəhbərliyi tezliklə özündə güc taparaq,
danışıqlarda konstruktiv mövqe tutacaq, işğalçı qüvvələri torpaqlarımızdan çıxaracaqdır. Əks təqdirdə, biz
münaqişənin digər həll yolları üzərində düşünməli olacağıq. Bu gün Azərbaycan Ermənistandan çox güclüdür.
Eyni zamanda hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar da münaqişənin həlli ilə bağlı daha fəal və qəti
mövqe nümayiş etdirməlidir. Son genişlənmə prosesindən bəri Cənubi Qafqaz Avropanın qonşusuna
çevrilmişdir. Zənnimcə, Avropa İttifaqı qonşuluğunda münaqişə ocaqlarının mövcudluğuna biganə qala bilməz.
Belə ki, bu münaqişə ocaqları yalnız Cənubi Qafqaz regionu üçün deyil, bütünlükdə Avropa üçün, onun sabit
iqtisadi inkişafı üçün təhlükə yaradır.
- Azərbaycan Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın daxil olduğu GUAM-ın üzvüdür. Qafqazda
qonşuluq münasibətlərinin yaxşılaşdırılması üçün qurum daxilində birliyin və əməkdaşlığın
genişləndirilməsini nəzərdə tutan bu təşkilatın addımlarını necə qiymətləndirirsiniz? Rusiya və
Gürcüstan arasında münasibətlərin səviyyəsi necədir? Sizin fikrinizcə, bu yaxınlarda Türkmənistanda
keçirilmiş prezident seçkiləri bu ölkə ilə siyasi, enerji, iqtisadi və mədəni sahədə geniş əməkdaşlığa
perspektivlər açırmı?
- GUAM yarandığı dövrdən bəri bir neçə mərhələdən keçmişdir. Hazırda GUAM dəqiq fəaliyyət
mexanizmi olan beynəlxalq bir təşkilata çevrilməkdədir. GUAM yaradılan zaman ölkələrimiz müstəqilliyini
yenicə qazanmışdı və təbii ki, həmin illərdə mövcud olmuş problemlər ümumi xarakter daşıyırdı. Ötən 10 il
ərzində təşkilata üzv olan dövlətlər müstəqilliyini möhkəmləndirmiş, demokratik təsisatların gücləndirilməsi,
iqtisadi potensialın artırılması sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Ölkələrimiz arasında müxtəlif
sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə sıx əməkdaşlıq həyata keçirilir. Ölkələrimizin yerləşdiyi region son
vaxtlar dünya işlərində getdikcə daha mühüm rol oynayır. GUAM ölkələri dünyada gedən iqtisadi, siyasi
proseslərə real şəkildə inteqrasiya olunmağı arzulayır. Bu baxımdan ötən ilin may ayında Kiyevdə keçirilmiş
sammitdə GUAM-ın Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilata çevrilməsi məntiqi proses idi.
Bir məsələni də xüsusi vurğulamaq istərdim ki, GUAM-ın üzvü olan 4 ölkədən üçünün - Azərbaycan,
Moldova və Gürcüstanın ərazi bütövlüyü təcavüzkar separatizm nəticəsində pozulmuşdur. Mühüm faktdır ki,
keçən il təşkilatın üzvləri ərazilərində olan dondurulmuş münaqişələrlə bağlı vəziyyətin müzakirəsinin BMT
Baş Məclisinin gündəliyinə salınmasına nail oldular. Bu, çox çətin məsələ idi və yalnız birgə səylərimiz
nəticəsində mümkün oldu.
İnanıram ki, ölkələrimiz GUAM çərçivəsində əməkdaşlıqlarını dərinləşdirməklə iqtisadi, siyasi,
demokratikləşmə və digər sahələrdə daha böyük uğurlar qazanacaq və xalqlarımız bu uğurlardan
bəhrələnəcəkdir.
Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlərə gəlincə, hər ikisi bizimlə qonşu ölkələrdir və hər ikisi ilə
yaxşı münasibətlərimiz var. Bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq münasibətləridir. Qonşu ölkələrlə
münasibətlərimiz mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanır. Azərbaycan heç bir başqa
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ölkənin daxili işlərinə qarışmır, digər dövlətlər arasında olan münasibətlərə müdaxilə etmir. Qeyd etməliyəm ki,
ölkələr diqqətlərini öz problemləri üzərində cəmləşdirsələr, regionda, dünyada daha təhlükəsiz və sabit şərait
təmin etmək olar.
Sualınızın üçüncü hissəsi ilə bağlı deyə bilərəm ki, Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında ikitərəfli
münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı potensial vardır. Xalqlarımız arasında etnik, mədəni
köklərin yaxınlığı əlaqələrimizin genişlənməsi üçün möhkəm əsas yaradır. Biz Türkmənistan ilə əməkdaşlığın
müxtəlif sahələrdə daha da inkişaf etdirilməsinə hazırıq. Türkmənistan rəhbərliyi də Azərbaycan ilə
münasibətlərin daha da genişləndirilməsinə böyük maraq göstərir. Biz Türkmənistanın yeni seçilmiş Prezidenti
ilə artıq bu sahədə konkret işlərin həyata keçirilməsi məsələlərini müzakirə etmiş və ümumi razılığa gəlmişik.
- Təhlükəsizlik sahəsində ölkənizin ABŞ-la yaxınlaşması, Xəzər dənizi də daxil olmaqla, neft və
qaz kəmərlərinin qorunmasında özünü xüsusilə büruzə verir. Bu əməkdaşlığın ümumi əsaslarını və əhatə
etdiyi aspektləri göstərə bilərsinizmi? Bu əməkdaşlıq daimi forma alacaqmı? Müdafiə imkanlarınızın
möhkəmləndirilməsi və müasirləşdirilməsi daxil olmaqla, bu cür əməkdaşlıq başqa hansı tərəfdaşlarla
inkişaf etdirilə bilər? Bu perspektivdə Rusiya Federasiyasına hansı yer ayrılmışdır?
- ABŞ ilə yaxın əməkdaşlıq, Avratlantik strukturlarına inteqrasiya Azərbaycanın strateji seçimidir. ABŞ
ilə ikitərəfli əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Ölkələrimiz müxtəlif sahələrdə, o cümlədən energetika,
iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, siyasət, cəmiyyətin demokratikləşməsi sahəsində sıx əməkdaşlıq edir. Biz ABŞ-ın
Azərbaycanın enerji sektorunun inkişafında, təşəbbüskarı olduğumuz qlobal enerji layihələrinin reallaşmasında
rolunu yüksək qiymətləndiririk. Antiterror əməliyyatları sahəsində də fəal əməkdaşlıq edirik. Biz
Əfqanıstandakı koalisiya qüvvələrinə dərhal qoşulduq, Kosovoya əsgərlərimizi göndərdik. İraqda müharibə
başlayanda biz oraya əsgərlərini göndərən ilk ölkələrdən biri olmuşuq. Bu bizim ABŞ ilə möhkəm
tərəfdaşlığımızın aydın göstəricisi idi.
Ötən il ABŞ-a rəsmi səfərim, orada aparılmış danışıqlar ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı
baxımından çox əhəmiyyətli olmuşdur.
Rusiya ilə münasibətlərə gəldikdə, deməliyəm ki, bu münasibətlər uğurla inkişaf edir və strateji
tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlığımız daim genişlənir.
Digər qonşularla olduğu kimi, Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri də mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hörmət
prinsiplərinə əsaslanır. Bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, xarici siyasətimizdə rəhbər tutduğumuz,
amil təbii ki, Azərbaycanın dövlət maraqlarıdır. Bu mənada hər hansı bir ölkə ilə əməkdaşlığımız heç vaxt
hansısa başqa bir ölkəyə qarşı yönəldilən əməkdaşlıq kimi qiymətləndirilə bilməz. Biz bütün ölkələrlə yaxın
münasibətlər qurmağa, sıx əməkdaşlıq etməyə çalışırıq. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı
tərəfdaş olduğunu artıq sübut etmişdir.
- Xəzər dənizində sahilyanı dövlət və qonşunuz olan, böyük sayda azərbaycanlı yaşayan İranla
münasibətlər sizin üçün vacibdir. Siz təsdiq etdiniz ki, ölkəniz İrana qarşı hərbi addımları
dəstəkləməyəcək və ona münasibətdə sanksiyaların tərəfdarı deyilsiniz. İranın öz nüvə proqramını
davam etmək qətiyyətində olduğu zaman, regionda hökm sürən vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz? Nüvə
silahlanmasının davam etməsinin nüvə arsenallarının tənzimlənməsinə xidmət edən mexanizmlərin
fəaliyyət qabiliyyətini şübhə altına almasından ehtiyat etmirsinizmi? Necə bilirsiniz, İran və ABŞ
arasında gərginliyin azaldılması və dialoqun bərpası üçün hər hansı əhəmiyyətli yardım göstərə
bilərsinizmi? Ümumi baxımdan isə milli dəniz ərazilərinin müəyyən edilməsi və Xəzərdə milli sektorların
delimitasiyası ilə bağlı İranla və digər qonşu dövlətlərlə məsələ nə yerdədir?
- İranla çox yaxşı münasibətlərimiz, fəal iqtisadi əlaqələrimiz var. Qeyd etdiyiniz kimi, orada xeyli
sayda azərbaycanlı yaşayır. Bizim İranla min kilometrdən artıq sərhədimiz vardır. Əlbəttə ki, bütün bu amillər
nəzərə alınmaqla, biz İran ətrafında gedən prosesləri yaxından izləyirik. Orada vəziyyəti gərginləşdirəcək
istənilən potensial addım, ümumilikdə, regional inkişafa böyük təsir göstərə bilər. Bu da öz növbəsində bizi
narahat etməyə bilməz. Biz İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyimizi ifadə etmişik. Bu mövqe ondan
ibarətdir ki, hər bir ölkə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq, dinc məqsədlər üçün nüvə enerjisinə
malik ola bilər. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə konstruktiv danışıqlar aparılmalı, bütün mübahisəli məsələlər
dinc yolla, beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. Ümid edirik ki, məsələ ilə bağlı
danışıqlar prosesində iştirak edən bütün tərəflər problemin həllinin dinc formatına sadiq qalacaqlar.
Xəzər dənizinin delimitasiyası məsələsinə gəlincə, deməliyəm ki, bu məsələdə Azərbaycan, Rusiya və
Qazaxıstanın mövqeləri tam üst-üstə düşür. Bu mövqe beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Qeyd etdiyim
dövlətlər arasında Xəzər dənizindən istifadə qaydalarının əsaslarını müəyyən edən sazişlər də imzalanmışdır.
İran ilə müntəzəm danışıqlar aparılır və deyə bilərəm ki, mövqelərimizdə yaxınlaşma vardır. Hazırda sahilyanı
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dövlətlər Xəzərin hüquqi statusuna dair konvensiya layihəsi ətrafında müzakirələr aparır. İnanıram ki, ortada
olan bütün məsələlər tezliklə tam həllini tapacaqdır.
- Beynəlxalq ictimaiyyət İraq münaqişəsinin inkişafını narahatlıqla izləyir. Azərbaycana və
regiona bunun necə təsiri ola bilər? İraqda yaranmış vəziyyətdən çıxışı necə görürsünüz və xarici
qoşunların ölkədən çıxarılmasının sabitliyin başlanmasına gətirib çıxara biləcəyinə inanırsınızmı?
- Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan əsgərləri hərbi əməliyyatların ilk günündən İraqda xidmət göstərməyə
başlamışlar və bu xidmət indiyə kimi davam edir. Əlbəttə ki, İraqda baş verən hadisələr bütün beynəlxalq
birliyi, o cümlədən beynəlxalq birliyin bir üzvü kimi bizi də narahat edir. Biz İraqda sülhün bərqərar
olunmasını, zorakılığın, xalqın üzləşdiyi bu dəhşətli faciənin sona çatmasını istəyirik. Azərbaycan İraqda sülhün
və təhlükəsizliyin bərpa olunması işi üçün əlindən gələni etməyə hazırdır.
-Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda dialoq və enerji əməkdaşlığı ilə bağlı hər hansı irəliləyiş
əldə olunubmu? Əsas qonşu dövlətlərlə münasibətlərdə neft və qaz diplomatiyası sahəsində Azərbaycanın
mövqeyi nədən ibarətdir? BTC-nin ən yüksək istismar səviyyəsinə çatdığı və Azərbaycan neftinin Avropa
bazarlarına çıxarıldığı bir vaxtda neft və qaz kəmərlərinin tikilməsi sahəsində hansı yeni layihələriniz
var? Asiyada, xüsusən də Çin və Hindistan kimi hazırkı və potensial müştərilərinizlə hansı münasibətləri
inkişaf etdirmək niyyətindəsiniz?
- Demək olar ki, biz bütün enerji layihələrimizi başa çatdırmışıq. İki boru kəməri inşa edilmişdir – BakıTbilisi-Ceyhan neft boru kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri
vasitəsilə biz gündə təqribən bir milyon barrel neft ixrac edəcəyik. Bir trilyon kubmetr təbii qaz ehtiyatına malik
olan nəhəng "Şahdəniz" yatağından hasil olunan qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə Türkiyəyə və oradan
Yunanıstan vasitəsilə Avropaya ixrac ediləcəkdir. Bundan əlavə, Azərbaycan nefti iki digər boru kəməri
vasitəsilə Qara dənizə çıxarılır. Beləliklə, bizim neftimiz və qazımızın artıq Avropa və dünya bazarlarına çıxışı
var. Buna görə də yaxın perspektivdə əlavə boru kəmərlərinin inşasına ehtiyac görmürük. Lakin əgər gələcəkdə
daha əlavə həcmdə neft hasil edilərsə və kommersiya baxımdan zəruri hesab olunarsa, biz başqa istiqamətləri də
nəzərdən keçirə bilərik. Biz bu fikirdəyik ki, alternativ marşrutlar nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşıdır. Buna
görə də boru kəmərlərinin çoxluğu siyasəti Azərbaycan üçün və enerji ehtiyatlarımızdan, infrastrukturumuzdan
gələcəkdə faydalanacaq tərəflər üçün ən yaxşı seçimdir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri bütünlükdə Xəzər dənizi və Qara dəniz regionunun ümumi inkişafı
üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu gün Qara dəniz və Xəzər dənizi regionu müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edir.
Azərbaycanın birbaşa təşəbbüsü və iştirakı ilə tərəfdaşlarımız və qonşularımızın genişmiqyaslı iqtisadi və siyasi
əməkdaşlıq layihələrinə cəlb edilməsinə imkan verən çox mühüm infrastruktur yaradılmışdır. Deməliyəm ki,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri, sadəcə olaraq, neftimizin xarici bazarlara nəql edilməsinə imkan verən dəhliz
deyildir. Bu, regional əməkdaşlığa, sülh və sabitliyə, xalqların rifah halının yaxşılaşdırılmasına xidmət edən bir
layihədir. Bu gün bizim apardığımız siyasət Xəzər dənizi regionundan kənara çıxır. Biz artıq regional
əməkdaşlığın daha geniş mənada yeni elementlərini görürük.
Hazırda digər bir qlobal beynəlxalq layihə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi üzərində çalışırıq və
bu sahədə konkret işlər görülmüşdür. Asiya ilə Avropanı Azərbaycan vasitəsilə birləşdirəcək dəmir yolu
layihəsinin reallaşdırılması məqsədi ilə artıq Azərbaycan hökuməti tərəfindən böyük maliyyə vəsaiti ayrılmışdır.
Biz ümid edirik ki, yaxın illərdə layihənin həyata keçirilməsi başa çatacaq və bunun nəticəsində yük və
sərnişinlərin bu yol vasitəsilə qatarlarla Çindən Avropaya daşınması mümkün olacaqdır.
- Neft və qazdan əldə etdiyiniz gəlirlər 2006-cı ildə Azərbaycana təxminən 35 faiz artımla dünya
iqtisadiyyatında ən yüksək göstəriciyə nail olmağa imkan verdi. Neftdən alınan gəlirlərdən necə istifadə
etməyi planlaşdırırsınız? Neft Fondu ilə infrastrukturun və sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına
yönəldilmiş sərmayələr arasında bölüşdürməni necə nəzərdə tutmusunuz? Azərbaycan əhalisinin bir
hissəsinin yaşadığı yoxsulluğa qarşı mübarizə sahəsində tədbirlərin nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz?
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üçün hansı tədbirlər görəcəksiniz və bundan nə gözləyirsiniz?
- 1994-cü ildən həyata keçirilən layihələr yalnız 2005-ci ildən başlayaraq, ölkəmizə əhəmiyyətli
dərəcədə neft gəlirləri gətirməyə başlamışdır. Biz qarşıdakı illərdə ölkəyə nəhəng neft gəlirlərinin axını
ərəfəsindəyik. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, iqtisadiyyatımız böyük sürətlə artır. 2007-ci ilin dövlət büdcəsi
təxminən 6,5 milyard dollar təşkil edir. Müqayisə üçün deyim ki, 2003-cü ildə bu rəqəm 1,5 milyard dollar
olmuşdur. 2005-ci ildə ümumi daxili məhsul 26 faiz, 2006-cı ildə isə 34,5 faiz artmışdır. Xüsusi vurğulamaq
istəyirəm ki, bu artım, sadəcə, neft sektorunun inkişafı sayəsində əldə edilməmişdir. Biz qeyri-neft sektorunun
inkişafına da xüsusi önəm veririk. 2006-cı ildə qeyri-neft sektorunun ümumi daxili məhsuldakı payı 46,4 faiz
təşkil etmişdir. Onu da deməliyəm ki, ümumi daxili məhsulda özəl sektorun payı 81 faizdir. Əlbəttə, biz indidən
neftin hasilatı aşağı düşdükdən sonra nələrin baş verəcəyi barəsində düşünürük. Hazırda ölkəmizdə təhsil və elm
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sahəsinə böyük investisiyalar qoyulur. Müasir Azərbaycan naminə güclü intellektual potensialın yaradılması
məqsədi ilə informasiya texnologiyalarına, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna investisiya qoyulması məsələsinə
böyük diqqət yetiririk. Digər proqram sənayenin inkişafı ilə bağlıdır. Qeyd etdiyim kimi, qeyri-neft sektoruna
investisiyaların cəlb edilməsi məsələsinə böyük önəm veririk. Xaricdən və Azərbaycandan qeyri-neft sektoruna
sərmayələrin cəlb edilməsi məqsədi ilə kapitalı 100 milyon ABŞ dolları təşkil edən Dövlət İnvestisiya Şirkətini
yaratmışıq.
Neft Fondunun yaradılması neft strategiyamızın mühüm elementlərindən biri olmuşdur. Biz neftdən
gəlir əldə etməyə başlayan zaman dərhal Neft Fondu təsis etdik. Fondun fəaliyyəti şəffaflıq prinsipləri üzərində
qurulmuşdur. Onun fəaliyyəti və gəlirləri haqqında məlumatlar müntəzəm olaraq dərc edilir. Neft Fondunun
gəlirlərinin nə miqdarda və hansı sahələrə xərclənməsi barədə qərarın qəbul olunmasına parlament nəzarət edir.
Fondda beynəlxalq audit həyata keçirilir və o, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu da daxil olmaqla,
beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə yaxından əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda, bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan
Böyük Britaniyanın hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkələrdən biri olmuşdur. Bu
təşəbbüsə regionda təkan verilməsi istiqamətində göstərdiyimiz fəaliyyət ABŞ və Böyük Britaniya tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmişdir.
O cümlədən, neft kimyası sənayesi prioritetlərimizdən biridir.
Böyük diqqət yetirdiyimiz sahələrdən biri də infrastrukturdur. İndi ölkənin bütün yerlərində böyük
tikinti və yeni infrastrukturun yaradılması işləri gedir. Yeni yollar salınır, elektrik stansiyaları tikilir, su və
qazpaylaşdırıcı sistemlər yeniləşdirilir, yeni xəstəxanalar, məktəblər və sair inşa edilir.
Əsas prioritetlərimizdən biri də kənd təsərrüfatının inkişafıdır. Azərbaycan əhalisinin əlli faizi kənd
yerlərində yaşayır. Yaxşı potensialımız, torpağımız, iqlimimiz var. Fermer təsərrüfatlarının inkişafı üçün böyük
miqdarda maliyyə vəsaiti ayrılır.
Azərbaycanda sosial sahənin inkişafına xüsusi diqqət ayrılır. 2007-ci il büdcəsində sosial sahə üçün
ayrılmış xərclər 37,9 faiz, yəni 2,5 milyard dollar olmuşdur. Son üç il ərzində Azərbaycanda 520 min yeni iş
yeri açılmışdır və bunun çoxu qeyri-neft sektorunda yaradılmışdır. Bu, əsasən, regionlarda baş vermişdir.
Ölkədə əmək haqları, pensiyalar mütəmadi olaraq artırılır. Qeyd etmək istərdim ki, neft hasil edən bir ölkə olsaq
da, biz çoxşaxəli iqtisadiyyatın olmasına böyük əhəmiyyət veririk. Bəzi neft hasil edən ölkələrin mənfi
təcrübəsini təkrarlamaq istəmirik. Yəni, orada insanların bir qismi daha da zənginləşir, qalan hissəsi isə daha da
kasıb vəziyyətə düşür. Ona görə biz neftdən gələn sərvəti insan kapitalına çevirmək istəyirik.
Yoxsulluğun azaldılması məsələsinə gəlincə, bu sahədə dövlət proqramı vardır. Bu proqram beynəlxalq
maliyyə qurumları ilə birgə uğurla həyata keçirilir. Müvəffəqiyyətli iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizdə
yoxsulluğun səviyyəsi 2003-cü ildəki 49 faizdən 2006-cı ildə 20 faizə enmişdir. Biz gələn bir neçə il ərzində
bunu daha da aşağı salacaq və ümumiyyətlə, yoxsulluğu aradan qaldıracağıq.
- Beynəlxalq maliyyə təsisatları kimi, Avropa İttifaqı da xarici sərmayələrin cəlb olunmasında
sabit qaydaların və mülkiyyətə münasibətdə hörmət tələb edən açıq iqtisadiyyatın tərəfdarıdır. İşgüzar
mühitin yaxşılaşdırılması proqramınız çərçivəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ölkənizdə
hansı tədbirlər görülüb? Özəlləşdirmə hazırda əhatə etdiyindən əlavə, başqa sahələrə də şamil
olunacaqmı? Ölkənizin Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması məsələsi ilə bağlı vəziyyət necədir?
- Korrupsiya bütün keçmiş sovet ölkələri üçün ciddi problemə çevrilmişdir. Bu, totalitar, qərarların
inzibati qaydada qəbul edildiyi sistemdən miras qalmış bir məsələdir. Bununla yanaşı, deməliyəm ki, bu,
dünyanın bir çox, hətta inkişaf etmiş ölkələrinin də üzləşdiyi problemdir. Hesab edirəm ki, bu sahədə inzibati
vasitələrlə müsbət nəticələr əldə etmək mümkün deyildir. Fikrimcə, korrupsiya ilə güclü iqtisadi tədbirlər və
mükəmməl qanunlar vasitəsilə mübarizə aparmaq lazımdır. Ölkəmizdə bu sahədə konkret işlər görülür.
Parlament korrupsiya ilə mübarizəyə dair qanun qəbul etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun
tərkibində korrupsiya ilə mübarizə üzrə xüsusi idarə yaradılmışdır. Qeyd etdiyim kimi, korrupsiya ilə
mübarizədə iqtisadi vasitələr böyük önəm daşıyır. Bunun üçün insanların həyat səviyyəsini yüksəltməli, əmək
haqlarını artırmalıyıq və güclü ictimai nəzarət təmin edilməlidir. Bildirdiyim kimi, bu istiqamətdə konkret
tədbirlər görülür.
Siz özəlləşdirmə məsələsinə toxundunuz. Hesab edirəm ki, genişmiqyaslı özəlləşdirmə proqramının
həyata keçirilməsi davam etdirilməlidir. Azərbaycan rəhbərliyi özəlləşdirmə məsələsinə böyük diqqət yetirir və
bu proses çox uğurla gedir. Ölkəmizdə özəlləşdirmənin əsas fazası başa çatdırılmışdır. Dediyim kimi, hazırda
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 81 faizi özəl sektorun payına düşür. Özəlləşdirmənin sürətlə həyata
keçirilməsi orta təbəqənin yaradılması, bürokratik aparatın ixtisar edilməsi və iqtisadiyyatın maksimum
dərəcədə sərbəstləşdirilməsi sahəsində gördüyümüz işlər Azərbaycanın gələcəkdə də güclü iqtisadi inkişafı üçün
möhkəm zəmin yaradır.
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Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsinə gəlincə, demək istəyirəm ki, artıq üzvlüklə bağlı müvafiq
sənədlər təşkilata təqdim edilmişdir və təşkilata daxil olmaq üçün ölkə daxilində zəruri olan bütün prosedurlar
uğurla həyata keçirilməkdədir.
- Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri demokratiyanın,
xüsusən də ədalətli və şəffaf seçki vasitələrinin gücləndirilməsidir. Sizin fikrinizcə, insan hüquqlarının
müdafiəsi, fundamental azadlıqlar və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində hansı addımlar atılmalıdır?
Azərbaycan dinə və xüsusən də İslama hansı yeri ayırır? İslam fanatizminin artmasını və Əl-Qaidə kimi
radikal ekstremist qrupların beynəlxalq aləmə təhlükəsini necə qiymətləndirirsiniz?
- Biz ölkəmizdə demokratik inkişaf prosesinə böyük önəm veririk. Ümumiyyətlə, demokratikləşməyə,
siyasi plüralizmə, qanunun aliliyinin təmin olunmasına gələcək inkişafımızın əsas amilləri kimi baxırıq. Ölkənin
ümumi inkişafından danışdıqda, hansısa bir elementə üstün, digərinə isə az əhəmiyyət vermək olmaz. İqtisadi
artım, siyasi inkişaf və demokratikləşmə prosesi paralel getməlidir. Yalnız bu halda uğur qazanmaq olar. İndi
Azərbaycanda demokratik inkişaf istiqamətində böyük irəliləyişlərə nail olunmuşdur. Müasir cəmiyyət qurmaq,
qanunun aliliyini və sosial ədalət prinsipini tam təmin etmək, insanlar üçün bərabər şərait yaratmaq və güclü
iqtisadiyyat qurmaq qarşımızda duran əsas məqsədlərdəndir. Bu sahədə həyata keçirdiyimiz konkret işlər yaxın
gələcəkdə həmin məqsədlərə nail olacağımıza əminlik yaradır.
Sualınızın ikinci hissəsi ilə bağlı deyə bilərəm ki, Azərbaycan dünyəvi ölkədir və ölkəmizin ali
qanununa görə, din dövlətdən ayrıdır. Bununla yanaşı, İslam dini bizim tariximizin, keçmişimizin və hazırkı
həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. Biz öz dinimizə, eyni zamanda, ölkəmizdə mövcud olan bütün digər dinlərə
böyük hörmətlə yanaşırıq. Bu gün fəxr hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanda yüksək dini tolerantlıq
mövcuddur. Ölkəmizdə dini zəmində heç bir mübahisə yoxdur. Etnik və dini zəmində qarşıdurmaların baş
verdiyi bugünkü dünyada bunu nadir vəziyyət adlandırmaq olar. Azərbaycan müxtəlif millətlərə və dinlərə
mənsub olan insanların birgə yaşadığı ölkədir. Azərbaycan xalqının tarixi mentaliteti və hazırda ölkədə dini
azadlığın təmin olunması sahəsində görülən işlər müxtəlif dini konfessiyaların mehribanlıq şəraitində, bir ailə
kimi yaşaması üçün möhkəm əsas yaradır. Ölkəmizdə heç zaman dini fanatizm olmamışdır və olmayacaqdır.
Biz hər cür fanatizmin və ekstremizmin əleyhinəyik. Hesab edirəm ki, bu sahədə Azərbaycanın müsbət
təcrübəsindən istifadə oluna bilər.
Azərbaycan beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə fəal iştirak edən ölkələrdən biridir. Lakin onu da
bildirmək istəyirəm ki, terrorizmin, fanatizmin, radikal ekstremizmin İslam dini ilə bağlanması çox səhv və
təhlükəli bir yanaşmadır. Azərbaycan özü uzun müddət erməni terrorçu təşkilatlarının terrorizminin qurbanı
olmuşdur. Erməni terror təşkilatları tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən vəhşi terror aktları nəticəsində
xeyli sayda insanımız həlak olmuş və yaralanmışdır. Bir daha demək istəyirəm ki, terrorizmin və radikal
ekstremizmin hər hansı bir din ilə bağlanmasına yol vermək olmaz.
- Sizin məqsədiniz iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini gücləndirmək və tarazlı iqtisadi inkişafa nail
olmaqdır. Bu perspektivdə, ölkənizdə Fransanın və onun şirkətlərinin rolunu necə dəyərləndirirsiniz?
Fransada olduğunuz müddətdə enerji ilə bağlı sahələrlə yanaşı, ətraf mühit, bank, sığorta, yeyinti
sənayesi, gömrük kimi sahələrdə əməkdaşlıq baxımından hər hansı irəliləyişə nail oldunuzmu? Sizin
fikrinizcə, hər iki dövlətin marağında olan davamlı inkişaf və ətraf mühitin qorunması kimi sahələrdə
əməkdaşlığı artırmaq olarmı?
- Azərbaycanın enerji sektorunda və qeyri-neft sektorunda Fransanın bir sıra aparıcı şirkətləri uğurla
fəaliyyət göstərir. Demək olar ki, Fransaya hər səfərim zamanı bu ölkənin işgüzar dairələri ilə görüşlərim olur.
Dövlət səfəri çərçivəsində də Fransanın nüfuzlu "Qaz de France", "VİNCİ", "BNP PARİBAS", "SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE" kimi şirkətlərinin, Lill şəhəri işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşlərim olubdur. Bundan
əlavə, bir sıra nüfuzlu Fransa şirkətlərinin nümayəndə heyətlərinin ölkəmizə xeyli sayda səfərləri zamanı mən
onlarla görüşmüşəm. Hazırda qeyri-neft sektorunun inkişafı Azərbaycan iqtisadiyyatında prioritet məsələdir.
Hesab edirəm ki, bu sahədə Fransa şirkətləri Azərbaycanda daha da fəal işləyə bilərlər.
Ətraf mühitlə bağlı məsələyə gəlincə, deyə bilərəm ki, bu sahədə bizə Sovet İttifaqından çox mənfi bir
miras qalmışdır. Belə ki, o zamanlar ekologiya haqqında anlayış belə yox idi. Heç kim təbiətin vəziyyətinə fikir
vermirdi. Hazırda bu sahəyə ölkəmizdə böyük diqqət yetirilir. Mənim tərəfimdən imzalanmış sərəncam əsasında
ekologiya sahəsində proqram qəbul olunmuşdur. Biz bu proqram çərçivəsində gələn 5-10 il ərzində yüz
milyonlarla dollar sərf edərək, Bakı ətrafında və digər yerlərdə neftlə çirklənmiş gölləri tamamilə
təmizləyəcəyik. Fransa şirkətlərinin ətraf mühitin qorunması sahəsində xeyli təcrübəsi vardır. Bu mənada biz
həmin istiqamətdə Fransanın şirkətləri, habelə müvafiq strukturları ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
- Azərbaycan ilə Fransa arasında mədəni və humanitar əlaqələrin perspektivləri barəsində nə
deyə bilərsiniz?
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- Azərbaycan ilə Fransa arasında mədəni və humanitar əlaqələr, digər sahələrdə olduğu kimi, uğurla
inkişaf edir. Ölkələrimiz və xalqlarımız qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə malikdir. Ölkələrimizin mədəni
sahədə əməkdaşlığı, sözsüz ki, xalqlarımızın bir-birinə daha da yaxınlaşması işinə xidmət edir. Qeyd etməliyəm
ki, Fransaya dövlət səfərim zamanı Azərbaycanda Fransa İlinin, Fransada isə Azərbaycan İlinin keçirilməsi
barədə qərarın qəbul edilməsi bu baxımdan çox önəmli hadisədir. Eyni zamanda, bu səfər zamanı elm,
mədəniyyət və humanitar sahələri əhatə edən dörd sənəd imzalanmışdır. Əminəm ki, humanitar və mədəni
sahələrdə əlaqələrimiz bundan sonra da genişlənəcəkdir.
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BAKIDA "XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI-2007" XIV BEYNƏLXALQ
SƏRGİ VƏ KONFRANSIN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
5 iyun 2007-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli Xəzər neft, qaz sərgi və konfransının iştirakçıları!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sərgi həmişə olduğu
kimi, çox uğurlu keçəcək və burada, konfransda da səslənən fikirlər, aparılacaq fikir mübadiləsi gələcək
əməkdaşlığımız üçün çox gözəl imkanlar yaradacaqdır.
Sərgi artıq ənənəvi xarakter daşıyır və çox sevindirici haldır ki, ona maraq azalmır, əksinə, artır. Sərgidə
yeni-yeni şirkətlər iştirak edir. Çox şadam ki, yerli, Azərbaycan şirkətlərinin də sayı ildən-ilə çoxalır. Bu onu
göstərir ki, Azərbaycanda həm neft-qaz sənayesində, həm də xidmət sektorunda çox güclü sənaye potensialı
yaradılır. Bizim məqsədimiz də məhz bundan ibarətdir ki, gözəl imkanlardan istifadə edilməklə Azərbaycanda
çox güclü neft sektoru formalaşsın.
Mən birinci sərgini çox yaxşı xatırlayıram. 1994-cü ildə keçirilmiş sərgi Azərbaycanın inkişafı üçün çox
mühüm rol oynamışdır. O vaxt Azərbaycanı dünyada çox tanımırdılar. Azərbaycan çox böyük siyasi risklər
ölkəsi kimi tanınırdı. O şəraitdə sərginin keçirilməsi, Azərbaycanın imkanlarının təqdim edilməsi, çox böyük
neft-qaz sərvətlərinin mövcud olması, əlbəttə ki, investorların Azərbaycana gəlişini də sürətləndirdi. O vaxt
bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın neft-qaz sektoruna, Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus olan sektoruna
xarici şirkətləri, investisiyaları cəlb etmək və beləliklə, Azərbaycanın inkişaf strategiyasını müəyyən etmək idi.
İndi, 2007-ci ildə keçmişə nəzər salarkən bir daha görürük ki, qarşıda duran bütün məsələlər öz həllini
tapdı. Bunun əsas, başlıca səbəbi o illərdə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən uğurla, cəsarətlə həyata
keçirilmiş Azərbaycanın neft strategiyası olmuşdur. Məhz o strategiyanın icrası nəticəsində bu gün Azərbaycan
dünyada ən dinamik şəkildə inkişaf edən ölkədir. Azərbaycan öz neft-qaz problemini həll edibdir. Biz bütün
məqsədlərə nail olmuşuq və bundan sonra ölkəmiz yalnız və yalnız inkişaf edəcək, bu gözəl imkanlardan
səmərəli istifadə edəcəkdir. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün isə gözəl imkanlar mövcuddur.
Biz son 13 il ərzində Azərbaycanın neft-qaz sektoruna 30 milyard dollar xarici sərmayənin gətirilməsinə
nail olmuşuq. Bu, çox böyük rəqəmdir, çox böyük məbləğdir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda çox gözəl
investisiya iqlimi var. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalanarkən bizim əsas məqsədimiz ondan ibarət idi ki,
Azərbaycanın milli maraqları maksimum dərəcədə təmin olunsun və bununla bərabər, xarici şirkətlər üçün də
gözəl şərait yaradılsın. Onlar burada özlərini rahat hiss etsinlər. Əmin olsunlar ki, qoyulan hər bir vəsait burada
dövlət tərəfindən qorunur və dövlət bu məsələdə öz funksiyasını yerinə yetirməyə hazırdır. Bir daha demək
istəyirəm ki, 13 il ərzində heç vaxt bizimlə, dövlətlə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici investorlar
arasında heç bir mübahisəli, ya da ciddi mübahisəli məsələ olmamışdır, heç bir məhkəmə çəkişməsi olmamışdır.
Yəni, bu onu göstərir ki, həm investorlar öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirirlər, həm də Azərbaycan
dövləti investisiyaları qoruyur. Bu, Azərbaycanı çox etibarlı tərəfdaş kimi göstərir. Biz bundan, bu gözəl
nailiyyətlərdən istifadə edib investisiyaları indi digər sektorlara da cəlb edirik.
Bizim indi əsas məqsədimiz qeyri-neft sektorunun inkişafıdır və bu sahədə böyük işlər görülür. O
cümlədən neftdən əldə olunan gəlirləri də həm sosial məsələlərin həllinə, həm də nəhəng infrastruktur
layihələrinə, qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldirik. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, Heydər Əliyev
neft strategiyasının uğurla icra olunması Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndiribdir. Bizim iqtisadi
müstəqilliyimizi, enerji müstəqilliyimizi çox böyük dərəcədə möhkəmləndiribdir və inkişafımızın da əsas
səbəbidir. Biz bunu həmişə yadda saxlamalıyıq. Mən əminəm ki, bundan sonrakı illərdə Azərbaycanın neft-qaz
yataqlarının istismarı nəticəsində ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edəcək, çiçəklənəcək, Azərbaycan xalqı rifah
içində yaşayacaqdır.
Keçən sərgidən ötən dövr, yəni son bir il ərzində Azərbaycanda iki əlamətdar hadisə baş vermişdir və
bunlar dünya əhəmiyyətli hadisələrdir. Birincisi, Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəməri istismara verilmişdir. Bu, bizim tarixi qələbəmizdir, tarixi nailiyyətimizdir. Bilirsiniz ki, bu kəmərin
tikintisinə müxtəlif dövrlərdə çox böyük müqavimət, çox böyük təzyiqlər var idi. Hətta kəmərin iqtisadi
cəhətdən sərfəli olmaması haqqında şayiələr yayılırdı. Deyilirdi ki, Azərbaycan nefti kəmərin doldurulmasına
kifayət etməyəcək, başqa ölkələrin nefti də buraya gəlməlidir. Amma biz bilirdik ki, bu şayiələrin, bu fikirlərin
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heç bir əsası yoxdur. Onun əsası yalnız qərəzçilik idi. Bu gün, kəmərin bir il ərzindəki fəaliyyəti nəticəsində
artıq demək olar ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri maksimum gücünə yaxın olan həcmdə Azərbaycan neftini
dünya bazarlarına çatdırır.
Gələn il isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan tam şəkildə Azərbaycan nefti ilə doldurulacaq və uzun illər ərzində
Azərbaycan nefti bu kəmər vasitəsilə dünya bazarlarına çıxacaqdır. Nəzərə alsaq ki, "Azəri-Çıraq" yataqlarında
ilkin ehtimal olunan ehtiyatın həcmi demək olar, iki dəfə artıbdır, görərik ki, növbəti onilliklər ərzində
Azərbaycan öz neft strategiyasını uğurla icra edərək böyük uğurlara nail olacaqdır.
İkinci əlamətdar hadisə, bəlkə də, əhəmiyyəti baxımından birincidən geridə qalmayan hadisə Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəmərinin tikintisi və "Şahdəniz" yatağından qazın hasilatıdır. Azərbaycan artıq nəinki neft ixrac
edən, eyni zamanda, qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. Bu da bizim strateji seçimimizdir. 1996-cı ildə yenə də
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bağlanmış "Şahdəniz" müqaviləsi də artıq öz səmərəsini verməkdədir. Xüsusilə
nəzərə alsaq ki, indiki zəmanədə qaz amili ölkələrin enerji təhlükəsizliyini, enerji müstəqilliyini təmin edən əsas
amildir, onda görərik ki, 1996-cı ildə nə qədər düzgün, nə qədər müdrik qərar qəbul edilmişdir. Əgər o vaxt
"Şahdəniz" qaz yatağı üzrə müqavilə imzalanmasaydı, təsəvvür etmək çətin deyil ki, Azərbaycan indi hansı
ciddi problemlərlə üzləşə bilərdi. Hələ ki, bizim neft şirkəti tərəfindən hasil edilən qazın həcmi tələbatımızı
ödəmir. Baxmayaraq ki, bu il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən çox geniş qaz proqramı icra olunmağa
başlamışdır. Keçən ilə nisbətən gələn il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən hasil ediləcək qaz iki dəfə
çox olacaqdır. Yəni təkcə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təxminən 8 milyard kubmetr qaz hasil edəcəkdir.
Nəzərə alsaq ki, gələn il "Şahdəniz" yatağından da 8 milyard kubmetrdən çox qaz gözlənilir, beləliklə,
Azərbaycan həm özünün tələbatını ödəyəcək, həm də qaz ixrac edən etibarlı ölkəyə çevriləcəkdir.
Bu iki hadisə son bir il ərzində baş veribdir və bunlar Azərbaycanın uğurlu siyasətinin, Azərbaycanın neft
strategiyasının təntənəsidir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir. Bu iki hadisə bütün sahələrə öz təsirini
göstərir. Azərbaycanın iqtisadi potensialı artır, beynəlxalq önəmi artır, beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənir.
Biz Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərində də artıq iştirak etmək əzmindəyik və bu məsələlər də öz
həllini tapmaqdadır. Biz keçən ilin noyabr ayında Avropa İttifaqı ilə enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa
dair anlaşma memorandumu imzalamışıq. Bu, çox əlamətdar və deyə bilərəm ki, tarixi hadisədir. Çünki
Azərbaycan qaz ixrac edən ölkəyə çevrilərək, öz qazını Avropa bazarına daxil etmək istəyindədir. Buna oxşar
sənəd - enerji sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında sənəd Amerika ilə Azərbaycan arasında da imzalanmışdır.
Yəni bütün bunlar, əlbəttə, bizim müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi üçün, uğurlu inkişafımız üçün çox böyük
əhəmiyyətə malik olan məsələlərdir.
Mən bu fürsətdən istifadə edib bizim bütün dostlarımıza, bizə dəstək olan şirkətlərə, dövlətlərə öz
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İlk növbədə, Amerika hökumətinə ki, bütün dövrlərdə Azərbaycanın neft
strategiyasını çox güclü şəkildə dəstəkləmişdir. Mən bp şirkətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. bp şirkəti həm
"Azəri-Çıraq", həm də "Şahdəniz" layihələrində operator şirkətdir və uzun illər ərzində Azərbaycanda fəaliyyət
göstərir. Çox böyük həcmdə investisiyalar qoyub, iki konsorsiuma rəhbərlik edib və Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti ilə bərabər vahid komanda şəklində Azərbaycanın neft sahəsinin inkişafında çox böyük işlər görür. Mən
bu kürsüdən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bütün işçilərini, mütəxəssislərini, fəhlələrini səmimi
salamlayıram. Biz bütün bu uğurlara onların zəhməti, fəaliyyəti nəticəsində nail ola bilmişik. Çox böyük qürur
hissi ilə deyə bilərəm ki, mənim də fəaliyyətimin 9 ili Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlı olmuşdur.
Mən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, ölkəmizə investisiya qoyan, 1994-cü ildə bizə inanan və bizimlə
bərabər bütün bu uğurlara nail olan bütün şirkətləri salamlayıram. Onlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm
ki, bizimlə bərabər bütün bu işləri görübdür.
Azərbaycanın çox böyük neft-qaz yataqları var. Mən artıq qeyd etdim ki, qazma işləri aparıldıqca yeni,
ehtiyatlar barədə yeni məlumatlar ortaya çıxır. Əgər 1994-cü ildə "Azəri-Çıraq"da neft ehtiyatı 500 milyon ton
səviyyəsində idisə, indiki məlumata görə artıq 1 milyard tondan çoxdur. "Şahdəniz" yatağında birinci kəşfiyyat
quyusu qazılanda məlumat verilmişdi ki, orada 600 milyard kubmetr qaz ehtiyatı var. Ancaq indi verilən
məlumata görə "Şahdəniz" qaz yatağında minimum 1 trilyon 200 milyard kubmetr qaz var. Əgər "Azəri-Çıraq"
yataqlarındakı təbii qazın həcmini də buna əlavə etsək, - bu isə 300 milyard kubmetrdir, - görərik ki,
Azərbaycanın qaz ehtiyatları 1 trilyon 500 milyard kubmetrdən çoxdur. Yəni öz tələbatımızı ödəmək üçün bu,
ən azı 100 ilə bizə kifayət olacaqdır. Amma, əlbəttə, mən əminəm ki, gələcək illərdə yeni yataqlar
aşkarlanacaqdır. Azərbaycanın enerji ilə təminatı həm bizim gücümüzü artırır, həm də bundan tərəfdaşlarımız
istifadə edirlər.
Mən qeyd etdim, son bir il ərzində yeni əlamətdar hadisə ondan ibarət olmuşdur ki, Azərbaycan qazı artıq
başqa ölkələrə ixrac edilir. Bu da çox tarixi və əhəmiyyətli hadisədir. 2007-ci ilə qədər Azərbaycan qaz idxal
edən ölkə idi. Biz qazı idxal edib ondan elektrik stansiyalarında istifadə edirdik. 2007-ci ildən başlayaraq, artıq

105

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

biz qaz idxal etmirik, əksinə, ixrac edirik. Yəni, bütün bu dəyişikliklər çox böyük siyasi, iqtisadi və coğrafisiyasi əhəmiyyət daşıyır. Böyük neft-qaz ixrac edən ölkə kimi Azərbaycan, şübhəsiz ki, regionda daha da fəal
rol oynayacaqdır. Regional əməkdaşlıq işlərində, həmişə olduğu kimi, bizim çox güclü mövqeyimiz var. Biz
regional əməkdaşlıq məsələlərində bir çox hallarda təşəbbüskar rolunu üzərimizə götürmüşük və
tərəfdaşlarımızla birlikdə enerji təhlükəsizliyi məsələlərini uğurla irəliyə aparırıq.
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YAPONİYANIN "NİKKEY" ("NİHON KEYDZAY ŞİMBUN") QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ
MÜSAHİBƏ
Bakı şəhəri,
13 iyun 2007-ci il
Sizə bir sıra suallar vermək istərdim. İlk növbədə, bunlar enerji məsələləri ilə bağlı olacaqdır.
Belə ki, Yaponiya şirkətləri də Azərbaycanın enerji sahəsindəki siyasətinə böyük maraq göstərirlər.
Keçən il Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirən neft boru kəməri istifadəyə verilmişdir.
Avropanın enerji ilə təmin olunması sahəsindəki strategiyanız nədən ibarətdir?
- Neft və qaz strategiyamızı milli maraqlarımıza uyğun olaraq həyata keçiririk. Bizim nəhəng neft və
qaz ehtiyatlarımız var. Təkcə "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarındakı xam neft ehtiyatlarımız 1,2 milyard tondan
çoxdur. Hazırda bu yataqlardan neft hasil edirik və gələn il Azərbaycanda ümumi hasilat 50 milyon tondan artıq
olacaqdır. Əlbəttə, bu nefti nəql etmək üçün boru kəmərlərinə ehtiyacımız var. Bizim 3 boru kəmərimiz var ikisi Qara dənizə, biri isə Aralıq dənizinə çıxır. Beləliklə, biz hasilat və nəql problemlərimizi tamamilə həll
etmişik. Qaz hasilatına gəlincə, bu yaxınlarda, "Şahdəniz" yatağında böyük qaz ehtiyatları kəşf etmişik. Digər
yataqlardakı ehtiyatlar ilə birlikdə hazırda ölkəmizin qaz ehtiyatı ümumilikdə 1,5 trilyon kubmetr həcmində
qiymətləndirilir. Bu qazı dünya bazarlarına nəql edəcək boru kəməri artıq fəaliyyət göstərir. Artıq Gürcüstanı
qaz ilə təchiz edirik və texniki baxımdan bu boru kəməri ilə qaz Avropa bazarlarına da nəql edilə bilər.
- Neftiniz Novorossiysk vasitəsilə Rusiya ərazisindən keçməklə də nəql edilirdi. Boru kəmərləri
ilə neftin nəqli məsələlərini necə həyata keçirirsiniz?
- 1997-ci ildə xarici şirkətlər konsorsiumu ilə neft hasilatına başlayan zaman, bu yeganə boru kəməri
idi. Lakin bundan sonra daha 2 boru kəməri inşa edildi. Bunlardan biri Bakı-Supsa, digəri isə Bakı-TbilisiCeyhan boru kəməridir. Beləliklə, bizim üç boru kəmərimiz var. Əlbəttə, biz onların hamısından istifadə edə
bilərik. İstehlakçılar idxalın şaxələndirilməsi barədə fikirləşirlər. Biz isə ixracın şaxələndirilməsi barədə
düşünürük. Biz bunu artıq həll etmişik. Əlbəttə, biz daha artıq iqtisadi fayda verən neft infrastrukturundan
istifadəyə daha çox üstünlük verəcəyik.
- Siz iqtisadi fayda barəsində danışdınız, bu baxımdan hansı boru kəməri daha sərfəlidir?
- Əlbəttə, hazırda Aralıq dənizinə çıxışı olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri. Belə ki, biz bu boru
kəməri vasitəsilə gündə bir milyon barrel neft nəql edirik. Bu isə ildə 50 milyon ton deməkdir. Bundan başqa,
bu boru kəməri bizə nefti bütün dünyaya satmağa imkan verir. Çünki Ceyhan limanından Azərbaycan nefti hər
yerə - Asiyaya, Amerikaya satılır. İndi boru kəmərinin tam tutumunda fəaliyyət göstərməsinə çalışırıq və
ehtimal ki, biz gələn il bu məqsədimizə nail olacağıq.
- Qaz ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
- Yuxarıda dediyim kimi, Azərbaycan artıq qazı ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Qaz infrastrukturumuz
yenicə yaradılmışdır. Bu yaxınlarda Türkiyəyə gedən çox müasir qaz boru kəmərini inşa etmişik. Azərbaycan
qazı Türkiyə vasitəsilə Avropa İttifaqı bazarına da nəql edilə bilər. Bu kəmər Cənubi Qafqaz boru kəməri
adlanır. Bundan başqa, biz bu yaxınlarda Nabukko layihəsində iştirak etməyə dəvət almışıq. Bu layihəyə
Türkiyə, Bolqarıstan, Rumıniya, Avstriya, Macarıstan kimi ölkələr də cəlb olunacaqdır. Biz aldığımız dəvəti,
təklifi nəzərdən keçiririk. Dediyim kimi, bizim nəhəng qaz ehtiyatlarımız var və gələcəkdə qonşu dövlətləri,
Avropa dövlətlərini qaz ilə təchiz edə biləcəyik. Lakin bu nəhəng qaz ehtiyatlarından istifadə ilkin mərhələdədir.
"Şahdəniz" yatağından qaz yalnız bu ildən hasil edilməyə başlanmışdır. Hasilatı artırmaq və onu bazarın
tələbatlarına uyğun yüksək səviyyədə saxlamaq üçün bir neçə il lazım olacaqdır.
- Burada xarici şirkətlərlə əməkdaşlığın rolu nədən ibarətdir?
- Onların rolu çox mühümdür. Çünki onlar bizim əsas sərmayədarlardır. Onlar qaz və neftin hasilatına,
boru kəmərlərinin inşasına sərmayə qoyublar. Yəni əsas sərmayə qoyuluşunu xarici şirkətlər həyata keçirmişdir,
eyni zamanda, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də bu layihələrə böyük sərmayə qoyur. Beləliklə, bizim neft
şirkəti ilə xarici enerji şirkətləri arasında yaxşı tərəfdaşlıq mövcuddur. Bu tərəfdaşlıq 1994-cü ildən başlamışdır
və uzunmüddətlidir. Bu günə kimi geniş coğrafiyası olan xarici şirkətlərlə, o cümlədən Yaponiya şirkətləri ilə
Azərbaycanda tərəfdaşlıq etməkdən çox məmnunuq.
- "Enerji millətçiliyi" adlandırılan meyllər haqqında nə düşünürsünüz? Bu sahədə Sizin həyata
keçirdiyiniz siyasət nədən ibarətdir?
- Bizim siyasətimiz çox açıqdır, xarici şirkətlərlə olan sazişlərimizə sadiqik. Azərbaycanda xarici
sərmayəçilər üçün çox əlverişli şərait vardır. Bütün əsas neft müqavilələri parlamentin müzakirəsindən keçir.

107

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Bundan sonra Prezident imzalayır və onlar qanun qüvvəsini alır. Burada heç bir dəyişiklik etmək olmaz.
Sazişlərimiz imzalandıqdan sonra onların heç biri barəsində yenidən danışıqlar aparılmamışdır. Hesab edirəm
ki, bu, xarici şirkətlərin bizə etimad və inamının artırılması baxımından çox önəmlidir. Strategiyamızı milli
maraqlarımız üzərində qururuq. Bununla yanaşı, anlayırıq ki, Azərbaycana sərmayə qoyan xarici şirkətlər gəlir
götürmək istəyirlər. Bu da təbiidir. Biz bu iki marağı uzlaşdırmalıydıq və bunu edə bilmişik. Azərbaycanda
xarici şirkətlər tərəfindən hasil edilən neftin çox böyük hissəsi tezliklə məhz Azərbaycana məxsus olacaqdır.
Beləliklə, Azərbaycan ilə xarici şirkətlər arasında gəlirlərin bölgüsü sürətlə Azərbaycanın xeyrinə dəyişəcəkdir.
- Xəzər dənizi ətrafında olan neft və qaz istehsal edən ölkələr ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi
barədə nə düşünürsünüz? Boru kəmərinin Xəzər dənizindən keçməklə Qazaxıstan və Türkmənistan ilə
birləşdirilməsi imkanlarına dair fikirlər mövcuddur. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
- Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə qoşulmasına dair keçən il mənimlə Qazaxıstan
Prezidenti arasında hökumətlərarası saziş imzalanmışdır. İndi biz Qazaxıstan hökuməti və Qazaxıstanda neft
hasil edən və bu neftin sahibi olan xarici şirkətlərlə bu istiqamətdə çalışırıq. Bu proses çox uğurla inkişaf edir.
Qazaxıstan ilə münasibətlərimiz dostluq xarakteri daşıyır. Biz Xəzərin şərq sahilində olan dostlarımız - istər
Qazaxıstan, istərsə də Türkmənistan üçün infrastrukturumuzu istifadəyə verməyə hazırıq. Bizim neft və qazı
Avropa və beynəlxalq bazarlara nəql etmək üçün bütün zəruri, müasir infrastrukturumuz var. Əgər Xəzərin şərq
sahilində olan dost ölkələr tərəfindən Azərbaycanın infrastrukturuna qoşulmaq istəyi olarsa, biz bunu nəzərdən
keçirə bilərik. Lakin bu qərar onlar tərəfindən verilməlidir.
- Bu möcüzə barədə nə düşünürsünüz? Mən çox təəccübləndim. İki il bundan öncə burada idim.
Ölkənizdə həqiqi inkişaf var. Eyni zamanda, Gürcüstanda olmuşam, orada da çox işlər görülür. Siz
Qafqazın iqtisadiyyatı, regionda inkişaf, inteqrasiya barədə nə fikirləşirsiniz?
- Gürcüstan ilə inteqrasiyamız çox yüksək səviyyədədir. Biz tərəfdaş, dostuq. Neft və qazın nəqli ilə
bağlı nəhəng çoxmilli, çoxmilyardlıq layihələr həyata keçiririk. Tezliklə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstandan
keçəcək, Mərkəzi Asiya ölkələrini, ümumiyyətlə, Asiyanı Azərbaycan vasitəsilə Avropa ilə birləşdirəcək yeni
dəmir yolunun inşasına başlayacağıq. Bütün bu layihələr yalnız bizim üçün deyil, bütün Avrasiya ölkələri üçün
önəmlidir. Bunu biz həyata keçiririk, bu proseslərin təşəbbüskarı bizik. Yeri gəlmişkən deyim ki, dəmir yolu
layihəsi üzrə bu günə kimi biz heç bir maliyyə qurumundan yardım almamışıq, bu işləri öz hesabımıza görürük.
Bu sahədə əməkdaşlığımız çox müsbətdir. Cənubi Qafqazın digər ölkəsinə - Ermənistana gəldikdə, onunla heç
bir əlaqəmiz yoxdur. Bunun da səbəbi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və
azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparmasıdır ki, bunun da nəticəsində 1 milyondan artıq
azərbaycanlı əziyyət çəkərək, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Lakin Gürcüstan ilə
tərəfdaşlığımız və əməkdaşlığımız çox uğurla həyata keçirilir. Bundan başqa, sizin də dediyiniz kimi, bizim
iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Siz bunu statistik rəqəmlərdən görə bilər, eyni zamanda, Bakıda və regionlarda
özünüz bu inkişafın şahidi ola bilərsiniz. Son bir neçə il ərzində ölkəmizdə misli görünməmiş inkişaf var.
Əminəm ki, bu yalnız başlanğıcdır. Bu güclü iqtisadiyyat, yalnız regional formatda deyil, eyni zamanda,
Avrasiya məkanında əhəmiyyətli rol oynaya biləcək güclü ölkə qurmaq planlarımızın həyata keçirilməsinin
başlanğıcıdır. Artıq ölkəmiz bu rolu oynamaqdadır.
- Siz Avrasiya əməkdaşlığından danışarkən bunda Rusiyanın roluna necə baxırsınız? Belə ki, bu
əməkdaşlıq dəhlizi, sanki Rusiyanın Transsibir dəhlizi ilə rəqabət aparır.
- Biz heç zaman siyasətimizi rəqabət üzərində qurmuruq. Əksinə, biz daim əməkdaşlığın tərəfdarı kimi
çıxış edirik. Azərbaycan rəqabət aparmaq üçün yer deyil. Mən bir neçə dəfə bunu bəyan etmişəm və əminəm ki,
siyasətimizin açıqlığı, əməkdaşlığa hazırlığımız bizə uğur gətirir. Bütün bunları etmək bizim hüququmuzdur,
təbii hüququmuzdur. Biz öz prioritetlərimiz, milli maraqlarımız barədə düşünürük. Bu isə region və Avrasiya
miqyasında mühüm ölkəyə çevrilmək üçün enerji ehtiyatlarımızdan və coğrafi mövqeyimizdən səmərəli
istifadəyə əsaslanır. Ona görə də neft və qaz kəmərlərimiz, dəmir yolu əlaqəsi kiməsə qarşı yönəlməmişdir,
onlar kiminləsə rəqabət aparmaq üçün deyildir. Biz xalqımız, Azərbaycan üçün lazım olanı edirik.
- Neftlə bağlı son sualımı vermək istəyirəm. Avropada neft idxalının şaxələndirilməsinə böyük
ehtiyac duyulur. İndi Azərbaycanın yeni boru kəməri vardır. Gələcəkdə bu tələbatı nə qədər ödəyə
bilərsiniz?
- Dediyim kimi, biz neft hasilatını artırırıq. 2010-cu ilə kimi ildə 65 milyon ton neft hasil etməyə ümid
edirik. Gələn il hasilat 50 milyon tondan artıq olacaqdır. Qaz ilə bağlı deyə bilərəm ki, gələn il hasilatımız
təxminən 16 milyard kubmetrə çatacaq, sonra isə hər şey bazardan asılı olacaqdır. Siz qazı istehlakçılara
satmalısınız, siz onu açıq bazara sata bilməzsiniz. Bu, tələbata, Avropa ölkələri ilə potensial sazişlərimizə uyğun
olacaqdır. Biz artıq Avropa İttifaqı ilə enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu
imzalamışıq. Bu, əməkdaşlıq üçün yaxşı əsasdır. Əgər Azərbaycan qazına əlavə tələbat olarsa, əlbəttə, bu
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tələbatı təmin etmək üçün hasilatı artıracağıq. Biz bundan fayda götürəcəyik, belə ki, daha çox qaz satacaq və
daha çox maliyyə vəsaiti qazanacağıq. Eyni zamanda, bunu etməklə Avropa iqtisadiyyatına daha çox inteqrasiya
edəcəyik ki, bu da xarici siyasətimizin məqsədlərindən biridir.
- Sizin iqtisadiyyatın inkişafı daha çox neft və qaz ehtiyatlarından asılıdır. İqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi barədə nə düşünürsünüz? Azərbaycanı hansı istiqamətdə inkişaf etdirmək fikrindəsiniz?
- Bu təbiidir, çünki neft və qaz hələ də Azərbaycan iqtisadiyyatının mühüm elementidir və bir çox illər
mühüm elementi olaraq qalacaqdır. Lakin biz iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üzərində də çalışırıq - sənaye
istehsalı, regionların inkişafı proqramı... Təxminən son 4 il ərzində 550 mindən artıq yeni iş yeri açılmışdır. Son
üç il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 20 faizə salınmışdır. Tezliklə biz bu rəqəmi əhəmiyyətli dərəcədə
aşağı salacağıq, ölkədə yoxsullar olmayacaqdır. Biz neft və qaz sektorunda, ümumiyyətlə, iqtisadi inkişafla
bağlı şəffaflıq məsələlərində beynəlxalq təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq edirik. İnfrastruktur sahəsinə böyük
sərmayələr qoyuruq. Təkcə keçən il 5 elektrik stansiyası inşa etmişik. Biz regionlarda infrastrukturu təmin
etmək məqsədi ilə avtomagistrallar, xəstəxanalar, məktəblər, yollar inşa edirik. Çünki neft, əsasən, burada Abşeron yarımadasında, Xəzər dənizində hasil edilir. Regionlarda bizim neft iqtisadiyyatımız yoxdur. Ona görə
də burada kənd təsərrüfatı istehsalını, özəl sektoru həvəsləndiririk. Sizə deyə bilərəm ki, keçən il ÜDM-də
qeyri-neft sektorunun payı çox əhəmiyyətli olubdur, 12 faizdən çox idi. Ümumilikdə ÜDM-in artımı 35 faiz
olmuşdur. Bu isə kifayət qədər yüksək rəqəmdir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, son 10 ildə Azərbaycanda
ÜDM-də ildə ən azı 10 faizlik artım olmuşdur. Biz neft amilindən, bu imkandan istifadə edərək, ölkəmizi
inkişaf etdiririk. Hazırda informasiya texnologiyaları sahəsində böyük sərmayələr qoyuruq. Azərbaycana yeni
texnologiyalar gətiririk və ölkəmizi müasirləşdirmək üçün dünyanın informasiya texnologiyaları sahəsindəki
aparıcı şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik.
- İndi mən diplomatiya və təhlükəsizlik məsələləri barəsində sual vermək istəyirəm. Mən bu sualı
verməliyəm, çünki bu məsələ indi diqqət mərkəzindədir, çox həssas məsələdir. Əgər ABŞ və Rusiya
ölkənizdəki radiolokasiya sistemindən istifadə ilə bağlı müraciət edirlərsə, bunun sizin üçün faydası və
önəmi nədir?
- Bizim ABŞ və Rusiya ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var və hər iki ölkə ilə müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlıq edirik. Buna görə də Rusiya Prezidenti Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə məsələsi
ilə bağlı mənə zəng edəndə, əlbəttə ki, mənim buna ilkin reaksiyam müsbət oldu. Belə ki, hesab etdim, bu, hər
iki ölkə üçün yaxşı əməkdaşlıq ruhuna uyğun olacaqdır. Əgər bu, dünyada potensial təhlükələri azaltmağa,
qlobal təhlükəsizliyə töhfə verməyə kömək edərsə, biz bunu etməyə hazırıq. Belə ki, eyni zamanda, biz
regionumuzda təhlükəsizliyin və proqnozlaşdırıla bilən vəziyyətin təmin olunması ilə bağlı bir çox
proqramlarda iştirak edirik. Rusiya ilə radiolokasiya sisteminin icarəyə verilməsi barədə sazişimiz 2002-ci ildə
imzalanmışdır və bu sazişin qüvvəsi 2012-ci ildə bitir. Sazişin 4-cü bölməsində açıq şəkildə deyilir ki, bu
radiolokasiya stansiyasından istifadə ilə bağlı Rusiyanın istənilən üçüncü tərəflə əlavə sazişi Azərbaycanla
razılaşdırılmalıdır. Buna görə də Rusiya Prezidentinin mənə zəng etməsi və fikirlərimi soruşması təbii bir şeydir
və mən dedim ki, məsələyə münasibətim müsbətdir. Əgər bu fikir həyata keçirilərsə, bu zaman istər Rusiya,
istərsə də ABŞ-la çox ciddi və ətraflı müzakirələr aparmalıyıq. Azərbaycan dünyada qlobal təhlükəsizlik işinə
töhfə vermək üçün bu işdə istər ikitərəfli, istərsə də üçtərəfli formatda iştirak etməyə hazırdır.
- Bu formatdan istifadədə hansısa bir fayda görürsünüzmü?
- Bilirsiniz, biz siyasətimizi qısa və uzunmüddətli məqsədlər üzərində qururuq. Mən bu imkandan
dərhal istifadə etməklə hansısa fayda axtarmaq istəməzdim. Mən hər iki ölkə ilə uzunmüddətli strategiyaya
baxmağı üstün tutardım. Yalnız onda Azərbaycan daha çox fayda qazanacaqdır. Başqa sözlə, biz bu imkandan,
sadəcə, özümüzə nə isə bir şey əldə etmək üçün yararlanmaq fikrində deyilik. Biz regionda möhkəm mövqeyi
olan ölkəyik. İqtisadi mövqeyimiz çox güclüdür, ölkədə siyasi sabitlik bərqərar olmuşdur. Bizim ən böyük
problemimiz torpaqlarımızın işğal altında olmasıdır. Əminəm ki, diplomatik səylərlə və ya istənilən digər yolla
biz bunu həll edəcəyik. Bir daha demək istəyirəm ki, radiolokasiya stansiyası ətrafındakı məsələyə
münasibətimiz və müzakirələrimiz uzunmüddətli strateji maraqlarımıza əsaslanacaqdır.
- Bəs bu məsələdə İran amili barədə nə deyə bilərsiniz? İran bundan məyus ola bilərmi?
- Bizim İranla da yaxşı münasibətlərimiz vardır. Biz qonşuyuq, iqtisadi məsələlərdə güclü
münasibətlərimiz var, siyasi, mədəni əlaqələrimiz çox müsbətdir. Buna görə hesab etmirəm ki, hər hansı bir
problem olacaqdır. Bundan başqa, radiolokasiya stansiyasından istifadə barədə danışmaq hələ tezdir. İlk
növbədə, ABŞ və Rusiya arasındakı danışıqların necə getdiyini görməliyik. Lakin əgər onlar uğurlu olarsa, onda
görəcəyik. Lakin biz hesab etmirik ki, radiolokasiya sistemi ilə bağlı hər hansı əlavə infrastrukturun inkişafına
ehtiyac var. Rusiya Prezidentinin mənə verdiyi təklif stansiyadan informasiyanın ötürülməsi ilə bağlı idi.
Azərbaycan heç zaman öz dostları və qonşularının maraqlarına zərər gətirəcək addım atmayacaqdır.
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- Bu o deməkdir ki, burada hər hansı müvafiq hərbi bazanın yerləşdirilməsi imkanı yoxdur?
- Xeyr, biz Azərbaycanda hər hansı hərbi bazanın yerləşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirmirik.
- Siz dost ölkələr ilə GUAM çərçivəsində əməkdaşlıq edirsiniz. Bu təşkilata böyük önəm
verirsiniz. Çox ölkələr Avropa ilə inteqrasiyaya maraq göstərir. Bəzilərinin dediyi kimi, Avropa
İttifaqına qoşulma NATO-ya üzvlüyə aparır. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarətdir?
- Mövqeyimiz real əsaslara söykənir. Biz NATO və Avropa İttifaqı ilə çox səmərəli əlaqələr qurmuşuq.
NATO ilə "Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı" çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Bu “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
proqramından sonra irəliyə doğru çox mühüm bir addımdır. Bizim konstruktiv əlaqələrimiz var. Misal üçün,
əsgərlərimiz NATO qoşunları ilə birgə Əfqanıstanda və Kosovoda çiyin-çiyinə xidmət edirlər. Biz dünyada
qlobal sülh və təhlükəsizlik işinə töhfə veririk. Artıq dediyim kimi, Avropa İttifaqı ilə enerji məsələləri üzrə
strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalamışıq. Bundan əlavə, keçən il Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz
arasında Yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində 5 illik tədbirlər planı imzalamışıq. Bu plan qarşıdakı 5 il ərzində
bizə imkan verəcək ki, iqtisadi, sosial, siyasi həyat meyarlarımızı Avropa meyarlarına daha da yaxınlaşdıraq.
Növbəti addımın nə olacağını görəcəyik. Əgər Avropa İttifaqı Azərbaycanın üzvlüyünü ciddi şəkildə nəzərdən
keçirərsə, əlbəttə ki, biz bundan məmnun olacağıq. Lakin hesab edirəm ki, bu gün bu və ya digər təşkilata
üzvlük məsələsini bəyan etmək tezdir. Nə Azərbaycan, nə də təşkilatlar buna hazırdır. Ona görə də biz bu
elementdən siyasi məqsədlərlə istifadə etmirik, siyasətimizi real faktlar üzərində qururuq. Bu əməkdaşlığın
gələcəyinin necə olacağını görəcəyik. Təşkilat buna hazır olmalıdır. Əgər davamlı olaraq təkrar etsək ki, biz üzv
olmaq istəyirik, daim “qapını döysək” və heç bir cavab eşitməsək, bu, yaxşı nəticə verməz. Biz ləyaqətlə, qürur
hissi ilə və tərəfdaşlıq ruhunda hərəkət edirik. Əməkdaşlığımızın bugünkü səviyyəsi hər iki tərəf üçün
qənaətbəxşdir və onun genişləndirilməsini davam etdiririk.
- Necə fikirləşirsiniz, Avropaya inteqrasiya sizə hansı fayda gətirir? Mən formal deyil, bütün
istiqamətlərdə inteqrasiyanı nəzərdə tuturam.
- Biz Avropaya inteqrasiya siyasətini həyata keçiririk. Avropa Şurasının üzvüyük. Biz bunu könüllü
şəkildə etmişik. Heç kəs bizi Avropa Şurasına üzv olmağa məcbur etməmişdi. Özümüz bunu etmişik. Çünki biz
meyarlarımızın Avropa meyarlarına yaxın olmasını istəyirik. Avropa İttifaqının təcrübəsi dünyada ən səmərəli
təcrübələrdən biridir. Siyasi inkişaf sistemi, iqtisadi inteqrasiya, güclü sosial müdafiə - biz bütün bunları Avropa
İttifaqında görürük. Eyni zamanda, humanitar aspekt. Beləliklə, biz bundan faydalanmaq istəyirik. Hazırda biz
artıq fiziki olaraq Avropaya qonşuyuq. Rumıniya və Bolqarıstan Avropa İttifaqının üzvü olduqdan sonra
təşkilatın sərhədləri Qara dəniz sahillərinə çatmışdır. Deməli, biz artıq qonşuyuq. Biz yalnız coğrafi baxımdan
deyil, mahiyyət baxımından da Avropaya yaxın olmaq istəyirik.
- GUAM-ın rolu barədə nə deyə bilərsiniz? Bu təşkilatın məqsədi nədən ibarətdir? GUAM necə
inkişaf etdirilməlidir? Gələn həftə ölkənizdə GUAM-ın zirvə görüşü keçiriləcəkdir. Bu tədbirə yalnız
GUAM-ın üzvü olan ölkələr deyil, başqa iştirakçılar da gələcəkdir.
- GUAM çox mühüm beynəlxalq təşkilata çevrilir. O, 10 il bundan qabaq çox çətin bir siyasi vəziyyətdə
yaradılmışdır. Lakin hesab edirəm ki, indi GUAM özünün ikinci, çox mühüm inkişaf mərhələsindədir. Üzv
ölkələr bir-birləri ilə çox yaxındırlar. Bundan əlavə, biz hazırda çox mühüm enerji, nəqliyyat proqramları, siyasi
dialoq, əməkdaşlıq üzrə proqramlar üzərində çalışırıq. Çox şadam ki, başqa dost ölkələr, Avropa İttifaqının
üzvləri GUAM-a böyük maraq göstərirlər. Bu onu göstərir ki, GUAM artıq çox ciddi beynəlxalq təşkilata
çevrilir. Biz BMT-də dondurulmuş münaqişələrə, separatçı hərəkatlara dair təşəbbüslər həyata keçirmişik.
Regional əməkdaşlıq proqramlarına cəlb olunmuşuq. GUAM-a üzv olan ölkələr arasında möhkəm ikitərəfli
əlaqələr vardır. Bu təşkilatın məqsədi əməkdaşlıq, inkişaf, demokratiya, iqtisadi müstəqillikdir və biz bunun
tərəfdarıyıq. Biz bu təşkilatda mühüm rol oynamaqda davam edəcəyik. Əminəm ki, yaxın günlərdə keçiriləcək
sammit bu istiqamətdə çox güclü addım olacaqdır.
- GUAM çərçivəsində sülhməramlı qüvvələrin yaradılmasına dair söhbətlər var. Bu,
mümkündürmü?
- Bu məsələ müzakirə olunmaqdadır. Müzakirələrin nəticəsinin necə olacağını görəcəyik. Mən şəxsən
hesab edirəm ki, bu mərhələdə biz fikrimizi əsasən iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat və inteqrasiya aspektləri
üzərində cəmləşdirməliyik. Əlbəttə ki, gələcəkdə tərəfdaşlarımız ilə müzakirələrdə bu aspekt də olacaq və nə
etməyin mümkün olacağını görəcəyik.
- İndi Dağlıq Qarabağ ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Siz Ermənistan Prezidenti ilə
görüşmüsünüz. Çoxları deyirdi ki, yeni addım var, məsələ həllə doğru gedir. Sizin gözləntiləriniz nədən
ibarətdir? Məsələnin gələcək həllini necə görürsünüz?
- Bu, indiyə kimi çox qeyri-konstruktivlik, qeyri-səmimilik nümayiş etdirən və münaqişənin dinc yolla
həllinin tapılmasına imkan verməyən Ermənistandan asılı olacaqdır. Dinc yolla nizamlamaya yalnız beynəlxalq
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hüquq əsasında nail olmaq mümkündür. Ərazi bütövlüyümüz bərpa olunmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr, BMT də daxil olmaqla, bütün beynəlxalq birlik tərəfindən
tanınır. Bu, əsas prinsipdir. Ermənistanın işğalçı qüvvələri bütün işğal edilmiş ərazilərimizdən çıxarılmalıdır.
Məcburi köçkünlərimiz öz torpaqlarına qaytarılmalıdır. Dağlıq Qarabağın gələcək statusunun nə olacağı barədə
isə qərar veriləcək, bu məsələ danışıqlarda müzakirə olunacaqdır. Dünyada mövcud olan muxtar qurumların
müsbət təcrübəsini araşdıracağıq. Biz dəfələrlə bildirmişik ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə və oraya
geri dönəcək azərbaycanlılara yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırıq. Beləliklə, bunlar əsas prinsiplərdir.
Biz heç zaman Dağlıq Qarabağın ayrılması, müstəqilliyi ilə, 10, 20 və ya 100 ildən sonra Dağlıq Qarabağın
Azərbaycandan ayrılmasına imkan verə biləcək hər hansı bir formula ilə razılaşmayacağıq. Dağlıq Qarabağda
"referendum" barəsində möhtəkirlik edərək, orada 10 ildən sonra belə bir referendum keçiriləcəyini deyənlər
yanılırlar. Bu insanlar ya danışıqların məzmunundan xəbərsizdirlər, yaxud da bundan xəbərləri var, lakin ictimai
rəyi azdırmağa çalışırlar. Bu, heç zaman baş verməyəcəkdir. Nə baş verə bilər?! Dağlıq Qarabağda əhalinin
təhlükəsizliyi sülhməramlı qüvvələr tərəfindən təmin olunacaq, Dağlıq Qarabağ Ermənistanla hazırda qeyriqanuni istifadə edilən Azərbaycan ərazisi - Laçın dəhlizi vasitəsilə quru əlaqəsinə malik olacaq, qaçqınköçkünlər geri qayıdacaq, sonra isə biz hüquqi statusun nə olacağına baxacağıq. Lakin bu status yalnız və yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, yüksək özünüidarə hüququ verilməklə müəyyənləşdiriləcəkdir.
- Son sualım demokratikləşmə ilə bağlıdır. İqtisadiyyatınızda güclü artım mövcuddur. Bəzən
qərbdən ölkənizdə demokratikləşmə ilə bağlı tənqidlər səslənir. Ola bilsin ki, eyni zamanda, sosial
strukturdakı gəlirlərdə fərqlər problemi də mövcuddur. Bu problemləri necə həll etmək fikrindəsiniz?
- Biz siyasi islahatlar ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıq çox
konstruktivdir. Hesab edirəm ki, müstəqillik qazandıqdan sonrakı 15 il ərzində Azərbaycan demokratik inkişaf
sahəsində çox böyük uğurlar qazanmışdır. Biz totalitar sistemdən açıq sistemə keçmişik. Burada bütün siyasi
azadlıqlar, təsisatlar, siyasi partiyalar, mətbuat azadlığı, fikir və söz azadlığı mövcuddur. Biz Avropa Şurası
kimi təşkilatlara üzv olmuşuq və siyasi islahatlarla bağlı öhdəliklər götürmüşük. Avropa İttifaqı ilə qonşuluq
siyasəti çərçivəsində 5 illik tədbirlər planı imzalamışıq. Bu, bizim hədəfimiz, məqsədimizdir. Biz qanunun
aliliyinin təmin olunduğu, yüksək səviyyədə şəffaflıq olan, hər bir insanın sülh və əmin-amanlıq şəraitində
yaşadığı və bütün azadlıqlardan istifadə etdiyi cəmiyyət qururuq. Bütün bunlar bu gün baş verir. Əlbəttə ki,
bizdən dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin malik olduğu siyasi inkişaf səviyyəsini tələb etmək çox ədalətsiz
olardı. Belə ki, müstəqillik əldə ediləndən çox az zaman, cəmi 15 il keçibdir.
Lakin çox böyük və əhəmiyyətli irəliləyiş var. Haqlı tənqidi biz qəbul edirik və onun üzərində çalışırıq.
Haqsız olan və bəzi təşkilatların və ölkələrin Azərbaycan ilə bağlı maraqlarına söykənən tənqidləri qəbul
etmirik. Biz bərabər hüquqlu tərəfdaşlığı qəbul edirik, münasibətlərimizi qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı inam,
əməkdaşlıq üzərində qururuq və çox uğurla fəaliyyət göstəririk. Beləliklə, Azərbaycanda demokratik proseslərin
səviyyəsi çox yüksəkdir.
Gəlirlər arasında fərq məsələsinə gəldikdə, biz bu fərqi azaltmağa çalışırıq. Hazırda bu proses gedir,
daha çox insan zənginləşir, çoxları isə yoxsulluq vəziyyətindən çıxır. Proses bu cür gedir. Biz zənginlərlə
yoxsullar arasındakı fərqi zənginlərin yoxsullaşması hesabına azaltmaq istəmirik, biz yoxsulların
zənginləşməsini istəyirik. İqtisadi göstəricilərimiz, sənaye istehsalı, ÜDM-in artımı, yoxsulluq səviyyəsinin
aşağı salınması, iş yerlərinin açılması, infrastruktur layihələri - hər şey Azərbaycan xalqının daha yaxşı
yaşaması məqsədini daşıyır. Əgər insanların gəlirlərinin illik artımına baxsaq görərik ki, 2007-ci ilin birinci
rübündə 2006-cı ilin birinci rübünə nisbətən 35,2 faiz artım olmuşdur. Bu, çox yüksək rəqəmdir. Qarşıdan gələn
illərdə biz imkanlardan istifadə edərək güclü, hər bir insanın xoşbəxt və firavan yaşadığı ölkə quracağıq. Sağ
olun.
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BAKIDA DEMOKRATİYA VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF UĞRUNDA TƏŞKİLAT – GUAM ÖLKƏLƏRİ
DÖVLƏT BAŞÇILARININ 2-ci ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN AÇILIŞINDA
GİRİŞ NİTQİ
Bakı şəhəri,
19 iyun 2007-ci il
Hörmətli cənab prezidentlər!
Hörmətli nümayəndə heyətlərinin başçıları!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz!
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatın – GUAM-ın Bakı zirvə görüşü çox önəmli
hadisədir. Təşkilatımız son bir il ərzində çox sürətlə inkişaf edibdir, bütün strukturları artıq fəaliyyətdədir.
Əminəm ki, bugünkü zirvə görüşü təşkilatımızın gələcək fəaliyyətinə də çox böyük töhfə verəcəkdir.
Bu fürsətdən istifadə edərək, son bir il ərzində GUAM-a sədrlik etmiş Ukraynaya və onun Prezidenti
cənab Viktor Yuşşenkoya göstərdiyi fəaliyyətə, təşkilatın inkişafına və formalaşmasına verdiyi töhfəyə görə
dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bugünkü zirvə görüşündə bizimlə bərabər, dostlarımız, dost
ölkələrin prezidentləri də iştirak edirlər. Mən onları xüsusi salamlamaq istəyirəm. Bu gün bizimlə bərabər olan
Litva, Polşa, Rumıniya prezidentlərini, Bolqarıstanın vitse-prezidenti, Latviya, Estoniya, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının nümayəndə heyətlərinin başçılarını səmimiyyətlə salamlayıram. Bu, özlüyündə bir göstəricidir. Onu
göstərir ki, GUAM təşkilatı qısa müddət ərzində çox ciddi beynəlxalq təşkilata çevrilmişdir. GUAM-ın məramı,
məqsədləri, niyyətləri dost ölkələr üçün də maraqlıdır. Biz ortaq maraqlar üzərində işləyirik. GUAM
dövlətlərinin ikitərəfli formatda gözəl münasibətləri, çoxtərəfli formatda münasibətləri, əlbəttə ki, təşkilatın
güclənməsinə gətirib çıxarır.
Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin rəhbərlərinin bu gün bizimlə bərabər iştirakı, əlbəttə ki, təşkilatın
gələcək fəaliyyəti üçün də çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Əminəm ki, bu zirvə görüşü həm təşkilatın gələcək
fəaliyyətinə, həm də ki, geniş mənada regional əməkdaşlıq məsələlərinə çox böyük töhfə verəcəkdir.
Bu gün biz artıq regional əməkdaşlığın yeni formatı haqqında söhbət aparırıq. Xəzər dənizi, Qara dəniz,
Baltik dənizi regionlarının əməkdaşlığından söhbət gedir. Bizim iqtisadi əlaqələrimiz, siyasi niyyətlərimiz,
güclü siyasi dialoqun mövcudluğu, bununla bərabər real, konkret proqramların, layihələrin mövcud olması,
əlbəttə ki, bizi daha da birləşdirir. Regional əməkdaşlıq çərçivəsində Avrasiya qitəsində mühüm rola malik olan
GUAM təşkilatı və dost ölkələrin bu təşkilata olan diqqəti, əlbəttə ki, bizim qarşımızda duran məqsədlərin həlli
üçün çox gözəl şərait yaradır.
İqtisadi əməkdaşlıq sahəsində çox böyük imkanlar var. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda son illər ərzində
iqtisadi artım çox sürətlə gedir. Biz son üç il ərzində iqtisadi artım baxımından dünyada birinciliyi saxlayırıq.
2005-ci ildə iqtisadiyyatımız 25 faiz, 2006-cı ildə 35 faiz, 2007-ci ilin üç ayında yenə də 35 faiz artmışdır.
Şübhəsiz ki, bizim iqtisadi potensialımız gücləndikcə dost ölkələrlə iqtisadi əlaqələrimiz də möhkəmlənir.
Siyasi müstəvidə çox gözəl münasibətlər var. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim təşkilatı birləşdirən siyasi
məramlar da, məqsədlər də eynidir, Avratlantik strukturlarına inteqrasiya məsələləridir. Bu gün bizimlə bərabər
həm Avropa İttifaqının, həm də NATO-nun üzvü olan ölkələrin rəhbərlərinin iştirakı, əlbəttə, inteqrasiya
siyasətimizi daha da gücləndirir və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır.
Biz siyasi və iqtisadi əlaqələrlə bərabər, eyni zamanda, konkret layihələr üzərində də çalışırıq. Xüsusilə
enerji, nəqliyyat və başqa sahələrdə. Azərbaycan çox önəmli neft-qaz hasil və ixrac edən ölkəyə çevrilir. Bizim
çox böyük neft yataqlarımız var. Azərbaycan nefti artıq müxtəlif istiqamətlərlə dünya bazarlarına nəql edilir. Üç
böyük neft kəmərinin fəaliyyəti Azərbaycan neftini həm Avropa, həm də dünya bazarlarına çıxarır.
Dəqiqləşdirilmiş son məlumata görə, Azərbaycanda təkcə "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarında 1 trilyon 200
milyon ton neft ehtiyatı vardır. Bu yataqlarda istismar işləri səmərə ilə davam etdirilir. Gələn il Azərbaycanda
gündə azı 1 milyon barrel neft hasil ediləcəkdir. Bu, böyük göstəricidir. Gələcək illərdə biz bu rəqəmi
artıracağıq.
Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri fəaliyyətdədir. Bu yaxınlarda
Krakovda zirvə görüşündə Odessa-Brodı-Qdansk neft kəməri haqqında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Ölkələrimiz tərəfindən siyasi dəstək verilmişdir. Artıq qısa müddət ərzində işçi qrupların da fəaliyyəti
başlanmışdır. Deyə bilərəm ki, fəaliyyət çox uğurludur. Əminəm ki, birgə səylər nəticəsində biz bu istiqamətdə
də ixracın və bəzi ölkələr üçün idxalın şaxələndirilməsini təmin edəcəyik. Bununla bərabər, Azərbaycanda kəşf
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olunan nəhəng "Şahdəniz" yatağından və digər yataqlardan çıxarılacaq qaz da Avropa bazarı üçün böyük maraq
kəsb edir.
Biz artıq bu sahədə böyük işlər görürük. Azərbaycanda hazırda istismarda olan mövcud yataqlarda qaz
ehtiyatı 1,5 trilyon kubmetrdir. Bu, çox böyük rəqəmdir. Artıq Azərbaycan qazını Avropa bazarına çatdırmaq
üçün ən müasir nəqliyyat infrastrukturu mövcuddur. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri artıq fəaliyyətdədir.
Azərbaycan bu ildən başlayaraq qaz ixrac edən ölkəyə çevrilibdir. Hazırda Gürcüstanın qaz bazarının təxminən
70-75 faizini Azərbaycan qazı təmin edir. Əminəm ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycan qazı Türkiyə və
Yunanıstana nəql edilməyə başlayacaqdır. Beləliklə, Azərbaycan öz qaz potensialı ilə Avropa İttifaqının
bazarına daxil olacaqdır. Bu, hələ işin ilkin mərhələsidir. Əminəm ki, qazın hasilatı Avropada mövcud olan
tələbata uyğun şəkildə artırılacaq və Azərbaycan çox etibarlı enerji tərəfdaşı olacaqdır. Biz Avropa İttifaqı ilə
enerji sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında ilkin Anlaşma memorandumu imzaladıq. Enerji sahəsində gələcək
fəaliyyətimizi bu çərçivələrdə aparacağıq.
Nəqliyyat məsələləri də böyük əhəmiyyət daşıyır. Biz, demək olar ki, Xəzər dənizindən Avropaya və
dünya bazarlarına enerji dəhlizlərini açdıq. Bu neft və qaz kəmərləri ilə artıq bu yolu reallığa çeviririk. Əlbəttə
ki, bunun ardınca nəqliyyat infrastrukturu da inkişaf etməlidir. Türkiyə və Gürcüstanla birlikdə biz Avropanı
Asiya ilə birləşdirəcək dəmir yolu layihəsi üzərində çalışırıq. Bu da çox böyük həm iqtisadi, həm geosiyasi
əhəmiyyətə malik olan layihədir. Əminəm ki, biz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə yaxın zamanlarda
başlayacağıq. Bu dəmir yolu Avropanı Asiya ilə birləşdirəcəkdir. Bu dəhlizlə daşınacaq yüklər, əlbəttə ki, həm
idxal edən, həm də ixrac edən ölkələrə iqtisadi cəhətdən də böyük səmərə gətirəcəkdir.
Bir sözlə, bizim fəaliyyətimiz müxtəlif müstəvilərdə - həm siyasi, həm iqtisadi, həm regional, həm
nəqliyyat, həm də enerji sahələrində, yəni bütün istiqamətlərdə mövcuddur. Bütün istiqamətlərdə real
proqramlar var. Bizim təkcə niyyətlərimiz deyil, eyni zamanda, konkret proqramlarımız, təşəbbüslərimiz var.
Azərbaycan çox çətin geosiyasi vəziyyətdə öz neft strategiyasını uğurla həyata keçirərkən çox böyük uğurlara
nail olubdur. Hazırda Azərbaycanın nefti və qazı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün öz
rolunu oynamağa başlayıbdır.
Bizi GUAM ölkələri ilə birləşdirən təkcə tarixi bağlılığımız, siyasi baxışlarımız, ortaq maraqlarımız
deyildir. Əfsuslar olsun ki, bizim ölkələrimiz üçün problem yaradan məsələlər də kifayət qədərdir.
Onların başlıcası GUAM-ın üç ölkəsində olan separatçı meyllər, separatçı hərəkətlərdir. Gürcüstanın,
Moldovanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Separatçı rejimlər qanunsuz fəaliyyət göstərərək,
ölkələrimizə təcavüz edərək, hərbi təcavüzü həyata keçirərək, etnik təmizləmə siyasəti apararaq bizim
torpaqlarımızın işğal altına düşməsinə nail ola biliblər. Biz çalışırıq ki, məsələni danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə
həll edək. Amma görürük ki, əgər biz güclü dövlət, güclü iqtisadiyyat, güclü hərbi potensial yaratmasaq, çətin
ki, separatçı qüvvələr işğal etdikləri ərazilərdən öz xoşu ilə çıxsınlar. Ona görə biz səylərimizi birləşdiririk. Bu
gün GUAM-ın dondurulmuş münaqişələrlə bağlı təşəbbüsü çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, bizi birləşdirir.
Çünki bütün bu separatçı, qanunsuz, kriminal rejimlərin mahiyyəti eynidir. Hər bir ölkədə - Gürcüstanda,
Moldovada, Azərbaycanda separatizm baş vermişdir, etnik təmizləmə siyasəti baş vermişdir, ərazimizin işğal
altına düşməsi baş vermişdir və milyonlarla insanlarımızın qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşməsi baş vermişdir.
Təbii ki, biz məsələnin həllini ancaq və ancaq beynəlxalq hüquq əsasında görürük. Ərazi bütövlüyümüzün bərpa
olunması başlıca şərtdir. Avropanın ən gözəl təcrübəsindən istifadə edib yüksək statuslu muxtariyyət
verilməsinə də razılıq verə bilərik. Münaqişələr öz həllini ancaq bu əsaslarda tapa bilər. Çox sevindirici haldır
ki, GUAM təşkilatı bu məsələyə vahid yanaşma nümayiş etdirir. Dondurulmuş münaqişələrlə bağlı məsələnin
Birləşmiş Millətlər Təşkilatında gündəliyə salınması, əlbəttə, bizim çox önəmli siyasi və diplomatik
uğurumuzdur.
GUAM-ın indi yeni mərhələsi başlayır. Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat adında onun
mahiyyəti göstərilir. Demokratiya, insan haqları, açıq cəmiyyətin yaradılması, qanunun aliliyi, beynəlxalq və
Avropa strukturlarına inteqrasiya məsələləri, bununla bərabər iqtisadi islahatlar, iqtisadi potensialın güclənməsi
və insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması. Azərbaycanda bu iki istiqamətdə paralel işlər görülür. Beləliklə,
ölkəmiz müasirləşir, həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən Avropa ilə çox sürətlə inteqrasiya siyasəti aparır.
Beləliklə, öz imkanlarını da artırır.
Əziz dostlar, mən bir daha sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Hər bir qonağa
Azərbaycana gəldiyinə görə bir daha öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən şübhə etmirəm ki, GUAM-ın
bugünkü zirvə görüşü həm təşkilatın fəaliyyətinə, həm də ki, bütövlükdə regionda gedən proseslərə çox ciddi və
çox müsbət təsir göstərəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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BAKIDA DEMOKRATİYA VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF UĞRUNDA TƏŞKİLAT – GUAM ÖLKƏLƏRİ
DÖVLƏT BAŞÇILARININ 2-ci ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN AÇILIŞINDA
YEKUN NİTQİ
Bakı şəhəri,
19 iyun 2007-ci il
Çıxışlarınıza görə çox sağ olun. Beləliklə, görüşümüz sona çatır. Mən sonda diskussiyamıza yekun
vurmaq istərdim. GUAM zirvə görüşünün belə geniş tərkibdə keçirilməsi faktından bir daha dərin
məmnunluğumu ifadə etmək istərdim. Bir daha demək istəyirəm ki, bu, 10 il əvvəl yaradılmış, ancaq indi,
deyərdim ki, özünün ikinci həyatını yaşayan təşkilatımız üçün çox vacibdir. O zaman, 1997-ci ildə GUAM-ın
üzvü olan ölkələr dövlətçiliyinin ilkin təşəkkül mərhələsini yaşayırdı. Sovet İttifaqının süqutu nəticəsində
ölkələrimiz müstəqillik əldə etmişdi. Müstəqilliyin ilk illəri bütün ölkələr üçün həm iqtisadi, həm siyasi
baxımdan çox ağır keçirdi. Əlbəttə, Azərbaycanın, Gürcüstanın və Moldovanın məruz qaldığı təcavüz
ölkələrimizin vəziyyətini daha da ağırlaşdırmışdı. Bizim müstəqilliyimiz öz əlimizdə idi və bu gün biz fəxrlə
deyə bilərik ki, bütün çətinliklərə, bütün maneələrə, bəzən təzyiqlərə ləyaqətlə tab gətirdik. Bu gün demək olar
ki, müstəqilliyimizdən 15 il ötəndən sonra biz ayaq üstə möhkəm dayanmış, müstəqil dövlət olmuş, Avropada,
dünyada yerimizi və rolumuzu tapmışıq.
Əminəm ki, bu gün biz GUAM təşkilatında birləşərək əməkdaşlıq, Avrasiya qitəsində demokratik
proseslərin inkişafı, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi və Avropa strukturlarına inteqrasiya işində mühüm rol
oynamışıq və bundan sonra da oynayacağıq. Çox sevindirici haldır ki, GUAM-ın əməkdaşlıq formatı genişlənir.
Uzun illər boyu ənənəvi olaraq bu, GUAM-ABŞ formatı idi. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin
təşkilatımızın fəaliyyətinə dəstəyini daim hiss etmişik. Bu gün biz coğrafiyanı genişləndiririk. Artıq qeyd
olundu ki, dünən təşkilatın GUAM-Polşa, GUAM-Yaponiya görüşləri kimi yeni formatları keçirilmişdir. Bu, bir
tərəfdən Avropa İttifaqı, digər tərəfdən isə dünyanın aparıcı iqtisadiyyatlarından biri, Asiya qitəsidir.
Təşkilatımızın coğrafiyası genişlənir. Dost ölkələrin prezidentlərinin və Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlərin
rəhbərliyinin iştirakı – bütün bunlar çox mühüm elementlərdir. Öz strukturunu və aparatını bu yaxınlarda
formalaşdırmış bir təşkilat üçün bu, çox böyük uğurdur.
Dünən biz GUAM ölkələrinin prezidentləri ilə təşkilatın indiki vəziyyəti, onun gələcəyi barədə fikir
mübadiləsi apararkən hamı belə bir ümumi rəy söylədi ki, bizim aramızda nəinki bu təşkilat daxilində heç bir
problemimiz yoxdur, əksinə, GUAM-ın üzvü olan ölkələr arasında çox konstruktiv, dostcasına, açıq
münasibətlər yaranmışdır. Həm ikitərəfli, həm çoxtərəfli problemlərin, gərginliyin mövcud olduğu müxtəlif
beynəlxalq təşkilatlarda buna heç də həmişə rast gəlinmir. Bizim təşkilat bundan azaddır. Bu, çox böyük müsbət
haldır. Əminəm ki, belə möhkəm təməl, belə möhkəm zəmin üzərində, belə beynəlxalq dəstəklə biz qarşıya
qoyulan məqsədlərə nail ola biləcəyik. Müstəqilliyimizi möhkəmləndirə, iqtisadiyyatı möhkəmləndirə,
ölkələrimizin meyarlarını dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin meyarlarına yaxınlaşdıra biləcəyik. İndi biz burada,
Qafqazda Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz ölkələri üçün yeni qonşuluq proqramı çərçivəsində fəaliyyət
göstəririk. Bu, bizə qarşıdan gələn beş il ərzində bütün istiqamətlərdə - siyasi islahatlar, demokratik proseslər,
sosial məsələlərin həlli, əhalinin rifah halının yüksəldilməsi, yoxsulluğun azaldılması və sair baxımdan
meyarlarımızı Avropa İttifaqının meyarlarına yaxınlaşdırmağa imkan verəcəkdir.
Odur ki, bugünkü zirvə görüşünün əhəmiyyəti çox böyükdür. Təşkilatın fəaliyyəti sırf coğrafi
çərçivədən artıq çıxmışdır. Dediyimiz kimi, biz Xəzər dənizi, Qara dəniz və Baltik regionunun ciddi, real,
siyasi, iqtisadi inteqrasiyası layihələri üzərində işləyirik. Biz həm də Xəzərin o biri tayında, dənizin şərq
sahillərində yerləşən ölkələrlə də fəal əməkdaşlıq edirik. Əlbəttə ki, coğrafi cəhət bundan sonra da mühüm rol
oynayacaqdır. Energetika, nəqliyyat, siyasi inteqrasiya – bütün bunlar təşkilatı çox dinamik, real edir, onun üçün
böyük imkanlar açır, Əlbəttə, biz məqsədlərimizə nail olmaq üçün bütün bunlardan istifadə edəcəyik.
Məqsədlərimiz isə sadə və təbiidir. Biz insanların firavan, təhlükəsiz, azad yaşayacağı və azad müstəqil ölkədə
həyatın bütün gözəlliklərindən həzz alacağı müasir dövlət qurmaq istəyirik.
Bizim ölkələrimiz – GUAM-ın üzvləri çoxəsrlik tarixi boyu digər dövlətlərin tərkibində olmuşlar. Ona
görə də bizim üçün azad, müstəqil olmaq ən yüksək sərvət, ən böyük dəyərdir və biz öz gündəlik fəaliyyətimizlə
bunu möhkəmləndirmək üçün hər şeyi etməliyik.
Bu gün zirvə görüşünün yekunlarına əsasən, təşkilatın ümumi istiqamətini və gələcək inkişafını,
niyyətlərimizi müəyyənləşdirən Bakı Bəyannaməsi qəbul ediləcəkdir. Bu, bizi narahat edən problemlərin dəqiq
əksini tapdığı, ümumi yanaşmaların göstərildiyi çox ciddi sənəddir. Əlbəttə, əminəm ki, Bakı Bəyannaməsi və
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onun siyasi komponenti yaxın il üçün fəaliyyətimizdə çox vacib istiqamət olacaqdır. GUAM-ın sədri olan ölkə
kimi Azərbaycan qarşıdakı ildə təşkilatımızı daha da möhkəmləndirməyimiz üçün öz tərəfindən mümkün olan
hər şeyi edəcəkdir.
Bu gün bizi narahat edən, bizi yaxınlaşdıran məsələləri müzakirə etdik. Bütün iştirakçıların çıxışlarında
gələcəyimizin tam anlaşılması, onu necə görməsi öz əksini tapmışdır. Əlbəttə, qonaqlarımızın, xüsusilə Avropa
İttifaqının üzvü olan ölkələrin prezidentlərinin diqqətini həll edilməmiş, "dondurulmuş" münaqişələrə bir daha
cəlb etmək istərdim. Onlar "dondurulmuş" adlanır, lakin "dondurulmamışdır". Bu barışıq çox kövrəkdir və
istənilən an pozula bilər. Biz bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə çalışırıq. Lakin təəssüf ki, separatçı rejimlərin və
onların havadarlarının bu münaqişələri həll etmək arzularını görmürük. Əksinə, biz Gürcüstan, Moldova və
Azərbaycanın tarixi torpaqlarını zorla qoparmaq və işğal faktını de-yure təsbit etmək cəhdlərini görürük.
Ölkələrimiz və xalqlarımız ərazilərimizin bir hissəsinin qoparılması ilə heç vaxt razılaşmayacaqlar.
Ölkələrimizin beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri heç vaxt dəyişdirilməyəcəkdir. Dünya birliyi Abxaziya,
Cənubi Osetiya, Dnestryanı bölgə və Dağlıq Qarabağdakı kriminal rejimləri heç vaxt tanımayacaqdır. Biz
konstruktiv yanaşma təklif edirik, dünyadakı müsbət təcrübədən istifadə olunmaqla ən yüksək özünüidarəyə
malik muxtariyyət verilməsini, ölkələrimizin iştirak etdiyi inteqrasiya proseslərinə qoşulmağı təklif edirik.
Təəssüf ki, biz adekvat reaksiya görmürük. Ona görə də Avropa İttifaqı-Cənubi Qafqaz “Yeni qonşuluq”
proqramının həyata keçirilməsində də məhz bu cəhətə diqqəti cəlb etmək çox mühüm olardı. İlk növbədə ona
görə ki, bu, ən böyük təhlükədir, Qafqazda qeyri-sabitlik təhlükəsidir. Bu - separatizm, tanınmamış kriminal
rejimlər Avropanın bədənində qara ləkələrdir, burada qanunsuz əməliyyatlar aparılır, heç bir beynəlxalq
monitorinq yoxdur, real şəkildə mövcud olan, lakin rəsmən sanki olmayan qanunsuz silahlı qruplaşmalar
fəaliyyət göstərirlər.
Bizim çox böyük planlarımız, artıq böyük nəticələrimiz vardır. Biz Avrasiya qitəsi üçün çox mühüm
transregional enerji və nəqliyyat layihələri həyata keçiririk. Biz onları təhlükəsizlik şəraitində həyata
keçirməliyik. Bu, hər bir dövlətin inkişafının başlıca amilidir. İndiki halda isə təhlükə mövcuddur - separatçı
rejimlərdən və onların havadarlarından gələn təhlükə. Ona görə də mən dostlarımıza, tərəfdaşlarımıza müraciət
etmək istərdim. Ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi məsələsində biz daim onların dəstəyini hiss
etmişik. Bir də onunla bağlı müraciət etmək istərdim ki, bu cəhət, bizim bu narahatlığımız nəzərə alınsın və
Avropa ölkələri, bizim digər tərəfdaşlarımız bundan sonra da məsələnin həllinə kömək etsinlər, bəlkə də hətta
daha cəsarətli, daha birmənalı şəkildə kömək etsinlər. İşğalçı - işğalçı adlandırılmalıdır. İşğalçıya havadarlıq
edən ifşa olunmalıdır. Qeyri-qanuni hərəkətlər pislənməlidir. Yalnız bu halda məsələni həll etmək olar, çünki
əgər qeyri-qanuni hərəkətə yol verən açıq məzəmmət edilmirsə, pislənmirsə, onda həmin cəzasızlıq digərini
doğuracaqdır. Bu, qarşısıalınmaz proses olacaqdır.
Mən zirvə görüşünün bütün iştirakçılarına bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox şadam ki, bu
iki gün ərzində Azərbaycan belə mühüm beynəlxalq hadisənin məkanına çevrildi. Dəvəti qəbul edib ölkəmizə
gəldiklərinə görə prezident dostlarımın hamısına, bütün qonaqlara təşəkkür etmək istəyirəm. Ümidvaram ki, bu
iki gün məsələlərin həlli baxımından, faydalı, habelə, sadəcə, insani ünsiyyət mənasında xoş oldu. Zirvə
görüşündə iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçıları ilə bizi çox yaxın, dostluq əlaqələri bağlayır və bunun
özü də inteqrasiya proseslərinin inkişafı üçün əhəmiyyətlidir. Ona görə də bir daha hamıya təşəkkür etmək, ən
xoş arzularımı bildirmək istəyirəm. Gələcəkdə səmərəli əməkdaşlıq ümidləri ilə diqqətinizə görə təşəkkür
edirəm.
***
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili, Ukrayna Prezidenti
Viktor Yuşşenko, Moldovanın Baş naziri Vasile Tarlev Bakı Bəyannaməsini imzaladılar.
İLHAM ƏLİYEV: İmzalama mərasimi başa çatdı. İndi GUAM-ın Sahə əməkdaşlığının inkişaf
strategiyasını qəbul etmək təklif olunur. Etiraz yoxdursa, qəbul olunur. 2007-2008-ci illərdə GUAM-da
Azərbaycan Respublikasının Sədrlik proqramını da qəbul etmək lazımdır. Qəbul olunur. Sonda biz GUAM-ın
ikinci zirvə görüşünün rəsmi məlumatını qəbul etməliyik. Bütün bu sənədlər razılaşdırılmışdır. Bununla da zirvə
görüşümüz bağlı elan olunur.
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BAKIDA GUAM-ın ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
19 iyun 2007-ci il
Azərbaycan Prezidenti İLHAM ƏLİYEV mətbuat konfransında bəyanatla çıxış etmişdir:
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
GUAM-ın Bakıda keçirilən zirvə görüşü bu gün işini başa çatdırmışdır. Biz dünən və bu gün ərzində
görülən işlərin yekunlarından çox razıyıq. GUAM təşkilatı gənc olsa da, çox dinamikdir, çox fəaldır, özünün
dirçəliş, mən deyərdim ki, tərəqqi dövrünü yaşayır. Dostlarımızın – Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrin
prezidentlərinin və rəhbərlərinin iştirakı təşkilatımızın nüfuzunu artırır.
Təşkilatda çox yaxşı ab-hava, çox yaxşı vəziyyət var, prezidentlər arasında dialoq, şəxsi münasibətlər
yüksək səviyyədədir. Biz həm siyasi, həm də iqtisadi müstəvilərdə, həm enerji ehtiyatlarının nəqlinin
şaxələndirilməsi baxımından, həm də nəqliyyat məsələlərində əməkdaşlıq edirik. Bizi ərazi bütövlüyünün
pozulması ilə əlaqədar ölkələrimizin üzləşdikləri problemlər birləşdirir. Başqa sözlə, ümumi maraqlarımız,
ümumi yanaşmalarımız, ümumi baş xəttimiz var. Təbii ki, belə şəraitdə təşkilat dinamik, çox fəal olur və çox
mühüm məsələləri həll edə bilər.
Bizim çox yaxşı siyasi niyyətlərimiz, habelə yerinə yetirilməsi ölkələrimizin həm siyasi, həm iqtisadi
maraqlarını təmin edən böyük konkret layihələr, proqramlar zərfimiz var.
Mən bilirəm ki, bu gün siz bizim həm salonda keçirilən görüşümüzdə, həm də mətbuat mərkəzində
olmusunuz, hamı eşitdi, ona görə də orada baş verənlər barədə danışmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq,
mən bu mühüm beynəlxalq hadisəyə bir daha öz münasibətimi bildirmək istərdim.
Bu gün GUAM artıq ciddi beynəlxalq təşkilatdır. Düşünürəm ki, o, regional statusdan çıxmışdır,
gələcəkdə bütün Avrasiya qitəsində mühüm rol oynayacaq ciddi beynəlxalq quruma çevrilir. Diqqətinizə görə
təşəkkür edirəm.
***
Sonra jurnalistlərin suallarına cavablar verildi.
SUAL: (İnter-TV, Ukrayna). Mənim sualım zirvə görüşünün ev sahibi cənab Əliyevədir. İpək
yolunun enerji baxımından bərpası ilə əlaqədar Odessa-Brodı boru kəməri ilə nəqli üçün Azərbaycan
neftinin qiyməti razılaşdırılmışdırmı? Əgər razılaşdırılmışsa, bu, hansı məbləğdir? Kəmərin işə düşməsi
üçün Azərbaycan neftindən nə zaman istifadə oluna bilər? Qazaxıstan neftindən istifadə etmədən
keçinmək mümkün olacaqmı?
İLHAM ƏLİYEV: Qiymətə gəldikdə, onu bazar müəyyənləşdirir. Təbii ki, neft ticarəti ilə bağlı bütün
hallarda hamı üçün eyni olan bazar mexanizmi mövcuddur. Şübhəsiz ki, bu məsələ həm bizim ikitərəfli
görüşlərimiz çərçivəsində, həm də dünən Polşa-GUAM formatında görüşdə, habelə bu yaxınlarda keçirilən
layihənin dəstəklənməsi haqqında siyasi qərarın qəbul olunduğu, dərhal işçi qrupunun yaradıldığı, - həmin işçi
qrupu bu ayın əvvəlində ilk işgüzar iclasını keçirmişdir, - Krakov zirvə görüşündə müzakirə edilmişdir. Biz
ümid edirik ki, payızda Litvada keçirilməsi planlaşdırılan növbəti zirvə görüşündə gündəliklə bağlı işçi
qrupunun konkret tövsiyələrini alacağıq.
Başqa sözlə, biz bu məsələyə əməli baxımdan yanaşmalı və addımları: bir nömrəli addım, iki nömrəli,
üç nömrəli addımı müəyyən etməli və onları həyata keçirməliyik.
Bir daha demək istəyirəm ki, ölkələrimizin ciddi siyasi təşəbbüsləri var, mövcud resurslarımız var.
Azərbaycan artıq iri neft hasilatçısına çevrilir. Mən bu gün rəqəmləri misal gətirdim. Gələn il hasilat minimum
50 milyon ton olacaq, 2010-cu ilədək, zərurət olarsa, Azərbaycanda neft hasilatını 60 milyon tona çatdırmaq
imkanımız vardır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri artıq gələn il tam qüvvəsi ilə işləyəcəkdir. Azərbaycan
neftini Qara dəniz hövzəsinə nəql edən iki boru kəməri də var, Odessa-Brodı-Qdansk gələcəkdə məhz Qara
dənizdən “qidalanacaqdır”.
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Ehtiyatlara gəldikdə isə, Azərbaycanda onlar kifayət qədərdir. Son məlumatlara görə, "Azəri-ÇıraqGünəşli" yataqlarında 1,2 milyard ton ehtiyat var. Əlbəttə, tələbat olarsa, bizə nə qədər lazımdırsa, o qədər neft
hasil edə bilərik.
Üçüncü ölkələrin neftinin Odessa-Brodı layihəsinə cəlb olunmasına gəldikdə isə bu, onların suveren
hüququdur. Biz yalnız özümüzün mövcud infrastrukturumuzu təqdim edə bilərik və buna həmişə çox
konstruktiv yanaşmışıq. Hazırda Azərbaycanın neft və qaz nəqli üçün infrastrukturu keçmiş sovet məkanında ən
müasir infrastrukturdur, çünki bizim neft, qaz kəmərlərimiz bu il və ötən il istifadəyə verilmişdir. Xəzərin şərq
sahillərindəki dostlarımızın layihəyə qoşulmaq arzusu olarsa, biz onların istifadə etməsi üçün öz
infrastrukturumuzu tam təqdim edə bilərik.
SUAL: (Alaniya TV, Gürcüstan) GUAM beynəlxalq təşkilatından münaqişələrin həlli mexanizmi
kimi necə istifadə oluna bilər? Sual bütün prezidentlərədir.
İLHAM ƏLİYEV: Münaqişələrin həlli regionumuzda uzunmüddətli təhlükəsizlik sistemi
yaradılmasının ən mühüm elementidir. Bunlar süni şəkildə yaradılmış münaqişələr, süni şəkildə yaradılmış
qurumlardır. Bu gün biz bu barədə yetərincə ətraflı danışdıq, mən təkrar etmək istəmirəm. Nizamasalma
mexanizmləri yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmalıdır. Heç bir digər yanaşma ola bilməz.
Əgər bu, baş verərsə, hər yerdə zəncirvarı reaksiyaya səbəb olacaqdır. Bütün dünyada qəbul edilən ərazi
bütövlüyü məsələsinə məxsusi yanaşma ola bilməz. Gürcüstanın, Moldovanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bütün dünya birliyi tərəfindən tanınmışdır.
Biz BMT-yə ərazi bütövlüyünə malik dövlətlər kimi daxil olmuşuq. O separatçı hərəkatlar ki, mövcud
idi, onlar heç kim tərəfindən tanınmamışdır və heç vaxt heç kim tərəfindən tanınmayacaqdır. Mən tez-tez
deyirəm ki, ölkələrimizin ən çox iqtisadi və siyasi çətinliklərlə üzləşdiyi dövrdə əgər bu qeyri-leqal, kriminal
rejimlərin müstəqilliyi tanınmadısa, onlar indən belə, ölkələrimizin artıq sabit inkişaf yoluna çıxdığı və bütün
Avrasiya məkanında çox mühüm rol oynadığı bir vaxtda da heç zaman tanınmayacaqdır.
Təşkilat kimi GUAM-ın nizamasalma mexanizmi yoxdur. Lakin GUAM getdikcə böyük siyasi nüfuz
qazanan təşkilatdır, bu məsələdə, ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsində, onların işğalına son
qoyulması və separatizmin kökünün kəsilməsində dəqiq mövqeyi var, yəni ölkələrimizdəki bütün milli azlıqlar,
- bizim ölkələr isə çoxmillətlidir, - sülh, əmin-amanlıq şəraitində Avropada və bütün dünyada mövcud olan
normal təcrübə, muxtariyyət təcrübəsi çərçivəsində yaşasınlar. Bu, məsələnin yeganə həlli ola bilər.
Buna görə indiki halda GUAM-ın rolu bu təşkilatın, şübhəsiz ki, artan siyasi nüfuzu, habelə
iqtisadiyyatımızın yüksəlişi ilə müəyyən edilir. Biz isə təşkilatımız çərçivəsində həm iqtisadi, həm enerji
baxımından çox fəal inteqrasiya edirik, əmtəə dövriyyəsi, potensial artır. Biz nə qədər güclü olsaq, qanunsuz,
kriminal separatçı rejimlərin öhdəsindən bir o qədər asan gələrik.
VİKTOR YUŞŞENKO: Əlavə etmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, söhbətin Dnestryanı bölgə, yaxud
Dağlıq Qarabağ və ya Cənubi Osetiya münaqişəsindən getməsindən asılı olmayaraq, münaqişənin həlli formulu
beynəlxalq hüquq çərçivəsindədir. Hər şeydən əvvəl, bu, ərazi bütövlüyünün tanınmasıdır. Bu prinsiplə bağlı
diskussiya yoxdur. Geniş muxtariyyət. Bu prinsiplə də bağlı diskussiya yoxdur. Buna bənzər münaqişələrin
həllində beynəlxalq hüquq, beynəlxalq ənənə bu prinsiplərdən ibarətdir. Başqa alternativ olmayacaqdır. Əlbəttə,
GUAM ölkələrinə aid olan bu üç münaqişənin həllində bu yolla gediləcəkdir.
Bu prinsipin mümkün qədər tez başa düşülməsini və hər bir konkret halda lazımi qədər dərindən həyata
keçirilməsini təmin etmək üçün əsas yaradan siyasi komponentin olması çox zəruridir. Fikrimcə, burada bir
faktor kimi, siyasi dialoqun, siyasi komponentin rolu, - o cümlədən də GUAM çərçivəsində, - çox böyükdür.
Bizim bu gün və hər bir zirvə görüşündə bu problemlə məşğul olmağımız bir daha onu göstərir ki, biz bütün
münaqişə tərəflərinə, ictimaiyyətə problemin həllinin yeganə mümkün yolu barədə dolğun bilgilər verməliyik.
Qoy, heç kim məsələnin digər üsullarla, hansısa model əsasında həll edilməsi barədə fərsiz ideyalarla
yaşamasın. Ona görə mən bu planda apardığımız siyasi dialoqu yüksək dəyərləndirirəm. Biz bu dialoqu aparırıq,
o cümlədən vasitələr axtarılması səviyyəsində. Məsələn, söhbətlərin mövzularından biri GUAM ölkələrinin
sülhməramlı taburunun formalaşdırılması barədə idi. Heç şübhəsiz, əgər buna müvafiq dəstək olarsa, əgər belə
siyasi qərar qəbul edilərsə, əgər bizim diskussiya müsbət nəticələnərsə, bu qüvvələr ya ATƏT-in yaxud da
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mandatı çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəkdir.
Biz məsələnin həllinin başqa yollarını da axtaracağıq. Lakin mən Ukrayna adından həm dostlarımıza,
həm də GUAM-ın üzvü olan dost dövlətlərə demək istəyirəm ki, bu, GUAM-ın inkişaf strategiyasında bizim
üçün ən vacib məsələlərdən biridir. Əlbəttə ki, bu gün “dondurulmuş” adlandırdığımız münaqişələrdə sabitlik
üçün böyük təhlükə vardır. Ona görə də bu, mahiyyət etibarilə bir nömrəli, ən vacib məsələ kimi həmişə
GUAM-ın gündəliyində olacaqdır.
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VASİLE TARLEV: Mən təsdiqləmək istəyirəm ki, GUAM-ın üzvü olan dövlətlər arasında heç bir
fikir ayrılığı yoxdur. GUAM çərçivəsində müzakirə olunan bütün məsələlərdə bizdə yekdillik vardır. Bizim
vahid məqsədimiz və məsələlərin həlli üçün, o cümlədən "dondurulmuş" münaqişələr üzrə vahid reseptimiz
vardır. Mən təəssüf edirəm ki, Moldova da "dondurulmuş" adlanan münaqişələrin mövcud olduğu ölkələrin
siyahısındadır. Tanrı heç kimə ərazisində belə münaqişələrin olmasını göstərməsin. Bunlar süni surətdə
yaradılmış, xaricdən dəstəklənən münaqişələrdir. Yaxşıdır ki, indi bütün dünya terrorçuluqla mübarizə aparır.
Əgər biz terrorçuluğun, - onun növlərindən biri də separatçılıqdır, - maliyyə mənbələri ilə mübarizə aparmasaq,
bu yolda çox şeyə nail ola bilməyəcəyik. Bunlar "qara ləkələr", bütün ölkələrin, o cümlədən də Avropanın
bədənində olan yaralardır və düşünürəm ki, bu mənada GUAM-ın da təsir göstərmək imkanları vardır.
İlk nəticə budur ki, biz "dondurulmuş" münaqişələr məsələsinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
gündəliyinə salınmasına nail olmuşuq. İkincisi - GUAM ciddi beynəlxalq təşkilata çevrilir, tərəfdaşlarımız
ildən-ilə artır. Məhz münaqişələrin beynəlmiləlləşməsi insanlara kömək edir ki, söhbətin nədən getdiyini və bu
problemlərin necə həll edilməli olduğunu başa düşsünlər. Biz "dondurulmuş" münaqişələrin həll olunmasının
tərəfdarıyıq, lakin dialoq yolu ilə, sülh yolu ilə. Əminəm, hamı başa düşəcək ki, gec-tez bu məsələ həll
olunacaqdır. Nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır.
MİXAİL SAAKAŞVİLİ: Mən, sözsüz ki, dostlarımızın bütün dedikləri ilə razıyam. Sadəcə olaraq,
demək istəyirəm ki, indi bu dörd xitabət kürsüsündə təmsil edilən ölkələrin hamısı, habelə Avropa İttifaqının
üzv ölkələrindən olan dostlarımız – hamımız birlikdə 60 milyon insanı digər müttəfiqlərimiz və dostlarımızla
birlikdə isə 130-140 milyondan artıq insanı təmsil edirik. Bu dörd ölkə prinsip etibarilə bizim hamımızın
əlaqələndirdiyi siyasi, iqtisadi, hərbi və digər potensialına görə olduqca böyük qüvvədir. Sərhədlərlə oynamaq
lazım deyildir, illüziyalarla oynamaq lazım deyil, insanları aldatmaq lazım deyildir.
Cənubi Osetiya televiziyası tərəfindən konkret sual verildi. Bu gün yalnız tamamilə axmaq bir adam
inana bilər və tamamilə vicdansız bir adam insanlara sübut etməyə çalışar ki, Cənubi Osetiyanı götürüb başqa
bir yerə aparmaq olar. Bu, min illər boyu olmayıb və heç vaxt da olmayacaqdır. Onlar, bizim insanlar, bizim
vətəndaşlardır. Biz onları sevirik və son min illərdə olduğu kimi, gələcək min illərdə də onlarla sülh və dostluq
şəraitində yaşamağa ümid bəsləyirik.
Hazırda Gürcüstan çox dinamik inkişaf edir. Biz az qala Sxinvaliyə qədər avtoban tikirik. Çox yaxşı
yolla 50 dəqiqəyə Sxinvalidən Tbilisiyə gəlib çatmaq mümkün olacaqdır. Gürcüstanda yüksək iqtisadi artım
vardır. Osetinlər çox gözəl gördülər ki, onlar gürcü dövlət hakimiyyətinin bütün səviyyələrində təmsil ediliblər,
onları hər yerdə alqışlayırlar, kiçik vəzifələrdən başlayaraq bütün yollar üzlərinə açıqdır. Bəziləri sübut etməyə
çalışırlar ki, indi Gürcüstan Prezidenti osetindir. Mən buna etiraz etmirəm, soyad bəlkə də osetin soyadıdır. Ona
görə də bütün yollar onlar üçün açıqdır. Hesab edirəm ki, bu çox qısa zamanın məsələsidir. Saniyəölçən hamı
üçün qoşulubdur. Biz bu məsələni həll edəcəyik. Orada heç bir "dondurulmuş" münaqişə yoxdur. Düzünü desək,
orada insanlar arasında heç bir münaqişə yoxdur və demək olar ki, heç vaxt olmayıbdır. Kriminal keçmişi və
kriminal indisi olan bir neçə həddini aşmış konkret yerli adamın cəzalandırılmalı konkret cinayət əməlləri
vardır.
Yoldaş Kokoyevə xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Onun orada vaxtı bitir. Biz Dmitri Sanakoyev hökuməti
ilə muxtariyyət və müvəqqəti administrasiya haqqında danışıqlara başlayırıq. Biz osetinlərə Gürcüstanda bütün
vaxtlarda arzu etdikləri hər şeyi verəcəyik. Bu yaxın bir neçə ayın məsələsidir. O zaman bu məsələ bitəcəkdir.
Bu məsələni sülh yolu ilə və tezliklə həll etmək üçün Gürcüstanın bütün imkanları vardır. Bunu
sonsuzluğa qədər təxirə salmaq fikrimiz yoxdur, çünki hər bir səbrin hüdudu vardır. Biz osetinləri sevirik.
İnteqrasiya prosesini uzun müddət və böyük səbrlə keçirməyə həmişə hazırıq. Orada hökumət işləməyə
başlayıbdır. Hamı görməlidir ki, etnik gürcülər, - halbuki, artıq dediyim kimi, bunun mənim üçün sırf şərti
mənası var,- hələ dünən onlara güllə atan insanlara səs veriblər. Bu dəqiq sübut edir ki, eyni cəmiyyətdə birlikdə
yaşamaq və birlikdə inteqrasiya olunmaq problemi qətiyyən yoxdur. Biz bunu bütün dünyaya göstəririk.
Stereotiplərlə düşünmək lazım deyildir. Gürcüstan və bizim vətəndaşlar, etnik osetinlər, - onlar bizim
vətəndaşlardır, bizim kimi gürcülərdir, - hamıya sübut edəcək ki, münaqişəni necə həll etmək lazımdır.
Düşünürəm ki, bu, burada təmsil edilən bütün ölkələr üçün yaxşı nümunə olacaqdır.
SUAL: (Moldova TV) Sual Moldovanın Baş nazirinədir. Cənab Tarlev, yaxın vaxtlarda Moldova
GUAM-ın hansı birgə iqtisadi və enerji layihələrində bilavasitə iştirak edəcəkdir?
VASİLE TARLEV: Suala görə sağ olun. Qısa desək, bütün layihələrdə. Konkret olaraq isə, biz
Nabukko qaz kəmərinin tikintisində və Odessa-Brodı neft kəmərinin istifadəyə verilməsində maraqlıyıq. Biz
elektrik enerjisinin tranzit idxalına və təkrar ixracına, habelə bəzi başqa layihələrə maraq göstəririk. Enerji
təhlükəsizliyi bütün dövlətlərin, o cümlədən də Moldovanın suverenliyinin, müstəqilliyinin və ərazi
bütövlüyünün çox mühüm elementidir.
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SUAL: (Space TV, Azərbaycan) Sual Ukrayna Prezidenti cənab Viktor Yuşşenkoyadır. BakıTbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsi bütün GUAM ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin
genişlənməsinə necə kömək edə bilər? Eyni zamanda, Ukrayna bu layihədən hansı konkret fayda əldə edə
bilər?
VİKTOR YUŞŞENKO: GUAM çərçivəsində biz bunu əsas tuturuq ki, yaxın vaxtlarda bu təşkilatın
himayəsi altında bir sıra orijinal layihələrin, o cümlədən sizin indicə dediyiniz layihənin həyata keçirilməsi
təmin olunacaqdır. Biz bunu əsas tuturuq ki, Ukraynanın imkanlarından istifadə etməyə, onları reallaşdırmağa
imkan verən digər layihələr kimi, Gürcüstan, Türkiyə istiqamətində dəmir yolu layihəsi də Ukrayna üçün
maraqlıdır. Hər şeydən əvvəl, tikinti üzrə, bu layihələrin həyata keçirilməsində lazım olan avadanlıq, metal və
digər malların təchiz edilməsi baxımından.
Daha sonra biz bu layihələrin bir hissəsinin inkişafını onların bərə vasitəsilə Kerçə qədər davam
etdirilməsində görürük. Beləliklə, regionumuzda yeni nəqliyyat alternativi yaratmaq olar. Qeyd etmək vacibdir
ki, hazırda bu məsələ artıq kifayət qədər dərindən işlənmişdir. Qafqazın dəmir yol layihələrinin genişlənməsinə
xidmət edən bərə keçidinin bir hissəsinin tikilməsini təmin edən işçi qrup yaradılmışdır. Ümid edirik ki, 2008-ci
ildə regionun nəqliyyat imkanlarının kompleks şəkildə istifadəsini təmin edəcək ikinci bərə xəttini işə salacağıq.
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İSTANBULDA QARA DƏNİZ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ 15 İLLİYİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ
ÇIXIŞ
İstanbul şəhəri,
25 iyun 2007-ci il
Xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, mən istərdim ki, zirvə görüşünün yüksək səviyyədə təşkil olunmasına və bizə göstərilən
qonaqpərvərliyə görə Türkiyə dövlətinə və şəxsən Türkiyə Cümhurbaşqanı Əhməd Necdət Sezərə dərin
minnətdarlığımı bildirim. 15 ildir ki, biz bir təşkilatda fəaliyyət göstəririk. Təşkilatın bu 15 il ərzindəki
fəaliyyəti çox müsbətdir. Bu illər ərzində ölkələrimiz bir-biri ilə sıx əməkdaşlıq etməyə başlamışdır və bu
əməkdaşlığın praktik nəticələri də görünməkdədir. 15 il bundan əvvəl təşkilata üzv olan ölkələrin yarısı cəmi bir
ildən az bir müddətdə müstəqil ölkələr kimi yaşayırdı, o cümlədən Azərbaycan da.
Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan cəmi bir neçə ay idi müstəqil
ölkə kimi yaşayırdı. Əlbəttə ki, o illərlə bugünkü vəziyyət arasında çox böyük fərq var. Bu illər ərzində ölkəmiz
çətin, ancaq şərəfli yol keçmişdir. Demək olar ki, 1990-cı illərin ortalarında üzləşdiyimiz problemlərin tam
əksəriyyəti artıq arxada qalmışdır. Ölkəmiz dünyada özünə layiq yeri tuta bilmişdir. Aparılan çox ciddi siyasi və
iqtisadi islahatlar ölkəmizin hərtərəfli inkişafına gətirib çıxarmışdır. Son üç il ərzində Azərbaycanda ümumi
daxili məhsul 96 faiz artmışdır və əlbəttə ki, bu, bizim iqtisadi imkanlarımızı çox gücləndirir. Biz regional
əməkdaşlıq məsələlərinə çox böyük diqqət göstəririk, bəzi hallarda çox böyük layihələrin təşəbbüskarıyıq.
Bütövlükdə Xəzər dənizi-Qara dəniz əməkdaşlıq məsələlərində də Azərbaycan çox fəal rol oynayır. Bizim artıq
real, konkret nəticələrimiz var, layihələrimiz var və bu layihələr hər bir iştirakçı ölkənin xeyrinədir.
Azərbaycanın çox zəngin enerji resursları həm ölkəmizi gücləndirir, həm də regional əməkdaşlıqda çox mühüm
rol oynayır. Tikilib istifadəyə verilmiş neft kəmərləri üç istiqamətdə Azərbaycan neftini dünya və Avropa
bazarlarına çıxarır. Onlardan ikisi Qara dənizə, biri isə Aralıq dənizinə çıxır və biz bu məsələlərdə
tərəfdaşlarımızla – Gürcüstan, Rusiya və Türkiyə ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Gələn ildən başlayaraq,
Azərbaycanda gündə 1 milyon barrel neft hasilatı gözlənilir və bu rəqəm artacaqdır. Azərbaycan bu ildən
başlayaraq, qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. Artıq bu sahədə də böyük işlər görülüb, müvafiq nəqliyyat
infrastrukturu, boru kəməri mövcuddur. Biz demək olar ki, öz enerji problemlərimizi uğurla həll etmişik və indi
enerji siyasətimizin növbəti mərhələsindəyik. Mən şübhə etmirəm ki, gələcəkdə regional əməkdaşlıq
müstəvisində həm nəqliyyat, həm də enerji sektorundakı təşəbbüslərimiz daha da böyük uğurlara gətirib
çıxaracaqdır.
Bizim artıq nəqliyyat sektorunda da gözəl nəticələrimiz var. Bu yaxınlarda tikintisinə başlanacaq BakıTbilisi-Qars dəmir yolu da böyük regional əhəmiyyətə malikdir. Avropanı Asiya ilə birləşdirəcək bu dəmir yolu
ilə daşınacaq yüklərin həcmi kəskin şəkildə artacaq və bütövlükdə bütün dost ölkələr üçün yeni imkanlar
yaradacaqdır. Bu məsələyə də biz çox ciddi şəkildə yanaşırıq və artıq Azərbaycan ərazisindən keçən enerji
dəhlizləri nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasına da gözəl zəmin yaradır.
Bütün bunlar həm regional əməkdaşlıq əlaqələrinin nəticələridir, həm də ki, bütövlükdə təşkilata üzv
olan ölkələrin inkişafının təzahürüdür. Bir daha demək istəyirəm, təşkilata üzv olan ölkələrin yarısı ancaq 90-cı
illərin əvvəllərində öz dövlət müstəqilliyini bərpa etmişdi və bu illər ərzində həqiqətən tarixi, uğurlu və şanlı yol
keçmişdir.
Bununla bərabər, bizi narahat edən problemlər, məsələlər da var. O cümlədən həll olunmamış
münaqişələr. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində ölkəmizin, torpaqlarımızn 20 faizi hələ
də işğal altındadır. Bu işğal və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma
torpağında qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Bu, böyük ədalətsizlikdir, beynəlxalq hüquq normalarının
pozulmasıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının bu məsələyə dair 4 qətnaməsi icra
olunmamış qalır. O qətnamələrdə işğalçı qüvvələrin çıxarılması nəzərdə tutulurdu. Beləliklə, məsələnin həll
olunmaması bölgədə gərginliyin artmasına gətirib çıxarır. Bölgədə sülh bərqərar olunmur. Müvəqqəti atəşkəs
mövcuddur, o da ki, çox həssasdır. Mən düşünürəm ki, Ermənistanda başa düşməlidirlər ki, biz artıq orta
əsrlərdə yox, XXI əsrdə yaşayırıq və XXI əsrin əlamətləri hər bir ölkə üçün əsas olmalıdır. Biz istəyirik ki,
bölgədə sülh olsun. Biz istəyirik ki, beynəlxalq hüquq normaları təmin edilsin. Hər bir işğalçı bilməlidir ki, bu
işğalın sonu olmayacaqdır. Bu işğalın sonu ya sülh müqaviləsidir, ya da qaçılmaz məğlubiyyətdir. Mən bu
fürsətdən istifadə edib dövlət və hökumət başçılarının diqqətini bir daha bu məsələyə çəkmək istəyirəm. Çünki
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bu məsələnin həll olunmaması həm bizim üçün, həm bütün region üçün, həm də regionda yaranan və güclənən
əməkdaşlıq üçün çox böyük təhlükə mənbəyidir. Biz hesab edirik ki, məsələ yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq
əsasında öz həllini tapa bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qeyd-şərtsiz bərpa olunmalıdır, 1 milyondan artıq
soydaşımız, on ildən artıq əziyyət çəkən soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bu, onların
hüququdur. Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna gəldikdə isə, dünyada, o cümlədən Avropada kifayət qədər
müsbət muxtariyyət nümunələri var və əlbəttə ki, bu müsbət nümunələr bizim bölgədə də tətbiq olunmalıdır.
Əgər hər bir milli azlıq yaşadığı ölkədə öz müqəddəratını təyin etmək istəyərsə, təsəvvür etmək çətin deyil ki,
dünyada nə qədər yeni dövlətlər yaranacaqdır. Azlıq olmaq o demək deyil ki, yaşadığı ölkənin bir hissəsini
qoparıb başqa ölkəyə birləşdirmək mümkün olsun. Bu, qətiyyən belə deyil və beynəlxalq hüquq normaları və
sadəcə olaraq, normal davranış qaydaları buna yol vermir. Mən ümid edirəm ki, gələcəkdə məsələlərin həlli və
bütövlükdə həll olunmamış münaqişələrin həlli öz yerini tutacaq və bölgəyə əmin-amanlıq, uzunmüddətli sülh
və əməkdaşlıq gələcəkdir.
Əziz həmkarlar, sizin hamınızı bu gözəl yubiley münasibətilə bir daha təbrik etmək istəyirəm. Əmin
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bundan sonrakı illərdə də bizim təşkilatımız çox fəal işləyəcək, bölgədə və
regionda yeni-yeni layihələr öz həllini tapacaqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
***
Bolqarıstan, Gürcüstan, Moldova, Rumıniya, Rusiya, Serbiya, Ukrayna və digər ölkələrin dövlət və
hökumət başçıları çıxışlarında QİƏT çərçivəsində möhkəm işbirliyi yaratmaq yönündə istək və iradlarını ifadə
etdilər, 300 milyondan çox əhalinin yaşadığı məkanı birləşdirən bu təşkilatın perspektivlərindən danışdılar.
Bildirildi ki, bölgənin iqtisadi və insani potensialı, enerji ehtiyatları və nəqliyyat dəhlizləri kimi strateji
məsələlər dünyanın diqqət mərkəzindədir və bu QİƏT-ə marağı daha da artırır.
Vurğulandı ki, QİƏT-lə Avropa İttifaqı arasında işbirliyini konkretləşdirmək üçün nəzərdə tutulan ilk
tədbir bu ilin oktyabr ayında, Türkiyənin sədrliyi dövründə nazirlər səviyyəsində keçiriləcəkdir. QİƏT-in BMT-nin
İnkişaf Proqramı ilə imzaladığı əməkdaşlıq sazişi bölgədə əməkdaşlıq və inkişafa mühüm töhfə verəcəkdir.
Çıxış edənlər regional əməkdaşlığa və yeni layihələrin icrasına mane olan təhdidlərin aradan
qaldırılmasının, ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılmasının, dünyanın və Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verən ölkələrin mövqeyinin dəstəklənməsinin zəruriliyini, çoxtərəfli iqtisadi
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladılar.
Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyan çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı faktları
saxtalaşdırmağa cəhd etdi. O bildirdi ki, artıq hər şey arxada qalıb, Azərbaycan Dağlıq Qarabağdakı insanların
rahat yaşaması üçün şərait yaratmalıdır.
Azərbaycan Prezidenti İLHAM ƏLİYEV növbəti dəfə söz alaraq, erməni nazirin saxtakarlığına aydınlıq
gətirdi:
- İlk növbədə, onu demək istərdim ki, müharibə bitməyib ki, qələbədən danışaq. Bu, sadəcə birinci
mərhələ idi ki, müxtəlif səbəblərdən müvəqqəti üstünlük əldə edilibdir. Bu vəziyyət uzun sürə bilməz.
Münaqişənin həlli ilə bağlı bizim mövqeyimiz aydındır və beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Təşkilatımızın bütün
üzv ölkələri,- birindən başqa,- ərazimizin bütövlüyünü tanıyır. Ermənistan və Azərbaycan bir sıra beynəlxalq
təşkilatların üzvüdür – Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Avropa Şurası.
Bütün bu təşkilatlarda bütün ölkələr, Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
hörmətlə yanaşır. Məsələnin həlli istiqamətində təklifimiz aydındır və reallığa söykənir. Biz Dağlıq Qarabağa
yüksək statusa malik olan özünüidarə təklif edirik və bu, orada yaşayan ermənilərə öz hüquqlarından istifadəyə
imkan verəcəkdir. Lakin biz torpaqlarımızın işğalı ilə heç vaxt barışa bilmərik. Nəinki Dağlıq Qarabağ, hətta
onun inzibati sərhədlərindən kənarda olan daha yeddi rayon işğal altındadır və bu, yolverilməzdir. XXI əsrdə
etnik təmizləmə siyasəti ədalətli sayıla bilməz, bu, aydındır. Beləliklə, mən istərdim ki, həmkarlarım tarixi
saxtalaşdırma cəhdlərinə yox reallıqlara diqqətlərini yönəltsinlər.
Təşəkkür edirəm.
***
Zirvə görüşünün sonunda dövlət və hökumət başçıları yekun Bəyannaməsi qəbul etdilər və birgə xatirə
şəkli çəkdirdilər.
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İSTANBULDA "ŞƏRQ QƏRBLƏ QARŞILAŞIR: ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ
YENİ HÜDUDLAR" MÖVZUSUNDA 10-cu İLLİK KONFRANSDA
ÇIXIŞ
İstanbul şəhəri,
26 iyun 2007-ci il
Hörmətli cənab prezidentlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, mən son iki gün ərzində hamımızın duyduğu qonaqpərvərliyə görə Prezident Sezərə
minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Biz dünən Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində
birgə iştirak etdik. Bu gün isə biz bu cür vacib konfransda iştirak etmək üçün buraya toplaşmışıq. Hesab edirəm,
bu iki tədbir bir-biri ilə bağlıdır. Çünki gördüyümüz bütün işlər və planlaşdırdığımız bütün məsələlər regional
əməkdaşlığa, xalqlarımızın və dövlətlərimizin rifahına xidmət edir.
Mən, eyni zamanda, burada bütün prezidentləri, rəsmi şəxsləri və dostlarımızı salamlamaq istəyirəm.
Biz bu gün nailiyyətlərimizi nəzərdən keçiririk və eyni zamanda, gələcəyə nəzər salırıq ki, hələ nəyə nail
olmalıyıq. Mən keçmişdə prosesin başlanğıcına nəzər salaraq, 1990-cı illərin ortalarında baş vermiş iki mühüm
hadisəyə diqqətinizi cəlb etmək istərdim. 1994-cü ilin sentyabr ayı və 1996-cı ilin iyun ayı. 1994-cü ildə “Əsrin
müqaviləsi” imzalandı və bu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin neft strategiyasının başlanğıcı idi. 1996-cı
ilin iyun ayında regionun enerji təhlükəsizliyi sahəsində olduqca mühüm rol oynayan və nəticədə Avropanın
enerji təhlükəsizliyində daha vacib rol oynayacaq “Şahdəniz” qaz yatağının işlənilməsinə dair müqavilə
imzalandı. Həmin vaxtdan etibarən biz nəyə nail olduq?! Bütün bunlar çox çətin geosiyasi şəraitdə
Azərbaycanın ümummilli liderinin cəsarətli, müdrik qərarlarının nəticələri idi.
Bu gün Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində olduğundan tamamilə fərqli vəziyyətdədir. Həmin vaxt
bizim çoxsaylı iqtisadi və sosial problemlərimiz var idi. Siyasi sabitlik hələ təmin olunmamışdı. Azərbaycan
sərmayələr üçün çox riskli ölkə hesab edilirdi. Bizimlə işləmək üçün xarici şirkətləri cəlb etməli, Azərbaycanın
etibarlı tərəfdaş və dost olmasını nümayiş etdirməli idik. Ölkəmiz xarici sərmayələri qorumalı idi. Mən bu gün
böyük məmnunluq hissi ilə qeyd edirəm ki, biz qarşımıza qoyduğumuz bütün məqsədlərə birgə səylər,
Azərbaycanın rəhbərliyinin qətiyyəti və sadiqliyi, bu gün müzakirə etdiyimiz bütün layihələrdə əsas
sərmayədarlar olan xarici neft şirkətləri ilə möhkəm tərəfdaşlıq nəticəsində nail olduq. Biz bunlara beynəlxalq
maliyyə qurumlarının dəstəyi, ABŞ hökumətinin çox güclü dəstəyi və bütün regional ölkələrin iştirakı ilə nail
olduq. Bu dəstək olmadan bu gün danışdığımız layihələrdən heç biri həyata keçirilə bilməzdi. Bu, regional
əməkdaşlığın çox yaxşı nümunəsidir, tərəfdaşlığımızın və dostluğumuzun çox müsbət misalıdır.
Bu gün mənim dostum Mixail çətin qış şəraiti və Gürcüstan ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq
haqqında danışdı. O, tamamilə haqlıdır. Biz başqa cür addım ata bilməzdik. Çünki qonşumuzun və
tərəfdaşımızın təhlükəsizliyi bizim təhlükəsizliyimizdir. Biz dostuq və tərəfdaşıq, bir-birimizə kömək etməliyik
və dəstək verməliyik.
Dünənki görüş zamanı mən xatırlatdım ki, QİƏT-ə üzv olan 12 dövlət arasında 6-sı bu təşkilatın
yaradılmasından bir neçə ay öncə öz müstəqilliyini qazanmışdı. Biz müstəqil dövlət kimi yaşamağa qadir
olduğumuzu sübuta yetirməliydik. Müstəqilliyimizi qorumalı və onu möhkəmləndirməli idik. Böyük siyasi və
iqtisadi çətinliklərə, bəzən sosial problemlərə, vətəndaş müharibəsinə, xaricdən təcavüzə baxmayaraq, 15 illik
müddət ərzində ölkələrimiz öz müstəqilliyini möhkəmləndirə bildi və bir çox uğurlar qazandı. O cümlədən, çox
gözəl perspektivlərə malik olan ölkələrə çevrildi.
Bu gün isə enerji təhlükəsizliyi nəinki region, həm də bütün dünya üçün ümumi təhlükəsizlik
məsələsinə çevrilir. Təsadüfi deyil ki, bu gün biz enerji məsələsi haqqında təhlükəsizlik çərçivəsində danışırıq.
Mən bunu tamamilə düzgün hesab edirəm. Çünki bir çox işlər, nəinki iqtisadi, o cümlədən siyasi inkişaf artıq
enerji gündəliyindən asılıdır. Azərbaycan böyük enerji resurslarına malik olan ölkədir və artıq bu baxımdan
mühüm rol oynayır.
Yeri gəlmişkən, dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft XIX əsrdə Azərbaycanda hasil olunmuşdur. Dəniz
yataqlarından da ilk neft Azərbaycanda çıxarılmışdır və bu, XX əsrin ortalarında baş vermişdir. Bu gün
Azərbaycan yenidən enerji təhlükəsizliyi və təchizatın şaxələndirilməsində olduqca vacib rol oynayır. Biz bütün
mühüm daşıma layihələrini həyata keçirmişik. Bu gün təqdimat zamanı nümayiş etdirilmiş, Bakıdan başlayan və
müxtəlif istiqamətlərə gedən bütün boru kəmərləri istismar olunur. Azərbaycanda üç boru kəməri var. Onlardan
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ikisi Qara dənizə, biri isə Aralıq dənizinə çıxır. Türkiyəyə çəkilmiş qaz boru kəməri mövcuddur. Həmin boru
kəmərləri müasirdir. Ona görə də biz təchizatımızı şaxələndirə bildik.
Cari hasilat və sərmayələrin qoyulmasından əlavə, neft strategiyamızın vacib aspektlərindən biri də
çoxlu kəmərlərin çəkilməsi siyasətidir. Keçmişdə, 1990-cı illərin ortalarında biz enerji təchizatının
şaxələndirilməsi barədə çox eşitmişdik. Ölkəmiz təchizatın şaxələndirilməsinə qadir olmaq üçün strategiyasını
planlaşdırdı. Bu gün isə bizim neftimiz müxtəlif istiqamətlərdə ixrac olunur. Azərbaycanda neft hasilatının
həcmi artmaqdadır. Gələn il bu, gündə 1 milyon barrelə bərabər olacaqdır. 2008-ci ildən sonrakı müddət ərzində
hasilat daha da artacaqdır. Biz istismar etdiyimiz bütün boru kəmərlərini doldura biləcəyik.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan haqqında şayiələr hamımızın yadındadır. Yataqlarımızda nefti hasil etməyə
başlayarkən Azərbaycanda neftin kifayət dərəcədə olmaması, Azərbaycanın oyun oynadığı haqqında yayılan
şayiələr hamımızın yadındadır. Müqavilələrimizə qarşı təzyiq və müqavimət xatirimizdədir. Biz bu yaxınlara
qədər eşidirdik ki, bir çox hallarda üçüncü tərəfin nefti olmadan Bakı-Tbilisi-Ceyhan tam gücü ilə
işləməyəcəkdir. Bu boru xətti artıq gələn ildən tam gücü ilə işləyəcəkdir. Son məlumatlara əsasən, hazırda nefti
hasil etdiyimiz "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarında 9 milyard barrel neft var. Bu, bizim üçün gələcək onilliklərə
kifayət edəcəkdir. Başqa sözlə desək, biz bu gün mühüm daşıma layihələrini artıq həyata keçirmişik. Biz artıq
neftin nəqli ilə bağlı, hansı növbəti addımların atılması ilə bağlı müxtəlif planlar üzərində işləyirik.
Biz Odessa-Brodı boru kəməri barədə geniş müzakirələr aparırıq. Bunu ukraynalı və gürcüstanlı
həmkarlarımızla müzakirə edirik və bu yaxınlarda Bakıda və Krakovda daha geniş şəkildə nəzərdən keçirmişik.
Biz bunun üzərində işləyirik və birgə işçi qrupu yaratmışıq. Əminəm ki, onlar yaxşı təkliflərlə çıxış edəcəklər.
Mən fərəh hissi ilə sizə deyə bilərəm ki, qarşıya qoyduğumuz bütün layihələri həyata keçirmişik. Biz heç bir
səhv addım atmamışıq və vahid heyət kimi işləyirik. Bu, uğurumuzun əsas meyarıdır.
Biz bu gün Avropa bazarının qaz təchizatı haqqında yenidən danışdıq və yenə də Azərbaycan qazı
xatırlandı. Söhbət "Şahdəniz" qazından gedir. Artıq o, Gürcüstan bazarına çıxarılıb, bu yaxınlarda Türkiyəyə və
daha sonra Avropa ölkələrinə çatdırılacaqdır. "Şahdəniz" qaz yatağında nəhəng qaz ehtiyatları - 1,3 trilyon
kubmetr qaz var.
Bu gün Azərbaycanda mövcud olan digər yataqlarda bizim, ən azı, 300 milyard kubmetr qaz ehtiyatımız
var. Bu, gələn 150 il ərzində bizim daxili tələbatımız üçün kifayət olacaqdır. Lakin, əlbəttə, biz onu ixrac etməyi
də planlaşdırırıq. Bizim artıq müasir nəqletmə qurğularımız var və qazımız dostlarımızın bazarlarına
çıxarılacaqdır. Əlbəttə, biz qaz layihələrimizi başlayanda, Avropa bazarı bizim üçün prioritet hesab edilmirdi.
Eynilə, bizim qazımız da Avropa İttifaqının gündəliyində durmurdu. Bu gün isə, vəziyyət dəyişibdir. İndi
tələbat artmaqdadır və biz həmin tələbatı ödəməyə hazır olmalıyıq. Bu səbəbdən biz ötən ilin noyabr ayında
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair Anlaşma memorandumu
imzalamışıq. Eyni zamanda, Birləşmiş Ştatlar ilə Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi sahəsində
əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıbdır. Bunlar gələcək əməkdaşlıq və fəaliyyət üçün yaxşı çərçivədir.
Azərbaycandakı neft və qaz xalqımızın və dövlətimizin rifahına xidmət edəcəkdir. Biz qeyri-neft sektoruna
böyük sərmayələr qoyuruq, qeyri-neft məhsullarının istehsalını artırırıq.
Azərbaycanda son üç il ərzində ən dinamik iqtisadi artım müşahidə olunubdur. İqtisadiyyatımız son üç
ildə dünyada ən böyük sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatdır və demək olar ki, bu, 100 faiz, yəni iki dəfə
artacaqdır. Eyni vəziyyəti sənaye istehsalı sahəsində də görürük. Gələn üç il ərzində buradakı həcm iki dəfə
artacaqdır. Bu, bizə insan kapitalına - təhsilə, səhiyyəyə, infrastruktura, regional inkişafa sərmayə qoymaq
imkanı yaradır.
Biz şəffaflıq məsələsi üzərində beynəlxalq təşkilatlarla çox fəal işləyirik. Bu, xüsusən də neft hasil edən
ölkələrdə çox vacibdir. Mən böyük məmnunluq və fərəh hissi ilə demək istəyirəm ki, bu gün, iyunun 26-da
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu yüksək səviyyəli şəffaflığa görə Vyanada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
mükafatını alır.
Bunlar yeni siyasətimizin elementləridir. Biz ölkəmizi müasirləşdiririk, onu dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya edirik, regional miqyasda çox fəalıq. Regionumuzdakı dostlarımızla və digər ölkələr ilə tərəfdaşlıqda
çox açıq və səmimiyik. Bu, uğurun əsasıdır.
Bu gün isə başladığımız anlara nəzər salsaq, təbii ki, biz görərik ki, olduqca böyük nailiyyətlər
qazanılmışdır. Əlbəttə, bu, artıq əfsanə deyil, reallıqdır. Həmin reallıq həmçinin digər ölkələri bizim
nümunəmizi nəzərdən keçirməyə, bunun mümkünlüyünü görməyə sövq edə bilər. Siyasi iradə, siyasi müdriklik,
cəsarət, möhkəm tərəfdaşlıq və ölkənin milli maraqlarına qəti sadiqlik olduğu təqdirdə, hər şeyə nail olmaq
mümkündür. Bizim nümunəmiz, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və bu prosesdə iştirak edən digər
ölkələr dediklərimin aydın göstəricisidir.

123

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Əminəm ki, gələn illərdə biz uğurlu enerji əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik. Dörd neft və qaz boru
kəmərini çəkməklə, Azərbaycan bu mərhələdə qarşıya qoyulmuş bütün proqramları yerinə yetirib və hazırda biz
yeni istiqamətlərdə işləyirik. Biz indi Xəzər dənizi-Qara dəniz-Baltik dənizi arasında regional əməkdaşlıq
üzərində çalışırıq. Digər ölkələrin və həmin ölkələrdən olan şirkətlərin marağı olarsa, onlar tərəfindən istifadə
edilə biləcək kifayət dərəcədə müasir infrastrukturumuz var. Biz Enerji Xartiyasını imzalamışıq. Beləliklə, əgər
belə bir tələbat olarsa, biz tranzit ölkəyə çevrilməyə çox açığıq.
Başqa sözlə, biz bugünkü nailiyyəti enerji strategiyamızın, sadəcə, birinci mərhələsi kimi qəbul edirik.
Mən Sizə deyə bilərəm ki, bu cür inkişaf regiondakı geosiyasi vəziyyəti artıq dəyişir. Bu gün regionu BakıTbilisi-Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəmərləri olmadan təsəvvür etmək çox çətindir. Bu əfsanə reallığa
çevrildi. Əminəm ki, bundan sonra bir daha əfsanələr olmayacaq və işlədiyimiz hər bir layihəni həyata
keçirəcəyik, çünki biz vahid heyət, tərəfdaşlar kimi işləyirik. Bugünkü konfrans və dünənki Qara dəniz sammiti
bu cür vacib strateji qərarların sübutudur.
Çox sağ olun.
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ƏMMANDA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ İORDANİYA UNİVERSİTETİNİN
SİYASİ ELMLƏR ÜZRƏ FƏXRİ DOKTORU ADI VERİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ
KEÇİRİLMİŞ MƏRASİMDƏ
NİTQ
Əmman şəhəri,
29 iyul 2007-ci il
Əziz dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, bu gün həyatımda mühüm hadisə hesab etdiyim bu toplantıya gəldiyinizə görə hamınıza
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən universitetinizin Fəxri doktoru dərəcəsini almaqdan çox məmnunam
və böyük şərəf hissi duyuram.
Universitetiniz regionun aparıcı təhsil mərkəzlərindən biridir. Buna görə də bu cür yüksək dərəcəyə
layiq görülmək böyük şərəfdir. Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, gələcəkdə İordaniya ilə Azərbaycan arasında
dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin inkişafına verdiyim töhfəni davam etdirəcəyəm.
Bu gün mənim ölkənizə ilk rəsmi səfərimin birinci günüdür. Əminəm ki, bu səfər münasibətlərimizin
inkişafında mühüm mərhələ olacaqdır. Ötən il əlahəzrət Kral II Abdullah Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir.
Bizim çox mühüm danışıqlarımız, fikir mübadiləmiz və müzakirələrimiz olmuşdur. Bu səfər olduqca intensiv
dialoqun davamıdır. Səfər zamanı ikitərəfli əlaqələrimizin möhkəm bünövrəsini qoyan bir çox sənədlər
imzalanmışdır. Həmin sənədlər birgə fəaliyyətimizin bütün sahələrini əhatə edir. Ümid edirik ki, əla siyasi
münasibətlərlə yanaşı, bizim yaxın gələcəkdə gözəçarpan iqtisadi işlərimiz də olacaqdır. Müxtəlif iqtisadi
sahələrdə birgə layihələrimiz həyata keçiriləcəkdir. Biz işbirliyini qurmaq məqsədi ilə özəl sektoru
həvəsləndirəcəyik. Əlbəttə, bütün bu addımlar münasibətlərimizin gələcək inkişafına töhfə verəcəkdir.
Dövlət rəhbərlərinin qarşılıqlı rəsmi səfərləri ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafına aydın şəkildə
verdiyimiz əhəmiyyətdən xəbər verən çox vacib hadisələrdir. Bu əhəmiyyətin digər vacib elementi
Azərbaycanın İordaniyada və İordaniyanın Azərbaycanda səfirliklərinin açılmasıdır. Bütün bunlar həm də
ikitərəfli əlaqələrin mühüm elementləridir. Ölkələrimizdə nümayəndəliklərin tam həcmdə olması əməkdaşlıq
üçün yeni imkanların araşdırılmasında bizə yardım edəcəkdir. Həmin əməkdaşlıq çox geniş ola bilər. Əminəm
ki, bu gün imzalanmış sənədlər və apardığımız danışıqlar gələcək əməkdaşlıq üçün çox yaxşı zəmin
yaradacaqdır. Bunlar siyasi, iqtisadi inkişaf, humanitar, təhsil, səhiyyə, informasiya texnologiyaları və bir çox
digər sahələrə aiddir. Qarşımızda eyni gündəlik var: ölkələrimizin müasirləşdirilməsi, xalqın həyat tərzinin
yaxşılaşdırılması, mövcud olan sosial problemlərin həlli, iqtisadi inkişaf. Bütün bu məsələlər həm İordaniya,
həm də Azərbaycan hökumətlərinin gündəlik diqqət mərkəzindədir.
Biz bir-birimizə kömək üçün qardaşlığın və dostluğun yaratdığı əlverişli imkanlardan istifadə etməliyik.
Biz inkişaf sahəsində qarşılıqlı kömək göstəririk, dəstəyimizi davam etdiririk və xalqlarımız üçün daha yaxşı
həyat səviyyəsi yaradırıq.
Biz İordaniyanın və əlahəzrət Kral II Abdullahın Orta Şərqdə sülh və sabitliyin qurulması istiqamətində
göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndiririk. Bizim ölkəmizdə də bu cür problem var. Biz də regionumuzda sülh
və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına çalışırıq. Əfsuslar olsun ki, uzun illər boyu biz buna nail ola bilməmişik.
Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonrakı ilk illərdə iqtisadi problemlər və sosial çətinliklərlə yanaşı,
Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalmışdır. Hazırda ərazimizin 20 faizi Ermənistanın işğalı altındadır.
Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində, indi səkkiz milyon yarım əhalimizin bir milyonu
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır.
Biz bu münaqişəni dinc yolla həll etməyə çalışırıq, lakin əfsuslar ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv
mövqeyi səbəbindən, buna nail ola bilməmişik. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın
zəbt olunmuş torpaqlarından dərhal çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmişdir. Onlar əməl
olunmamış qalır. İslam Konfransı Təşkilatı eyni məzmunlu qətnamələri qəbul edibdir. Daha sonra, Avropa
Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar eyni addımı atıbdır. Lakin əfsuslar olsun ki, bunlar da yerinə
yetirilməyibdir. Biz həmin təcavüzə və bu cür ədalətsiz vəziyyətə son qoymaq məqsədi ilə sülh danışıqlarını və
bu sahədə səylərimizi davam etdiririk. Biz hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşırıq və
Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünə beynəlxalq ictimaiyyət, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və bütün ölkələr
hörmətlə yanaşır. Buna görə də bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir, qaçqın və məcburi köçkünlər öz
doğma yurd-yuvalarına qayıtmaq hüququna malik olmalıdır. Bundan sonra isə, Qafqazda sülh bərqərar ola bilər.
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Bu əsas problemdən başqa, biz bu gün və gələcəkdə qarşımızda hər hansı ciddi maneə görmürük.
İqtisadiyyatımız çox uğurla inkişaf edir. Artıq növbəti üçüncü ildir ki, Azərbaycan dünyada ən yüksək sürətlə
inkişaf edən iqtisadiyyata malikdir. Son üç il ərzində biz ümumi daxili məhsul istehsalını iki dəfə artıra bildik.
Əlbəttə, bu, bizə ölkəni inkişaf etdirmək üçün əlavə imkanlar açır. Yəni, infrastrukturu, sənayeni və təbii ki,
humanitar sahəni inkişaf etdirmək imkanı yaradır. Biz təhsilə çox böyük diqqət yetiririk. Azərbaycanda son
illərdə mindən artıq yeni məktəb tikilmişdir. Eyni zamanda, İordaniyada olduğu kimi, informasiya
texnologiyalarına olduqca böyük diqqət veririk və bu sahədə regional mərkəzə çevrilməyə çalışırıq. Səhiyyə və
digər humanitar sahələr planlarımıza daxildir. Əlbəttə, regional inkişaf, Azərbaycan regionlarının inkişafı bizim
üçün əsas prioritetdir.
Bunlara nail olmaq üçün daxildə sülh və sabitlik olmalıdır. Biz buna nail olmuşuq. Lakin həmin sülh və
sabitlik hüdudlarımızdan kənarda da olmalıdır. Azərbaycan regional əməkdaşlığın və təhlükəsizliyin qurulması,
o cümlədən regional proseslərin proqnozlaşdırılması sahəsində vacib rol oynayır. Biz Xəzər və Qafqazın sülh və
sabitlik regionuna çevrilməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Ölkəmizdə bir çox mühüm, nəhəng enerji
layihələrinin təşəbbüskarı olmuşuq və hazırda onlar region ölkələrini əhatə edir. Biz nəinki özümüz və
regionumuz üçün, o cümlədən daha geniş miqyasda mühüm enerji daşıyıcıları hasilatçısına çevrilirik. Malların
daşınması üçün münasib yolların yaradılması məqsədi ilə regionumuzdakı qonşularımızla daşınma
infrastrukturu üzərində işləyirik.
Bir sözlə, ölkə daxilində və xaricində apardığımız işlər daha yaxşı iqtisadi vəziyyətin təmin olunmasına
yönəlib, çünki Azərbaycanda baş verən bütün mühüm hadisələr həmin xüsusi məqsədə xidmət edir. Biz
yoxsulluğu aradan qaldırırıq. Yeri gəlmişkən, bu sahədə əldə etdiyimiz gözəçarpan uğur ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanda yoxsulluq həddindən aşağıda yaşayan insanların sayı 20 faizə qədər azalmışdır. Halbuki üç il
bundan əvvəl, onların sayı 50 faiz təşkil edirdi. 20 faiz də çoxdur, biz bunu daha da azaltmalıyıq. Yoxsulluğu
aradan qaldırmaq, insanların özünü xoşbəxt hiss etdiyi cəmiyyət qurmaq üçün biz iqtisadi məsələlərə
diqqətimizi artırmalıyıq. İqtisadi potensial gücü təmin edir. Biz güclənməliyik. Bir müstəqil ölkə kimi
tariximizin cəmi 15 ilini yaşamışıq və həmin illər asan olmayıbdır. Biz yalnız indi bütün əsas iqtisadi və sosial
çətinlikləri həll edə bilmişik və inkişaf, tərəqqi yoluna qədəm qoyuruq.
Beynəlxalq təşkilatların fəal üzvü olaraq, biz regional təhlükəsizlik və sabitlik işinə töhfəmizi davam
etdiririk. Biz İordaniya ilə nəinki ikitərəfli çərçivədə, həm də beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq edirik. Misal
üçün, BMT-də biz hər zaman bir-birimizə dəstək veririk. İslam Konfransı Təşkilatı daxilində biz həmişə birbirimizi dəstəkləyirik. İslam həmrəyliyi məsələsinə çox böyük önəm veririk.
Ötən il, İKT-nin nazirləri səviyyəsində iki mühüm tədbiri Bakıda keçirdik.
İndiki mərhələdə sivilizasiyalararası dialoq haqqında danışmaq çox vacibdir. Lakin bəzən biz müxtəlif
hadisələri görürük. Təcridolunmanı müşahidə edirik, dinimizə, adət-ənənələrimizə və keçmişimizə olduqca
ədalətsiz yanaşmanın şahidi oluruq. Biz bu məsələləri həll etməliyik. Keçmişimizə, ənənələrimizə hörmətlə
yanaşaraq və milli mənsubiyyətimizi qoruyaraq, müvəffəqiyyətlər əldə etməliyik və insanlara cari inkişafdan
faydalanmanı təmin edən müasir cəmiyyəti qurmalıyıq. Eyni zamanda, biz öz tarixi irsimizə, dini köklərimizə,
milli özünəməxsusluğumuza çox bağlıyıq. Azərbaycan uzun illər, onilliklər və əsrlər boyu dövlətçiliyindən
məhrum olmuşdur. Biz digər imperiyaların və ölkələrin bir hissəsi idik. Məhz nə səbəbə görə biz milli
özünəməxsusluğumuzu qoruyub saxlaya bildik? Azərbaycan hissəsi olduğu digər ölkələrin tərkibində niyə
assimilyasiya olunmadı? Bu, yalnız tarixi irsimiz, tarixi köklərimiz, adət-ənənələrimiz, milli bayramlarımız,
dilimiz və ədəbiyyatımız, poeziyamız sayəsində mümkün olmuşdur. Bütün bunlar özünəməxsusluğumuzu
qorumağa imkan yaratdı və bu gün biz müstəqil ölkə kimi inkişaf edirik. Etnik, dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, bütün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı eyni hüquqlara malikdir. Azərbaycandakı dözümlülük
inkişafımızın əsas, vacib meyarlarından biridir.
15 illik müstəqilliyimiz dövründə biz tariximizin ən çətin anlarını da yaşadıq. Bəzən Azərbaycanın
dövlətçiliyinin taleyi sual altında idi. Hazırda, qarşımızda açıq üfüqlər var. Biz diqqətimizi inkişafa, iqtisadi
potensiala, regional əməkdaşlığa, dostlarımız və qonşularımızla siyasi münasibətlərə yetiririk. Bu baxımdan,
İordaniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr bizim üçün çox önəmlidir. Bizim aramızda bir çox oxşarlıqlar da var.
Ölkələrimizin sahəsi, demək olar ki, eynidir. Eyni sözləri əhalinin sayı haqqında da demək mümkündür. Hər iki
ölkə rəhbərlərinin yaşı da eynidir. Qardaşım Kral Abdullah ilə yaş fərqimiz yalnız bir aydır. Qarşımızda duran
gündəlik də eynidir: xalqlarımızın rifahını necə yüksəltmək, iqtisadiyyatı necə möhkəmləndirmək və regionda
sülhü necə bərqərar etmək. Bu, bizi birləşdirir. Əminəm ki, ölkələrimiz arasında sıx tərəfdaşlıq Xəzər və
Qafqaz, habelə Orta Şərq regionlarındakı işlərə də öz təsirini göstərəcəkdir.
Hörmətli dostlar!
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Mənə universitetinizin Fəxri doktoru adının verilməsi kimi şərəfə görə sizə bir daha minnətdarlığımı
bildirirəm. Əminəm ki, gələn illər ərzində daha çox əməkdaşlığımız, görüşlərimiz, nümayəndə heyətlərinin
mübadiləsi olacaq və dövlətlərimiz, xalqlarımız bir-birinə daha yaxın olacaqdır.
Mən qədim İordaniya xalqına çiçəklənmə, uğurlar, sülh və xoşbəxtlik arzulayıram.
Çox sağ olun.
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ƏMMANDA ŞƏHƏRİN KÜÇƏLƏRİNDƏN BİRİNƏ
"HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ" ADI VERİLMƏSİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ
ÇIXIŞ
Əmman şəhəri,
29 iyul 2007-ci il
Əziz dostlar!
İlk növbədə, mənə və nümayəndə heyətimizin üzvlərinə göstərilmiş və gözəl ölkənizə səfərimizin lap
əvvəlindən hiss etdiyimiz səmimi qonaqpərvərliyə görə Əmman bələdiyyəsinə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm.
Bu gün Böyük Əmman Şəhər Şurasında biz qədim Əmman şəhərinin tarixinə və hazırkı inkişafına həsr
olunmuş maraqlı təqdimatla tanış olduq. Ölkənizin inkişafı və müasirləşdirilməsində İordaniya xalqının əldə
etdiyi nailiyyətlər gözəl Əmman şəhərinin bugünkü inkişafında da əks olunmuşdur.
Bu gün Əmmanın küçələrinin birinə Heydər Əliyevin adının verilməsi bizim hamımız üçün çox böyük
şərəfdir. Mən şəhər bələdiyyəsinin rəhbərliyinə, onun bütün üzvlərinə və cənab merə bu qərarın qəbul
edilməsinə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, ikitərəfli əlaqələrimizin olduqca mühüm elementidir
və ulu öndərimizin xatirəsinə ən böyük hörmət əlamətidir.
Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın banisidir.
Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra, ölkəmiz çox ağır vəziyyətdə idi. Ölkədə siyasi böhran,
iqtisadi tənəzzül, vətəndaş müharibəsi baş verdi. Biz Ermənistanın təcavüzü və torpaqlarımızın işğalı ilə
üzləşdik və gənc suveren ölkənin müstəqilliyi sual altında idi. Xalq ümummilli liderinə müraciət edərək, bu
problemləri həll etmək məqsədi ilə onu dəvət etdi. Heydər Əliyev hələ sovet vaxtlarında, yəni 1970-ci illərdə
Azərbaycana rəhbərlik etmişdir. O vaxt Heydər Əliyev ölkənin sənayeləşdirilməsi prosesində çox mühüm rol
oynamışdır. Daha sonra, o, Sovetlər Birliyində Siyasi Büronun aparıcı üzvlərindən biri olmuşdur. Heydər
Əliyev Sovet İttifaqının Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışmışdır. Sonrakı bir neçə il
təcrid şəraitində yaşamışdır. Azərbaycanın 1990-cı ildə sovet ordusunun təcavüzündən əziyyət çəkdiyi bir vaxt,
o, ictimaiyyət qarşısında bu təcavüzü pislədi. Sovet dövlətinin Azərbaycan xalqına qarşı yeritdiyi və günahsız
insanların kütləvi qırğını ilə nəticələnmiş siyasətə etiraz əlaməti olaraq, uzun illər üzvü olduğu Kommunist
Partiyasını tərk etdi.
Bu hadisələrdən sonra, onun doğma şəhəri Naxçıvanda olan soydaşları onu oraya dəvət etdilər. O, 1990-cı
illərin əvvəlində, ən çətin illərdə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçildi və Naxçıvanın
Ermənistanın təcavüzündən qorunmasında olduqca mühüm rol oynamışdır. Həmin vaxt, Ermənistanın işğalçı
qüvvələri tarixi torpaqlarımızı - Dağlıq Qarabağı və digər yeddi rayonu zəbt etməyə başlamışdı. Naxçıvan
Azərbaycanın ərazisindən aralı yerləşən və Ermənistan tərəfindən əhatə olunan məkandır. Onun Azərbaycanla
birbaşa əlaqəsi yoxdur. Ona görə Azərbaycanın həmin ərazisinin bir hissəsini işğaldan qorumaq o qədər də asan iş
deyildi. Amma o, Naxçıvan camaatı ilə birlikdə bunun öhdəsindən gəldi. 1993-cü ildə, Azərbaycanın bir müstəqil
ölkə kimi gələcək mövcudluğu sual altında olan bir vaxtda, xalq onu ölkəyə rəhbərlik etməyə dəvət etdi.
1993-cü ildən 2003-cü ilə qədər çəkən dövr sabitlik, iqtisadi inkişaf, iqtisadi artım, beynəlxalq
səviyyədə fəaliyyət dövrü oldu. Bu gün isə ölkəmiz beynəlxalq birliyin çox vacib üzvüdür. Azərbaycan
iqtisadiyyatı dalbadal üçüncü ildir dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatdır. Bu gün əldə etdiyimiz
nailiyyətlər - iqtisadi inkişaf, sosial problemlərin həlli, beynəlxalq birliyə fəal inteqrasiya ümummilli liderimizin
fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur. O, müasir Azərbaycanın əsasını qoydu və biz bu gün onun siyasətini
bütün sahələrdə davam etdiririk. Biz çox fərəhlənirik ki, bu gün onun başladığı işləri həyata keçiririk və
beləliklə, ölkənin müasirləşdirilməsi davam etdirilir.
Ölkələrimizin tarixində bir çox oxşarlıqlar var. Hər iki ölkənin liderləri – Kral Hüseyn bin Təlal və
Heydər Əliyev ölkələrimizin və xalqlarımızın inkişafında müstəsna rol oynamışlar. Onların xatirəsi
xalqlarımızın ürəyində yaşayır. Bu gün dostluğumuz davam edir. İordaniya və Azərbaycanın rəhbərləri dostluq,
qardaşlıq ənənəsini davam etdirirlər.
Qardaşım Kral Abdullah ötən il Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir. Bu gün, mən İordaniyada
səfərdəyəm. Biz ölkələrimiz arasında bir çox sənədlər imzaladıq. Onların digər hissəsi sabah imzalanacaq və
əməkdaşlığımızın bir çox sahələrini əhatə edəcəkdir. Əminəm ki, gələcək inkişaf dövründə xalqlarımız arasında
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daha çox təmasların şahidi olacağıq. Onlar bir-birini daha yaxından tanıyacaqlar. İqtisadi layihələrimiz qarşılıqlı
rifaha xidmət edəcəkdir və ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr daha da möhkəmlənəcəkdir.
Mən, eyni zamanda, bəyan etmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrindən
birinə Kral Hüseyn bin Təlalın adı verilmişdir. Allah ona rəhmət eləsin! Bu, həm də dostluq və qardaşlıq
əlamətidir. Onun xatirəsinə və ölkənizin inkişafına, regionda sülh və sabitliyin bərqərar olmasına verdiyi
töhfəsinə hörmət əlamətidir.
Mən bizə göstərilmiş səmimi qonaqpərvərliyə görə bir daha hamıya minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Əmman şəhərinin küçəsinə Heydər Əliyevin adının verilməsinə görə Azərbaycan xalqı adından
təşəkkürümü ifadə edirəm, bütün İordaniya xalqına sülh, çiçəklənmə və gələcəkdə uğurlar diləyirəm.
Sağ olun.
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ASTANADA AZƏRBAYCAN VƏ QAZAXISTAN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Astana şəhəri,
7 avqust 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
İlk növbədə, mən Prezident Nursultan Nazarbayevə məni Qazaxıstana rəsmi səfərə dəvət etdiyinə görə
öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, son üç ildə mənim Qazaxıstana ikinci rəsmi səfərimdir. Bu,
özlüyündə onu göstərir ki, bizim aramızda mövcud olan münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Bunun üçün çox
ciddi baza – ümumi tariximiz, xalqlarımızın birliyi və yaxınlığı vardır. Çox vacibdir ki, ölkələrimizin müstəqil
dövlətlər kimi təşəkkülü dövründə bizi bağlayan cəhətləri nəinki itirmədik, əksinə, artırdıq. Həm siyasi, həm
iqtisadi, həm də humanitar sahələrdə biz çox işgüzar şəraitdə əməkdaşlıq edirik və qarşımızda duran bütün
vəzifələr öz həllini tapır.
Xüsusilə bu gün biz energetika, iqtisadiyyat, nəqliyyat məsələləri üzərində dayandıq, geniş fikir
mübadiləsi aparılmışdır. Eyni zamanda, ikitərəfli siyasi əlaqələr, regional məsələlər müzakirə olundu. Bizim
baxışlarımızda çox böyük oxşarlıq vardır. Biz çox istəyirik ki, iki dost, qardaş ölkə ikitərəfli münasibətləri tam
şəkildə, böyük səmərə ilə daha da irəliyə aparsın və həm ölkələrimiz, həm də region üçün əhəmiyyətli olan
layihələr tezliklə öz həllini tapsın.
Mən öz növbəmdə, Prezident Nursultan Nazarbayevi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişəm və
əminəm ki, o səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlər daha yüksək pilləyə qalxacaqdır.
Hazırda Qazaxıstan və Azərbaycan regionun daha dinamik inkişaf edən iki dövlətidir, ölkələrimiz
qarşısında duran vəzifələri uğurla həyata keçirir, habelə regional miqyasda öz aralarında aktiv qarşılıqlı fəaliyyət
göstərirlər. Bu gün biz Nursultan Abişeviç ilə bir çox məsələlərə dair danışıqlar apardıq. Bütün məsələlər üzrə
fikirlərimiz tam uyğun gəlir, qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi, enerji və nəqliyyat layihələrini fəal irəlilətməyə
hazırlıq vardır. Mən bu gün bildirdim ki, Azərbaycan Qazaxıstan tərəfinə öz nəqliyyat və enerji
infrastrukturundan tam istifadə etmək imkanı verir və biz Qazaxıstanın karbohidrogen ehtiyatlarının Azərbaycan
ərazisi ilə Avropa və dünya bazarlarına nəqli sahəsində birgə işləməyə, habelə yüklərin daşınması baxımından
əməkdaşlıq etməyə hazırıq. İndi ölkəmiz Azərbaycanın neftini və qazını Avropa və dünya bazarlarına çatdıran
ən müasir nəqliyyat infrastrukturuna malikdir. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında dəmir yolunun
istifadəyə verilməsi yüklərimizin Avropaya daşınmasına imkan verəcəkdir. Əlbəttə, iqtisadiyyatı, sənayesi
sürətlə inkişaf edən Qazaxıstan da bu nəqliyyat yolundan istifadə edə bilər. Başqa sözlə, biz bütün
istiqamətlərdə çox səmərəli, məhsuldar əməkdaşlığa hazırıq.
Bu gün imzalanan sənədlər çox geniş sahəni, o cümlədən neft-qaz sahəsini əhatə edir. Nursultan
Abişeviç ilə ötən il Almatıda keçirilən görüşümüz zamanı Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə
qoşulması barədə hökumətlərarası müqavilə imzalandı. İndi Qazaxıstanda da və Azərbaycanda da həmin tarixi
müqavilənin həyata keçirilməsinə dair fəal əməli iş aparılır. Biz birgə fəaliyyətə qətiyyətlə hazırıq və əminik ki,
bu səfərin nəticələri müzakirə olunan məsələlərin əməli tərəfində çox tezliklə özünü göstərəcəkdir. Gözəl
ölkənizdə nümayəndə heyətimizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə Prezidentə və bütün qazaxıstanlı
qardaşlarımıza bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
***
Sonra Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Mənim sualım cənab Nazarbayevədir. Cənab Prezident, Azərbaycan və Qazaxıstan beynəlxalq
təşkilatlarda çox fəal iştirak edirlər. Bu baxımdan səylərin əlaqələndirilməsinin perspektivi necədir?
NURSULTAN NAZARBAYEV: Bu, həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan çox mühüm məsələdir.
Çünki regional və beynəlxalq siyasətə vahid baxışlarımız var, təbii ki, biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında,
ATƏT-də fəal əməkdaşlıq edirik. Biz Qazaxıstanın təşəbbüsü ilə yaradılan Asiyada etimad tədbirlərinə dair
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müşavirəni dəstəklədiyinə görə Azərbaycana minnətdarıq. Düşünürəm ki, beynəlxalq baxımdan bizim xarici
siyasət idarələrimiz həmişə vahid mövqedən çıxış edirlər. Əgər siz konkret nəyi isə nəzərdə tuturdunuzsa?..
JURNALİST: Xeyr, ümumiyyətlə.
NURSULTAN NAZARBAYEV: Bizim heç bir beynəlxalq məsələdə fikir ayrılığımız yoxdur. 2009-cu
ildə ATƏT-in sədrliyinə namizədliyimizi dəstəklədiyinə görə Azərbaycana çox minnətdarıq. Biz də
Azərbaycanın hər hansı məsələsinə və təşəbbüsünə heç vaxt mane olmamışıq. Zənnimcə, Bakıda Xəzəryanı
dövlətlər üzrə komitənin yaradılması barədə təklif vardır. Biz bunu da dəstəkləyirik.
- Mənim sualım cənab Əliyevədir. Lütfən deyin, bu gün bildirildi ki, yaxın vaxtlarda siz iki dövlət
arasında əmtəə dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdıracaqsınız. İlk növbədə hansı sahələr hesabına? Yaxın
vaxtlarda Qazaxıstan yüklərinin, nefti və qazının Azərbaycandan nəqlinin genişləndirilməsinə dair hansı
razılaşmalar var?
İLHAM ƏLİYEV: Bu gün biz Nursultan Abişeviç ilə söhbətimiz zamanı bir tərəfdən məmnuniyyətlə
vurğuladıq ki, ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi iki dəfə artmışdır, lakin digər tərəfdən təəssüflə bildirdik
ki, o, cəmi 300 milyon dollar civarındadır. Bu isə əlbəttə, ölkələrimizin potensialına cavab vermir. Həm
Qazaxıstan, həm də Azərbaycan keçmiş sovet məkanında ən dinamik inkişaf edən iqtisadiyyata malikdir. Bu,
həm makroiqtisadi göstəricilərdən, həm də zahirən görünür. Şəhərlərimizin simasına baxmaq kifayətdir. Əlbəttə,
bizə toxunur ki, belə güclü iqtisadi potensialımız, prezidentlərin bir-birinə olduqca etibarlı şəxsi münasibəti,
yüksək səviyyəli siyasi qarşılıqlı fəaliyyət olduğu halda, ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi cəmi 300 milyon
dollar təşkil edir. Buna görə də belə bir fikir ifadə olunmuşdur ki, bu göstəricini 1 milyard dollara çatdırmaq
lazımdır. Mən Nursultan Abişeviçə təşəkkür edirəm ki, o, bu rəqəmi dedi. Adətən, biz sadəcə olaraq deyəndə ki,
artırmaq lazımdır, işlər çox sürətlə getmir. Konkret məqsəd qoyulanda biz bu məqsədə doğru daha sürətlə
gedəcəyik. Əlbəttə, burada çox şey bizim hələlik uğurla işləyən hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətindən
asılıdır. O, yəqin ki, yeni fəaliyyət sahələri axtaracaqdır. Biznes qurumlarının fəallığından da çox şey asılıdır.
Həm Qazaxıstanda, həm də Azərbaycanda iqtisadiyyatın böyük bir hissəsi, mütləq əksəriyyəti özəl sektorda
formalaşır. Bizdə bu, 80 faizdən çoxdur. Buna görə də biz öz tərəfimizdən kömək edəcəyik ki, özəl qurumlar
həm Qazaxıstanda, həm də Azərbaycanda daha fəal şəkildə və inamla sərmayə qoysunlar. Əlbəttə ki,
Qazaxıstanın enerji ehtiyatlarının Azərbaycan ərazisi ilə nəqli, quru yüklərinin daşınması, habelə kənd
təsərrüfatı sahəsində, informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlığa dair hökumətlər və dövlətlər
səviyyəsində həyata keçirilən qlobal layihələr, - bildiyiniz kimi, Bakıda taxıl terminalı artıq uğurla fəaliyyət
göstərir, Qazaxıstanın qərbində tərəvəz terminalı yaradılmasına dair işlər gedir, - başqa sözlə, bütün bunlar
əmtəə dövriyyəsini bir milyard dollara çatdırmağa real əsas verir. Lakin düşünürəm ki, bu, son hədd deyildir,
gələcəkdə biz onu artıracağıq.
Neft-qaz əməliyyatlarına gəldikdə isə, bir daha vurğulamaq istərdim ki, regional əməkdaşlığa, habelə, bunun da əhəmiyyəti az deyil, - Xəzər dənizinin delimitasiyası prosesinin başa çatdırılmasının zəruriliyinə dair
baxışlarımız tam uyğun gəlir. Qazaxıstan və Azərbaycan müvafiq sazişi bir neçə il əvvəl imzalamışlar.
Ölkələrimiz Rusiya ilə də saziş bağlamışlar. Bu ikitərəfli sazişlər delimitasiya məsələlərinin beştərəfli həlli üçün
yaxşı zəmin ola bilər. Bir daha təkrar edirəm ki, energetika sahəsində də biz tam açığıq. Biz bu gün bunu ətraflı
müzakirə etdik. Çox əhəmiyyətlidir ki, biz həm xaricdə aktivlərin alınması, habelə mövcud terminallardan birgə
istifadə ilə bağlı fəaliyyətimizi əlaqələndirəcək, gələcəkdə isə regionumuzda yeni istehsal obyektlərinin, neft-qaz
sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsinə yönəldilən istehsal obyektlərinin yaradılması sahəsində əməkdaşlıq
edəcəyik.
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QAZAXISTAN VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKALARI ARASINDA İMZALANMIŞ
BİRGƏ BƏYANNAMƏ
Astana şəhəri,
7 avqust 2007-ci il
Bundan sonra "Tərəflər" adlanan Qazaxıstan Respublikası və Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan
Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında ənənəvi dostluq münasibətlərini və hərtərəfli münasibətləri
inkişaf etdirmək əzmində olduqlarını ifadə edərək,
Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın Avrasiyada sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsinə
kömək etdiyini vurğulayaraq,
2005-ci il mayın 24-də imzalanmış Qazaxıstan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında
strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilənin əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
İkitərəfli siyasi dialoqun və beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini
vurğulayaraq,
Qarşılıqlı maraq doğuran aktual beynəlxalq və regional məsələlərə dair oxşar mövqeləri bölüşərək,
qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iki ölkənin mühüm rolunu nəzərə alaraq, iki dövlətin mövcud
potensialına uyğun olaraq siyasi, ticarət-iqtisadi, humanitar və mədəni əlaqələri möhkəmləndirməyin zəruriliyini
qeyd edərək, aşağıdakıları bəyan etmişlər:
İki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini dərinləşdirmək məqsədi ilə Tərəflər dialoqun davam
etdirilməsinin və hökumətlər, parlamentlər və vətəndaş cəmiyyətləri səviyyəsində mübadilələrin
genişləndirilməsinin mühüm əhəmiyyətini qeyd edirlər.
Tərəflər qanunun aliliyi, demokratiya, insan hüquqlarının müdafiəsi və bazar iqtisadiyyatı prinsipləri
əsasında ikitərəfli münasibətləri möhkəmləndirmək əzmində olduqlarını vurğulayırlar.
Tərəflər iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi, elmi-texniki, mədəni və humanitar əməkdaşlığı
genişləndirmək səylərində qətiyyətlidirlər.
Tərəflər iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətini ikitərəfli iqtisadi
münasibətlərin inkişafı üçün mühüm əlaqələndirici mexanizm və əldə olunmuş razılaşmaların həyata
keçirilməsinin səmərəli vasitəsi hesab edirlər.
Tərəflər energetika sahəsində və yüngül sənayedə, habelə qeyri-neft sektorunun digər sahələrində iki
ölkənin müəssisələri arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığı təşviq etməyə hazırdırlar.
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin
istismara verilməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq, Tərəflər əmin olduqlarını bildirmişlər ki, onlar qlobal enerji
təhlükəsizliyinə töhfə verəcək və region ölkələrinin sabit iqtisadi inkişafına xidmət edəcəklər.
Tərəflər Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin uğurla fəaliyyət göstərməsində, Xəzər dənizi vasitəsilə birgə
nəqliyyat və enerji layihələrinin reallaşdırılmasında qarşılıqlı fəaliyyətin, Qazaxıstan mallarının Azərbaycan
ərazisi vasitəsilə və Azərbaycan mallarının Qazaxıstan ərazisi vasitəsilə fasiləsiz tranzitinin təmin edilməsinin,
əlverişli qarşılıqlı sərmayə mühiti formalaşdırılmasının əhəmiyyətini təsdiq edirlər.
Tərəflər Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin inkişaf etdirilməsini və yük
daşımalarının genişləndirilməsini regional əməkdaşlığın prioritet vəzifəsi hesab edirlər.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini, ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün üç prinsipini
bütünlüklə dəstəkləyərək, Tərəflər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn
hamılıqla qəbul edilmiş prinsipləri və normaları, dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin
toxunulmazlığı əsasında dinc vasitələrlə həll edilməsinin vacibliyini qeyd edirlər.
Tərəflər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə həlli məqsədi ilə
ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən səmərəli və qətiyyətli tədbirlər görülməsinin mühümlüyünü vurğulayırlar.
Tərəflər beynəlxalq təhlükəsizliyə və sabitliyə qorxu törədən hədələri, o cümlədən beynəlxalq
terrorizmi, ekstremizmin bütün formalarını, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorlarının gizli yolla dövriyyəsini, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, qanunsuz silah və insan alverini,
kütləvi qırğın silahının yayılmasını pisləyir və onlara qarşı mübarizədə beynəlxalq səylərin birləşdirilməsinin
zəruriliyinə tərəfdardırlar.
Tərəflər BMT və onun ixtisaslaşdırılmış strukturları çərçivəsində, habelə müxtəlif beynəlxalq və
regional təşkilatlarda əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətlərini təsdiqləyir və beynəlxalq münaqişələrin həllində
BMT-nin rolunun gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd edirlər.
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Tərəflər Xəzər regionunun sülh, sabitlik, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq zonasına çevrilməsinə
hərtərəfli kömək göstərəcəklər.
Tərəflər Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi haqqında Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya arasında
imzalanmış ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlərə xüsusi əhəmiyyət verir və onları Xəzər dənizinin hüquqi statusunun
müəyyənləşdirilməsi prosesinə fundamental töhfə hesab edir və bu istiqamətdə birgə səyləri davam etdirməyə
sadiq olduqlarını bəyan edirlər.
Tərəflər Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsinə dair danışıqlar çərçivəsində
konstruktiv dialoqun zəruri olduğunu bildirirlər. Bu baxımdan Tərəflər Xəzəryanı dövlətlərin xarici işlər
nazirlərinin müavinləri çərçivəsində Xüsusi işçi qrupunun fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirlər.
Ali və yüksək səviyyələrdə görüşlərin müsbət rolunu məmnunluqla vurğulayan Tərəflər regional və
qlobal təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş siyasi və iqtisadi məsləhətləşmələrin, dialoqların
keçirilməsini, qarşılıqlı maraq doğuran bütün başqa məsələlərə dair fikir mübadiləsini bundan sonra da
dəstəkləyəcəklər.
Tərəflər əmin olduqlarını bildirmişlər ki, bu Birgə Bəyannamə Qazaxıstan Respublikası ilə Azərbaycan
Respublikası arasında münasibətlərin intensivləşməsinə və hərtərəfli inkişafına xidmət edəcəkdir.
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ASTANADA QAZAXISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEVİN
ADINDAN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Astana şəhəri,
7 avqust 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident, Qazaxıstan torpağında mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz
səmimi qonaqpərvərliyə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu gün biz ikitərəfli əməkdaşlıqla, bir sıra regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı geniş və səmərəli
fikir mübadiləsi, danışıqlar apardıq. Əminəm ki, bütün bunlar, həmçinin imzalanmış sənədlər əməkdaşlığımızın
gələcək inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
Bu səfər mənim üç il ərzində Qazaxıstana ikinci rəsmi səfərimdir. Bu, onu göstərir ki, bizim aramızdakı
çox intensiv və səmərəli dialoq daha da genişlənir.
Qazaxıstanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin dərin tarixi kökləri vardır. Xalqlarımızı bir-birinə
uzun əsrlər ərzində təşəkkül tapmış münasibətlər bağlayır. Humanitar sahədə əməkdaşlığımız mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Ölkələrimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra təməli ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən və Sizin, cənab Prezident, tərəfinizdən qoyulmuş dostluq və əməkdaşlıq son illər ərzində daha da
möhkəmlənibdir.
Birgə səylərimiz, qarşılıqlı səfərlər, hökumətlərarası birgə komissiyanın fəaliyyəti əməkdaşlığımızın
genişlənməsinə və əmtəə dövriyyəsinin 2 dəfə artmasına şərait yaratmışdır.
Beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində sıx əlaqələrimiz var. Bu əməkdaşlıq münasibətlərimizin
daha da möhkəmlənməsi, ümumi problemlərimizin birgə səylərlə aradan qaldırılması baxımından xüsusilə
əhəmiyyətlidir.
Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də həll
olunmamış qalmaqdadır. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş,
ölkədə bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdır. Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan
ərazilərində etnik təmizləmə siyasəti aparılmış, qədim mədəniyyət abidələri məhv edilmiş, məktəblər, muzeylər,
məscidlər dağıdılmış, müsəlman məzarlıqları təhqir olunmuş, dünya və İslam sivilizasiyasının nadir inciləri yer
üzündən silinmişdir.
Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və işğal edilmiş digər ərazilərin nəzarətsiz silahlarla
doldurulması, radioaktiv tullantıların basdırılması, təbii sərvətlərin talanması, narkotik vasitələrin istehsalı,
terrorçu dəstələrin və qanunsuz silahlı birləşmələrin hazırlanması ciddi narahatlıq doğurur.
Dünya birliyi və beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağda bir qədər əvvəl keçirilmiş qondarma
“seçkiləri” qətiyyətlə pisləyərək, münaqişənin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində ədalətli həllinin vacibliyini bir daha vurğulayırlar.
Azərbaycan, öz növbəsində, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, iqtisadi inkişafa
və inteqrasiyaya təkan verəcək böyük beynəlxalq layihələr həyata keçirir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələri bütün regionun yeni inkişaf
mərhələsini formalaşdırır.
Neft-qaz və nəqliyyat sektorlarında əməkdaşlığımız ölkələrimiz arasında və regional işbirliyi üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Neftin Qazaxıstan Respublikasından Xəzər dənizi və Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə
beynəlxalq bazarlara nəql edilməsi haqqında keçən il Almatı şəhərində Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında
imzalanmış müqavilə enerji sahəsində möhkəm tərəfdaşlığımızın yeni mərhələsini açdı. Biz bu sahədə
səylərimizi birləşdirib, siyasətimizi əlaqələndirməklə ölkələrimizin iqtisadi maraqlarını daha da dolğun şəkildə
təmin edə bilərik.
Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qoşulması, tərəfdaşlığımızın parlaq nümunəsi kimi
tarixi əhəmiyyət daşıyaraq, həm qarşılıqlı mənafelərimizin təmin edilməsi, həm də beynəlxalq aləmdə
mövqelərimizin güclənməsi baxımından çox önəmlidir.
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Mən Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin bütün sahələrdə inkişaf etməsinin,
genişlənməsinin tərəfdarıyam və inanıram ki, dost və qardaş ölkənizə səfərim, Sizinlə görüşümüz, apardığımız
fikir mübadiləsi bu münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldıracaqdır.
Hörmətli Nursultan Abişeviç,
Mən ilk növbədə, Azərbaycanın böyük oğlu Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtirama görə Sizə
təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu gün söhbətimiz zamanı Siz görüşlərinizi xatırladınız, öz çıxışınızda bu
barədə danışdınız. Azərbaycanda bu, bizim üçün çox xoşdur. Bu, bizim qəlblərimizi riqqətə gətirir. Sizin
Heydər Əliyev ilə şəxsi dostluğunuz ölkələrimizin bugünkü münasibətlərinin əsasını qoymuşdur. Sizin
nüfuzunuz, münasibətləriniz, islahatlara meyilliliyiniz, sizin milli mənafeləri qorumağınız – bütün bunlar sizi
birləşdirir, yaxınlaşdırırdı. Yəqin buna görə də bu gün keçmiş sovet məkanında Qazaxıstan və Azərbaycan daha
dinamik, sakit, sabit inkişaf edən, islahatların aparıldığı, hakimiyyətin böyük nüfuza malik olduğu, xalq üçün
işlədiyi və ölkələrimizin inkişaf etməsi, dünyada layiqli yer tutması, suverenliyini möhkəmləndirməsi, müstəqil
siyasət yeritməyə qadir olması üçün hər şeyi etdiyi dövlətlərdir.
Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevlə vidalaşdığı, Azərbaycan üçün hüznlü günlərdə Sizin dostunuzla
vidalaşmaq üçün Bakıya gəlməyinizi, dostunuza, Azərbaycan xalqına ehtiramınızı bildirməyinizi, qəlbinizin
dərinliyindən gələn hisslərinizi, İnsana xas hissləri nümayiş etdirməyinizi biz hamımız xatırlayırıq və heç zaman
unutmayacağıq.
Bu gün Qazaxıstanın necə inkişaf etdiyini, necə uğurlar qazandığını, dünya səhnəsində hansı yeri
tutduğunu, ən əsası isə, ölkənizdə necə böyük nüfuza malik olduğunuzu, Qazaxıstanda necə sevildiyinizi
görəndə bir daha seçdiyiniz yolun düzgünlüyünə əmin olursan. Bütün bunlar göz qabağındadır və hər hansı
sözdən yaxşıdır. Sadəcə olaraq, Qazaxıstana gəlmək və buradakı həyatı görmək lazımdır.
Türk dünyasının görkəmli xadimlərindən biri, nüfuzlu dövlət xadimi kimi Sizə Azərbaycanda böyük
hörmət bəsləyir, Sizi ölkəmizin dostu kimi sevirlər.
Mən Qazaxıstana rəsmi səfərə dəvətə görə, qonaqpərvərliyə görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək,
şəxsən Sizə uzun ömür və əla iş arzulayıram. Arzulayıram ki, planlarınızın hamısını şəxsən özünüz həyata
keçirəsiniz, - mən bilirəm ki, Siz planları onilliklər üçün nəzərdə tutursunuz, - 20-30 ildən sonra özünüz
Qazaxıstanın necə çiçəklənən dövlətə çevrildiyinin şahidi olasınız.
Sizin sağlığınıza!
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BAKIDA TACİKİSTAN-AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN
SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
13 avqust 2007-ci il
Hörmətli Emoməli Şərifoviç!
Hörmətli qonaqlar!
Prezident Emoməli Şərifoviç başda olmaqla qardaş Tacikistanın nümayəndə heyətini bir daha ürəkdən
salamlamaq istəyirəm.
Bu gün biz qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə çox ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. İqtisadi
inteqrasiya çərçivəsində öz fəaliyyətimizi razılaşdırdıq, regional əməkdaşlıq, regional təhlükəsizlik məsələlərini,
təbii ki, ikitərəfli münasibətləri, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli problemini
müzakirə etdik. Böyük məmnunluqla deməliyəm ki, müzakirə etdiyimiz bütün məsələlər barədə bizim
baxışlarımız və münasibətlərimiz üst-üstə düşür.
Ölkələrimiz arasında səmərəli, dinamik əməkdaşlıq mərhələsi başlanır. Xalqlarımız ta qədimdən birbirinə böyük rəğbət bəsləmiş, bir-birinə can atmışlar. Bizdə ümumi cəhətlər, bizi birləşdirən cəhətlər çoxdur.
Ölkələrimizin müstəqil dövlətlər kimi təşəkkül tapdığı illər ərzində həm Tacikistan, həm də Azərbaycan çox
böyük tərəqqiyə nail olmuşdur. Biz müstəqilliyimizi möhkəmlətmişik, çox təsirli idarəetmə mexanizmi
yaratmışıq, iqtisadi proseslərin inkişafına çox diqqət yetiririk. Əlbəttə biz belə hesab edirik ki, müştərək iqtisadi
layihələrlə bir-birimizi gücləndirmək üçün böyük potensial vardır.
Bu gün biz ikitərəfli iqtisadi münasibətlərin inkişafına ciddi təkan verəcək bir neçə konkret layihəni
müzakirə etdik. Ümidvaram ki, bu gün razılığa gəldiyimiz məsələlərin əməli nəticələrini ən yaxın vaxtda
görəcəyik.
Bu il baharda mən Tacikistana ilk rəsmi səfər etdim, yayda isə Emoməli Şərifoviç Azərbaycana ilk
rəsmi səfərə gəlib. Bu, bizim münasibətlərimizin dinamizmini əyani şəkildə nümayiş etdirir. Ümidvarıq ki,
Tacikistanın və Azərbaycanın bütün strukturları iqtisadi inteqrasiya, qarşılıqlı əlaqələr istiqamətində səmərəli iş
aparacaqlar ki, işimizin əməli nəticələrini mümkün qədər tezliklə görək.
Biz beynəlxalq təşkilatlarda da fəal əməkdaşlıq edirik, bütün məsələlərdə daim bir-birimizi
dəstəkləyirik, bizim çox möhkəm siyasi münasibətlərimiz vardır. Bu gün bizim görüşümüzdə demişəm, bir daha
demək istəyirəm ki, Tacikistanda Azərbaycanın səfirliyinin açılması barədə qərar bizim ikitərəfli əməkdaşlığa
verdiyimiz əhəmiyyətin mühüm indikatorudur. Ümidvaram ki, yaxın vaxtlarda bizim səfirlik öz işinə
başlayacaqdır.
Əminəm ki, yaradılması barədə bu gün razılığa gəldiyimiz birgə hökumətlərarası komissiya iqtisadi
inteqrasiyanın yeni prioritetlərini müəyyən etmək üçün yaxşı bir forma olacaqdır. Ölkələrimizin iqtisadiyyatı
dinamik inkişaf edir, potensial artır, müştərək nəqliyyat infrastrukturundan istifadə edilməsi imkanları çox
ümidvericidir. Buna görə də komissiya iqtisadi əməkdaşlığın praktiki aspektləri üzərində, konkret layihələr
üzərində işləməli, hər iki dövlətin biznes strukturları üçün əlverişli şərait yaratmalıdır.
Biz qəti əminik ki, razılığa gəldiyimiz bütün məsələlər həyata keçiriləcəkdir. İqtisadi inteqrasiya,
ölkələrimiz arasında qarşılıqlı siyasi əlaqələr, qlobal təhlükələrə - terrorizmə, narkotrafikə qarşı birgə mübarizə,
regionda təhlükəsizlik sisteminin möhkəmləndirilməsi – bütün bunlar müasir həyatın elə aspektləridir ki, orada
həm Tacikistan, həm də Azərbaycan mühüm rol oynayır və bizim regionda sülhün möhkəmlənməsinə,
təhlükənin azalmasına layiqli töhfə verirlər.
Mən çox şadam ki, bu gün Emoməli Şərifoviç bizim ölkəmizə təşrif gətirmişdir. Bu, onun
Azərbaycana ilk səfəridir. Biz hər ikimiz bu ünsiyyəti eyni dərəcədə səmərəli şəkildə davam etdirmək
arzusundayıq. Biz beynəlxalq forumlarda tez-tez görüşmüşük və görüşürük, ikitərəfli səfərlər – ikitərəfli
münasibətlərin ən mühüm elementidir. Biz bu sıx əməkdaşlığı davam etdirəcəyik, xüsusən ona görə ki, bizim
aramızda çox yaxın və etimadlı dostluq münasibətləri yaranmışdır.
Mən bu səfərin həyata keçirilməsi faktının özündən də, səfərin necə keçməsindən, məsələləri necə
operativ həll etməyimizdən də məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Emoməli Şərifoviçi bizim ölkədə
salamlamaq bir insan kimi mənə çox xoşdur.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Mənim sualım Azərbaycan Respublikasının Prezidentinədir. Bu gün Tacikistan həm yaxın,
həm də uzaq xaricdəki sərmayədarların çox böyük marağına səbəb olan investisiya layihələrinin geniş
spektrini təklif edir. İqtisadi baxımdan Azərbaycanın çox böyük potensialını nəzərə alaraq, Siz
hidroenergetika, filizçıxarma, neft-qaz və başqa sahələrdə bu cür layihələrin həyata keçirilməsində
iştirak etmək niyyətindəsinizmi?
İLHAM ƏLİYEV: Biz bu məsələni bu gün Emoməli Şərifoviçlə söhbətimiz zamanı müzakirə etdik.
Biz qəti qərara almışıq ki, Tacikistandakı investisiya layihələrində fəal iştirak edək. Bu gün biz qərara aldıq ki,
Azərbaycan Neft Şirkətinin bir qrup mütəxəssisi sizin ölkədə neft-qaz əməliyyatları aparmağın mümkünlüyünü
öyrənmək üçün lap yaxın vaxtlarda Tacikistana səfər etsin.
Azərbaycanın bu sahədə xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq təcrübəsi zəngindir. Onun öz təcrübəsi də var,
axı, Azərbaycan neftin vətənidir. Sənaye üsulu ilə neftçıxarma, eləcə də dənizdəki yataqlardan neft hasil
edilməsi ilk dəfə bizim ölkədə başlanmışdır. Bu gün biz neft-qaz hasilatını artırırıq, neft və qaz çıxaran iri
ölkəyə çevrilirik. Sizin ölkənizdə investisiya layihələri həyata keçirmək üçün bizim maliyyə imkanlarımız da
var, xalis texniki imkanlarımız da, ən başlıcası – kommersiya marağımız da.
İqtisadiyyatın başqa sahələrinə gəldikdə isə, biz bilirik ki, Tacikistanda cəlbedici layihələr çoxdur və
əminəm ki, məhz yaradılacaq müştərək iqtisadi əməkdaşlıq komissiyası çərçivəsində hansı konkret sahələrə
sərmayə qoymaq məsələləri ətraflı işlənib hazırlanacaq və müzakirə ediləcəkdir. Bir daha demək istəyirəm ki,
məsələnin maliyyə tərəfi bizim üçün problem deyil. Bizim kifayət qədər maliyyə vəsaitimiz var. Biz beynəlxalq
maliyyə təsisatları ilə də çox fəal iş aparırıq. Azərbaycanın kredit reytinqi artmaqdadır. Buna görə də biz prinsip
etibarilə investisiya layihələri üçün sanballı vəsait cəlb edə bilərik.
Fikrimcə, bu sahədə fəaliyyətin ilk nəticələri yaxın vaxtlarda görünəcəkdir.
- Mənim sualım Tacikistan Prezidentinədir. Hörmətli cənab Prezident, Sizin fikrinizcə, bu
səfəriniz Azərbaycan ilə Tacikistan arasında siyasi əlaqələrin inkişafında nə kimi rol oynayacaqdır?
EMOMƏLİ RƏHMON: Bizim ölkələrimiz bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatların – BMT,
ATƏT, İKT, MDB, İƏT təşkilatlarının, eləcə də beynəlxalq maliyyə təsisatlarının üzvüdür. İqtisadi inkişafın
yenicə sürətləndiyi vaxtları yaxşı xatırlayıram, o vaxt Azərbaycanla biz praktiki olaraq eyni vəziyyətdə idik.
Burada çoxsaylı layihələr həyata keçirilirdi, sonra biz onları öyrənirdik, həmin layihələr beynəlxalq maliyyə
təsisatları tərəfindən də öyrənilir, sonra Tacikistanda həyata keçirilirdi.
İndi vəziyyət tamam başqadır. Azərbaycanın iqtisadi inkişaf səviyyəsi bizi sevindirir. ÜDM-in hər il
36 faiz artması çox yaxşı göstəricidir. Mən bu ilin birinci yarısında Azərbaycanın iqtisadi inkişafının yekunlarını
diqqətlə öyrənmişəm. Bu, gələcəkdə ölkəmizə investisiyalar cəlb edilməsi üçün yaxşı imkanlar yaradır.
Tacikistanda layihələrin həyata keçirilməsi perspektivləri barədə sual verdilər. Hörmətli İlham Heydər oğlu ilə
biz elə indicə razılaşdıq ki, sabah bizim tapşırıqlar üzrə konkret sazişlər imzalansın. Bizim razılaşmalar yaxın 5
ildə əmtəə dövriyyəsinin həcmini artıraraq, təxminən 500 milyon dollara çatdırmağa imkan verir. Əlvan
metallurgiyanın inkişafı sahəsində sirr deyildir ki, Gəncə gil-torpaq kombinatından Tacikistana, Tacik
Alüminium Şirkətinə hər il 300 min tondan çox gil-torpaq göndərilir. Perspektivdə biz gil-torpaqdan əlavə
Tacikistan iqtisadiyyatının ehtiyacı olan başqa malları da idxal edəcəyik. Tacikistandan Azərbaycana alüminium
istehsalı üçün 50 min tondan çox komponent göndəriləcəkdir.
Neft-qaz sənayesi üzrə bizim xahişimizlə yaxın vaxtlarda sizin mütəxəssislərin bizə gəlməsi barədə
tapşırıq verilmişdir. Hələ keçmiş Sovet İttifaqı dövründə dərin neft və qaz yataqlarında geoloji kəşfiyyat işləri
aparılmışdır. Azərbaycanlı mütəxəssislərin təcrübəsi barədə İlham Heydər oğlunun indicə dedikləri bizim üçün,
bu məhsula kəskin ehtiyacı olan bir ölkə üçün həmin sahənin inkişaf perspektivlərini öyrənmək baxımından
yaxşı imkanlar yaradacaqdır.
Siyasi əlaqələrin bizə nə verməsi məsələsinə gəldikdə isə, qeyd etmək istəyirəm ki, qısa müddətdə iki
rəsmi səfər baş tutmuşdur. Bu, mənim suveren dövlətin başçısı kimi, bir vətəndaş kimi, Azərbaycana ilk rəsmi
səfərimdir. Bu, mənim çoxdankı arzum idi. Mən biz taciklərə çox yaxın olan bu qədim xalqın tarixi və
mədəniyyəti barədə çox oxumuşam. Nizamini təkcə Azərbaycanda deyil, Tacikistanda da sevirlər, bəlkə də
Azərbaycandakından daha çox sevirlər. Bu, bizim mədəniyyətlərimizin, ənənələrimizin, adətlərimizin
yaxınlığıdır. Ölkələrimiz arasında məsafə də çox böyük deyil, təyyarə ilə iki saatlıq yoldur. Müasir dünyada
məsafələrin heç bir rolu yoxdur.
Əlaqələrə gəldikdə, biz dəfələrlə görüşmüşük. Mən İlham Heydər oğluna böyük hörmət bəsləyirəm.
Nə üçün? Rəhmətlik Heydər Əliyevlə bizim yaxşı münasibətlərimiz var idi. Axı, Heydər Əlirza oğlu Siyasi

137

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Büronun üzvü olduğu dövrdə Tacikistanın hidroenergetikasının inkişafı üçün çox iş görmüş, Tacikistan
Respublikasının inkişafına çox kömək etmişdir. Mənim fikrimcə, indi biz ölkələrimiz və xalqlarımız arasında bu
səmimi dostluq münasibətlərini bərpa edəcəyik. Bizim heç bir siyasi problem və ya siyasi ambisiyalarımız
yoxdur. Biz insanların, əmtəələrin, xidmətlərin, kapitalın sərbəst hərəkəti üçün şərait yaratmalıyıq. Əgər bizə
investisiyalar hansısa uzaq bir dövlətdən deyil, Azərbaycandan daxil olsa, bunun nəyi pisdir? Üstəlik, bizim
ümumi cəhətlərimiz çoxdur. Bu, müzakirələr, məsləhətləşmələr aparmaq, qlobal və regional məsələlər və
problemlər barədə öz milli mənafelərimizə uyğun olaraq bir-birimizi məlumatlandırmaq üçün imkan verir.
Problemlər isə çoxdur – ekstremizmə, beynəlxalq terrorizmə, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa, narkotrafikə
qarşı mübarizə - bütün bunlar hamını – böyük və kiçik, qonşu və ya uzaq ölkələri narahat edən qlobal
problemlərdir.
Beynəlxalq münasibətlər barədə biz hər birimizi maraqlandıran, narahat edən məsələlərə dair
beynəlxalq təşkilatlar və forumlar çərçivəsində məsləhətləşəcəyik. Bir-birimizin təşəbbüslərini dəstəkləyəcəyik.
Bunu nə üçün də etməyək? Azərbaycan Tacikistanın 1993-cü ilin İçməli Su İli elan edilməsi barədə
təşəbbüsünü, sonra isə Həyat Üçün Su Dekadası barədə təşəbbüsünü Birləşmiş Millətlər Təşkilatında dəstəklədi.
Məgər bu pisdir?
Mənim fikrimcə, bu səfər bütün istiqamətlərdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına güclü təkan verəcəkdir.
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BAKIDA TACİKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ EMOMƏLİ RƏHMONUN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
13 avqust 2007-ci il
Hörmətli Emoməli Şərifoviç!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz dostlar!
Tacikistan Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərinin ilk günü başa çatır. Artıq bu gün demək olar ki,
bu səfər çox uğurlu olmuşdur. Biz bu səfəri ölkələrimiz arasında bir qədər əvvəl başlanmış fəal dialoqun davamı
hesab edirik.
Məlum olduğu kimi, bu ilin mart ayında mən Tacikistana ilk rəsmi səfər etmişəm və indi Tacikistan
Prezidenti bizim ölkəmizə təşrif gətirmişdir. Bu gün biz geniş fikir mübadiləsi etdik, iqtisadi sahədə gələcək
inteqrasiya işində böyük əhəmiyyət daşıyan məsələlərə dair danışıqlar apardıq, qarşılıqlı siyasi əlaqələr
məsələlərini, təbii ki, ikitərəfli münasibətlərin geniş spektrini, regional problemləri müzakirə etdik və bu
nəticəyə gəldik ki, bu gün bizim münasibətlərə xas olan dinamizm çox qısa müddətdə bütün sahələrdə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıqda xeyli irəliləməyə imkan verəcəkdir.
Biz bu il Tacikistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirməyi planlaşdırırıq, həmçinin Tacikistanın
incəsənət ustalarını bizim ölkədə məmnuniyyətlə qəbul edəcəyik. Əminəm ki, yaxın vaxtlarda ikitərəfli əlaqələr
məsələlərinin bütün spektrini nəzərdən keçirəcək birgə hökumətlərarası komissiya yaradılacaqdır. Yaxın
vaxtlarda Azərbaycanın Tacikistanda səfirliyi işə başlayacaqdır. Bütün bu elementlər əməkdaşlığımızı çox
səmərəli və çox geniş kontekstdə həyata keçirməyə imkan verəcəkdir.
Biz Tacikistanı özümüzə dost, qardaş dövlət hesab edirik. Xalqlarımız arasında çoxəsrlik dostluq və
qardaşlıq münasibətləri ənənələri mövcuddur və biz bu ənənələri qoruyub saxlayır, artırırıq, davam etdirmək
əzmindəyik.
Biz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimizin qarşılıqlı əlaqələrindən çox razıyıq, biz həmişə birbirimizi dəstəkləyirik, bir-birimizin səsinə səs verir, onun tərəfində çıxış edirik. Bu da bizim münasibətlərin
dostluq xarakterini vurğulayır.
Biz əminik ki, əlaqələrimizin gələcək yüksələn inkişafı dövlətlərimizin inkişafına da, regionda
təhlükəsizlik sisteminin möhkəmlənməsinə də şərait yaradacaqdır. Həm Tacikistan, həm də Azərbaycan
beynəlxalq terrorizmə, narkotrafikə qarşı mübarizədə çox mühüm ölkələrdir. Biz öz regionumuzda risklərin
azaldılmasına yönəlmiş müxtəlif layihələrdə fəal iştirak edirik.
Hər iki ölkə müstəqil dövlət kimi təşəkkül dövründə vətəndaş müharibəsinin çox ağır nəticələri ilə
üzləşmişdir. Təəssüf ki, bizdə müharibə hələ başa çatmamışdır. Azərbaycan torpaqları - ölkəmizin ərazisinin 20
faizi hələ də Ermənistanın işğalı altında qalmaqdadır. Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən azərbaycanlılara qarşı
aparılmış etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlı hələ də qaçqın və məcburi
köçkün vəziyyətində yaşayır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının erməni işğalçı qüvvələrinin
bizim ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi təəssüf ki, hələ də yerinə
yetirilməmiş qalır. Azərbaycana qarşı işğala və təcavüzə son qoyulmasını tələb edən Avropa Şurasının, İslam
Konfransı Təşkilatının və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qətnamələri də təəssüf ki, kağız üzərində qalır.
Biz hələ ki, danışıqlar prosesini davam etdirmək niyyətindəyik. Hesab edirik ki, danışıqlar prosesinin
potensialı tükənməmişdir, lakin bununla yanaşı iqtisadiyyatımızın möhkəmləndirilməsi üzərində fəal iş aparırıq.
Son illərdə Azərbaycanda iqtisadiyyatın coşqun inkişafı bizə iqtisadi və siyasi xarakterli məsələləri həll etməyə,
ölkəmizin müdafiə qabiliyyətini möhkəmlətməyə imkan verir. Son dövrlərdə bundan ötrü çox işlər
görülmüşdür.
Beləliklə, hesab edirəm ki, biz Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad ediləcəyi günü yaxınlaşdıra
bilərik, o gün isə hökmən gələcəkdir. Tarixi həqiqət və ədalət, həmçinin beynəlxalq hüquq zəfər çalacaqdır.
Bunun üçün biz güclü olmalıyıq, bunun üçün biz öz dostlarımız və tərəfdaşlarımızla uzunmüddətli qarşılıqlı
siyasi və iqtisadi əlaqələrə inteqrasiya etməliyik. Bunun üçün biz irimiqyaslı enerji və nəqliyyat layihələrində
iştirak edirik və bu layihələrin təşəbbüsçüsüyük.
Bu gün Emoməli Şərifoviçlə biz neft-qaz sahəsində, alüminium sənayesində əməkdaşlıq məsələlərini
müzakirə etdik. Biz Tacikistana Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun layihəsi barədə də məlumat verdik. Bu yol da
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tacik xalqının, tacik dövlətinin mənafeləri naminə xidmət edə bilər. Biz bütün layihələrimizdə açığıq, tacik
qardaşlarımızla mükəmməl qarşılıqlı əlaqələr üçün öz infrastrukturumuzu, bütün imkanlarımızı təqdim etməyə
hazırıq.
Bu mühüm, deyərdim ki, dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərdə tarixi gündə onu da söyləmək
istəyirəm ki, mən Emoməli Şərifoviçi şəxsən salamlamağa çox şadam. Bu, onun Azərbaycana ilk səfəridir. Mart
ayında mənim Tacikistana səfərim də ilk səfər idi. Biz razılığa gəldik ki, münasibətlərimizin dinamizmi
zəifləməməlidir. Biz qarşılıqlı səfərləri müxtəlif formatda davam etdirmək barədə razılığa gəldik. Əlbəttə,
ölkələrimiz arasında, ölkələrimizin rəhbərləri arasında və bu gün burada iştirak edən nazirlik və idarə rəhbərləri
arasında ünsiyyət daha fəal olmalıdır. Biz buna çalışırıq və bugünkü səfər çox böyük nikbinlik hissi oyadır.
Mən bu badəni Tacikistan Prezidenti, mənim dostum Emoməli Şərifoviç Rəhmonun sağlığına,
Tacikistan nümayəndə heyətinin bütün üzvlərinin sağlığına, tacik və Azərbaycan xalqları arasında dostluq
şərəfinə qaldırmaq istəyirəm!
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BAKIDA İRAN-AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA
DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
21 avqust 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram, xoş gəlmisiniz!
Bu gün İran İslam Respublikasının Prezidenti cənab Mahmud Əhmədinejad Azərbaycana ilk rəsmi
səfərini edir. Bundan əvvəl hörmətli Prezident Azərbaycanda işgüzar səfərlərdə olmuşdur. Amma ilk rəsmi səfər
əlbəttə ki, xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Biz bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veririk. Mən əminəm ki, səfər və onun
nəticələri iki dost və qardaş ölkənin gələcək birgə fəaliyyətində çox böyük rol oynayacaqdır. Bizim aramızda
münasibətlər çox yüksək səviyyədədir, çox səmimidir.
Biz bu gün söhbət əsnasında həm təkbətək görüşdə, eyni zamanda nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə
görüşdə çox geniş fikir mübadiləsi aparmışıq. İkitərəfli münasibətlər təhlil olundu, biz birgə layihələrimiz
haqqında söhbət apardıq. Bölgədə vəziyyət, regional əməkdaşlıq məsələləri, bölgədə təhlükəsizlik tədbirlərinin
güclənməsi məsələləri geniş müzakirə olundu.
Bu müzakirələr və aparılan danışıqlar bir daha göstərir ki, bizim ölkələrimiz bir-birinə çox yaxındır. Biz
çox səmərəli əməkdaşlıq edirik və bu günə qədər aramızda imzalanmış bütün sənədlər həyatda öz əksini tapır.
Bu da çox vacibdir ki, imzalanmış sənədlər kağız üzərində qalmır, onlar həyatda öz əksini tapır, reallığa çevrilir.
Bu onu göstərir ki, doğrudan da qarşılıqlı ticarətin inkişafı, qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmlənməsi üçün çox böyük
imkanlar və qarşılıqlı maraq var.
Bu gün isə imzalanmış sənədlər bizim müştərək inkişafımızın yeni mərhələsini müəyyən edəcəkdir.
Konkret layihələr icra olunacaqdır. Bununla bərabər, prezidentlər tərəfindən imzalanmış Birgə Bəyanat çox
geniş və müfəssəl bir sənəddir. Orada ikitərəfli münasibətləri ehtiva edən bütün prinsiplər öz həllini tapmışdır
və əminəm ki, gələcək əməkdaşlıq üçün çox böyük zəmin olacaqdır.
Xüsusilə demək istəyirəm ki, Birgə Bəyanatda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair
bənd mövcuddur və İran İslam Respublikası Azərbaycanın mövqeyini birmənalı şəkildə bir daha dəstəklədi,
münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmasının vacibliyi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll olunması vurğulandı.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ilk günlərdən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə dair İranın mövqeyi birmənalı olubdur və biz bu dəstəyi daim hiss etmişik, bu gün də
bunu hiss edirik. Şübhəsiz ki, məsələnin həlli üçün bu mövqe xüsusi rola malikdir.
Bütün başqa sahələrdə qarşılıqlı maraqların təmin olunması üçün lazımi tədbirlər görülür. Biz
beynəlxalq təşkilatlarda çox səmərəli fəaliyyət göstəririk, istər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, istər İslam
Konfransı Təşkilatı və digər təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik. Eyni zamanda, regional məsələlərdə çox fəal
iştirak edirik. Energetika, nəqliyyat, humanitar sahələrdə - bütün bu sahələrdə bizim əməkdaşlığımız çox
uğurludur və bizi qane edir. Şübhə etmirəm ki, hörmətli cənab Prezidentin Azərbaycana rəsmi səfərindən sonra
bu münasibətlər yeni pilləyə qalxacaq, bizim aramızda çox dərin tarixi köklərə əsaslanan münasibətlər daha da
inkişaf edəcəkdir.
Mən hesab edirəm ki, həm ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün, həm də regional əməkdaşlığın inkişafı
üçün bu səfərin çox böyük əhəmiyyəti var.
İstəyirəm, cənab Prezidenti və ölkəmizə gəlmiş İran nümayəndə heyətini Azərbaycanda bir daha
salamlayım, "Xoş gəlmisiniz" deyim və sizə fəaliyyətinizdə uğurlar diləyim.
Təşəkkür edirəm.
***
Sonra Azərbaycan və İran prezidentləri jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Mənim sualım Azərbaycan Prezidentinədir. Cənab Prezident, iki ölkə arasında indiki əlaqələrin
və münasibətlərin səviyyəsi necədir və Siz xüsusilə neft və enerji sahəsində münasibətlərin daha da
genişləndirilməsi üçün nə təklif edirsiniz?
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İLHAM ƏLİYEV: Biz ikitərəfli münasibətlərdən çox razıyıq. Bu münasibətlər bayaq qeyd olunduğu
kimi, dərin, tarixi, mədəni, dini köklər əsasında qurulur. Bugünkü münasibətlərin səviyyəsi çox yüksək
qiymətləndirilir. Halbuki, iqtisadi sahədə potensialdan tam şəkildə istifadə edilmir. Biz hesab edirik ki, qarşılıqlı
ticarəti kəskin şəkildə artıra bilərik. Düzdür, 2007-ci ildə qarşılıqlı ticarətin həcmi təxminən 60-70 faiz
artmışdır. Bu, çox böyük irəliləyişdir. Amma potensial bundan da böyükdür və bu gün konkret layihələr geniş
şəkildə müzakirə olunmuşdur.
Bu gün imzalanmış sənədlər icra olunduqda əlavə imkanlar yaradacaq və əlbəttə ki, biznes aləminin
fəaliyyəti, müştərək komissiyanın fəaliyyəti və investisiya şirkətlərinin öz aralarında yaranan münasibətləri
ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün çox gözəl imkan yaradacaqdır.
Siyasi əlaqələrə gəldikdə, bu əlaqələr də çox yüksək səviyyədədir.
Bizim aramızda bütün məsələlərdə tam anlaşma var. Biz bir-birimizi dəstəkləyirik, bir-birimizin
mövqeyini müdafiə edirik. Belə də olmalıdır. İki qonşu, dost, qardaş xalqlar, əsrlər boyu bir yerdə yaşamış
xalqlar əlbəttə, indiki şəraitdə də bir-birinə daim dəstək olmalı, bir-birinə daim diqqət göstərməlidirlər.
Energetika sahəsində artıq kifayət qədər böyük həcmdə işlər görülür. İmişli-Parsabad elektrik xətlərinin
birləşməsi bizə imkan verəcək ki, il ərzində 700 meqavat gücündə elektrik enerjisi mübadiləsi aparılsın.
Hörmətli Prezident Mahmud Əhmədinejad təxminən iki il bundan əvvəl Naxçıvana gəlmişdi və biz orada
İrandan Naxçıvana təbii qazın verilməsini bərabər qeyd etdik, qaz məşəlini birlikdə yandırdıq. Beləliklə,
Ermənistan Naxçıvanı mühasirəyə aldığına görə, 13 il fasilədən sonra naxçıvanlılar təbii qazla təmin olundular.
İndi o layihənin ikinci mərhələsi icra olunur və belə olan halda Naxçıvan tam şəkildə qazla təmin oluna bilər.
Digər layihələr mövcuddur, o cümlədən neft-qaz sahəsində qarşılıqlı ticarətin təşviq olunması və
müştərək layihələrin həyata keçirilməsi, xarici bazarlara birgə çıxış və bu sahədə əməkdaşlığın dərinləşməsi –
bütün bunlar həm ölkələrimiz üçün lazımdır, həm də regional əməkdaşlığa da çox güclü təkan verəcək və
regional təhlükəsizliyə də öz töhfəsini verəcəkdir.
Biz əməkdaşlıq edirik. Biz bir-birimizi dəstəkləyirik. Biz istəyirik ki, bölgədə sülh olsun, əmin-amanlıq
olsun, xalqlarımız yaxşı yaşasınlar, rifah olsun və insanlar normal şəraitdə yaşasınlar. Bunu etmək üçün əlbəttə
ki, biz səylərimizi birləşdirməliyik. Bunu etmək üçün bütün sahələrdə - siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar
sahələrdə daha da fəal işləməliyik və belə bir niyyət var. Bu gün aparılan danışıqlar zamanı bir daha hiss olundu
ki, bu qarşılıqlı niyyət çox güclüdür və bizə imkan verəcək ki, istənilən məsələni tezliklə həll edək.
- Mənim sualım İran Prezidentinədir. Cənab Prezident, iki ölkə arasında, xalqlarımız arasında
möhkəm bağlılıq var. Məhz bu baxımdan iki ölkə arasında humanitar sahədə əməkdaşlığın konkret
perspektivlərini nədə görürsünüz?
MAHMUD ƏHMƏDİNEJAD: Mən sizə təşəkkür edirəm. Cənab Prezident iki ölkənin müştərək
mövqeyini bəyan etdi. Bu gün bizim əlaqələrimiz, xüsusilə siyasi sahədə əlaqələrimiz çox yaxşı səviyyədədir və
çalışırıq ki, həm siyasi sahədə, həm də iqtisadi sahədə əlaqələrimizi və əməkdaşlığımızı daha da yüksək
səviyyəyə qaldıraq. Bizim nöqteyi-nəzərlərimiz çox oxşardır və müştərəkdir. Bizim hər ikimiz müstəqilliyə,
insanların izzətinə, kəramətinə və şərafətinə, eləcə də sülh, əmin-amanlıq və təhlükəsizliyə, bütün xalqlara
ehtiram və hörmətlə yanaşırıq. Biz qanunun adil və bərabər şəkildə icrasını istəyirik. Biz düşünürük ki, bütün
xalqların rifah, azadlıq, əmin-amanlıq şəraitində yaşamasına və bərabər hüquqlara malik olmasına haqları
vardır. Biz bu ideyalara qarşı zorakılıq metodundan istifadə edilməsini pisləyirik və onlarla müxalifətdəyik. Biz
hesab edirik ki, gərək bütün xalqlar, dövlətlər qanun və ədalət əsasında bir-biriləri ilə dostluq əlaqələri
qursunlar.
Bizim ölkələr arasındakı mədəniyyət, insani, humanitar, elm və təhsil sahələrində əlaqələrimiz çoxdan
başlanıbdır. Bizim ciddi iradəmiz vardır ki, bu əməkdaşlığımızı yüksək səviyyəyə qaldıraq. Elmi, mədəni
təcrübələrimizi bir-birimizlə mübadilə edək. Bizim təcrübə mübadiləmiz xalqlarımızın xeyrinədir. Biz bütün
xalqların hüquqlarını, bütün insanların hüquqlarını bütün sahələrdə ehtiva edirik. Beynəlxalq təşkilatlarda bizim
mövqeyimiz çox aydın və müştərək mövqedir. Bizim xalqların mədəniyyətinin və hüquqlarının qorunması
sahəsində mövqeyimiz çox aydındır. Düşünürəm ki, bizim tutduğumuz mövqe çox yaxşıdır.
Uzunmüddətli əlaqələrimiz möhkəm əsaslar üzərində qurulubdur və inşallah, bu əsasların üzərində yeni
binalar tikiləcəkdir. Mən yaxşı dostum cənab İlham Əliyevə və onun əməkdaşlarına bir daha təşəkkür edirəm və
buradan əziz, hörmətli, imanlı, vəfalı və qonaqpərvər Azərbaycan xalqına səmimi salamlarımı çatdırıram.
Onlara cansağlığı, Azərbaycan dövlətinə inkişaf, günbəgün artan izzət, şərafət və başucalığı diləyirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ
İRAN İSLAM RESPUBLİKASI PREZİDENTLƏRİNİN
BİRGƏ BƏYANATI
Bakı şəhəri,
21 avqust 2007-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dəvətinə əsasən, İran İslam
Respublikasının Prezidenti cənab doktor Mahmud Əhmədinejadın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 2007-ci il
avqustun 21-22-də Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfər etmişdir.
Səfər zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və İran İslam
Respublikasının Prezidenti cənab doktor Mahmud Əhmədinejad arasında səmimi dostluq şəraitində ikitərəfli
münasibətlərin müxtəlif aspektlərinə dair müzakirələr və danışıqlar aparılmışdır.
Tərəflər danışıqlar və müzakirələrin nəticəsi olaraq aşağıdakıları bəyan etdilər:
Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin
hərtərəfli inkişaf etdirilməsi əzmində olaraq,
Beynəlxalq münasibətlərin hazırkı inkişafı kontekstində ikitərəfli siyasi dialoqun əhəmiyyətini
vurğulayaraq, regionda ölkələrin normal inkişafına, onların tammiqyaslı iqtisadi və digər qarşılıqlı
fəaliyyətlərinə maneçilik törədən münaqişələrin həllini tapmaması ilə əlaqədar narahatlıq ifadə edərək,
Azərbaycan və İran arasında ikitərəfli siyasi, iqtisadi, humanitar, mədəni və s. əlaqələrin hər iki dövlətin
potensialına uyğun olaraq inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini qeyd edərək,
İran İslam Respublikasının Prezidenti cənab doktor Mahmud Əhmədinejadın Azərbaycan
Respublikasına hazırkı səfərinin iki ölkə arasında dostluq və əməkdaşlığın dərinləşməsinə və daha da
genişlənməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə edərək,
Beynəlxalq münasibətlərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə,
beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsip və normalarına, o cümlədən, dövlətlərin ərazi bütövlüyü,
sərhədlərin toxunulmazlığı və dövlətlərin suveren bərabərliyi, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, zor
işlətməmək və ya zor işlətməklə hədələməmək prinsiplərinə riayət edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, 2002-ci
il mayın 20-də imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında dostluq və
əməkdaşlıq münasibətlərinin prinsipləri haqqında Müqavilə”yə uyğun olaraq inkişaf etdirilən Azərbaycan
Respublikası və İran İslam Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsinin regionda sabitlik və sülhün bərqərar olmasında mühüm rol oynayacağını vurğulayaraq,
Tərəflər, iki ölkə arasında mövcud mehriban qonşuluq münasibətlərinə və dərin tarixi, dini və mədəni
ortaqlıqlara toxunmaqla yanaşı, siyasi, iqtisadi, elmi, texniki, mədəni və tibb sahələri üzrə ikitərəfli əlaqələrin
daha da genişləndirilməsinin vacibliyini qeyd etdilər.
Tərəflər, siyasi təmasları bundan sonra da səmərəli şəkildə inkişaf etdirərək ikitərəfli əlaqələrin daha
da inkişaf etdirilməsi məqsədilə, hər iki ölkənin hökumətləri arasında müxtəlif səviyyələrdə, həmçinin iki ölkə
xalqlarını təmsil edən parlament üzvləri arasında mübadilələrin genişləndirilməsi də daxil olmaqla, siyasi
dialoqun aparılmasının əhəmiyyətini qeyd etdilər.
Tərəflər, Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar
sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlətlərarası Müştərək Komissiyanın iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf
etdirilməsində mühüm rol oynadığını vurğulayaraq, Komissiyanın növbəti iclasının tezliklə keçirilməsinin
vacibliyini qeyd etdilər.
Tərəflər, iki ölkə arasında iqtisadiyyat, ticarət, kommunikasiya, turizm, səhiyyə, elm, təhsil,
mədəniyyət, ətraf mühitin mühafizəsi, humanitar və s. sahələrdə əlaqələrin və texniki əməkdaşlığın
genişləndirilməsinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirəcəklər.
Tərəflər, energetika, ticarət, neft-kimya, yüngül sənaye, maşınqayırma, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və
rabitə infrastrukturları sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində səy göstərəcəklərini bildirdilər.
Tərəflər, iki dövlət arasında infrastruktur və nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsini dəstəkləyir və
Ordubad və Marazad Su Elektrik Stansiyalarının və Culfa (Azərbaycan Respublikası) – Culfa (İran İslam
Respublikası) yeni avtomobil yolu körpüsünün tikintisinə dair sənədlərin imzalanmasını yüksək
qiymətləndirirlər.
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Tərəflər, BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə,
beynəlxalq tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına hörmət və riayət edilməsi əsasında münaqişələrin sülh yolu
ilə həll edilməsi məqsədilə fəaliyyət göstərəcəklər.
Tərəflər, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə BMT-nin və İKT-nin müvafiq
qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə və bu münaqişənin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında həll olunmasına tərəfdar olduqlarını bir daha bəyan edirlər.
Tərəflər, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi
istiqamətində ATƏT çərçivəsində fəaliyyət göstərən Minsk qrupu tərəfindən təsirli və qətiyyətli addımların
atılmasının vacibliyini qeyd edirlər.
Tərəflər, beynəlxalq terrorizm, ekstremizmin bütün növləri və təcavüzkar separatizm, "nəzarətsiz
zonalarda" narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qeyri-qanuni dövriyyəsi,
transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, insan və qanunsuz silah alveri, kütləvi qırğın silahlarının yayılması kimi
beynəlxalq təhlükəsizlik və sabitliyə təhlükə törədən ümumi təhdidləri pisləyir və onlara qarşı mübarizə
sahəsində beynəlxalq səylərin artırılması zəruriliyindən çıxış edirlər.
Tərəflər, beynəlxalq hüququn ümumtanınmış norma və prinsiplərini əsas götürərək, Nüvə Silahının
Yayılmaması haqqında Müqavilə və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bütün
ölkələrin, o cümlədən İran İslam Respublikasının nüvə enerjisini dinc məqsədlərlə istifadə hüququnu
dəstəkləyir.
Tərəflər, Xəzəryanı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 2007-ci il iyunun 20-də Tehranda keçirilmiş
toplantısının nəticələrindən razı qaldıqlarını bildirərək, Tehranda Xəzəryanı ölkə başçılarının zirvə toplantısının
keçirilməsinin vacibliyini qeyd edirlər.
Tərəflər, Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi üzrə aparılan işlər çərçivəsində
konstruktiv dialoqun davam etdirilməsi zərurətini vurğulayırlar. Bununla əlaqədar, Tərəflər, Xəzəryanı
dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində Xüsusi İşçi Qrupun fəaliyyətini müsbət
qiymətləndirirlər.
Tərəflər, Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası rəsmiləri və İran İslam
Respublikasının sərhəd vilayətlərinin valiləri arasında keçirilən görüşləri alqışlayaraq, belə görüşlərin və
mübadilələrin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdilər.
Tərəflər, iki ölkə arasında mövcud olan dostluq münasibətləri çərçivəsində, mədəniyyət, incəsənət,
turizm, kütləvi informasiya vasitələri, elm, təhsil, səhiyyə və sosial sahələr üzrə fəaliyyətin genişləndirilməsi
üçün birgə səylərin artırılacağını qeyd etdilər.
Tərəflər, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədilə BMT və
onun ixtisaslaşdırılmış təşkilatları, eləcə də İslam Konfransı Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, digər
regional və beynəlxalq qurumlar çərçivəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə hazır olduqlarını
bildirdilər.
Tərəflər, bu Birgə Bəyanatın Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasındakı
münasibətlərin hərtərəfli inkişafına təkan verəcəyinə əminliklərini ifadə edirlər.
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BAKIDA İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ MAHMUD ƏHMƏDİNEJADIN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
21 avqust 2077-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz dostlar!
Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Bu gün İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinejadın Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir.
Bu səfərin çox böyük əhəmiyyəti var. Baxmayaraq ki, hörmətli Prezident, mənim dostum Azərbaycanda
dəfələrlə olubdur, rəsmi səfər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Əminəm ki, bu səfər və onun nəticələri ikitərəfli
münasibətlərin inkişafı üçün çox mühüm rol oynayacaqdır.
Bu gün biz maraq doğuran bütün məsələləri çox səmimi, işgüzar şəraitdə müzakirə etdik. İkitərəfli
münasibətlər geniş təhlil edildi və gələcək inkişaf perspektivləri müəyyən olundu. Regional əməkdaşlığa dair
geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Bölgədə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məsələləri müzakirə
olunmuşdur. Deyə bilərəm ki, bütün məsələlərdə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür, çox yaxındır. Biz bundan
sonra da çalışacağıq ki, birgə səylərimizlə həm regional əməkdaşlığı inkişaf etdirək, həm ikitərəfli münasibətləri
yeni elementlərlə zənginləşdirək, həm də bölgədə təhlükəsizlik tədbirlərinin güclənməsi üçün əlimizdən gələni
edək. Buna böyük ehtiyac var.
Bizim aramızda olan münasibətlər çox dərin tarixi köklərə əsaslanır. Bizim birgə tariximiz, millimənəvi dəyərlərimiz, dinimiz əsrlər boyu bizim xalqlarımızı birləşdirib. Bizim xalqlarımız həmişə, əsrlər boyu
birgə yaşamış, bir yerdə olmuşlar. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra əlbəttə ki, bu
münasibətlər yeni mərhələyə qalxdı. Bu gün 15 illik tarixə nəzər salaraq deyə bilərik ki, İranla Azərbaycan
bütün dövrlərdə bir-birini müdafiə etmiş, mövqelərini dəstəkləmiş, beynəlxalq təşkilatlarda vahid mövqedən
çıxış etmiş, bir-birinin mövqeyini müdafiə etmişdir. Bu səmimi dostluq, qardaşlıq münasibətləri bu gün də
davam edir və güclənir. Səfərin isə bu münasibətlərin gələcək inkişafında çox böyük rolu vardır.
Bizim siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir və əminəm ki, səfər və onun nəticələri bu
münasibətləri yeni pilləyə qaldıracaqdır. İqtisadi sahədə çox gözəl imkanlar var və artıq əməli, praktiki işlər də
öz həllini tapır. Bizim münasibətlərimizi fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, qəbul edilmiş qərarlar,
imzalanmış sənədlər həyatda öz əksini tapır. Uzun illər ərzində, on ildən artıq müddət ərzində təbii qaza həsrət
qalmış naxçıvanlılar məhz İran tərəfindən mübadilə yolu ilə verilən qazın imkanlarından istifadə edirlər. Bu,
Naxçıvanın iqtisadi potensialına böyük dəstəkdir. İnsanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdıran çox önəmli amildir.
Elektrik xətlərinin birləşməsi nəticəsində elektrik xətlərimiz vahid tənzimləmə sistemində fəaliyyət
göstərir. Bizim aramızda çox fəal ticarət əlaqələri vardır. Son bir il ərzində iqtisadi əlaqələrin inkişafı
nəticəsində ticarət dövriyyəsi təxminən 60-70 faiz artmışdır. Biz bilirik ki, imkanlar daha da böyükdür. Bu
imkanları aşkarlamaq, onlardan istifadə etmək gələcək illər üçün əsas prioritet məsələlər olacaqdır.
Hökumətlərarası birgə komissiyanın uğurlu fəaliyyəti və bu fəaliyyət nəticəsində əlavə imkanların üzə çıxması
bizim münasibətlərimizi böyük dərəcədə zənginləşdirir.
İqtisadi, energetika, mədəni, humanitar, siyasi əlaqələr sahəsində bizim aramızda çox gözəl
münasibətlər vardır. Bu səfərin önəmliyi məhz ondadır ki, həmin münasibətlərə bir daha qiymət verildi, keçilən
tarixi yol təhlil olundu və ən önəmlisi, gələcək inkişaf haqqında fikir mübadiləsi aparıldı və əməkdaşlığın
perspektivləri müəyyən edildi. Əminəm ki, bu gün imzalanmış sənədlər yaxın zamanlarda həyatda öz əksini
tapacaqdır.
Bu gün imzalanmış Birgə Bəyanat çox əsaslı sənəddir. Orada bütün məsələlər öz həllini tapır.
Azərbaycanı narahat edən, bölgə üçün ən böyük təhlükə mənbəyi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli istiqamətləri də orada müəyyən olunubdur. İran dövləti bütün dövrlərdə Azərbaycanın haqq
işini dəstəkləmiş, həmişə bizim mövqeyimizi müdafiə etmişdir və məsələnin, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüquq və normalar
əsasında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi əsasında həll olunmasını
vurğulamışdır. Bu mövqe Birgə Bəyanatda bir daha öz əksini tapıbdır. Mən buna görə şəxsən dostum cənab
Prezidentə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
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Mən ümid edirəm ki, bizim aramızda güclənən, genişlənən əməkdaşlıq gələcək illərdə daha da inkişaf
edəcək, bizim xalqlarımız hələ çox işlər görəcəklər və birgə səylərlə həm ikitərəfli münasibətlərin inkşafına,
həm də bölgədə sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olunmasına öz töhfələrini verəcəklər.
Mən bu gün əziz dostum cənab Prezidenti Bakıda səmimi qəlbdən bir daha salamlayıram və qardaş İran
xalqına sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram.
Sağ olun.
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LİTVANIN "VERSLO ZİNİOS"/"BUSİNESS NEWS"/ QƏZETİNƏ VƏ
/"VERSLO KLASE"/"BUSİNESS CLASS" JURNALINA
MÜSAHİBƏ
Bakı şəhəri,
3 sentyabr 2007-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Prezident sarayında Litvada çıxan "Verslo
zinios"/"Business news" qəzetinin və "Verslo klase"/"Business class" jurnalının müxbirləri R. Staselisə və
V. İvanovasa müsahibə vermişdir.
- Bizə məlumdur ki, Siz Litvaya gələcəksiniz və təxminən bir həftədən sonra biz Sizi Vilnüsdə
görəcəyik. Siz bu səfərə nə kimi ümidlər bəsləyirsiniz?
- Ölkələrimiz arasında çox yaxşı münasibətlər yaranır. Biz bir sıra istiqamətlərdə əməkdaşlıq edirik və
son vaxtlar əməkdaşlığımız kifayət qədər intensiv xarakter daşıyır. Bunu demək kifayətdir ki, keçən il sizin
ölkənin Prezidenti cənab Valdas Adamkus Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur. Bu, Litva Prezidentinin
Azərbaycana ilk rəsmi səfəri idi. Sonra, bir neçə ay bundan əvvəl GUAM-ın zirvə toplantısında Prezident
Adamkus da bizim qonaqlar arasında idi və ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələləri onunla bir daha müzakirə
etməyə imkanımız oldu.
Biz hər iki ölkədə diplomatik nümayəndəliklər yaradırıq. Litva səfiri artıq burada işləyir, lap yaxın
vaxtlarda bizim səfirlik açılacaqdır. Yəni, bu amillər iqtisadi inteqrasiyaya, siyasi proseslərə və daha geniş
kontekstdə regional problemlərə qarşılıqlı marağın və daha sıx əməkdaşlıq üçün imkanların mövcud olmasına
dəlalət edir. Buna görə də sizin ölkənizə mənim səfər etməyim bizim bu cür intensiv əlaqələrimizin təbii
yekunudur.
- Təxminən bir aydan sonra Vilnüsdə energetika sammiti keçiriləcəkdir. Siz həmin sammitin
işində iştirak etməyə hazırlaşırsınızmı?
- Bəli, mən artıq Prezident Valdas Adamkusdan dəvət almışam və həmin sammitdə məmnuniyyətlə
iştirak edəcəyəm. Mən Polşada keçirilmiş birinci sammitdə də iştirak etmişəm. Orada iştirakçıların dairəsi daha
məhdud idi. Bildiyimə görə, bu dəfə Prezident Adamkus çoxsaylı xarici qonaqları, dövlət rəhbərlərini və
hökumət başçılarını dəvət edir. Əlbəttə, dünya bazarlarına, o cümlədən Avropa bazarlarına enerji ehtiyatları
göndərən mühüm bir ölkə kimi Azərbaycan bu proseslərdə fəal iştirak edir.
Biz öz energetika siyasətimizi milli mənafelərimizə əsaslanmaqla, eləcə də bizə dost ölkələrlə
tərəfdaşlıq ruhunda həyata keçiririk. Əminəm ki, bu zirvə görüşü də regionun enerji təhlükəsizliyinin
möhkəmləndirilməsində mühüm mərhələ olacaqdır.
- Cənab Prezident, Siz özünüz deyirsiniz ki, bu, artıq ikinci zirvə görüşüdür. Şəxsən Siz bu
prosesə, onun Cənub-Şərqi Avropaya, Azərbaycana, Qafqaz regionu ölkələrinə real xeyir gətirə
biləcəyinə inanırsınızmı?
- 1990-cı illərin ortalarında biz özümüzün fəal energetika siyasətinə başlayanda skeptiklər – müxtəlif
ölkələrdə bizim uğurumuza inanmayan insanlar, təşkilatlar, dairələr lap çox idi. Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunun ehtiyatları çox zəngindir. Lakin Xəzər qapalı məkandır. Bizim dünya bazarlarına çıxışımız yoxdur.
Məbləği milyard dollarlarla ölçülən çox böyük, ilk növbədə xarici investisiyaların cəlb edilməsi, neft və qaz
boru kəmərlərinin tikintisi çoxlarına qeyri-real görünürdü. Amma biz buna inanırdıq. Nəticədə indi elə vəziyyət
yaranmışdır ki, Azərbaycan özünün bütün enerji problemlərini artıq həll etmişdir.
Biz planlaşdırdığımız işlərin hamısını həyata keçirmişik. Neft və qaz hasilatına on milyardlarla dollar
cəlb etmişik. İndi Azərbaycan gündə təqribən 1 milyon barrel neft çıxarır. Bu, Əsas ixrac boru kəmərinin
gücünə də müvafiqdir. Biz ehtiyatlarının həcmi bir trilyon kubmetrdən çox olan ən iri "Şahdəniz" qaz yatağında
hasilata başlamışıq. Bütövlükdə isə, bizdə təkcə 2-3 yatağın təsdiqlənmiş qaz ehtiyatlarının həcmi 1,5 trilyon
kubmetrə bərabərdir. Azərbaycandan Gürcüstana, Türkiyəyə qaz kəməri çəkilmişdir, gələcəkdə o, Avropaya
çıxacaqdır. Bütün bunlar reallıqdır. Bir daha demək istəyirəm ki, biz öz ölkəmizlə bağlı bütün məsələlərimizi
həll etmişik. Bizim üç ölkəyə - Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya gedən üç neft kəmərimiz, bir qaz kəmərimiz,
çox böyük neft və qaz ehtiyatlarımız, güclü neft və neft-qaz infrastrukturumuz vardır.
Hazırda biz Krakovda keçirilmiş birinci energetika sammiti çərçivəsində də əməkdaşlıq edirik və
əminəm ki, oktyabrda bu məsələ Litvada müzakirə olunacaqdır. Energetika məsələlərinin daha geniş
kontekstində əməkdaşlıq edirik. Ötən ilin noyabrında energetika sahəsində Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlıq
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haqqında Memorandum və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə analoji sənəd imzalamışıq. Ümidvaram ki, artıq bu il
Avropa İttifaqı bazarlarında Azərbaycan qazı olacaqdır. Bildiyiniz kimi, neft-qaz kəmərlərinin müxtəlif yeni
layihələri bizim ölkəmizlə bağlıdır. Əgər söhbət NABUCCO layihəsindən gedirsə, əvvəlcədən bu
planlaşdırılmasa da, indi həmin layihə Azərbaycanla bağlıdır. Əgər Türkiyə, Yunanıstan, İtaliya qaz kəmərindən
danışsaq, o da Azərbaycanla bağlıdır. Odessa-Brodı neft kəmərindən danışsaq, yenə Azərbaycanla bağlıdır.
Beləliklə, biz öz milli mənafelərimizə uyğun şəkildə, regionda tərəfdaşlarımız haqqında öz anlayışımıza
müvafiq olaraq konstruktiv əməkdaşlıq edirik.
- Cənab Prezident, Siz deyirsiniz ki, ölkənizin problemlərinin əksəriyyəti və yaxud hamısı həll
edilmişdir. Belə bir vaxtda Azərbaycanın energetika müstəqilliyi ölkənin siyasi müstəqilliyi üçün nə kimi
imkanlar yaradır?
- Bilirsiniz ki, bütün bu amilləri bir-birindən ayırmaq mümkün deyildir. Onlar hamısı bir-birilə
əlaqəlidir, xüsusən SSRİ-nin dağılması nəticəsində öz müstəqilliyini bərpa etmiş ölkələrdə. Siyasi müstəqillik,
ilk növbədə, iqtisadi müstəqilliyə əsaslanır. Siz bunu da çox gözəl bilirsiniz. Biz sizinlə bir dövlətdə yaşayırdıq.
Həmin dövlət parçalananda hər bir ölkə öz suverenliyini qoruyub saxlamaq, onu möhkəmlətmək üçün yollar
axtarırdı. Təbii ki, iqtisadi amillər olmadan buna nail olmaq mümkün deyildi. Lakin indiki mərhələdə
iqtisadiyyat energetika ilə də çox sıx bağlıdır. Buna görə də energetika təhlükəsizliyi, energetika müstəqilliyi,
əslində, elə ölkənin müstəqilliyi deməkdir. Təbii ki, biz enerji resursları idxalından asılı olan ölkələrin
narahatlığını başa düşürük. Müəyyən vaxta qədər biz də qazın bir hissəsini idxal edirdik. Lakin indi özümüzü
tamamilə təmin edirik. Biz Gürcüstanın qaza tələbatının təxminən 75 faizini təmin edirik, Türkiyə, Yunanıstan
və başqa ölkələrin bazarlarına da çıxırıq.
- Keçən il Siz Brüsseldən qayıdanda yolüstü Moskvaya getdiniz. Hətta Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin də Sizi uğurlu səfər münasibətilə təbrik etmişdi. Deyə bilərsinizmi, "uğur" dedikdə, o, nəyi nəzərdə
tuturdu?
- Bilirsinizmi, Rusiya ilə bizim çox konstruktiv münasibətlərimiz vardır və biz bir-birimizin uğurlarına
sevinirik. Biz qonşuyuq, bizi bir-birimizə bağlayan amillər çoxdur və energetika məsələləri ölkələrimiz arasında
diskussiya mövzusu deyildir. Biz bir-birimizdən asılı olmayan ölkələrik və bununla fəxr edirik, ona görə də
münasibətlərimizi ancaq milli mənafelərimiz əsasında, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq ruhunda qururuq.
- Keçən il Azərbaycan Rusiya qazının idxalından ilk dəfə imtina etmişdir. Bu münasibətlər
gələcəkdə necə olacaq və Azərbaycan hansısa şərtlər daxilində Rusiyadan qaz alacaqmı və Novorossiyskə
neft satacaqmı?
- Rusiyadan qaz alınması ilə bağlı vəziyyət 2001-ci ilin əvvəlindən yaranmışdır. O vaxta qədər biz
Rusiyadan qaz almırdıq. 2001-ci ildə bu əməkdaşlıq başlandı və o, qarşılıqlı surətdə sərfəli idi. Əvvələn, o vaxt
Azərbaycan MDB-nin üzvləri arasında yeganə ölkə idi ki, qazın haqqını nağd pulla, gecikdirmədən və heç bir
borc yaranmadan ödəyirdi. İkincisi, alınan qazın həcmi hər il artırdı - biz 1 milyard kubmetrdən başlayaraq 4,5
milyard kubmetrə çatmışdıq. Bizim üçün sərfəlisi o idi ki, həmin qazı elektrik stansiyalarına göndərir, bununla
da mazuta qənaət edirdik, xam nefti emal edərək mazuta çevirmir, onu Bakı-Novorossiysk boru kəməri
vasitəsilə ixrac edirdik. Beləliklə də boru kəməri dolurdu. Biz bu əməkdaşlıqdan razı idik. Bu, necə deyərlər,
yaxşı iqtisadi layihə idi.
Lakin Rusiya qazının qiyməti tədricən artmağa başladı: biz əməkdaşlığa başlayanda 1000 kubmetr qazın
qiyməti 48 dollar olduğu halda, əvvəlcə bu qiymət iki dəfədən çox artırılaraq 110 dollara çatdırıldı. Yeri
gəlmişkən, inişil qışda biz çox böyük problemlərlə üzləşmişdik. Çünki yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycana qaz
göndərilməsi dayandırılmışdı, biz isə öz energetika balansımızda hər hansı ehtiyat nəzərdə tutmamışdıq.
Bununla belə, biz vəziyyətdən çıxdıq. Lakin bizim üçün qazın qiyməti artırılaraq 235 dollara çatdırılanda, hesab
etdik ki, bu qiymət lap çoxdur və Rusiya qazından imtina etdik.
Əlbəttə, biz də başa düşürdük, Rusiya tərəfinin də məlumatı vardı ki, bu halda bizim neftin Rusiya boru
kəməri ilə nəql edilməsi əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır, çünki bu neft emal edilmək üçün bizim özümüzə
lazım olacaqdı. Belə də oldu. Eyni zamanda, biz qaz hasilatının artırılması üzrə çox geniş proqram işləyib
hazırladıq, bir neçə yüz milyon dollar sərmayə qoyduq. İndi, Rusiya qazından imtina edəndən 8 ay sonra deyə
bilərik ki, biz nəinki özümüzü qazla təmin etmişik, hətta qaz anbarlarımızı tamamilə doldurmuşuq və üstəlik,
artıq dediyim kimi, Gürcüstanı, Türkiyəni də qazla təchiz edirik, Yunanıstanla memorandum imzalamışıq.
Ümidvaram ki, gələn il qaz hasilatının həcmini ən azı 17-18 milyard kubmetr səviyyəsinə çatdıracağıq. Bu, o
ölkədir ki, hələ 2006-cı ildə Rusiyadan 4,5 milyard kubmetr qaz satın almışdı.
- Necə bilirsiniz, energetika məsələləri sahəsində Rusiya ilə ünsiyyət təcrübənizə əsasən, Rusiya ilə
yaxşı münasibətlərə malik olmaq üçün müəyyən meylin olduğunu nəzərə almaqla, Avropa İttifaqına
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prinsip etibarilə alternativlər lazımdırmı, yoxsa enerji resurslarının alınması üçün alternativ yollar
axtarmaq lazım deyil?
- Yəqin ki, bu suala Avropa İttifaqının nümayəndələri daha yaxşı cavab verər. O ki qaldı bizə, qaz
layihələrimizi başlayanda Avropanı bizim qaz üçün bazar kimi nəzərdən keçirmirdik. O vaxt vəziyyət,
ümumiyyətlə, başqa idi. Hətta Türkiyə bazarı da müəyyən suallar doğururdu ki, o, Azərbaycandan 6 milyard
kubmetr qaz qəbul edə biləcəkmi? Çünki 1990-cı illərin axırı – 2000-ci illərin əvvəli Türkiyədə müəyyən
iqtisadi çətinliklər dövrü idi. Ona görə də biz qaz hasilatına dair öz iş proqramımızı məhz Türkiyə bazarını əsas
götürməklə planlaşdırırdıq. Biz hətta Gürcüstanı da bazar kimi nəzərdən keçirmirdik, çünki Gürcüstan
Rusiyadan sabit şəkildə qaz alırdı, bizdən isə qazın yalnız müəyyən hissəsini tranzit kimi almalı idi.
Lakin sonradan vəziyyət dəyişdi. Rusiyadan Ukraynaya, Gürcüstana qaz satışı barədə diskussiyalar
yarandı. Biz Avropa İttifaqı tərəfindən layihələrimizə böyük maraq göstərildiyini hiss etdik və təbii ki, qaz
hasilatını necə artıra biləcəyimiz barədə düşünməyə başladıq. Biz, ilk növbədə, özümüzü təmin etməli idik,
lakin digər tərəfdən, qonşu ölkələrin bazarı da bizim üçün cəlbedici idi. Təbii ki, yaxşı qarşılıqlı şərtlər olduqda,
bu, iqtisadiyyatımıza ciddi töhfə ola bilərdi və biz əlavə vəsait əldə edərdik.
Deməliyəm ki, hətta bu gün də biz özümüzü kiməsə alternativ hesab etmirik. Ümumiyyətlə, prinsip
etibarilə biz heç kimlə rəqabət aparmırıq. Biz nə ediriksə, yalnız ölkəmizin inkişafını təmin etmək naminə
edirik. Bizə Aralıq dənizinə çıxan neft kəməri lazım idi və onu tikdik. İndi başqaları kimi, həmin kəmər də çox
yaxşı fəaliyyət göstərir. Bizə qaz kəməri lazım idi, onu inşa etdik. Yəni, bunlar rəqabət aparmaq arzusu deyildir.
Biz bütövlükdə səylərimizi, əsasən, Azərbaycanın daxili işləri ilə əlaqədar məsələlər üzərində cəmləşdiririk. Biz
hansısa başqa ölkələrin işlərinə qarışmırıq, bizim xarici siyasətimiz milli mənafelərimizin təmin edilməsinə
yönəlmişdir. Biz hansısa sahədə kiminləsə rəqabət aparmağa hazırlaşmırıq. Biz özümüzü təmin edən ölkəyik,
iqtisadiyyatımız son 3 ildə, demək olar ki, yüz faiz artmışdır, yəni iqtisadiyyat hər il orta hesabla 30 faiz artır.
Biz özümüzü neft və qazla təmin etmişik, yəni prinsip etibarilə bizə daha heç nə lazım deyildir.
Lakin bir daha deyirəm, Avropa İttifaqı ilə, Avropa İttifaqı ölkələri ilə, qonşularımızla münasibətlər,
əlavə enerji ehtiyatları mənbələrinin zəruri olmasını başa düşməyimiz bizi bu sahədə daha sıx əməkdaşlığa sövq
edir.
- Mümkündürsə, ruh yüksəkliyi doğuran iki layihə barədə bir qədər danışın. Bunlar Bakı-TbilisiCeyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihələridir. Televiziya üç nəfəri tez-tez
göstərirdi: Sizin mərhum atanız Heydər Əliyevi, Eduard Şevardnadzeni və Süleyman Dəmirəli. Bu
layihələrin ideyası onlardan hansına məxsus idi və bütün bunlar necə həyata keçirilirdi?
- Bu energetika layihələrinin uğuru məhz Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında energetika
siyasətinə dair səylərin sıx əlaqələndirilməsi sayəsində mümkün olmuşdur. Həmin layihələrin işlənilməsinə,
onları həyata keçirməyin mümkün olmasına bu üç dövlətin liderləri çox böyük töhfə vermişlər. Bu, çox böyük
siyasi müdriklik, böyük cəsarət tələb edirdi və bunun necə risklərlə müşayiət olunması da aydın idi. Mən sizə
belə bir misal gətirə bilərəm: 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycanda bütün energetika layihələrinin əsası
olan “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Bundan bir neçə gün sonra Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişi cəhdi oldu.
Yəni, biz öz taleyimizdə Azərbaycanın müstəqil energetika siyasəti və bütövlükdə müstəqil siyasət yeritmək, öz
suverenliyimizi qorumaq arzusu ilə əlaqədar çox çətinliklərlə üzləşmişik. Beləliklə, hər üç ölkə və onların
liderləri bu layihələrə çox böyük töhfə vermişlər.
Lakin təbii ki, bütün bu layihələr Azərbaycandan başlanır. Bu, Azərbaycanın neftidir və xarici
şirkətlərin cəlb edilməsi, müqavilənin bağlanması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri marşrutunun seçilməsi və
sonrakı layihələrin təşəbbüsü, əlbəttə, Heydər Əliyevə məxsus idi. Təsadüfi deyil ki, indi Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəməri, eləcə də Ceyhandakı neft terminalı Heydər Əliyevin adını daşıyır. Bunlar bizim layihələrdir,
onların təşəbbüsçüsü biz olmuşuq və çox şadıq ki, məhz üç ölkənin birgə səyləri belə uğura gətirib çıxarmışdır.
Sonra, 1996-cı ildə "Şahdəniz" layihəsi imzalandı, Ərzuruma qaz kəməri çəkildi. İndi biz ölkələrimizi və
bununla da Avropa ilə Asiyanı birləşdirməli olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun layihəsi üzərində işləyirik.
Beləliklə, biz üç ölkə arasında nadir regional əməkdaşlıq nümunələrini göstəririk, bu ölkələr artıq regiondakı
siyasi prosesləri də bir çox cəhətdən qabaqcadan müəyyənləşdirir.
- Ümid etmək olarmı ki, Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyənin əməkdaşlığı regionda siyasi və
iqtisadi sabitliyin əsası ola bilər?
- Sözsüz. Bizim əməkdaşlığımız və layihələrimiz artıq regional çərçivələrdən kənara çıxmışdır. İndi,
Şərqi Avropa, keçmiş SSRİ, Mərkəzi Asiya ölkələrində bizim layihələrə böyük maraq olduğunu görəndə, öz
seçimimizin düzgünlüyünə daha çox əmin oluruq. Axı Xəzər və Qara dəniz regionları, bu iki region indi çox
fəal şəkildə inteqrasiya edir. Avropa İttifaqı artıq bizim sərhədlərə yaxınlaşmışdır. Bolqarıstan, Rumıniya –
bunlar Qara dəniz hövzəsi ölkələridir. Deməli, biz artıq Avropa İttifaqı ilə qonşu olmuşuq. Eyni zamanda,
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Xəzərin şərq sahilindəki tərəfdaşlarımızla münasibətlərimiz inkişaf edir. Yəni 1994-cü ildə Bakıda,
Azərbaycanda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış işlər bu gün artıq qitə miqyası almışdır və söz yoxdur
ki, gələcəkdə regionun geosiyasi konfiqurasiyasında, siyasi proseslərin və inteqrasiyanın inkişafında çox
mühüm rol oynayacaqdır.
- Bir siyasətçi və Azərbaycanın Prezidenti kimi, lütfən bir məsələ barədə fikrinizi deyin: artıq
neçə illərdir ki, Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək boru kəmərindən söhbət gedir. Nə üçün o, hələ də
yoxdur? Buna pul çatışmır, siyasi əzmkarlıq, əməkdaşlıq çatışmır, yoxsa nə isə başqa səbəb var?
- Bəli, siz haqlısınız. Bu mövzu 1990-cı illərin axırlarında çox fəal müzakirə olunurdu. Hətta tədqiqatlar
aparılır, texniki layihələr hazırlanırdı, sonra fasilə yarandı. Lakin yaxın keçmişdə bu mövzu yenidən müzakirə
olunmağa başladı. Mən bu barədə bir söz deməyə çətinlik çəkirəm, çünki bütün bu illər ərzində biz öz
yataqlarımızın işlənilməsi, öz neft və qazımız üçün boru kəmərlərinin tikintisi ilə məşğul olmuşuq. Xəzərin dibi
ilə çəkiləcək borunun şərqdən qərbə doğru gedəcəyi aydındır, lakin bu boru Azərbaycan neftinin nəql edilməsi
üçün deyil. Təbii ki, bu vəziyyətdə Azərbaycan heç bir təşəbbüs göstərmirdi. Müzakirə edilən bu layihədə
Xəzərin şərqindən enerji ehtiyatlarının bizim ərazidən keçməklə nəql olunması nəzərdə tutulurdu. Bizim
ölkəmiz Enerji Xartiyasını imzalamışdır və əgər hər hansı tranzit yollar ölkəmizin ərazisindən keçərsə, biz,
əlbəttə, həmin yolların fəal işləməsinə şərait yaradacağıq. Lakin biz bu layihələrə təşəbbüs göstərməyə
hazırlaşmırıq və bunu heç vaxt etməmişik. Yeri gəlmişkən, fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm, bəzən
mətbuatda bildirilir ki, Azərbaycan Transxəzər neft-qaz kəmərləri çəkilməsinin təşəbbüskarıdır. Bu, belə
deyildir. Biz təşəbbüsçü deyilik. Biz bu prosesin iştirakçısıyıq. Bu məsələyə dair bizimlə Qazaxıstan arasında
hökumətlərarası saziş bağlanmışdır. Əgər neft hasilatçıları, bu neftin və qazın sahibi olan ölkələr və şirkətlər
həmin nefti və qazı Azərbaycandan keçməklə nəql etmək istəsələr, biz, əlbəttə, öz imkanlarımızı təqdim
edəcəyik.
- Daha bir mövzu barədə. Onun Sizdən ötrü ağrılı olduğunu bilirəm, lakin həmin mövzuya
toxunmaya bilmərəm. Mən Ermənistan, Qarabağ mövzusunu nəzərdə tuturam. Bu ilin yayında Sizin iki
bəyanatınızı oxumuşam. Əvvəlcə bildik ki, Azərbaycan 2016-cı ilin Olimpiya Oyunlarının təşkil edilməsi
üçün ərizə vermişdir, bundan təqribən bir ay sonra isə Siz bəyanat vermişdiniz ki, Qarabağ ətrafında
danışıqlar sonsuz davam edə bilməz. Mənim fikrimcə, bu iki bəyanat bir-birini istisna edir. Amma hər
halda, Qarabağ məsələsi necə inkişaf edəcək? Sizdən ötrü nə daha çox əhəmiyyətlidir – Olimpiada, yoxsa
Qarabağ?
- Sözsüz ki, Azərbaycandan ötrü ən əsas məsələ ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir. Biz də
maksimum konstruktivlik göstərməklə, danışıqlar yolu ilə buna nail olmağa çalışırıq. Razılaşın ki, 10 ildən artıq
müddətdə Ermənistan tərəfinin konstruktivlik nümayiş etdirmədiyini görə-görə, danışıqlar prosesinin uğurla
nəticələnəcəyini səbirlə gözləmək bizim münaqişəni dinc yolla həll etməyə tərəfdar olmağımızın göstəricisidir.
Lakin digər tərəfdən, sizin dediyiniz kimi, mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, bizim səbrimiz hüdudsuz deyildir.
Danışıqlar prosesinin öz çərçivəsi, o cümlədən zaman çərçivəsi olmalıdır. Əgər biz 100 faiz əmin olsaq ki,
danışıqlar heç bir nəticə verməyəcək, beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq, öz ərazi bütövlüyümüzü hərbi
vasitələr də daxil olmaqla, istənilən yollarla bərpa etməyə tam haqqımız var və biz bunu gizlətmirik. Biz buna
hazır olmalıyıq və hazırlaşırıq. Axı belə ədalətsizliyə daha dözmək mümkün deyil: etnik təmizləmə siyasətinin
həyata keçirilməsi nəticəsində Dağlıq Qarabağdan və ona bitişik yeddi rayondan, Ermənistandan bütün
azərbaycanlılar qovulmuşlar. Ərazilərimizin 20 faizi işğal altındadır, Ermənistan qoşunlarının çıxarılması barədə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə əməl edilmir, Avropa Şurasının qətnamələrinə əməl edilmir.
Ermənistan danışıqlar prosesində vasitəçiləri aldatmağa çalışır, – indi bu, artıq hamıya aydındır, – öz
rəhbərliyinin bəzi şəxsi siyasi ambisiyaları naminə prosesi uzadır. Hərçənd prosesi uzatmaq onların xeyrinə
deyildir.
2003-cü ilin axırlarında mən danışıqlar prosesinə qoşulanda bizim aramızda az-çox paritet vardısa, bu
gün o yoxdur. İndi biz müdafiə işlərinə Ermənistanın bütün ölkəyə sərf etdiyi qədər vəsait sərf edirik. Bu,
reallıqdır. İqtisadiyyatın həcminə görə də Azərbaycanı və Ermənistanı müqayisə etmək mümkün deyildir. Bu il
bizdə iqtisadiyyatın həcminin təqribən 25-30 milyard dollar olacağı gözlənilir, Ermənistanda isə bu göstərici
çətin ki, 4-5 milyard dollardan çox olsun. Yəni, onlar bizimlə yarışa bilməzlər. Biz öz iqtisadi potensialımızı
ilbəil artıracağıq. Dünya Bankının hesablamalarına görə, yaxın 20 ildə Azərbaycan təkcə neft satışından 200
milyard dollardan çox gəlir əldə edəcəkdir. Dağlıq Qarabağ problemindən başqa bizim, əslində, ciddi
problemlərimizin olmadığını nəzərə alsaq, - sosial məsələlər həll edilir, yoxsulluğun və işsizliyin kökünü
kəsirik, - biz torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün nə lazımdırsa edəcəyik. Ermənistanda, sadəcə olaraq, başa
düşməlidirlər ki, onlar Azərbaycan möhkəmləndikcə yaranacaq nəticələri öz üzərlərində hiss etməkdənsə,
özlərinə məxsus olmayan torpaqlardan xoşluqla çıxıb getsələr yaxşıdır.
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Beləliklə, sizin dediyiniz iki tezis bir-birini istisna etmir. 2016-cı ilə hələ çox vaxt var. Ümidvaram ki, o
vaxta qədər münaqişə ya sülh yolu ilə, yaxud da başqa şəkildə həll ediləcəkdir, çünki Azərbaycan xalqı bu
ədalətsizliklə və bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaqdır.
- Cənab Prezident, Siz zaman çərçivəsindən danışdınız. Siz bu barədə qərara gəlmisinizmi?
Azərbaycan tərəfinin fikrincə, möhlət nə vaxt başa çatacaq?
- Bilirsinizmi, əlbəttə, zaman çərçivələri barədə mənim öz təsəvvürüm var, lakin indi bu haqda açıq
danışmaq istəməzdim. Bu, son dərəcə əhəmiyyətli məsələ olsa da, daha vacibi prosesin mahiyyətidir. Biz 2004cü ildən bəri müəyyən tənzimləmə mexanizmləri nəzərdə tutan Praqa prosesi deyilən prosesdəyik. Bu vaxta
qədər bütün başqa variantlar dönə-dönə yoxlanılmış, lakin heç bir nəticə verməmişdir. Əgər Praqa formatı da
uğursuz olarsa, onda prinsip etibarilə daha heç nə barədə danışmağa dəyməz. Onda danışıqlar aparmaq üçün
mövzu qalmır. Biz isə yalnız görüntü yaratmaq xatirinə danışıqlar aparmayacağıq, bu, bizə lazım deyildir. Ona
görə də biz danışıqları konstruktiv məcrada aparırıq. Biz ümid edirik ki, hələ hər şey itirilməyib və beynəlxalq
miqyasda tanınmış bütün normalara müvafiq həlli tapmaq olar. Eyni zamanda, biz iqtisadiyyatı
möhkəmləndiririk, ordumuzu möhkəmləndiririk. Təbii ki, bir daha demək istəyirəm, zaman heç də Ermənistanın
xeyrinə işləmir, əksinə. İnanın ki, bu dəfə onlara heç bir xarici yardım kömək etməyəcəkdir.
- Lütfən deyin, Sizin fikrinizcə, Minsk qrupu tənzimləmə strukturu kimi öz siyasi potensialını
tükətmişdir, ya yox?
- Xeyr, mən belə deyə bilmərəm. Nəticə olmadığına baxmayaraq, mən Minsk qrupu və onun
həmsədrləri barədə heç bir pis fikir söyləyə bilmərəm. Onlar çox yaradıcı şəkildə işləyir, həqiqətən mövqeləri
yaxınlaşdırmağa çalışırlar. Çox fəal işləyir, tez-tez səfərlər edir, çox çətinliklə razılaşdırıla biləcək bəndləri
razılaşdırmağa çalışırlar. Buna görə də mən indi onların fəaliyyətinə tənqidi şəkildə yanaşmazdım. Düzdür,
Minsk qrupunun fəaliyyətinin başlanğıc mərhələlərində Azərbaycanın ona qarşı çox böyük iradları vardı. Lakin
indiki mərhələdə, onlar artıq mövcud prinsiplər əsasında mövqeləri bir növ yaxınlaşdırmağa cəhd göstərdikləri
bir vaxtda, mənim fikrimcə, onların fəaliyyətini dəstəkləmək lazımdır. İndiki halda əgər Ermənistan tərəfi
konstruktivlik nümayiş etdirərsə, sağlam düşüncənin səsinə və Minsk qrupunun təkliflərinə qulaq asarsa,
münaqişə həll oluna bilər.
- Bu mövzuda axırıncı sual. Kosovo problemi ilə əlaqədar Ahtisaari modeli müzakirə edilirdi.
Bütün bunların nə ilə başa çatacağı məlum deyil, lakin Kosovo problemi nə isə təhlükəli presedentdir.
Sizin fikrinizcə, Qarabağ üçün və Qafqaz problemi üçün presedent nə ola bilər?
- Bilirsinizmi, biz bu məsələyə sakit yanaşırıq, çünki Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə ATƏT, həmsədrlərin şəxsində Minsk qrupu məşğul olur. Bütün həmsədr ölkələrin rəsmi
mövqeyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qeyd-şərtsiz bərpa edilməsindən ibarətdir. Bütün dünya birliyi də
Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasının mümkünlüyü ideyasının özünü, yaxud gələcəkdə nə vaxtsa
Dağlıq Qarabağın müstəqil statusunun mümkünlüyünü qəbul etmir. Yəni, bu məsələ ümumiyyətlə müzakirə
edilmir. Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma referenduma beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyası buna parlaq
misaldır. Onu nə ATƏT tanımışdır, nə onun Minsk qrupu, nə Avropa İttifaqı, nə də Avropa Şurası. Heç kim
tanımamışdır.
Erməni separatçıları və onların əlaltıları dünya ictimai fikrinin nəzərində özlərini bir daha rüsvay etdilər.
Buna görə də Kosovo probleminin tənzimlənməsinin nə ilə nəticələnəcəyindən asılı olmayaraq, bu, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinə heç bir şəkildə təsir göstərməyəcəkdir. Bu münaqişə yalnız ərazi bütövlüyünün
bərpa edilməsi, bütün qaçqın-köçkünlərin, - onların sayı isə bir milyondan çoxdur, - daimi yaşayış yerlərinə
qaytarılması, Dağlıq Qarabağdan da qovulmuş azərbaycanlıların oraya qaytarılması, bu gün Dağlıq Qarabağda
yaşayanlara və oraya qayıdacaq şəxslərə geniş muxtariyyət verilməsi yolu ilə tənzimlənə bilər. Bu, sivilizasiyalı
yanaşmadır. Bu, hüquqi normalara, normal insan davranışına əsaslanan yanaşmadır.
Ermənistan tərəfi XXI əsr üçün yox, daha çox orta əsrlər üçün səciyyəvi olan mövqelərdən çıxış edir.
Biz isə XXI əsrdə yaşayırıq. Onlar sivilizasiyalı dünyanın bir hissəsi olmaq istəyirlər. Hər halda, bunu bəyan
edirlər. Lakin bu siyasətlə onlar buna necə nail olacaqlar? Ona görə də mən burada əlaqə görmürəm və bunu
əsas götürürəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən şəraitdə bərpa ediləcəkdir. Əlbəttə, istərdik ki, bu,
sülh yolu ilə olsun. Heç kəs yeni qurbanlar və zorakılıq istəmir. Lakin eyni zamanda, belə vəziyyətlə də
barışmaq olmaz.
MÜXBİR: Müsahibə üçün çox sağ olun.
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ERMƏNİSTANIN ÖLKƏMİZƏ HƏRBİ TƏCAVÜZÜ NƏTİCƏSİNDƏ
DOĞMA TORPAQLARINDAN DİDƏRGİN DÜŞMÜŞ SOYDAŞLARIMIZIN
PROBLEMLƏRİNƏ DAİR MÜŞAVİRƏDƏ
GİRİŞ NİTQİ
Bakı şəhəri,
4 sentyabr 2007-ci il
Bugünkü müşavirə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində öz doğma
torpaqlarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın problemləri ilə bağlı olacaqdır. Bu məsələlər daim diqqət
mərkəzindədir. Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq
soydaşımız qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Uzun illərdir ki, bu ədalətsizlik hökm sürür. Azərbaycan
dövləti məsələnin həlli üçün müxtəlif yollar axtarır. İlk növbədə, siyasi-diplomatik səylər gücləndirilir.
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri möhkəmlənir, iqtisadi potensialı güclənir və sülh danışıqlarında artıq
həlledici məqam yaşanır.
Praqa prosesi adlandırdığımız çərçivələr əgər nəticə verməsə, ümidlər tükənə bilər. Ona görə Praqa
prosesinin uğur qazanması məsələnin sülh yolu ilə həllinə güclü dəstək verəcəkdir. Ümid edirəm ki,
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi dəyişdiriləcək və məsələ beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə
uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nəticələnən həll ilə sonuclanacaqdır. Bunu deməyə əsaslar
var. Çünki son illər ərzində Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə artan mövqeləri, uğurlu iqtisadi siyasəti, enerji
siyasəti, bölgədə və dünyada artan nüfuzu bizə əlavə imkanlar yaradır. Bizim iqtisadi gücümüz artır, eyni
zamanda, hərbi potensialımız da çox böyük dərəcədə artmışdır.
Bir daha demək istəyirəm ki, biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək arzusundayıq. Amma bununla
bərabər, heç bir başqa variant istisna olunmur və biz hər an hazır olmalıyıq ki, öz doğma torpaqlarımızı istənilən
yolla, o cümlədən müharibə yolu ilə azad edək. Bunu etmək üçün güclü ordu lazımdır. Biz də bu güclü ordunu
yaradırıq. Bunu etmək üçün güclü iqtisadi potensial lazımdır. Amma bununla bərabər, biz görürük ki, məsələnin
həllinin uzanması böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Ermənistanın rəhbərliyi bunu nə qədər tez anlasa, başa
düşsə, onlar üçün o qədər də yaxşı olacaqdır. Azərbaycan dövləti heç vaxt torpaqlarının itirilməsi ilə
barışmayacaq və gec-tez öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir.
Qaçqın-köçkün soydaşlarımızın problemlərinin həlli isə daim diqqət mərkəzindədir və belə də olmalıdır.
Biz çalışırıq ki, onların həyatını maksimum dərəcədə yüngülləşdirək və atılan bütün addımlar bu məqsədi güdür.
Bildiyiniz kimi, ilk illərdə bizim maliyyə imkanlarımız o qədər də geniş deyildi və daha çox beynəlxalq yardıma
güvənirdik. Deyə bilərəm ki, ilk illərdə beynəlxalq humanitar təşkilatlar Azərbaycana kifayət qədər yardımlar
etmişdir və biz bu yardıma görə minnətdarıq. Çünki həmin illərdə qaçqın və köçkün soydaşlarımızın yaşaması
üçün o yardım həlledici rol oynayırdı. Amma biz sonra müşahidə etməyə başladıq ki, bu yardımlar tədricən
azalır. Yəqin ki, bunun da təbii səbəbləri vardır. Eyni zamanda, Azərbaycanın öz iqtisadi imkanları genişlənir.
Heydər Əliyev tərəfindən başlanmış və uğurla davam etdirilən neft strategiyamızın ilkin bəhrələrini
məhz bizim soydaşlarımız – məcburi köçkünlər və qaçqınlar görmüşlər. Azərbaycanda yaradılmış Dövlət Neft
Fondundan ilk xərclər, ilk ödəmələr yeni qəsəbələrin tikintisinə yönəlmişdir və beləliklə, qaçqın və məcburi
köçkünlərin yaşayış problemlərinin həlli üçün çox ciddi addımlar atılmışdır. Deyə bilərəm ki, 2001-2007-ci
illərdə 47 yeni qəsəbə salınmışdır. O qəsəbələr çox yüksək səviyyədə tikilmişdir. O qəsəbələrdə 100-dən artıq
məktəb, onlarla xəstəxana, mədəniyyət ocaqları tikilmişdir və bu infrastrukturun yaranması, əlbəttə ki,
soydaşlarımızın vəziyyətini yüngülləşdirir. Amma biz onu da başa düşməliyik ki, bunlar müvəqqəti tədbirlərdir.
Torpaqlarımız işğalçılardan azad olunandan sonra biz orada yeni şəhərlər, yeni qəsəbələr salacağıq. Çünki,
bildiyiniz kimi, orada hər şey dağıdılıbdır.
Azərbaycanın artan iqtisadi potensialı, əlbəttə, bizə əlavə imkanlar yaradır. Qəsəbələrin tikintisinə həm
Neft Fondundan, həm də dövlət büdcəsindən yüz milyonlarla manat vəsait xərclənmişdir və bu proses uğurla
davam edir. Yeni salınmış qəsəbələrdə 70 min nəfər qaçqın-köçkün soydaşımız məskunlaşmışdır və qəsəbələrin
tikintisi davam edir.
2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində mən bəyan etmişdim ki, növbəti illərdə bütün çadır
şəhərcikləri ləğv ediləcək və onların yerinə yeni müasir qəsəbələr salınacaqdır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki,
çadır şəhərcikləri tamamilə Azərbaycan xalqının dəyərlərinə zidd olan bir addım idi. Antimilli iqtidar 1990-cı
illərin əvvəllərində bu addımı atmaqla öz doğma vətəndaşlarına o mənfi münasibəti göstərmişdi. Mən çadır
şəhərciklərində dəfələrlə olmuşam və orada dözülməz vəziyyətlə özüm tanış olmuşam. Məhz buna görə qərar
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qəbul olunmuşdur ki, bütün çadır şəhərcikləri ləğv edilsin və bu proses uğurla davam edir. Artıq üç il ərzində 9
çadır şəhərciyi ləğv edilib və qalan 3 şəhərciyin ləğvi də ilin sonuna qədər başa çatmalıdır. Təxminən 19 min
insan - Saatlı, Sabirabad rayonlarında, İmişli rayonunun ərazisində yük vaqonlarında yaşayan insanlar yeni
qəsəbələrə köçürüləcəkdir. Beləliklə, bu ilin sonuna qədər bizim Dövlət proqramının əsas istiqamətləri öz həllini
tapacaq və Azərbaycanda daha bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır.
2004-cü ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun
artırılması üçün Dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Bu proqram uğurla icra edilir. Orada müxtəlif istiqamətlər
vardır və bu proqram vaxtaşırı təhlil edilir. Həm müşavirələrdə, həm də mənim qaçqın-köçkünlərlə
görüşlərimdə bu məsələlərlə biz daim maraqlanırıq və görürük ki, proqramın icrası artıq başa çatmaq üzrədir.
Bununla belə, zərurət yarandı ki, bu proqrama əlavələr edilsin və bu əlavələr məsələlərin çox geniş spektrini
əhatə etsin. Bu əlavələrin icra olunması nəticəsində, hesab edirəm ki, məcburi köçkünlərin əsas problemləri,
yəni məişət problemləri öz həllini tapacaqdır. Mən bu proqramın hazırlanmasında səylər göstərmiş
Dövlətqaçqınkomun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. Bu məsələlərlə mütəmadi qaydada çox
ciddi məşğul olurlar və əllərindən gələni edirlər ki, bizim vətəndaşların yaşayışının, məişət problemlərinin həlli
üçün vacib olan məsələləri həll etsinlər və buna nail olurlar.
İndi Azərbaycanın iqtisadi gücü artır və gərək biz, ilk növbədə, ölkəmizin ən ağrılı probleminə
diqqətimizi yönəldək. Biz bunu edirik və əminəm ki, gələcəkdə böyük həcmdə vəsaitin təmin olunması məişət
problemlərinin həllinə öz dəstəyini verəcəkdir.
Biz siyasətimizi bütün istiqamətlərdə çox açıq şəkildə aparırıq. Bizim uğurlarımızın da əsas səbəbi
ondadır ki, işimizdə çox böyük şəffaflıq var, verilən bütün vədlər, qəbul edilmiş bütün proqramlar vaxtlıvaxtında icra olunur. Onların icrasına həm dövlət orqanları tərəfindən, həm də müvafiq strukturlar, ictimaiyyət
tərəfindən çox güclü nəzarət var. Çünki bu problem bizim üçün bir nömrəli problemdir. Mən bunu dəfələrlə
demişəm, bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycanın indiki inkişafında bir nömrəli problem öz doğma
torpaqlarımızı qaytarmaq və etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkən insanların həyat səviyyəsini
yaxşılaşdırmaqdır. Biz hər iki problemi həll etməyə çalışırıq və bundan sonra da bunu edəcəyik.
Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti öz iqtisadi imkanlarını səfərbər edib qaçqın-köçkün
soydaşlarımızın problemlərinin həlli üçün lazım olan bütün tədbirləri görəcəkdir. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün isə siyasi-diplomatik səylər davam etdirilməlidir, eyni zamanda,
qüdrətli ordu potensialının yaradılması prosesi daha da güclənməlidir. Biz son bir neçə il ərzində orduya ayrılan
xərcləri bir neçə dəfə artırmışıq. 2007-ci ilin dövlət büdcəsində bu xərclər 1 milyard dollar səviyyəsindədir. İndi
2008-ci ilin büdcəsi müzakirə edilir və yəqin ki, bu yaxınlarda təqdim olunacaqdır. Mənim tərəfimdən verilən
göstərişlərə əsasən, orada hərbi xərclərin artırılması nəzərdə tutulur. Baxmayaraq ki, 1 milyard dollar çox böyük
vəsaitdir və deyə bilərəm ki, MDB ölkələrində biz yəqin ki, birinci sıralardayıq. Amma biz müharibə şəraitində
yaşayırıq. Bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Ona görə istənilən vəsaiti biz bu sahəyə yönəltməliyik. Bu
məqsədlə ordu gücləndirilir, peşəkarlıq artır, texnika, silah-sursat alınır. Məhz bu məqsədlə Müdafiə Sənayesi
Nazirliyi yaradılmışdır və digər tədbirlər görülür ki, onların bir hissəsi geniş ictimaiyyət üçün bəlli deyildir.
Digər tədbirlər də görülür ki, biz öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edək.
Bir daha demək istəyirəm ki, bugünkü müşavirədə isə qaçqın-köçkün bacı-qardaşlarımızın sosial
məsələlərinin həlli müzakirə olunacaqdır. Müzakirələrə başlamaq üçün sözü Dövlətqaçqınkomun sədri Əli
Həsənova verirəm
YEKUN NİTQİ
-Bu gün səslənən çıxışlarda həm görülmüş işlərə qiymət verildi, bizim gördüyümüz işlər təhlil olundu,
eyni zamanda, mövcud problemlər də qeyd edildi. Bu, çox vacibdir. Çünki, ilk növbədə, əlbəttə ki, görülən
bütün işlərə düzgün qiymət verilməlidir. Ancaq bununla bərabər, müşavirənin əsas məqsədi növbəti illərdə
görəcəyimiz işlər haqqında fikir mübadiləsi aparmaq, məsələləri araşdırmaq və düzgün qərarlar qəbul etməkdir.
Deyə bilərəm ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə 2004-cü ildə qəbul edilmiş Dövlət proqramının icrası bütövlükdə təmin
olunubdur. Məhz buna görə indi ehtiyac yaranıb ki, bu proqrama əlavələr edilsin. Düzdür, biz proqramı qəbul
edəndə orada hansısa bir vaxt çərçivələri qoymurduq. Hesab edirdik ki, bunu işin gedişatı göstərəcəkdir. Ancaq,
eyni zamanda, əlbəttə, istəyirdik ki, maksimum qısa müddət ərzində proqramın əsas məsələləri öz həllini tapsın.
Mən çox şadam ki, çox qısa müddət ərzində, cəmi üç il ərzində faktik olaraq, proqramın bütün müddəaları
həyatda öz əksini tapıbdır. Bu məsələlər bu gün səslənən çıxışlarda, burada nümayiş etdirilən stendlərdə,
fotoşəkillərdə səslənən rəqəmlərdə də öz əksini tapdı.

153

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Doğrudan da, qısa müddət ərzində çox böyük işlər görülübdür. Onlarca yeni qəsəbə salınıbdır. On
minlərlə soydaşımız öz yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmışdır. 70 min nəfər artıq müasir, yeni qəsəbələrdə
yaşayır və ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək qəsəbələrdə də təxminən 20 min nəfər məskunlaşacaqdır.
Məni sevindirən odur ki, işğal altında olan, əhali baxımından ən böyük rayonlar arasında Ağdam və
Füzuli rayonlarında əhalinin böyük bir hissəsi öz rayonlarının ərazisində məskunlaşmışdır. Burada verilən
məlumata görə, Ağdamda 85 min, Füzulidə isə 60 min nəfər yaşayır və növbəti mərhələdə daha 10 min insan
məskunlaşacaqdır. Bu, çox gözəl göstəricidir. Bu, bizim arzularımızın təzahürüdür. Mən istəyirdim ki, işğaldan
azad olunmuş rayonlara məhz vaxtilə orada yaşamış insanlar qayıtsınlar. Düzdür, onların hamısı öz kəndlərinə
qayıda bilmir, çünki o kəndlər işğal altındadır, amma yenə də ağdamlılar Ağdamda məskunlaşır, Füzulidən
olanlar Füzulidə məskunlaşır və artıq bu böyük sosial problemlərin bir hissəsi öz həllini tapır.
Çadır şəhərciklərinin ləğvi böyük tarixi nailiyyətdir. Burada qeyd olundu ki, 1992-93-cü illərdə
antimilli iqtidar tərəfindən salınmış və uzun illər ərzində insanlar üçün yaşayış məntəqəsinə çevrilmiş çadır
şəhərciklərinin yaranması Azərbaycan xalqına çox böyük təhqir olmuşdur. Azərbaycan xalqına hörmətsizliyin
əlaməti olmuşdur, mənfi münasibətin əlaməti olmuşdur. Mən hesab edirəm ki, çadır şəhərciklərinin Azərbaycan
tarixindən silinməsi çox böyük göstəricidir. Qısa müddət ərzində, 3-4 il ərzində biz buna nail oluruq. Bundan
sonra yaşayış üçün o qədər də yararlı olmayan digər yerlərdən də biz soydaşlarımızı normal qəsəbələrə
köçürməliyik.
Hesab edirəm ki, müşavirənin nəticəsi kimi yeni sərəncam imzalanmalı və Dövlət proqramına əlavələr
edilməlidir. Bu gün səslənən bütün təkliflər, bütün fikirlər o proqramda öz əksini tapmalıdır. İlk növbədə, qlobal
məsələlər ki, onların haqqında Əli Həsənov danışmışdır. Fin tipli qəsəbələrdə 25 min insan yaşayır. Onlar ləğv
olunmalıdır və orada yaşayan 25 min məcburi köçkün üçün yeni qəsəbələr salınmalıdır. Bu, proqrama
əlavələrdə öz əksini tapmalıdır.
262 məktəbdə 11 min köçkün yaşayır. Onlar da oradan çıxmalıdırlar, çünki bunlar yararsız vəziyyətdə
olan məktəblərdir. Onlar üçün də yeni qəsəbələr salınacaqdır. Məktəblərə baxmaq lazımdır, əgər onlar təmir
oluna bilərsə, təmir edərik, əgər yox, yararsız vəziyyətdədirsə, onda sökülüb onların yerində yeni məktəblər
tikilməlidir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində məskunlaşmış 6 min insan da yeni qəsəbələrə
köçürülməlidir.
Bizi ən çox narahat edən məsələ 239 yataqxanada on minlərlə insanın yaşamasıdır. Bu, çox böyük
problemdir və buna da baxmaq lazımdır. O yataqxanalar ki, bərpa oluna bilər, orada təmir işləri aparılmalıdır.
Harada ki, təmir etmək mümkün deyil, fikirləşməliyik, köçkünləri başqa yerlərə köçürməliyik. Biz bunu həll
etsək, demək olar ki, yaşayış problemlərinin əsas hissəsi öz həllini tapacaqdır. Digər tərəfdən, icra hakimiyyəti
başçıları tərəfindən qaldırılmış məsələlərə də biz böyük diqqətlə yanaşmalıyıq. Artezian quyularının qazılması,
yolların salınması, qaz xətlərinin çəkilməsi və digər məsələlər.
Füzuli rayonu icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən verilən təklifi də mən dəstəkləyirəm. Horadiz
qəsəbəsinə şəhər statusu verilməlidir. Müvafiq qərar layihəsi hazırlansın. Burada qeyd olunduğu kimi, Füzuli
rayonunda yeni müasir müalicə-diaqnostika mərkəzi də tikilməlidir. Bu barədə mən bir müddət bundan əvvəl
bütün göstərişləri verdim. Müalicə-diaqnostika kompleksinin təməl daşının qoyulması üçün təşkil olunacaq
mərasimdə şəxsən iştirak edəcəyəm.
Səhiyyə Nazirliyinə göstəriş verirəm ki, ciddi xəstəliklərə düçar olmuş insanlara kömək göstərilsin.
Əgər Azərbaycanda onlara kömək göstərmək mümkün deyilsə, fikirləşmək lazımdır, onları başqa ölkələrə
göndərmək lazımdır. Yeni salınmış qəsəbələrdə, - indi mən bu şəkillərdən də görürəm, ondan sonra məlumat da
verilmişdir, - çox böyük işlər aparılır. Yəni o ərazilər abadlaşır, ağaclar əkilir, əkin sahələri yaradılır. İnsanlar
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar və yaşayış üçün lazım olan vəsaiti əldə edirlər.
Amma bununla bərabər, o qəsəbələrdə kiçik müəssisələrin yaradılması da çox vacib olardı. Çörək
sexləri, meyvə-tərəvəz emalı müəssisələri, süd sexləri yaradılmalı, yəni məşğulluq üçün və əlavə qazancın əldə
edilməsi üçün lazımi olan tədbirlər görülməlidir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan kreditlər ayrılmalıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə bu məsələlərə baxsınlar və lazımi təkliflər
versinlər ki, bunlar da Proqrama daxil olunsun.
Bildiyiniz kimi, hər bir məcburi köçkünə aylıq yemək xərcləri verilir. 2004 və 2006-cı illərdə o
məbləğlər artırılmışdır. Əvvəlcə 5 manatdan 6 manata, ondan sonra 6 manatdan 9 manata çatdırılmışdır. Hesab
edirəm ki, biz buna yenidən baxmalıyıq. Maliyyə Nazirliyinə göstəriş verirəm ki, o məbləğ də artırılsın. O
böyük məbləğ deyil, amma hər bir vətəndaşa verilir. Misal üçün, 5-6 nəfərdən ibarət olan ailəyə hazırda hər ay
haradasa 50-60 manat əlavə vəsait verilir. Əgər biz bu məbləği artırsaq, - hesab edirəm ki, bunu ciddi şəkildə
artırmaq lazımdır, - hər bir ailə üçün kifayət qədər yaxşı maddi dəstək olacaqdır.
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Bütövlükdə, bir daha demək istəyirəm ki, Dövlət proqramının qəbul olunması çox mühüm və tarixi bir
hadisə idi. Onun uğurla icra olunmasında həm Dövlətqaçqınkom, həm də aidiyyəti idarələr, nazirliklər, icra
hakimiyyətinin başçıları fəal iştirak etmişlər. Ümid edirəm ki, növbəti illərdə qarşıya qoyduğumuz məsələlər də
öz həllini tapacaq və işğaldan əziyyət çəkmiş insanlar daha da yaxşı yaşayacaqlar.
Amma onu da bilməliyik ki, bunlar müvəqqəti tədbirlərdir. Mən əminəm ki, torpaqlarımız işğalçılardan
azad olunandan sonra biz həmin ərazilərdə böyük işlər görəcəyik. Orada bütün infrastrukturlar, bütün binalar
dağıdılıbdır. Bunu həm oraya gedən insanlar, eyni zamanda, beynəlxalq müşahidəçilər deyirlər. Bir müddət
bundan əvvəl ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası işğal olunmuş bölgələrə səfər etmişdir. Onların hazırladığı
məlumatda və məruzədə açıq şəkildə göstərilmişdir ki, orada bütün infrastruktur dağılıbdır. Erməni vandalları
orada talançılıqla məşğul olurdular. Onlara lazım olan bütün şeyləri oradan oğurlamışlar, dağıtmışlar, qalan
binaları da dağıtmışlar. Ona görə böyük təmir-bərpa, yenidənqurma lazımdır. Faktik olaraq, biz bu qəsəbələri,
şəhərləri yenidən yaratmaq üçün bütün gücümüzü səfərbər etməliyik və bunu edəcəyik. Bizim iqtisadi
imkanlarımız buna imkan verir. Növbəti illərdə Azərbaycan zəngin ölkəyə çevriləcəkdir. Əminəm ki, biz
torpaqlarımızı işğaldan azad edəndən sonra qısa müddət ərzində o rayonlarda da bütün lazımi infrastrukturu
yaradacağıq.
O ki qaldı danışıqlar prosesinə, mən bu barədə vaxtaşırı xalqa məlumat verirəm və öz fikirlərimi
çatdırıram. Burada qeyd olundu ki, son dəfə Ramanada qəsəbənin açılışında danışıqlar prosesi haqqında öz
fikirlərimi demişəm. Bir də demək istəyirəm ki, danışıqların gedişatı bütövlükdə müsbət istiqamətdə davam
edir. Üç ildən bir az çoxdur ki, mən bu məsələ ilə bilavasitə məşğul oluram.
Deyə bilərəm ki, danışıqlar prosesində çox böyük irəliləyiş əldə edilmişdir. Bu, həqiqətdir və onu da
deyə bilərəm ki, Azərbaycan maraqlarını təmin edən istiqamətdə irəliləyiş müşahidə olunur. 2003-cü ilin
sonunda və 2004-cü ilin əvvəlində danışıqlarda ancaq bir neçə işğal olunmuş rayonun azad edilməsi haqqında
söhbət aparılırdı. İlk mərhələdə dörd rayondan söhbət gedirdi. Ondan sonra artıq beş rayondan söhbət gedirdi.
Amma bu da bizi heç vaxt qane edə bilməzdi. Baxmayaraq ki, o mərhələlərdə beynəlxalq müşahidəçilər,
beynəlxalq vasitəçilər hesab edirdilər ki, beş rayonun qaytarılması ilə məsələ öz həllini tapa biləcək. Hətta
təəccüb edirdilər ki, nə üçün Azərbaycan tərəfi buna razı olmur? Nə üçün İlham Əliyev beş rayonun
qaytarılmasına razılıq vermir? Hətta mənə izah etməyə çalışırdılar ki, bu, böyük bir nailiyyət olacaq və beş
rayonun qaytarılması özlüyündə böyük hadisə olacaqdır. Həqiqətən də belədir, müharibəsiz, dinc yolla beş
rayonu qaytarmaq - əlbəttə, kim bunu istəməz? Ancaq nəyin bahasına?! Məsələ bundadır! Dağlıq Qarabağa
müstəqilliyin verilməsi bahasınamı? Biz heç vaxt buna getməyəcəyik! Yaxud da, tutaq ki, beş rayonu qaytardıq.
Bəs, Kəlbəcər, Laçın nə olacaq?! Bəs Şuşa nə olacaq?! Məsələ bundadır. Ona görə, mən hesab edirəm ki, bizim
mövqeyimiz çox düzgün mövqedir. Baxmayaraq, biz hamımız başa düşürük ki, işğal olunmuş ərazilərdə
əhalinin ən böyük hissəsi məhz o beş rayonda cəmləşibdir. Beş rayonun qaytarılması, demək olar ki,
köçkünlərin sosial problemlərinin həlli deməkdir. Bunu da biz bilirik.
Ancaq yenə də deyirəm, Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, bütün işğal olunmuş rayonlar
Azərbaycana qayıtmalıdır. Danışıqlar nəticəsində, çox çevik diplomatik səylər nəticəsində, siyasi addımlar
nəticəsində və əlbəttə, Azərbaycanın son 3-4 il ərzində güclənməsi nəticəsində artıq danışıqların müəyyən
mərhələsində altı rayondan söhbət getməyə başladı. Yalnız Laçın rayonunu ermənilər, elə bil ki, girov kimi
saxlamaq istəyirdilər. Ancaq biz buna da getmədik. Baxmayaraq, bu, böyük bir irəliləyiş idi. Biz haradan
başlamışıq, haraya gəlmişik.
Onu deyə bilərəm ki, bu danışıqların bütün xronologiyası, bütün təfərrüatı Minsk qrupunun həmsədr
ölkələri tərəfindən qeydə alınır. Amma buna baxmayaraq, biz yenə də öz səylərimizi göstərdik və ilk növbədə,
həmsədr olan ölkələrin rəhbərliyinə izah etməyə müvəffəq olduq ki, Azərbaycanın bütün rayonları işğalçılardan
azad edilməlidir. Əks təqdirdə, istənilən sülh müqaviləsinin ömrü uzun olmayacaqdır. Sülh müqaviləsi elə
olmalıdır ki, o, ədalətli olsun. Ədalət bərpa edilməlidir. Beynəlxalq hüquq normaları öz yerində, bütün
beynəlxalq davranış normaları öz yerində, amma, eyni zamanda, ədalət bərpa olunmalıdır. Ədalət bərpa
olunmasa, imzalanacaq o saziş hər an pozula bilər.
Ona görə müəyyən mərhələdə Minsk qrupu tərəfindən bizim təkidimizlə verilən təkliflərdə artıq yeddi
rayonun işğalçılardan azad olunması məsələləri öz həllini tapmağa başladı. Amma o da bizi qane etmir. Çünki
aydındır ki, Dağlıq Qarabağın inzibati ərazilərindən kənarda yeddi rayon yerləşir. Ancaq Dağlıq Qarabağın
inzibati ərazisinin içində Şuşa şəhəri yerləşir. Nizami Bəhmənov burada ulu öndərin sözlərini çox yaxşı
xatırlatdı. Şuşasız Dağlıq Qarabağ probleminin həlli mümkün deyildir. Bu, bizim qətiyyətli mövqeyimizdir,
bunu Ermənistan tərəfi də bilir, həmsədr ölkələr də bilir. Bu bizim mövqeyimizdir - azərbaycanlılar Şuşaya
qayıtmalıdırlar.
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Bir sözlə, münaqişədən əvvəl kim harada yaşayıbsa, oraya da qayıtmalıdır. Biz demirik ki, ermənilər
kimi durub etnik təmizləmə siyasəti aparaq, erməniləri Dağlıq Qarabağdan qovaq. Baxmayaraq ki, Dağlıq
Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Biz deyirik ki, vətəndaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar.
Ermənilər Xankəndidə yaşayıblar, orada da yaşasınlar. Biz buna etiraz etmirik. Azərbaycanlılar isə Şuşada
yaşayıblar, Kəlbəcərdə, Laçında və başqa rayonlarda yaşayıblar. Onlar oraya qayıtmalıdırlar. Əgər biz sülh
müqaviləsi bağlamaq istəyiriksə, sülh müqaviləsi o deməkdir ki, artıq müharibə sona çatır, sülh yaranır.
Tarixdən bilirik ki, ölkələr bir-biri ilə uzun illər ərzində müharibə şəraitində olublar, dava aparıblar, böyük
itkilər veriblər. Amma sonra barışıblar, sülh müqaviləsi bağlayıblar və ondan sonra normal münasibətlər də
mümkündür.
Hətta İkinci Dünya müharibəsində hər iki tərəfdən 50 milyondan artıq insan həlak olubdur. Amma bir
neçə ildən sonra, 10-15 ildən sonra müharibədə ən fəal iştirak edən Sovet İttifaqı ilə Almaniya Federativ
Respublikası bir-biri ilə münasibətləri yaxşılaşdırıb və indi bir çox hallarda vahid mövqedən çıxış edirlər. Tarix
bizə bunu öyrədir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın rəsmi siyasəti məhz sağlam olmayan əsaslar üzərində
qurulubdur. Onlar öz təbliğatını azərbaycanlılara qarşı aparırlar və gənc nəsli də bu ruhda tərbiyə edirlər.
Təsadüfi deyil, Ermənistan, bəlkə də, Avropada yeganə ölkədir ki, monodövlətdir. Orada heç bir başqa millət
yaşamır, yaşaya bilmir, yəqin ki, o şəraitə dözə bilmir.
Ona görə həm beynəlxalq hüquq normaları, həm də ədalət bərpa olunmalıdır və biz münaqişənin həlli
yollarını bu istiqamətdə görürük. Birinci və ən əsası, Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil dövlət olmayacaqdır.
Bu, bizim prinsipial mövqeyimizdir. Bu, dəyişməz olaraq qalır və qalacaqdır. Artıq bu tezis bütün beynəlxalq
aləm tərəfindən qəbul olunur. Halbuki deyə bilərəm ki, - lap dərinə getmək istəmirəm,- bu, heç də hər zaman
belə deyildi. Başqa təkliflər də olmuşdu, bəzi hallarda təzyiqlər də olmuşdu ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik
verilməlidir, onlar nə vaxtsa öz müstəqilliyinə nail olmalıdırlar. Heç vaxt olmayacaqlar! Heç vaxt - nə bu gün,
nə sabah, nə yüz ildən sonra. Danışılan mövzu da ondan ibarətdir ki, müzakirə predmeti olan sənəddə Dağlıq
Qarabağın Azərbaycandan ayrılma mexanizmi yoxdur və olmayacaqdır.
O ki qaldı xalqların öz müqəddəratını təyin etməsinə, mən bunu dəfələrlə demişəm və bir də demək
istəyirəm ki, erməni xalqı öz müqəddəratını təyin edib, onların öz Ermənistan dövləti var. Hansı ki,
Azərbaycanın tarixi torpaqlarının üzərində qurulubdur və Azərbaycan ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına
heç vaxt razılıq verməyəcəkdir.
Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlara, ermənilərə və oraya qayıdacaq azərbaycanlılara yüksək
özünüidarə statusu verilə bilər. Bu barədə də danışıqlar zamanı bütün mərhələlərdə - 1990-cı illərdə, indiki
zəmanədə dəfələrlə Azərbaycan rəhbərliyi öz sözünü demişdir. Dünyada və Avropada olan ən yüksək
muxtariyyət statusu öyrənilə bilər, - daha doğrusu, biz bunu bilirik, - və tətbiq oluna bilər. Əgər belə bir
razılaşma variantı olarsa, əlbəttə ki, biz buna hazırıq, biz buna gedəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
ediləcək, eyni zamanda, nəhayət, bölgədə sülh yaranacaq və iki ölkə arasında gələcəkdə münasibətlər
normallaşa bilər.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu prinsiplər bizim üçün dəyişməz olaraq qalır və qalacaqdır. Burada heç
bir dəyişiklik mümkün deyil və olmayacaqdır. Bölgədə vəziyyət dəyişir, dünyada vəziyyət dəyişir. Beş-altı il
bundan əvvəl Ermənistanla Azərbaycan arasında, bəlkə də, həm iqtisadi potensialda, həm də hərbi hazırlıq
səviyyəsində o qədər də böyük fərq yox idi. Düzdür, Ermənistan bunu daha çox xarici ianələr hesabına,
Azərbaycan isə öz xalqının istedadı ilə, gücü ilə əldə etmişdi. Amma reallıq bundan ibarət idi. Amma indi bu
tarazlıq tamamilə pozulubdur. İqtisadi göstəricilərə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs onu görsün: Azərbaycan
iqtisadiyyatının həcmi nə qədərdir, Ermənistan iqtisadiyyatının həcmi nə qədərdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı
tam müstəqil iqtisadiyyatdır və eyni zamanda, bu, imkan verir ki, müstəqil siyasət aparaq. Ermənistanın
iqtisadiyyatı asılı iqtisadiyyatdır. Onlar başqa ölkələrdən çox böyük dərəcədə asılıdırlar. Əlbəttə ki, bu, ümumi
siyasi proseslərə də öz təsirini göstərir. Yəni, bu onların seçimidir. Bir var ölkə müstəqilliyə qovuşur və
müstəqilliyi qoruyur, möhkəmləndirir və bunu hər şeydən üstün tutur. Bir də var ki, ölkə müstəqilliyə qovuşur
və müstəqillik onlar üçün o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmir, başqa ölkələrin təsiri altına düşür, yaxud da
başqa ölkələrin iradəsi ilə idarə olunur. Hər bir xalqın öz seçimi var.
Ancaq bununla bərabər, bu gün bizim aramızda o tarazlıq yoxdur. Hərbi sahədə biz tam hazırıq ki, öz
doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edək. Bundan sonra da hazırlaşacağıq, hərbi qüdrətimizi daha da
artıracağıq və elə edəcəyik ki, bizim ordumuz Ermənistanın ordusundan on dəfə güclü olsun. Bu vəzifə qoyulub
və biz buna nail olacağıq. Bizim gördüyümüz işlərin tarixi də göstərir, qarşıya hansı vəzifəni qoyuruqsa, onu da
həll edirik.
Vaxtilə mən deyəndə ki, bizim hərbi xərclərimiz bir milyard dollar olacaq, bəziləri buna inanmırdı.
Amma indi bu reallıqdır və bu da son hədd deyildir. Biz həm peşəkarlığı artırırıq, hazırlığı artırırıq, həm də
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maddi-texniki bazanı artırırıq və hazırlaşırıq. İqtisadi sahədə, siyasi cəhətdən Azərbaycan bölgənin aparıcı
ölkəsidir. Hamı bunu etiraf edir. Azərbaycan böyük ölkələrlə bərabərhüquqlu münasibətlər qura bilib, biz öz
enerji siyasətimizi aparmaqla bölgənin və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəmizi verməyə başlayırıq.
Yerləşdiyimiz bölgədə gedən proseslərə bizim çox böyük dərəcədə təsir etmək imkanlarımız var.
Əsas məsələ, bir nömrəli problem, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Bu, birinci problemdir. Bu problemi həll etmək üçün nə
lazımdırsa, onu da edəcəyik.
Son dörd il ərzində biz büdcəmizi təxminən, yeddi dəfə artırmışıq, daha da artıracağıq. Nə qədər vəsait
lazımdırsa ayırmalıyıq, nə qədər səfərbərlik lazımdırsa, bunu etməliyik ki, bu problemi həll edək. Mən şübhə
etmirəm ki, biz buna nail olacağıq. Ölkəmizin ümumi iqtisadi inkişafı, siyasi proseslər, ölkədaxili sabitlik,
iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, beynəlxalq mövqelərimizin möhkəmlənməsi, enerji amilinin ön plana, dünya
gündəliyinə çıxması - bütün bu amillər bizim xeyrimizədir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və Bakı-Tbilisi-Qars layihələri bölgədə vəziyyəti tamamilə
dəyişibdir və bu dəyişmədən ən çox siyasi və iqtisadi qazanc əldə edən ölkə Azərbaycandır. Biz bu layihələrin
təşəbbüskarı olmuşuq. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bütün bunlar mümkün olmuşdur. Biz isə bu gün
əldə edilmiş uğurları daha da möhkəmləndiririk.
Mən hesab edirdim ki, indiki tərkibdə bu məsələlərə bir daha aydınlıq gətirim. Düzdür, bizim
mövqeyimiz xalq üçün tanışdı. Yenə də deyirəm, bir neçə dəfə bu barədə mən xalqa müraciət etmişəm, öz
sözlərimi demişəm. Hesab edirəm ki, bu gün də buna ehtiyac var ki, həm ictimaiyyət bilsin, həm də bizim
qaçqın-köçkün soydaşlarımız bilsinlər ki, onların hüquqları bərpa olunacaqdır. Biz istəyirik, mən də istəyirəm
ki, o hüquqlar tam şəkildə bərpa edilsin. Biz ədalətin tərəfdarıyıq və öz torpağımızın bütövlüyünü təmin
etməliyik.
O ki qaldı, bu gün əsas mövzu olan məsələ ilə bağlı, mən köçkünlərin məişət problemlərinin
yaxşılaşdırılmasına dair verilən bütün təklifləri dəstəkləyirəm. Bir daha demək istəyirəm ki, bu təkliflər
ümumiləşdirilməlidir, bir də təhlil olunmalıdır. Bəlkə hansısa məsələ var ki, biz bu gün onu eşitmədik, amma o
da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada aidiyyəti dövlət strukturlarının nümayəndələri var - həm nazirlər, eyni
zamanda, “Azərenerji”, “Azəriqaz”, “Azərsu”, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı səhmdar cəmiyyətlərinin, Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin rəhbərləri, - onlar da bu işlərlə bilavasitə məşğul olan şəxslərdir. Bir daha
baxın, əgər hansısa məsələ bu gün diqqətdən kənarda qalıbsa, onu əlavə edək. Qısa müddət ərzində Proqrama
əlavələr edək və onları icra etməyə başlayaq. Biz buna nail olsaq, - mən heç şübhə etmirəm, - demək olar ki,
soydaşlarımızın əsas məişət problemləri həll edilmiş olur.
Bir də demək istəyirəm ki, mən bu sahədə görülən işlərə çox böyük diqqət yetirirəm, böyük qiymət
verirəm. Bütün orqanlardan da tələb edirəm ki, bu istiqamətdə işlər bundan sonra da bu ardıcıllıqla, bu sürətlə,
bu keyfiyyətlə davam etdirilsin.
Sağ olun.
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VİLNÜSDƏ AZƏRBAYCAN-LİTVA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA
DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Vilnüs şəhəri,
13 sentyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə
dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu mənim Litvaya ilk rəsmi səfərimdir. Biz bu səfərə çox böyük
əhəmiyyət veririk. Son illər ərzində iki ölkə arasında münasibətlər çox sürətlə inkişaf edir. Biz Sizinlə son bir il
ərzində bir neçə dəfə görüşmüş, müxtəlif məsələləri - həm ikitərəfli münasibətlərin inkişafını, həm də regional
məsələləri, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətləri müzakirə etmişik. Biz müzakirə olunan bütün
məsələlərə vahid mövqedən yanaşırıq.
Biz bu gün Sizinlə söhbət əsnasında çox çalışırdıq ki, hansısa problem yaradan məsələləri tapaq, amma
xoşbəxtlikdən, buna müvəffəq olmadıq. Əminəm ki, gələcəkdə də bizim aramızda münasibətlər ancaq və ancaq
yüksələn xətlə davam edəcəkdir. Biz çox güclü tərəfdaşlıq etmək niyyətindəyik. Bu gün bu tərəfdaşlığın əsas
konturları müəyyən olunubdur. Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətlərində biz Litvanın və cənab Prezident,
şəxsən Sizin dəstəyinizi həmişə hiss etmişik. Azərbaycanın Avratlantik inteqrasiya arzularının həyata
keçirilməsində də biz Litvanın mövqeyinə həmişə söykənirik. Bilirik ki, həm Avropa İttifaqında, həm də
NATO-da Siz ölkəmizi dəstəkləyirsiniz və məhz bunun nəticəsində NATO ilə Azərbaycan arasında
münasibətlər çox yüksək pilləyə qalxıbdır. Biz artıq fərdi tərəfdaşlıq planının icrası ilə məşğuluq. Avropa
İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlər isə hazırda “Yeni qonşuluq siyasəti” proqramı çərçivəsində həll
olunur. Bununla bərabər, keçən ilin sonunda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji
tərəfdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır. İndiki zəmanədə bizim bölgəmizdə və Avropa qitəsində
enerji məsələləri gündəliyin ön planına çıxır. Əlbəttə ki, neft-qaz hasil edən ölkə kimi Azərbaycan enerji
təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verir və bundan sonra da verəcəkdir. Bu gün biz Sizinlə bu məsələləri çox geniş
şəkildə təhlil və müzakirə etdik, gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini də müəyyən etmişik.
Fürsətdən istifadə edərək, məni Vilnüsdə keçiriləcək energetika sammitinə dəvət etdiyinizə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Gələn ayda da böyük məmnuniyyətlə Sizin gözəl ölkənizə səfər edəcəyəm.
Şübhə etmirəm ki, Vilnüs sammiti bütün bu vaxta qədər bu məsələlərlə bağlı müzakirələrimizə, məsələlərin
həllinə çox böyük dəstək olacaqdır.
Azərbaycan öz siyasətini çox açıq şəkildə aparır. Bizim Avratlantik inteqrasiya arzularımız çox açıq
şəkildə bəyan olunur. Bu sahədə ölkəmiz artıq böyük uğurlar əldə edibdir. Bizim ölkə kimi, sizin ölkəniz də
vaxtilə bir ölkədə, bir ittifaqda yaşamışdır. Sizin uğurunuz, qısa müddət ərzində həm NATO-ya, həm Avropa
İttifaqına üzv olmağınız bizə imkan verir ki, təcrübənizi dərindən öyrənək və öz proqramlarımızı buna uyğun
şəkildə müəyyən edək.
Bizim aramızda iqtisadi əlaqələr genişlənir. Bu gün və keçən il Sizin Azərbaycana səfəriniz zamanı
imzalanmış sənədlər, demək olar ki, əməkdaşlığın bütün sahələrini əhatə edir. Artıq Litvanın Azərbaycanda,
Azərbaycanın isə Litvada səfirlikləri də təsis olunmuşdur. Bu da qarşılıqlı marağın təzahürüdür və onu göstərir
ki, biz ikitərəfli münasibətlərin inkişafına çox böyük diqqət veririk. Əminəm ki, səfirliklər iki ölkənin daha da
yaxınlaşmasına öz töhfələrini verəcəklər.
Bu gün başqa məsələlərlə yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə
edilmişdir. Bizim imzaladığımız Birgə Bəyannamədə həm Litvanın, həm Azərbaycanın mövqeləri əks
olunmuşdur. Ədalətli, beynəlxalq hüquq normalarına söykənmiş mövqeyə görə mən Azərbaycan dövləti
tərəfindən Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Əminəm ki, geniş beynəlxalq diqqətin nəticəsində,
beynəlxalq hüquq normalarının bərpası nəticəsində bu münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz
həllini tapa bilər.
Hörmətli cənab Prezident, məni ölkənizə dəvət etdiyinizə və göstərilən diqqətə görə Sizə bir daha öz
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, bu səfər və gələcək əməkdaşlığımız ölkələrimizi daha da
yaxınlaşdıracaqdır. Bizim aramızda əməkdaşlıq daha da yüksək pilləyə qalxacaqdır.
Təşəkkür edirəm.

158

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

***
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
SUAL: Mənin sualım hər iki dövlət başçısınadır. Həm Azərbaycanın, həm də Litvanın strateji
coğrafi mövqeyini nəzərə almaqla nəqliyyat və tranzit imkanlarından qarşılıqlı istifadə perspektivlərini
necə görürsünüz?
İLHAM ƏLİYEV: Bizim əməkdaşlığımız müxtəlif sahələri əhatə edir. Əlbəttə ki, nəqliyyat
məsələlərinə də böyük diqqət veririk. Bütövlükdə bu gün Xəzər dənizi, Qara dəniz, Baltik dənizi əməkdaşlığı
yeni pilləyə qalxır. Azərbaycanın iştirak etdiyi transmilli layihələrdə - istər enerji, istərsə də nəqliyyat
layihələrində, əlbəttə ki, bu bölgənin birləşməsi və regional əməkdaşlığın artması məsələləri də öz həllini tapır.
Dəmir yolunun tikintisi Azərbaycanı Avropa ilə birləşdirəcəkdir. Bildiyiniz kimi, yaxın vaxtlarda biz
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə başlayacağıq. Bu tikinti başa çatandan sonra Azərbaycan vasitəsilə
Asiyanı Avropa ilə birləşdirən yeni dəmir yolu, Yeni İpək yolu olacaqdır.
Nəqliyyat məsələləri, adətən, enerji məsələləri ilə bağlı olur. Bu sahədə də böyük perspektivlər var.
Enerji daşıyıcılarının nəqli məsələləri gündəlikdə mühüm yer tutur. Neft-qaz hasil və ixrac edən çox mühüm
ölkə kimi Azərbaycan əlbəttə ki, nəqliyyat infrastrukturunun möhkəmlənməsinə də çox böyük diqqət göstərir.
Bu yaxınlarda Azərbaycanda yeni böyük nəqliyyat infrastrukturu layihələri öz həllini tapacaq, yeni dəniz limanı
tikiləcəkdir. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, sabah mən Klaypeda şəhərinə səfər edəcək və orada nəqliyyat
infrastrukturu ilə, limanla tanış olacağam. Bu sahədə əməkdaşlıq üçün çox böyük imkanlar var və biz bu
imkanları nəzərdən keçiririk.
VALDAS ADAMKUS: Sadəcə, bunu əlavə edə bilərəm ki, cənab Prezidentin dediyi kimi, mən də
məmnunam ki, Prezident Əliyev sabah Klaypedaya səfər edəcək və bu imkanlardan necə istifadə edildiyini
şəxsən özü görəcəkdir.
Bakı-Odessa-Brodı-Qdansk layihəsi təbii ki, bir neçə ildən sonra baş tutacaqdır. Həmin strateji xəttin
tikintisinə başlanılacaq, kəmər nefti Litvaya çatdıracaqdır. Lakin biz bu məsələyə realist baxımdan
yanaşmalıyıq.
SUAL: Sualım Azərbaycan Prezidentinədir. Cənab Prezident, Azərbaycanın Odessa-BrodıQdansk boru kəmərinin çəkilməsində gələcək iştirakı ilə bağlı Litva tərəfinə hər hansı zəmanət
verdinizmi? Həmin boru kəməri ilə hansı həcmdə Azərbaycan nefti nəql oluna bilər?
İkinci sualım isə Litva Prezidentinədir. Bilirik ki, Azərbaycan nə NATO-nun, nə Avropa
İttifaqının üzvüdür. Litva Dağlıq Qarabağ probleminin həllində iştirak etmir. Deyə bilərsinizmi, Litva bu
məsələdə Azərbaycana necə yardım edə bilər?
İLHAM ƏLİYEV: Krakovda keçirilmiş son enerji sammitində həmin məsələlər müzakirə edildi.
Bundan başqa, Odessa-Brodı-Qdansk boru kəməri layihəsi bir neçə il ərzində nəzərdən keçirilmişdir.
Azərbaycanda hasilatın cari həcmi yeni variantlar və nəqliyyat yolları üzərində düşünməyə imkan yaradır.
Azərbaycan hazırda gündə 1 milyon barrel nefti hasil edir və bu, mövcud olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru
kəmərinin buraxıcılıq qabiliyyətinə tam bərabərdir. Biz hasilatın artımını planlaşdırırıq. Bu səbəbdən də yeni
bazarlar bizim üçün çox cəlbedicidir. Hazırda Azərbaycan neftini nəql etmək üçün bizim üç boru kəmərimiz
var: onlardan ikisi Qara dənizə, biri isə Aralıq dənizinə çıxır. Əlbəttə, Ukrayna, Polşa və Baltikyanı ölkələrin
bazarları bizim üçün olduqca cəlbedicidir. Krakovdakı ötən zirvə görüşü zamanı biz gələn ay keçiriləcək
növbəti sammit üçün ideya və təkliflərin hazırlanması ilə məşğul olacaq işçi qrupunun yaradılması barədə
razılığa gəldik. Hesab edirəm ki, geniş müzakirələr zamanı bizim iqtisadi ölçülər haqqında artıq hazır
ideyalarımız olacaqdır. Biz bu layihəyə olduqca güclü siyasi dəstəyi veririk. Lakin eyni zamanda, biz çox
əlverişli iqtisadi mühit yaratmalıyıq ki, Azərbaycan neftinin həmin boru kəməri vasitəsilə nəqli faydalı olsun.
Bu, mümkündür. Mütəxəssislərimiz həmin nəqliyyat yolunun imkanlarını lazımi dərəcədə nəzərdən keçirirlər.
Əminəm ki, gələn aylar və görüşlər ərzində bizim bu məsələ ilə bağlı daha çox ideyalarımız olacaqdır. Bu gün
həmin marşrutla nəql olunacaq Azərbaycan neftinin həcmi haqqında bir söz demək çətindir. Bir daha qeyd
edirəm ki, bizim hasilatı artırmağa potensialımız var. Lakin biz onu o vaxt artıra bilərik ki, nefti nəql etməyə
imkanlarımız da olsun. Ölkəmiz hər tərəfdən quru sərhədləri ilə əhatə olunub, yəni bizim dəniz yolu ilə
beynəlxalq bazarlara çıxışımız yoxdur.
Əgər münasib daşıma təklifi olarsa, əlbəttə ki, biz onda hasilatı artıracağıq. Bu hasilat tərəfdaşlarımızın
ehtiyaclarını ödəyəcək və Baltik dənizi bazarlarına çıxış əldə etmək imkanı yaradacaqdır.
VALDAS ADAMKUS: Dağlıq Qarabağa aid sual verilmişdir. Mənə belə gəlir ki, bu məsələ hazırda
kiçik və böyük dövlətlərin diqqət mərkəzindədir. Səylər göstərilir ki, bu münaqişə aradan qaldırılsın və regionda
sabitlik bərqərar olunsun. İndi Avropa İttifaqı, NATO və digər beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələnin həllinə
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diqqət yetirirlər. Biz bu məsələ haqqında kifayət qədər danışdıq. Əgər beynəlxalq tərkibdə bizim
vasitəçiliyimizə ehtiyac olarsa, bu rolu üzərimizə götürməyə hazırıq və vasitəçi kimi fəaliyyət göstərə bilərik.
Bu, Dağlıq Qarabağ məsələsinə aiddir. Biz bu gün Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevlə bu barədə
danışdıq. Azərbaycan Respublikası bu məsələnin prinsipial şəkildə həllinə sadiqdir və biz erməni tərəfindən
onların cavabını gözləyirik.
Neftlə bağlı sualınıza gəldikdə, Prezident çox aydın və düzgün formada cavab verdi ki, neftin nəqli
məsələsi nəzərdən keçirilə bilər və artıq Azərbaycan buna hazırdır. Azərbaycan bunu edərsə, Avropaya daha da
yaxınlaşacaqdır. Təbii ki, Litva regiona xam neftin nəql olunacağı marşrutlara qoşulmağa çalışacaqdır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ LİTVA RESPUBLİKASI PREZİDENTLƏRİNİN
TƏRƏFDAŞLIQ MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAFI HAQQINDA
BİRGƏ BƏYANNAMƏSİ
Vilnüs şəhəri,
13 sentyabr 2007-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Litva Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin Litvaya 2007-ci il sentyabrın 13-də həyata
keçirilən tarixi səfərinin iki ölkə arasında ikitərəfli əlaqələrin dərinləşməsinə və dostluğun daha da
genişlənməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə edərək,
Azərbaycan və Litva strateji tərəfdaşlığını gücləndirmək niyyətində olaraq və hər iki ölkənin regional
və beynəlxalq səviyyədə rollarının əhəmiyyətini vurğulayaraq,
Azərbaycan-Litva siyasi, iqtisadi, hərbi və mədəni əlaqələrinin güclənməsinin və inkişafının hər iki
dövlət, Baltik – Qara dəniz – Qafqaz regionu və bütün Avropa üçün əhəmiyyətini vurğulayaraq, müxtəlif
beynəlxalq və regional təşkilatlar və qurumlar çərçivəsində iki ölkə arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini
vurğulayaraq,
İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi prosesində Azərbaycan-Litva ticarət
mübadiləsinin artırılması və şaxələndirilməsinin aparıcı amil kimi əhəmiyyətini qeyd edərək, hər iki ölkədə
səfirliklərin açılmasını alqışlayaraq,
Prezidentlərin 2006-cı ilin iyun ayında imzalanmış Birgə Bəyannaməsində əks olunmuş əməkdaşlıq
məqsədlərini təsdiq edərək, bəyan edirlər:
- strateji tərəfdaşlığı gücləndirmək, siyasi və iqtisadi məsləhətləşmələri davam etdirmək məqsədi ilə
regional və qlobal təhlükəsizliyi gücləndirməyə yönəlmiş dialoqu canlandırmaq;
- ikitərəfli əlaqələrin təşviqinin təmin edilməsi üçün mövcud hüquqi çərçivəni genişləndirmək;
- BMT Nizamnaməsinin prinsiplərini, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini və
ATƏT-in Lissabon sammitində qəbul edilmiş üç prinsipi tam dəstəkləyərək və onları rəhbər tutaraq,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış prinsip və
normaları əsasında, xüsusilə dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri
əsasında sülh yolu ilə həll edilməsinin vacibliyini vurğulayırlar;
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində
ATƏT çərçivəsində davam edən səylərə, həmçinin Minsk qrupunun fəaliyyətinə istinad edərək, bu istiqamətdə
daha təsirli və qətiyyətli addımlar atılmasının əhəmiyyətini qeyd edirlər;
- BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın səmərəliliyini
artırmaq üçün səyləri davam etdirəcəklər. BMT-nin islahatlarına uyğun olaraq, beynəlxalq məsələlərdə
təşkilatın səmərəliliyini və yeni çağırış və təhdidlərin qarşısında potensialından istifadəni artırmaqla, diqqət
onun mərkəzi rolunun gücləndirilməsinə yönəldilməlidir;
-Avratlantik Tərəfdaşlıq Şurası, NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı, NATO-nun “Sülh
naminə tərəfdaşlıq” Etimad Fondu və Azərbaycanın təqdim etdiyi “Fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı”
çərçivəsində sıx əməkdaşlığı və təcrübə mübadiləsini dəstəkləyirlər;
- Cənubi Qafqazda sabitliyi və təhlükəsizliyi artırmaq məqsədi ilə, hərbi və hərbi-texniki sahələrdə
əməkdaşlıq etmək və ayrıca sazişlər əsasında hər iki dövlətin müvafiq qurumları arasında əlaqələrin inkişaf
etdirilməsinə yardım göstərmək;
- ticarəti və iqtisadi əməkdaşlığı təşviq etmək və investisiyaların təşviqi də daxil olmaqla, bütün növ
biznes fəaliyyətləri üçün əlverişli hüquqi, institusional və digər şəraitləri təmin etmək;
- enerji təhlükəsizliyinin vacibliyini vurğulayır və bununla əlaqədar Xəzər dənizi regionunun enerji
ehtiyatlarının Avropanın enerji tələbatının təmin edilməsində artan və müsbət təsirinin hər iki tərəfin strateji
maraqlarında olan rolunu qeyd edirlər;
- Avropa İttifaqı ilə Xəzər regionu arasında enerji əməkdaşlığı sahəsində əlaqələri möhkəmləndirmək;
- Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz boru kəmərlərinin işə düşməsinin qlobal
enerji təhlükəsizliyinə töhfə verəcəyinə və region ölkələrinin davamlı iqtisadi inkişafına xidmət edəcəyinə
inamlarını ifadə edirlər;
- Avropanın neft təchizatında mühüm rol oynayacaq Odessa-Brodı-Plotsk-Qdansk neft kəməri
layihəsində iştirakın əhəmiyyətini vurğulayırlar;
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- Avropa-Qafqaz-Asiya (TRASEKA) nəqliyyat dəhlizinin və VİKİNQ layihəsinin inkişafı naminə
nəqliyyat və yük daşımaları istiqamətində həm regional, həm də ikitərəfli formatda əməkdaşlığı gücləndirmək.
Bu layihələr Baltik, Xəzər və Qara dəniz regionlarında və ətrafda iqtisadi inkişaf, təhlükəsizlik və sabitliyə
mühüm töhfə verəcək;
- ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq etmək;
- gənclər və tələbələr mübadiləsi, kütləvi informasiya vasitələri və ümumilikdə cəmiyyətlər arasında
əlaqələri genişləndirməklə mədəniyyət, elm, təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə, insanlar arasında əlaqələrin
artırılmasında əməkdaşlıq etmək;
- Azərbaycan və Litva dillərinin öyrənilməsinə və ədəbiyyatının yayılmasında, habelə elm, ədəbiyyat
və incəsənət xadimləri arasında təmasların inkişaf etdirilməsində əməkdaşlıq etmək;
- dinlər və sivilizasiyalar arasında dialoqa şərait yaratmaq, həmçinin harmoniya, anlaşma, bir-birini
yaxşı tanımaq və insan istedadının inkişafı üçün hər iki ölkədə mövcud olan Xristianlıq, İslam və digər
mədəniyyətlər və dinlər arasında əlaqələri və anlaşmanı genişləndirmək.
Prezidentlər Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqına yaxınlaşmasında Avropa Qonşuluq
siyasətinin müsbət təsirini məmnuniyyətlə qeyd etdilər və Avropa Qonşuluq siyasətinin Cənubi Qafqazda
sabitlik və təhlükəsizliyin bərpa olunmasına töhfə verəcəyini vurğuladılar. Tərəflər belə bir vahid mövqedən
çıxış edirlər ki, Fəaliyyət planının müddəalarının həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası ilə Aİ-nin üzv
dövlətləri arasında fəal əməkdaşlığa əsaslanmalıdır. Azərbaycan Respublikası Fəaliyyət planının həyata
keçirilməsində Litva Respublikasının Azərbaycan Respublikasına yardım etməyə hazır olduğunu alqışladı.
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VİLNÜSDƏ AZƏRBAYCAN-LİTVA BİZNES FORUMUNDA
ÇIXIŞ
Vilnüs şəhəri,
13 sentyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Cənab Prezident, bütün nümayəndə heyətimizin üzvlərinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə Sizə bir daha
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu gün bizim aramızda çox geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Bütün
məsələlər - həm ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri, iqtisadi məsələlər, həm də regional məsələlər mehribanlıq
şəraitində müzakirə olunmuşdur. Bizim aramızda siyasi dialoq son illər ərzində çox sürətlə inkişaf edir.
İkitərəfli görüşlərimiz, qarşılıqlı rəsmi səfərlər, beynəlxalq konfranslardakı əməkdaşlığımız Litvanı
Azərbaycanla daha da sıx birləşdirir. Biz buna çox sevinirik. Biz ikitərəfli münasibətlərə çox böyük əhəmiyyət
veririk. Bu əhəmiyyətin təzahürüdür ki, qısa müddət ərzində hər iki ölkədə səfirliklərimiz işə başlayıbdır. Bizim
siyasətçilərimiz, parlament üzvləri, iş adamları bir araya gəlirlər, müzakirələr aparır, gələcək perspektivlər
haqqında öz fikirlərini söyləyirlər.
Siyasi əlaqələr güclü olduqda, əlbəttə ki, bütün başqa sahələrdə də işlər sürətlə getməlidir. Siyasi
münasibətlər bütün başqa münasibətlərə güclü təkan verir. Biz çox istəyirik ki, iqtisadi əlaqələr siyasi əlaqələrin
səviyyəsinə qalxsın. Hələlik bu, belə deyildir. Bunun da müəyyən təbii səbəbləri var. Ancaq əminəm ki,
keçirilən biznes forumun nəticələri iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə çox böyük təkan verəcəkdir. Bunu etmək
üçün çox böyük potensial var. Hər iki ölkənin iqtisadi uğurları göz qabağındadır. Hər iki ölkədə çox əsaslı və
ciddi, cəsarətli iqtisadi islahatlar həyata keçirilib və indi də davam etdirilir.
Bizim iqtisadiyyatımız şaxələnib, özəl sektorun xüsusi çəkisi kəskin şəkildə artıbdır. Sovet ittifaqı
dağılanda həm Litvada, həm də Azərbaycanda özəl sektor, faktik olaraq, mövcud deyildi. İndi Azərbaycan
iqtisadiyyatının tam əksəriyyəti - 81 faizi özəl sektordadır. Bu, bizim üçün çox böyük nəticədir, çox böyük
nailiyyətdir. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatın liberallaşması, dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya, Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin, o cümlədən iqtisadi əlaqələrin inkişafı bizə imkan verir ki, iqtisadi
islahatlarda çox böyük nailiyyətlər əldə edək.
Azərbaycan qədim neft diyarıdır, neft ölkəsidir. Dünyada sənaye üsulu ilə neft ilk dəfə Azərbaycanda
hasil edilmişdir. Dəniz neft yataqlarından da neft ilk dəfə Azərbaycanda çıxarılmışdır. Bu gün Azərbaycan nefti
müstəqil ölkəmizin inkişafına xidmət göstərir. Biz neft strategiyasını elə həyata keçiririk ki, Azərbaycanın
maraqları tam şəkildə təmin olunsun. Azərbaycandan dünya bazarlarına çıxan üç neft və bir qaz kəməri çəkilib
və onlar fəaliyyət göstərir. Biz bu gün Prezident Adamkusla enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında çox geniş
fikir mübadiləsi aparmışıq. Əminəm ki, gələn ay Vilnüsdə keçiriləcək energetika sammitinin də bu baxımdan
çox önəmli rolu olacaqdır. Azərbaycan neft-qaz hasilatını artıraraq, həm özünü enerji resursları ilə tam şəkildə
təmin edir, həm də Avropa və dünya üçün çox etibarlı tərəfdaşa çevrilibdir. Bu sahədə bizim siyasətimiz tam
açıqdır və bütün bu vaxta qədər gördüyümüz işlər öz səmərəsini veribdir. Elə bir layihə olmayıb ki, biz onu icra
etmək istəyək, amma buna nail ola bilməyək. Yəni bizim artıq çox gözəl təcrübəmiz var. Biz istəyirik ki, bu
sahədə səylərimizi birləşdirək və bundan sonra Litva ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq
münasibətləri yeni səviyyəyə qalxsın. Bunun üçün imkanlar var. Əminəm ki, Azərbaycanda neft-qaz hasilatı
artdıqca, biz Baltik dənizi bazarlarına da çıxacağıq. Mövcud infrastruktur və gələcək infrastruktur layihələrinin
həyata keçirilməsi bu imkanları yaradacaqdır.
Siyasi iradə var, siyasi niyyətlər var. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında keçən ilin sonunda enerji
sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır. Bu da münasibətlərin çox gözəl
çərçivəsidir. Bir sözlə, biz bu məsələyə çox ciddi yanaşırıq və əminəm ki, birgə səylərlə istəyimizə nail
olacağıq.
Bugünkü forumda Azərbaycandan qeyri-neft sektorunu təmsil edən iş adamları iştirak edirlər. Bu bizim
üçün çox vacibdir, çünki istəyirik ki, iqtisadiyyatımız neft-qaz amilindən asılı olmasın. Neft amilindən asılılıq
bizə imkan verməyəcək ki, iqtisadiyyatımız çoxsahəli şəkildə inkişaf etsin. Məhz buna görə, qeyri-neft
sektorunun inkişafı, investisiyaların təşviqi, xarici investorlar üçün çox gözəl mühitin yaradılması,
investisiyaların qorunması və şəffaflıq bizim üçün prioritet məsələlərdir. Biz görürük ki, Azərbaycanda qeyrineft iqtisadiyyatı ildən-ilə çox sürətlə artır. Son üç il yarım ərzində ölkəmizdə təxminən 600 min yeni iş yeri
yaranmışdır ki, onların da mütləq əksəriyyəti qeyri-neft sektorunda açılmışdır. Azərbaycanda yeni müəssisələr,
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dünya səviyyəli şirkətlər yaranır. Biz özəl sektoru dəstəkləyirik, hər il dövlət tərəfindən ona çox əlverişli və
güzəştli kreditlər verilir. Həm də Dövlət İnvestisiya Şirkətinin xətti ilə Azərbaycana yüz milyon dollar həcmində
investisiya qoyuluşu nəzərdə tutulubdur. Fürsətdən istifadə edib Litva iş adamlarını bu imkanları nəzərdən
keçirməyə dəvət edirəm. Çünki Dövlət İnvestisiya Şirkəti xarici investorlarla birlikdə, Azərbaycan üçün lazım
olan və iqtisadi cəhətdən səmərəli olan layihələr üzərində işləyəcəkdir.
Mən ümid edirəm ki, bugünkü biznes forumu və iş adamları arasında yaranan əlaqələr imkan verəcəkdir
ki, yaxın zamanlarda bizim aramızda ticarət dövriyyəsi də artsın. İndiki səviyyə, əlbəttə ki, bizi qane edə bilməz.
Hər iki ölkənin potensialı daha böyükdür. Biz, gərək sadəcə olaraq, mümkün olan imkanları birgə təhlil
edək, birgə fəaliyyət planı hazırlayaq. Orada əlbəttə ki, dövlət orqanları, müvafiq nazirliklər və əlbəttə ki, iş
adamları öz üzərinə düşən vəzifələri icra etməlidir, çünki bizim iqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatıdır. Bazar
münasibətləri yeganə uğurlu prinsipdir ki, ən inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatı bu prinsiplə idarə olunur.
Əziz dostlar, mən sizin gözəl ölkənizdə olmağımdan öz məmnunluğumu bir daha ifadə etmək istəyirəm.
Şübhə etmirəm ki, bu səfərin nəticələri, imzalanmış sənədlərin icrası bizim ölkələri daha da sıx birləşdirəcək, o
cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlıq çox yüksək zirvələrə qalxacaqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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VİLNÜSDƏ LİTVA PREZİDENTİ VALDAS ADAMKUSUN ADINDAN
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Vilnüs şəhəri,
13 sentyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanım Alma Adamkiene!
Xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident, məni ölkənizə rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirik.
Litva torpağında mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz səmimi qonaqpərvərliyə görə dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu, son bir il ərzində bizim dördüncü görüşümüzdür. Azərbaycana 2006-cı ildə rəsmi səfərinizdən sonra
2007-ci ildə Krakov enerji sammiti çərçivəsində və Bakıda GUAM ölkələri dövlət başçılarının sammiti zamanı
görüşmüşük. İndi isə mənim Litva Respublikasına ilk rəsmi səfərimdir.
Litva və Azərbaycan xalqları arasındakı əlaqələr sabit və genişdir. Ötən əsrin əvvəllərində Bakıda
yaşayan litvalılar Azərbaycanın ictimai həyatında fəal rol oynamışlar. Litva ədəbiyyatının klassiki,
Azərbaycanda dərc olunmuş əsərlərin müəllifi Vintsas Kreve-Mitskyaviçyus o dövrdə Bakı Universitetinin
professoru olmuş, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quruculuğu işlərində fəal çalışmış və Litvanın
Azərbaycandakı ilk konsulu işləmişdir. Həmin dövrdə xalqlarımız arasında ədəbi-mədəni əlaqələr də
genişlənmişdir. Azərbaycan xalqının məşhur qəhrəmanlıq dastanı “Kitabi- Dədə Qorqud”, dahi Azərbaycan şairi
Nizaminin və digər görkəmli simaların əsərləri Litva dilinə, görkəmli Litva ədiblərinin əsərləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilmişdir.
Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində milli azadlıq hərəkatının önündə getmiş Litva və Azərbaycan
xalqlarının həmrəyliyi, Bakı və Vilnüs faciələri xalqlarımızın azadlıq mübarizəsinin parlaq qəhrəmanlıq
səhifələrindəndir.
Xalqlarımızın yenidən müstəqillik əldə etməsi hər iki ölkə arasında tarixi əlaqələri keyfiyyətcə yeni
mərhələyə yüksəltmiş, müntəzəm diplomatik əlaqələr yaradılmış, səfirliklər təsis olunmuş, siyasi-iqtisadi,
mədəni və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair müqavilə və sazişlər imzalanmışdır.
Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlərin səviyyəsi
yüksəkdir. Ötən il Azərbaycana rəsmi səfəriniz, səfər zamanı apardığımız danışıqlar, imzalanmış sənədlər
əlaqələrimizin inkişafı üçün perspektivlər açmışdır.
Ölkələrimiz beynəlxalq terrorizmin, nüvə silahlarının yayılması və digər müasir çağırış və təhlükələrə
qarşı mübarizə sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq və regional təşkilatlar, o cümlədən Avropa
İttifaqının “Yeni qonşuluq siyasəti” proqramı və NATO-nun “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı” çərçivəsində
sıx əlaqələrimiz məmnunluq doğurur. GUAM-ın Bakı sammitində digər həmkarlarınızla birgə iştirakınız bu
təşkilata beynəlxalq dəstəyin təzahürüdür. Bu, Baltik dənizi, Qara dəniz və Xəzər dənizi regionu ölkələrinin
Avropaya inteqrasiyasına, eləcə də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi, enerji və digər
sahələrdə tərəfdaşlıqda mühüm rol oynayacaq və daha geniş məkanda əməkdaşlığımız üçün yeni üfüqlər
açacaqdır. Biz Litvanın Avropa İttifaqının enerji siyasətinə həsr olunmuş sammitinə ev sahibliyi etmək niyyətini
alqışlayırıq. Əminəm ki, sammitdə Krakovda aparılan səmərəli danışıqların davam etdirilməsi və qarşılıqlı
surətdə faydalı əməkdaşlığın yeni yollarının müəyyənləşdirilməsi prosesinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Mən Azərbaycanın, eləcə də regionun ən aktual problemlərindən biri olan Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqi normaları və prinsiplərinə uyğun şəkildə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həlli məsələsində Litvanın və cənab Prezident, şəxsən Sizin ədalətli və əsaslandırılmış
mövqeyinizi yüksək qiymətləndirirəm.
Cənab Prezident!
İcazə verin, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə bir daha öz
minnətdarlığımı bildirim və bu badəni Sizin sağlığınıza, xanımınız Alma Adamkienenin sağlığına, Litva
xalqının xoşbəxtliyi və rifahı şərəfinə qaldırım.
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PALANQADA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN
LİTVAYA RƏSMİ SƏFƏRİNİN YEKUNLARINA DAİR MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Palanqa şəhəri,
14 sentyabr 2007-ci il
Çox sağ olun, cənab Prezident!
Gözəl ölkənizə səfərim zamanı mənə və nümayəndə heyətimizə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə Sizə
dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Biz ikitərəfli münasibətlərə aid bir çox məsələləri əhatə etdik, siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə, o
cümlədən enerji sahəsində əməkdaşlığımızın gələcək perspektivlərini təfərrüatı ilə müzakirə etdik. Bu gün mən
Klaypeda limanına səfər etmək və ölkənin malik olduğu böyük infrastruktur avadanlığını görmək imkanına
malik oldum. Bu, yükdaşımaları sahəsində yeni perspektivlər açır. Bütün bu sahələrdə biz uğurla əməkdaşlıq
edə və ölkələrimizin qarşılıqlı fayda götürməsinə töhfə verə bilərik.
Siyasi münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir. Buna çox səbəblər var, o cümlədən rəsmi səfərlərin
mübadiləsi. Əminəm ki, mənim Litvaya səfərimdən sonra rəsmilərimiz, nazirlərimiz və parlament üzvlərimiz
daha çox səfərlər edəcəklər. Biz mədəniyyət işçilərindən ibarət nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi barədə
razılığa gəldik. Bütün bunlar bizim əməkdaşlığı daha da zənginləşdirəcək.
Əlbəttə ki, xalqlarımız mövcud olan qarşılıqlı irsimizi qorumalıdır. Bugünkü razılığımıza uyğun olaraq,
Litvanın tanınmış dövlət xadimi Kreve-Mitskyaviçyusun anadan olmasının 125-ci ildönümü münasibətilə Bakı
şəhərində vaxtilə onun yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulacaqdır. Bu, ölkələrimiz arasında səmimiliyə və tarixi
münasibətlərimizə dəlalət edən işarədir. Bu gün iki müstəqil ölkə - Litva və Azərbaycan uğurla inkişaf edir. Son
illər ərzində əldə etdiyiniz iqtisadi göstəricilərə və səfər etdiyim Vilnüs, Klaypeda, Palanqa kimi şəhərlərə nəzər
salsaq kifayətdir. Əminəm ki, ölkənin digər yerləri də həmin üç şəhər kimi gözəldir. Biz burada olduqca yüksək
inkişafı, mədəniyyəti gördük. Burada əsl Avropanı hiss etdik. Biz çox şadıq ki, ölkəniz öz köklərinə, Avropa
ailəsinə qayıdır. Siz Avratlantik strukturlarına tam inteqrasiya olmusunuz və Azərbaycan kimi ölkələrin atdığı
addımları dəstəkləyirsiniz. Biz Avropa İttifaqı və NATO ilə həyata keçirdiyimiz proqramlara verdiyiniz dəstəyi
çox yüksək qiymətləndiririk. Bu, bizim ölkə üçün və Xəzər-Qara-Baltik dənizləri regionunda ümumi
əməkdaşlıq üçün çox dəyərli və vacibdir. Bu əməkdaşlıq artıq görünür. Hesab edirəm ki, ikitərəfli
münasibətlərimiz həmin geniş beynəlxalq tərəfdaşlığa ciddi şəkildə töhfə verir.
Əfsuslar olsun ki, biz artıq yola düşməliyik. Lakin bildiyiniz kimi, biz bir aydan sonra yenidən ölkənizə
qayıdacağıq və Vilnüs enerji sammitində iştirak edəcəyik. Bu, çox vacib beynəlxalq tədbir olacaqdır. Gələcəkdə
bizim burada və Bakıda çox təmaslarımız olacaq və tərəfdaşlığımız uğurla davam etdiriləcəkdir.
Səmimiliyinizə, qonaqpərvərliyinizə görə bir daha minnətdaram və mən Sizə və bütün Litva xalqına
uğurlar və tərəqqi arzulayıram.
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BUXARESTDƏ HEYDƏR ƏLİYEV ADINA XİYABANIN
RƏSMİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
Buxarest şəhəri,
24 sentyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanım Besesku!
Əziz dostlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün Rumıniya-Azərbaycan münasibətlərinin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan xiyabanın açılışına toplaşmışıq. Bu münasibətlə mən
sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.
Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev öz həyatını doğma xalqına xidmətə həsr
etmişdir. Əsrlər boyu müstəqillik həsrətində olmuş Azərbaycan xalqı müstəqillik qazandıqdan sonra çox böyük
çətinliklərlə üzləşmişdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini
möhkəmləndirdi, onu əbədi, dönməz etdi və bu gün Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edən ölkədir.
Rumıniya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında da Heydər Əliyevin çox böyük rolu olmuşdur. O,
Rumıniyaya və rumın xalqına həmişə böyük hörmət və məhəbbətlə yanaşırdı. Hazırda bizim əlaqələrimiz daha
da sürətlə inkişaf edir və Rumıniya-Azərbaycan tərəfdaşlığı həm iki ölkənin inkişafına, həm də bölgədə gedən
müsbət proseslərə öz təsirini göstərməkdədir.
Mən bu gün hörmətli Prezident Beseskunun dəvətini qəbul edib yenidən Rumıniya torpağında
səfərdəyəm. Bu imkan bizə yeni üfüqlər açacaqdır. Biz bu gün cənab Prezidentlə ikitərəfli münasibətləri təhlil
etdik, gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə etdik və bir daha əmin olduq ki, xalqlarımız bir-birinə çox
yaxındır, ölkələrimiz çox sıx əməkdaşlıq edir və hər birimiz bu əməkdaşlığın inkişafı üçün bundan sonra da öz
səylərimizi göstərəcəyik.
Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkə olmuşdur. Müstəqillik dövründə biz həmişə
Rumıniyanın dəstəyini hiss etmişik, bu gün də bunu hiss edirik. Azərbaycanın Avratlantik strukturlarına
inteqrasiya meyllərini Rumıniya dövləti və şəxsən Prezident Besesku həmişə dəstəkləmişdir və bu dəstəyi biz
bu gün də hiss edirik. Regional əməkdaşlıq işlərində Rumıniya çox fəal rol oynayır və bu, bizi daha da
birləşdirir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində və postsovet məkanındakı başqa
oxşar münaqişələrin həlli məsələlərində Rumıniyanın birmənalı mövqeyi var. O da ondan ibarətdir ki,
beynəlxalq hüquq normalarına əməl edilməli ölkələrin ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır.
Amma bizi təkcə siyasi maraqlar, yaxud da ki, iqtisadi əməkdaşlıq layihələri birləşdirmir. Bizi eyni
zamanda, humanitar məsələlər birləşdirir. Xalqlarımızın görkəmli şəxsiyyətlərinə hörmətimiz, ehtiramımız
birləşdirir. Çox əlamətdar hadisədir ki, Rumıniya torpağında Böyük azərbaycanlı Heydər Əliyevin, Azərbaycan
torpağında isə Böyük rumın Corce Eneskunun abidələri ucaldılmışdır.
Mən Rumıniya-Azərbaycan münasibətlərinin perspektivlərinə çox böyük nikbinliklə baxıram. Biz son
iki il ərzində Prezident Besesku ilə beş dəfə görüşmüşük və bu görüşlər çox səmimi şəkildə keçir. Növbəti
planlarımız da var və mən şübhə etmirəm ki, bizim dövlətlərimiz qarşıda duran bütün vəzifələri çiyin-çiyinə
yerinə yetirəcək və əməkdaşlıq daha da möhkəmlənəcəkdir.
Mən bu parka üçüncü dəfədir gəlirəm və hər dəfə burada yeniliklər görürəm. Park daha da gözəlləşir,
daha da abadlaşır və bu, çox sevindirici haldır. Burada şəhərin, bu sektorun sakinləri üçün də çox gözəl şərait
yaradılıbdır. Bu parkın bərpasında və Heydər Əliyev xiyabanının yaradılmasında əməyi olan bütün insanlara öz
dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Xüsusilə Prezident Beseskuya və Buxarest şəhərinin ikinci
sektorunun merinə və bütün dost rumın xalqına bu münasibətə, bu hörmətə, ulu öndərin xatirəsinə verilən bu
qiymətə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm.
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BAKIDA AZƏRBAYCAN-XORVATİYA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN
SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
2 oktyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün Xorvatiyanın Prezidenti cənab Mesiçin Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir və deyə bilərəm ki,
səfərin yekunları çox uğurludur. Bu gün biz çox geniş fikir mübadiləsi apardıq. İkitərəfli münasibətlər geniş
təhlil edildi. Gələcək əməkdaşlığımızın perspektivləri müəyyən olundu. Bildiyiniz kimi, iki il bundan əvvəl mən
Xorvatiyaya rəsmi səfər etmişdim və o səfərdən sonra keçən dövr ərzində bizim aramızda həm siyasi, həm də
iqtisadi əlaqələr inkişaf etməkdədir. Bu gün həm ikitərəfli münasibətlər, regional vəziyyət geniş şəkildə
müzakirə olundu. Beynəlxalq məsələlərə diqqət yetirildi. Bildiyiniz kimi, sabah Xorvatiya-Azərbaycan biznes
forumu keçiriləcək və əminəm ki, forumun yekunları da uğurlu olacaq və bizim aramızda iqtisadi əməkdaşlıq
daha da sürətlə artacaqdır. Bunu deməyə böyük əsas var. İqtisadi potensial hər iki ölkədə artmaqdadır. İqtisadi
islahatlar uğurla davam etdirilir. Qarşılıqlı maraq doğuran iqtisadi məsələlər kifayət qədər çoxdur. Mən əminəm
ki, sabah keçiriləcək tədbirdə iqtisadi əməkdaşlığın yeni sahələri üzə çıxacaqdır. Biz bunda maraqlıyıq. Hesab
edirik ki, çox fəal siyasi dialoqun aparılması ilə bərabər, iqtisadi əlaqələr də inkişaf etməlidir. Əlbəttə ki,
forumda Xorvatiyanın potensialı Azərbaycan biznesmenləri üçün, Azərbaycanın potensialı Xorvatiya
biznesmenləri üçün təqdim olunacaqdır.
Bu gün imzalanmış sənədlər də ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Həm iqtisadi sazişlər, həm də ki, Birgə bəyannamə. Bəyannamədə bizim siyasi niyyətlərimiz ifadə
edilir. İkitərəfli münasibətlər, bizim beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığımız əks olunur. Xorvatiya və
Azərbaycan Avratlantik strukturlarına inteqrasiya siyasətini uğurla aparır. Eyni zamanda, bölgənin ən böyük
təhlükə mənbəyi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları da müştərək
bəyannamədə göstərilmiş və münaqişənin ölkələrin ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı çərçivəsində
həll olunması vurğulanmışdır. Hesab edirəm ki, bu, çox önəmli məsələdir, ikitərəfli münasibətlərimizin çox
vacib elementidir və əlbəttə ki, gələcək birgə fəaliyyətimizdə Bəyannamədə əks olunan bütün müddəaları həyata
keçirəcəyik.
Mən demək istəyirəm ki, ikitərəfli münasibətlərin çox gözəl perspektivləri var. Bizim ölkələrimiz yeni
müstəqil dövlətlərdir. Hər ikisi vaxtilə başqa ölkələrin tərkibində olmuşdur və sadəcə, 15 ildən bir az çox
müddət ərzində biz müstəqil ölkələr kimi yaşayırıq, inkişaf edirik. Artıq bütün dünya görür ki, müstəqil ölkələr
kimi biz böyük uğurlar əldə edə bilmişik. Bu müddət ərzində münasibətlərimiz inkişaf edibdir. Ancaq ən sürətli
inkişaf son bir neçə il ərzində olmuşdur və dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri bunun əyani sübutudur.
Aramızda imzalanmış sənədlər, aparılan danışıqlar və əməkdaşlığımızın gələcəyi deməyə əsas verir ki, iki ölkə
öz aralarında münasibətlərin inkişafında bundan sonra da əməli səylər göstərəcəkdir. Mən bir daha hörmətli
Prezident Mesiçi və nümayəndə heyətini Azərbaycanda salamlayıram və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki,
səfər çox uğurlu olacaq və bizim qonaqlarımız öz vətəninə ən xoş təəssüratlarla qayıdacaqlar.
Sağ olun.
***
Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Mənim sualım Xorvatiya Prezidentinədir. Cənab Prezident, ölkələrimiz arasında iqtisadi
əməkdaşlığın konkret hansı sahələrdə perspektivləri var?
STEPAN MESİÇ: Danışıqlar zamanı mən qeyd etdim ki, bizim üçün Azərbaycanla əməkdaşlıq çox
vacibdir. Söhbət ondan ibarətdir ki, bütün Avropada ən yüksək iqtisadi artıma malik olan ölkənizlə əməkdaşlıq
istənilən bir ölkə üçün, o cümlədən Xorvatiya üçün maraqlıdır. Azərbaycan bu gün böyük potensiala malikdir.
Eyni zamanda, Xorvatiyanın da elə potensialları var ki, bunlar Azərbaycan üçün maraqlı ola bilər. Biz
əməkdaşlığımızın konkret imkanları haqqında danışdıq. Əczaçılıq, tikinti, neft və qaz ehtiyatlarının işlənilməsi,
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gəmiqayırma sahələrinə toxunduq. Bir sözlə, maraq doğuran çox sahələr var və biz o sahələrdə əməkdaşlıq edə
bilərik. Prezident Əliyevin Xorvatiyaya səfərindən və mənim bu səfərimdən sonra əməkdaşlığı genişləndiririk.
Bizim siyasi iradəmiz real əməkdaşlıq formasını almalıdır.
- Mənim sualım Azərbaycan Prezidentinədir. Cənab Prezident, ölkələrimiz arasındakı fəal
siyasi dialoq Xəzər hövzəsi ilə bağlı əməkdaşlığa hansı töhfəni verəcək? Çox sağ olun.
İLHAM ƏLİYEV: Bu barədə biz bu gün Prezident Mesiçlə geniş fikir mübadiləsi apardıq. Hazırda
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Xəzər dənizinin rolu artmaqdadır və Xəzəryanı ölkə kimi
Azərbaycan bu sahədə öz töhfəsini verir. Bildiyiniz kimi, keçən ilin sonunda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. Bununla yanaşı,
Azərbaycan Avropa İttifaqının Yeni qonşuluq siyasətinə qoşulmuşdur. İndi biz öz neft-qaz resurslarımızı yeni
tikilmiş neft və qaz kəmərləri vasitəsilə dünya bazarlarına çatdırırıq, artıq Gürcüstan və Türkiyə bazarlarını
Azərbaycan qazı ilə təmin edirik. Bizim planlarımızda qaz hasilatını artırmaq və onu Avropanın başqa
ölkələrinə çatdırmaq durur. Bu baxımdan Mərkəzi Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığımız bizim üçün yeni imkanlar
açır. Eyni zamanda, Balkan yarımadasında yerləşən ölkələrlə bu sahədə əməkdaşlıq mümkündür və bu,
qarşılıqlı maraqlar əsasında qurulmalıdır. Azərbaycanın çox böyük və zəngin neft-qaz yataqları vardır.
Azərbaycan öz neft-qaz strategiyasını uğurla icra edir, qarşıda duran bütün vəzifələr həyatda öz əksini tapıbdır.
Üç neft kəməri, bir qaz kəməri Azərbaycan neftini və qazını müxtəlif yollarla dünya bazarlarına çatdırır.
Əminəm ki, gələcək əməkdaşlıq perspektivləri daha da geniş olacaqdır. İndi Xəzər dənizi və Qara dəniz
hövzələri arasında çox ciddi enerji dialoqu aparılır. Nəqliyyat infrastrukturu yeniləşir. Şübhəsiz ki, Adriatik
dənizi sahillərində yerləşən ölkələr də bu dialoqa fəal şəkildə qoşula bilər. Bizim buna marağımız var və bu
sahədə əməkdaşlığın praktik məqamları, əlbəttə ki, çox ciddi araşdırılmalıdır. Burada həm siyasi, həm də
iqtisadi məsələlər öyrənilməlidir.
Sağ olun.
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BAKIDA XORVATİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ STEPAN MESİÇİN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
2 oktyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Xanımlar və cənablar!
Cənab Prezident, ilk növbədə, Sizi və rəhbərlik etdiyiniz nümayəndə heyətini Azərbaycanda bir daha
səmimiyyətlə salamlayır və "Xoş gəlmisiniz!" deyirəm.
Xorvatiya və Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra bu, Xorvatiya Prezidentinin
Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. İnanıram ki, Sizin səfəriniz ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafında mühüm
rol oynayacaqdır.
Biz bu gün ikitərəfli münasibətlərimizin bir çox aspektlərini nəzərdən keçirdik. Ümid edirəm ki,
bundan sonra bizim münasibətlərimiz bütün sahələrdə daha sürətlə inkişaf edəcəkdir. İmzalanmış sənədlər, iki
ölkənin iş adamlarının keçirəcəkləri biznes forumu əməkdaşlığımızın inkişafına və genişlənməsinə öz töhfəsini
verəcəkdir.
Xorvatiya-Azərbaycan əlaqələrinin tarixi ötən əsrlərdən başlayır. XV-XVI əsrlərdə Azərbaycanın
Ağqoyunlular və Səfəvilər dövlətlərinin Xorvatiya ilə ticarət və diplomatik əlaqələr yaratması haqqında
məlumatlar vardır. 1878-ci ildə görkəmli Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazehin şeirləri xorvat dilinə tərcümə
olunmuşdur. Tanınmış xorvat şairləri İvan Kovaçiçin, Stanislav Novakın, Qustav Kirlesin və başqalarının
əsərləri müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan dilində nəşr edilmişdir.
Azərbaycan xalqının övladları İkinci Dünya müharibəsi illərində Xorvatiyada faşizmə qarşı
mübarizədə fəal iştirak etmişlər. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə Balkan yarımadasının, o
cümlədən Xorvatiyanın faşizmdən azad olunmasında əfsanəvi igidliklər göstərərək həlak olmuşdur.
Regional və beynəlxalq siyasətə dair bir çox məsələlərdə, Avropa İttifaqı və NATO ilə əməkdaşlıq,
beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə, yaşadığımız regionlarda sabitliyin, təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi
məsələlərində mövqelərimiz üst-üstə düşür.
Energetika, enerji resurslarının nəqli, turizm, ekologiya, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, kommunikasiya,
yol və infrastruktur obyektlərinin tikintisi, gəmiqayırma, kimya sənayesi və digər sahələrdə əməkdaşlığımızın
yaxşı perspektivləri var.
Azərbaycan eyni zamanda regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin, inkişafın və beynəlxalq əməkdaşlığın
dayağıdır. Lakin artıq iyirmi ilə yaxındır ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz
qalmışdır. Bu təcavüz və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmiş, ölkədə bir
milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdır. Dünya birliyi və beynəlxalq təşkilatlar münaqişənin
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli şəkildə
nizama salınmasını dəstəkləyir. Bununla bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının, ATƏT-in, Avropa Şurasının və
digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq qərar və qətnamələri var. Biz münaqişənin bu qərar və qətnamələrə
uyğun, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli şəkildə nizama salınmasını tələb edirik və heç şübhə
yoxdur ki, buna nail olacağıq.
Hörmətli cənab Prezident!
Xorvatiyanın son illərdə əldə etdiyi uğurlar, ölkənizin və xalqınızın rifahı və tərəqqisi naminə
göstərdiyiniz fəaliyyət bizdə məmnunluq doğurur. Bütün bunlar iqtisadi və sosial inkişafa, demokratik
prinsiplərin möhkəmlənməsinə kömək göstərir, Avropa standartlarına və dəyərlərinə sadiqliyinizi bir daha
təsdiq edir.
Azərbaycana rəsmi səfər etməyinizdən məmnun olduğumu bir daha ifadə edir, Sizə cansağlığı,
ölkənizə və xalqınıza daim inkişaf və uğurlar arzulayıram.
Bu badəni Sizin şərəfinizə, Xorvatiya ilə Azərbaycan arasında səmimi dostluq və faydalı əməkdaşlıq
əlaqələrinin inkişafının şərəfinə qaldırıram!
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BAKIDA AZƏRBAYCAN-XORVATİYA BİZNES FORUMUNDA
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
3 oktyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün Xorvatiya Prezidenti cənab Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfərinin ikinci günüdür və deyə
bilərəm ki, biz dünən çox geniş müzakirələr apardıq, ikitərəfli münasibətlərin bütün aspektlərini təhlil etdik.
Bizim aramızda güclü siyasi dialoq mövcuddur. İki il bundan əvvəl mən Xorvatiyaya rəsmi səfər etmişdim. O
vaxt mənimlə bərabər Azərbaycandan iş adamları da getmişdilər və ilkin biznes əlaqələri məhz onda
yaranmışdır. Son iki il ərzində müxtəlif sahələrdə əlaqələrimizdə canlanma müşahidə olunur. Amma mən hesab
edirəm ki, iqtisadi sahədə daha da böyük işlər görmək mümkündür.
Bizim aramızda siyasi cəhətdən heç bir fikir ayrılığı yoxdur, əksinə, biz dost ölkələrik və həm ikitərəfli
formatda, həm də beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyən ölkələrik. Bunun əsasında çox güclü iqtisadi
əlaqələrin yaranması mümkündür və biz bunu arzulayırıq.
Mən çox şadam ki, Prezident Mesiçlə bərabər Azərbaycana Xorvatiyadan iş adamlarından ibarət böyük
bir nümayəndə heyəti də gəlmişdir. Əminəm ki, burada onlar yerli həmkarları ilə müştərək iqtisadi işlərin
aparılması üçün zəruri tədbirlər görəcəklər. Mən ümid edirəm ki, bu forumdan sonra bizim aramızda çox güclü
iqtisadi əlaqələr yaranacaq və iş adamlarımız hər iki ölkənin artan iqtisadi potensialından istifadə edəcəklər.
Əfsuslar olsun, hələ ki, ölkələrimizdə bir-birimiz haqqında kifayət qədər məlumat yoxdur. Biz bu
yaxınlarda qərar qəbul etmişik ki, Xorvatiyada Azərbaycanın səfirliyi açılsın və əminəm ki, səfirlik işə
başlayandan sonra ölkələrimizin potensialı daha da dolğun şəkildə təqdim olunacaqdır. Azərbaycanda son illər
ərzində iqtisadi artım çox sürətlə gedir. Deyə bilərəm ki, iqtisadiyyatımız son üç il ərzində dünyada analoqu
olmayan sürətlə artır. Üç il ərzində ümumi daxili məhsulun artımı 96 faiz olmuşdur və bu proseslər davam edir.
İqtisadiyyatın həcminin artması ilə bərabər, sənaye istehsalı da artır, yeni iş yerləri açılır, böyük infrastruktur
layihələri həyata keçirilir.
Mən dünən Prezident Mesiçə bildirdim ki, gələn ilin büdcəsində təkcə dövlət xətti ilə, dövlət
investisiyalarının həcmi ən azı 3 milyard dollar təşkil edəcəkdir. Artıq Azərbaycanda yerli investisiyalar həcm
baxımından artıq xarici investisiyalardan daha böyükdür. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda həm xarici
investorlar üçün, həm də yerli şirkətlər üçün çox gözəl biznes mühiti var. İqtisadiyyatımız tam liberallaşıbdır.
Ölkəmizdə müşahidə olunan inkişaf hər sahədə özünü büruzə verir və Azərbaycanda artıq uzun illərdir ki, çox
gözəl investisiya mühiti yaradılmışdır. Məhz buna görə adambaşına düşən birbaşa xarici investisiyaların
həcminə görə Azərbaycan bölgədə lider ölkədir.
Biz artıq etibarlı tərəfdaş kimi özümüzü dünyanın ən böyük şirkətlərinə təqdim edə bilmişik.
Azərbaycanda xarici investisiyaların qorunması siyasəti gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. İmzalanan hər bir
saziş, hər bir müqavilə icra olunur, onlara heç bir dəyişiklik edilmir və ən böyük əhəmiyyət kəsb edən starteji
müqavilələr hətta parlamentin ratifikasiyasından keçərək, prezident tərəfindən qanun kimi imzalanır. Beləliklə,
xarici investorlarda tam zəmanət var ki, razılaşdırılmış şərtlərə heç kim heç vaxt müdaxilə etməyəcəkdir.
Biz hesab edirik ki, iqtisadi sahədəki əməkdaşlığımız bir neçə istiqamətdə gedə bilər. Birinci növbədə,
əlbəttə, biz çox şad olardıq ki, Xorvatiyadan Azərbaycana sərmayə qoyulsun. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, indi
bütün sahələrə sərmayə qoymaq üçün imkanlar yaxşıdır və Azərbaycana sərmayə qoymaq çox gəlirli bir işdir.
İkinci istiqamət ondan ibarət ola bilər ki, Xorvatiyanın tanınmış şirkətləri Azərbaycanda müxtəlif işlərdə
podratçı kimi iştirak edə bilərlər. Yenə də demək istəyirəm ki, gələn il Azərbaycanda çox böyük işlər
görüləcəkdir: böyük infrastruktur layihələri, yol tikintisi, kəmərlərin tikintisi, digər infrastruktur layihələri.
Xorvatiya şirkətləri bu layihələrdə fəal iştirak edə bilərlər. Eyni zamanda, Azərbaycanda müştərək müəssisələrin
yaradılması da mümkündür.
Biz Xorvatiyanın sənaye potensialının imkanlarından daha da səmərəli istifadə etməliyik. Azərbaycana
lazım olan mallar, o cümlədən, Xorvatiyadan da alına bilər. Biz bilirik ki, Xorvatiyada çox inkişaf etmiş
gəmiqayırma sənayesi var. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ərazisi ilə yükdaşımalar ildən-ilə artır və biz gələn il
Bakıda yeni Beynəlxalq dəniz limanının tikintisinə başlayacağıq, Azərbaycanın yeni tankerlərin və yük
gəmilərinin alınmasına böyük ehtiyacı var.
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Xorvatiyada əczaçılıq sənayesi çox inkişaf etmişdir. Biz hələ bunu Sovet İttifaqının vaxtından bilirik.
Bilirik ki, bu sahə son illər ərzində çox inkişaf edib və Azərbaycanda bunun üçün çox cəlbedici bazar var. Həm
ticarət aparmaq mümkündür, həm də müştərək istehsal da təşkil etmək olar. Başqa sahələr də var. Turizm
baxımından Xorvatiya çox gözəl ölkədir. Mən bunu bir daha iki il bundan əvvəl gördüm və Prezident Mesiçin
qonaqpərvərliyini hiss etdim. Biz həm Zaqrebdə görüşdük, ondan sonra Brioni adasında olduq və Xorvatiyanın
nadir turizm imkanlarını seyr etdik. Bu sahə də cəlbedici ola bilər - kənd təsərrüfatı, emal sənayesi. Yəni bir
sözlə, biz istənilən sahədə əməkdaşlığa hazırıq, bunun tərəfdarıyıq.
Bizim ölkələrimiz arasında çox böyük oxşarlıq var. Ölkələrimiz vaxtilə başqa dövlətlərin tərkibində
olmuşdur. Biz müstəqilliyimizi də təxminən eyni vaxtda qazandıq, bərpa etdik və müstəqillik dövründə siyasi və
iqtisadi islahatların aparılması nəticəsində çox böyük uğurlara nail olduq. İndi Xorvatiya NATO ilə üzvlük
haqqında danışıqların son mərhələsindədir. Avropa İttifaqı ilə də həmçinin. Azərbaycanın Avratlantik
strukturlarına inteqrasiya siyasəti də uğurla gedir. Yəni, həm iqtisadi, həm siyasi, həm də tarixi nöqteyinəzərdən bizi birləşdirən amillər çoxdur. Mən arzu edirəm ki, bu biznes forumunun nəticələri çox uğurlu olsun.
Bu forumdan sonra bizim iqtisadi əlaqələrimiz daha da möhkəmlənsin və hər iki tərəf bundan fayda, səmərə
götürsün.
Mən forum iştirakçılarını salamlayıram, forumun işinə uğurlar diləyirəm.
Sağ olun.
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VİLNÜSDƏ GUAM-ın ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
BU TƏŞKİLATIN 10 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ
GİRİŞ NİTQİ
Vilnüs şəhəri,
10 oktyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab prezidentlər,
Əziz dostlar,
İlk növbədə, mən GUAM ölkələrinin dövlət başçıları üçün Litvada görüşmək və təşkilatın on illiyini
qeyd etmək məqsədi ilə yaratdığı imkana görə Prezident Valdas Adamkusa minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Eyni zamanda, bütün qonaqlarımıza, GUAM-ı dəstəkləyənlərə, xüsusən də görüşdə ilk dəfə iştirak
edən Latviya Prezidentinə öz təşəkkürümü bildirirəm.
10 il bundan əvvəl GUAM yaradıldığı vaxt üzv ölkələr müstəqilliyin, demək olar ki, başlanğıc
mərhələsində idilər. Bu gün isə, 10 il ərzində ölkələrimiz arasında fəal tərəfdaşlıq və əməkdaşlıqdan sonra biz
aydın şəkildə deyə bilərik ki, GUAM öz aralarında ikitərəfli və çoxtərəfli səviyyədə güclü əməkdaşlıq edən
ölkələrdən ibarət mühüm beynəlxalq təşkilata çevrilmişdir. Bu təşkilat öz strukturlarını olduqca fəal şəkildə
inkişaf etdirir. Bu gün biz beynəlxalq təşkilat kimi fəaliyyət göstərmək məqsədi ilə bütün lazımi elementlərə
malikik. Avropa İttifaqı bizə böyük dəstək verir. Aİ-nin üzvü olan ölkələrin prezidentləri sammitimizdə tez-tez
iştirak edən qonaqlardır.
Bizim GUAM-Birləşmiş Ştatlar, GUAM-Yaponiya, GUAM-Polşa formatı kimi çox faydalı işbirliyimiz
var. Bütün bunlar təşkilatımıza verilən güclü dəstəkdir. Biz eyni fikirləri və dəyərləri bölüşürük. Bunlar
Avratlantik strukturlarına inteqrasiya, ölkələrimizdə demokratiyanın inkişaf etdirilməsi, iqtisadi inkişaf və
əməkdaşlıqdan ibarətdir. Əminəm ki, üzv ölkələrin davamlı birgə səyləri, dostlarımız və tərəfdaşlarımızın güclü
dəstəyi sayəsində qarşıya qoyduğumuz bütün məqsədlərə nail olacağıq.
Bu gün biz ikitərəfli ticarət, iqtisadi inkişaf, siyasi islahatlar və əməkdaşlıq, daşınma kimi məsələlər
üzərində çalışırıq. Bu məsələlərin hamısı beynəlxalq strukturların gündəliyində əsas yer tutur.
Qeyd etdiyim kimi, bizim ümumi məqsədlərimiz və ideyalarımız var. Amma əfsuslar olsun ki, bizim
ümumi problemlərimiz də mövcuddur. Üzv ölkələrin üçündə həll olunmamış münaqişələr var: Dağlıq Qarabağ,
Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestryanı bölgə. Bunlar ölkələrimizin xalqlarına qarşı aparılmış təcavüzkar
separatizm, etnik təmizləmə siyasətinin nəticəsidir.
Bu aspektdə səylərimizi birləşdirərək, biz beynəlxalq hüququn prinsipləri, ölkələrimizin ərazi bütövlüyü
prinsipi əsasında həmin münaqişələri dinc yolla həll etməyə ümid edirik.
Ümid edirik ki, geniş beynəlxalq dəstək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və tərəfdaşlarımız qeyd etdiyim
prinsiplər əsasında münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə töhfə verəcəkdir. Həmin münaqişələrin eyni səbəbləri və
nəticələri var: separatizm, etnik təmizləmə, milyonlarla qaçqın və ərazi bütövlüyünün pozulması.
Lakin əminəm ki, tərəfdaşlığımızı artırmaqla və iqtisadiyyatlarımızı gücləndirməklə, eləcə də
Avratlantik strukturlarına çox fəal şəkildə inteqrasiya etməklə ölkələrimiz həmin çətin münaqişələrin həllinə
nail olacaq, o cümlədən siyasi və iqtisadi inkişafımızı uğurla davam etdirə biləcəkdir.
Mən üzv ölkələrin bütün xalqlarını təşkilatın 10 illiyi münasibətilə bir daha təbrik etmək istəyirəm və
məmnunluq hissi ilə qeyd edirəm ki, ötən 10 il ərzində GUAM inkişaf etdi və beynəlxalq səviyyədə tanınan
təşkilata çevrilə bildi. Bu gün həmin təşkilat "Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat" adlanır,
məqsədlərimiz və planlarımızı aydın şəkildə nümayiş etdirir.
Mən sizi bir daha təbrik edir, GUAM-ı dəstəkləyənlərə və bu gün keçirilən sammitin ev sahibinə
minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gün çox nadir bir hadisə baş verir: mən Prezident Adamkusu Litvada qəbul
edirəm. Bəlkə də, bu, analoqu olmayan diplomatik hadisədir, lakin, eyni zamanda, görüşümüzün nə qədər yaxın
olduğunu aydın şəkildə göstərir və ölkələrimiz arasında dostluq ilə tərəfdaşlığın hər hansı formallığının və
hüdudlarının olmadığını nümayiş etdirir.
Ümidvaram ki, bu tərəfdaşlıq davam edəcəkdir.
***
Sammitdə Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili, Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenko, Litva
Prezidenti Valdas Adamkus, Moldovanın Litvadakı müvəqqəti işlər vəkili İon Siorni də çıxış etdilər.
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Prezident Viktor Yuşşenko GUAM-ın başqa dövlətlərlə əməkdaşlığından bəhs edərək bildirdi ki,
Ukrayna Baltikyanı ölkələrə elektrik enerjisi satmaq niyyətindədir. O, öz ölkəsinin GUAM məkanında
münaqişələrin həllinə görə məsuliyyət hiss etdiyini vurğulayaraq, bu istiqamətdə görülən tədbirlər barədə
məlumat verdi.
Litva Prezidenti Valdas Adamkus Avratlantik inteqrasiyası məsələsində GUAM ölkələri arasında
əməkdaşlığın səviyyəsini yüksək qiymətləndirdi. Litva dövlətinin başçısı onu da vurğuladı ki, son vaxtlar Vilnüs
müasir dövrün qlobal problemlərinə, o cümlədən enerji təhlükəsizliyi məsələsinə həsr edilmiş irimiqyaslı
beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi yerə çevrilmişdir.
Zirvə toplantısının yekunlarına dair Bəyanat imzalandı.
YEKUN NİTQİ
- İlk növbədə, mən səylərimizin daha da möhkəmləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq təşkilatlarla və
GUAM-a güclü dəstək verən ölkələrlə əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından vacib olan maraqlı ideya və
bəyanatlara görə bütün natiqlərə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Bu gün çıxış edən bir sıra tərəflərin artıq qeyd etdiyi kimi, GUAM 10 il ərzində ciddi beynəlxalq
təşkilata çevrilmişdir. Beynəlxalq təşkilat beynəlxalq münasibətlər, əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik kimi
sahələrə müəyyən töhfə verəcək bir qurumdur. Eyni zamanda, bu təşkilat beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
tanınır. GUAM çərçivəsində biz həmin məqsədlərə nail olduq. Biz beynəlxalq ictimaiyyət və tərəfdaşlarımız
tərəfindən tanınırıq.
Eyni zamanda, təşkilatımız regional əməkdaşlığa böyük töhfə verir. Bu gün burada qeyd edildi ki,
Xəzər–Qara dəniz–Baltik dənizi regionu, xüsusən də, GUAM-ın fəaliyyəti sayəsində bir-birinə daha da
yaxınlaşır. Prezident Adamkus ən ilk vaxtlardan işimizə böyük dəstək vermişdir. Baltikyanı digər ölkənin
başçısı, Latviya Prezidenti, Avropa İttifaqına üzv olan Rumıniyanın Prezidenti Besesku, Polşanın Prezidenti
Kaçinski isə Bakıda iyunda keçirilmiş zirvə görüşünün qonaqları idilər. Bakı sammiti və Bəyannaməsi
əməkdaşlığımız üçün yeni perspektivlər açan, irəliyə doğru atılan çox mühüm addım oldu.
Biz təşkilatımız daxilində tərəfdaş və dost kimi işləyirik. Ölkələrimiz arasında çox yaxşı ikitərəfli
münasibətlər var. Artıq qeyd etdiyim kimi, bu gün ən vacibi isə ondan ibarətdir ki, məqsədlərimiz, ideyalarımız
və gələcək üçün baxışlarımız üst-üstə düşür.
Biz artıq enerji təchizatının şaxələndirilməsi prosesinə töhfə veririk. Hasilatçı və istehlakçılar üçün
təchizatın şaxələndirilməsi çox vacibdir. Təşkilatımızda hasilatçı və istehlakçılar var və biz vahid heyət kimi
işləyirik. Belə hallar dünyada heç də həmişə olmur.
Başqa sözlə desək, artıq təşkilatımız təhlükəsizlik, sabitlik, əməkdaşlıq, ticarət münasibətləri, enerji
tərəfdaşlığı, daşınma sahələrində mühüm rol oynaya bilər. Biz enerji dəhlizini açmışıq, indi isə, Xəzər dənizi
regionundan Qara dəniz və Baltik dənizi regionuna doğru daşıma dəhlizini açmaqdayıq.
Bu baxımdan, hesab edirəm və əminəm, siz də bu fikirlə razısınız ki, GUAM-ın çox parlaq gələcəyi var.
Əminəm ki, Avropa İttifaqı ilə yanaşı, digər tərəfdaşlarımız ilə də əməkdaşlığımız daha da artacaqdır. Prezident
Adamkusun qeyd etdiyi kimi, Avropa İttifaqı GUAM ilə daha fəal tərəfdaşlıq etməyi nəzərdən keçirir və bu,
bizə əlavə güc verir.
Mən ev sahibi olan Litva tərəfinə və bütün iştirakçılara bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bizə etimad göstərən, təşkilatımızın gələcəyinə inanan tərəflərin hamısına təşəkkür edirəm. Əminəm ki, bu
tərəfdaşlıq genişlənəcəkdir. Bu gün bizim təşkilatımızın daxilində güclü təşkilati quruluş var. Bizim
tərəfdaşlarımız və güclü dəstək verənlərimiz, o cümlədən gələcək işlərimiz barədə aydın baxışlarımız var.
Zirvə görüşünün bütün iştirakçılarına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və sizin ölkələrinizə,
xalqlarınıza uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, gələcək tərəfdaşlığımız bugünkü kimi uğurlu olacaqdır.
Nəhayət, sonda mən GUAM-ın Vilnüs zirvə görüşünün Birgə Bəyanatının qəbul olunmasını təklif
edirəm. Bəyanatın layihəsi sizin qarşınızdadır. Əgər hər hansı şərhləriniz və ya qeydiniz varsa, onları bildirə
bilərsiniz. Onun mətni əvvəlcədən razılaşdırılıb və zənnimcə, tam aydındır. Belə olan halda, icazənizlə, mən bu
bəyanatı qəbul olunmuş kimi hesab edirəm.
Çox sağ olun.
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VİLNÜSDƏ ENERGETİKA SAHƏSİNDƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİNƏ HƏSR EDİLMİŞ
"MƏSUL TƏRƏFDAŞLAR ÜÇÜN MƏSUL ENERGETİKA"
MÖVZUSUNDA KONFRANSDA
BƏYANAT
Vilnüs şəhəri,
10 oktyabr 2007-ci il
- Cənab Prezident, ilk növbədə, Vilnüsdə enerji konfransını təşkil etdiyinizə görə, Sizə minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Tədbir çox uğurlu oldu. Bu, cari ilin may ayında Krakovda ölkələrimiz arasında başlanmış
çox fəal əməkdaşlığın davamı oldu. Ötən vaxt ərzində nazirlərimiz, müvafiq struktur və şirkətlərimiz
əməkdaşlıq prosesinin sürətləndirilməsi məqsədi ilə bir-birilə çox fəal işləmişlər.
Bu gün keçirilmiş konfrans zamanı biz gələcək addımlarımızı, əməkdaşlığımızı müzakirə etdik və
gələcək üçün qarşıya qoyduğumuz bütün vəzifələrin öhdəsindən gəlmək barədə yekdil fikirdə olduq.
Mən əlavə etmək istəyirəm ki, bu gün gələcək regional inkişafın olduqca mühüm başlanğıcıdır. Xəzər–
Qara dəniz–Baltik dənizi regionu əməkdaşlığın olduqca vacib mərhələsinə qədəm qoyur. Üzərində işlədiyimiz
enerji dəhlizi və bu gün imzaladığımız sənədlər əməkdaşlığımız üçün yeni perspektivlər açacaqdır.
Xəzər–Qara dəniz–Baltik dənizi regionunda səylərin səfərbər olunması ölkələrimiz və xalqlarımız
arasında daha çox proqnozlaşdırma, əməkdaşlıq, qarşılıqlı yardım və dostluqla, eləcə də iqtisadi rifah və
inkişafla nəticələnəcəkdir. Eyni zamanda, bu, daha sıx inteqrasiyamıza töhfə verəcəkdir.
Çox məmnunuq ki, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr, xüsusən də, Litva və Polşa bütün bu
layihələrdə fəal iştirak edir. Biz hazırkı inkişafı Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında geniş enerji
əməkdaşlığının elementi hesab edirik.
Ötən ilin noyabrında biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Enerji məsələləri üzrə strateji
tərəfdaşlığa dair memorandum imzalamışıq. Bu gün isə biz həmin fəaliyyətin praktik baxımdan həyata
keçirilməsini görürük.
Azərbaycan zəngin neft tarixi və ənənələri ilə tanınan ölkədir. Azərbaycan Xəzər dənizini xarici
sərmayədarlar üçün açıq elan etmişdir. Son on il ərzində biz Xəzər dənizindəki yataqlara on milyardlarla dollar
sərmayə cəlb etmişik. Azərbaycanda neft hasilatı artır, gələn il 55 milyon tondan çox olacaqdır.
Azərbaycan neftini üç istiqamətdə nəql edən boru kəmərlərimiz var, ikisi Qara dənizə, biri isə Aralıq
dənizinə çıxır. Azərbaycan qazının qonşu ölkələrə – Gürcüstan və Türkiyəyə, daha sonra isə Avropa bazarına
çıxışını təmin edən boru kəmərimiz var.
Başqa sözlə desək, Azərbaycan qarşısına qoyduğu bütün vəzifələri – böyük həcmdə neft və qaz hasil
etmək, əvvəllər ümumiyyətlə mövcud olmayan yeni daşınma yollarını açmaq, Xəzər dənizini neft kəmərləri
vasitəsilə Qara dəniz və Aralıq dənizi ilə birləşdirmək və Xəzərin enerji resurslarını Avropa bazarlarına
çıxarmaq vəzifələrini çox qısa müddət ərzində yerinə yetirdi. Hazırda bu, reallıqdır. İndi biz əməkdaşlığımızı
genişləndirəcək əlavə layihələr üzərində işləyirik. Odessa-Brodı-Plotsk-Qdansk layihəsinə bu gün çox güclü
siyasi dəstək verildi və bizim artıq həyata keçiriləcək praktik elementlərimiz var.
Əminəm ki, gələn il Ukraynada keçiriləcək növbəti görüşdə bizim yeni nailiyyətlərimiz olacaqdır.
Tərəfdaşlığımız artacaq, qarşılıqlı münasibətlər inkişaf edəcəkdir. İşbirliyimiz yalnız və yalnız sülhə,
təhlükəsizliyə, sabitliyə və xalqlarımızın, ölkələrimizin rifahına doğru aparır.
Mən bu gün qəbul olunmuş qərarları yüksək dəyərləndirirəm. Bu, cari ilin may ayında Krakovda
razılaşdırılmış məsələlərə bizim birmənalı sadiqliyimizi nümayiş etdirir. Ümidvaram ki, gələcəkdə bu
əməkdaşlıq uğurla davam edəcək və ölkələrimizin ümumi işlərdə daha geniş iştirakına zəmin yaradacaqdır.
Mən bu cür mühüm görüşü təşkil etdiyinə görə Prezident Adamkusa bir daha minnətdarlığımı
bildirirəm. Eyni zamanda, demək istəyirəm ki, bu gün biz GUAM-ın onilliyini qeyd etdik. Ola bilsin ki, bu
tədbirin burada, Vilnüsdə keçirilməsi həm də rəmzi xarakter daşıyır. Mən həm də bu layihə ilə bağlı
təşəbbüsünə və fəaliyyətinə görə Prezident Kaçinskiyə təşəkkür edirəm. Belə tarixi, mühüm nailiyyət
münasibətilə hamını təbrik edirəm.
Sağ olun.
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2007-ci İL 10 OKTYABR TARİXLİ VİLNÜS ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ KONFRANSI
PREZİDENTLƏRİN KOMMUNİKESİ
Vilnüs şəhəri,
10 oktyabr 2007-ci il
2007-ci il oktyabr ayının 10-da Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Litva Respublikası, Polşa
Respublikası və Ukraynanın prezidentləri, o cümlədən Qazaxıstan Prezidentinin Xüsusi nümayəndəsi
prezidentlərin 2007-ci il may ayının 11-də Krakov şəhərində enerji əməkdaşlığı iclası zamanı, yaradılmış
Hökumətlərarası işçi qrupunun fəaliyyətinin nəticələrinə yekun vurmaq məqsədi ilə Vilnüs enerji təhlükəsizliyi
konfransında görüşdülər.
Krakov görüşündə iştirakçılar dövlət və şirkətlərin Xəzər dənizi neftinin Avropa və dünya
bazarlarına çıxarılması məqsədi ilə dəhlizin yaradılmasına dair layihədə (Odessa-Brodı-Plotsk-Qdansk layihəsi)
iştirakını tənzimləyəcək hökumətlərarası sazişin hazırlanmasına başlayaraq, əməkdaşlığın gücləndirilməsi
barədə razılığa gəldilər. Prezidentlər həmçinin ümumi enerji layihələri hazırlayacaq konsorsiumun təsis
edilməsini dəstəklədilər. Bu konsorsium hər bir ölkənin müvafiq şirkətindən yaradılacaqdır.
Vilnüsdə prezidentlər Hökumətlərarası işçi qrupunun Qdansk və Tbilisidə keçirilən, habelə müvafiq
milli şirkətlərin nümayəndələrinin Yuzefov və Batumidə keçirdiyi iclasların nəticələrini alqışladılar.
Hökumətlərarası işçi qrupunun işi, habelə müvafiq milli şirkətlərin nümayəndələrinin iclasları Vilnüs enerji
təhlükəsizliyi konfransının birinci hissəsinin nəticələri üçün zəmin yaratdı.
Prezidentlər Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Litva Respublikası, Polşa Respublikası və
Ukraynanın müvafiq nazirlərinin xam neft və təbii qaz üçün yeni nəqliyyat dəhlizi yaratmaq məqsədi ilə enerji
sektorunda gələcək əməkdaşlığın əsası kimi sazişin imzalamasını alqışladılar.
İclasın iştirakçıları karbohidrogen ehtiyatlarının daşınması üçün dəhlizin hazırlanması məqsədi ilə
təsis ediləcək yeni konsorsiumun milli şirkətlərdən təşkil olunması zərurəti barədə mövqelərini bildirdilər. Yeni
konsorsiumun - Sarmatiyanın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Ukrayna və Polşa
Respublikasından keçməklə Xəzər dənizindən Avropa bazarlarına və beynəlxalq bazarlara gedən daşınma
sistemlərinin reallaşdırılmasının mümkünlüyünü təhlil etməkdir.
Prezidentlər ölkələr arasında enerji əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsinə dair iradələrini bir
daha təsdiq edirlər.
Prezidentlər Krakov forumunda iştirak edən ölkələrin növbəti iclasının gələn il Ukraynanın Kiyev
şəhərində keçirilməsi barədə razılığa gəldilər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri İlham Əliyev
Gürcüstanın Prezidenti zati-aliləri Mixail Saakaşvili
Litva Respublikasının Prezidenti zati-aliləri Valdas Adamkus
Polşa Respublikasının Prezidenti zati-aliləri Lex Kaçinski
Ukraynanın Prezidenti zati-aliləri Viktor Yuşşenko
Qazaxıstan Respublikasının energetika və mineral ehtiyatlar naziri cənab Sauat Mınbayev.
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"VİLNÜS ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ KONFRANSI 2007:
MƏSUL TƏRƏFDAŞLAR ÜÇÜN MƏSUL ENERGETİKA"
MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANSDA
ÇIXIŞ
Vilnüs şəhəri,
11 oktyabr 2007-ci il
Sağ olun, cənab sədr!
Hörmətli dövlət başçıları,
Hörmətli nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri.
İlk növbədə, mən bu cür vacib beynəlxalq tədbiri ölkəsində keçirdiyinə görə və konfransımızı yüksək
səviyyədə təşkil etdiyinə görə Prezident Adamkusa minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu konfrans hamımız – istehlakçı və hasilatçılar, o cümlədən gələcəyini Avropaya inteqrasiyada görən
tərəflər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan öz enerji strategiyasının həyata keçirilməsinə enerji
təhlükəsizliyi məsələlərinin Avropa bazarı üçün bu dərəcədə vacib olmasından bir çox illər əvvəl başlamışdır.
1994-cü ildə biz əsas neft şirkətlərini Xəzərin Azərbaycan sektoruna gəlməyə və sərmayə qoymağa dəvət etdik.
Bunu etməklə, biz Xəzər dənizini və onun resurslarını beynəlxalq əməkdaşlıq üçün açdıq və bütün
vəzifələrimizi yerinə yetirdik.
Hazırda neft və qaz hasilatını artırırıq və karbohidrogen ehtiyatlarımızı müxtəlif bazarlara çıxarmaq
məqsədi ilə bir neçə boru kəmərlərini çəkmişik. Nisbətən qısa müddət ərzində Azərbaycanda neft hasilatının
gündəlik həcmi təqribən 1 milyon barrelə çatmışdır və gələn illərdə onun səviyyəsi artırıla bilər. Biz dörd boru
kəmərini çəkmişik. Üç neft kəməri Azərbaycan neftini Qara dəniz və Aralıq dənizi sahillərinə nəql edir. Qaz
kəməri isə Azərbaycan qazını qonşu ölkələrin və Avropanın bazarlarına çıxarmağa imkan verir. Ölkəmizdə
olduqca əlverişli biznes mühitini yaratmaq, çoxmilyardlı transmilli layihələrin həyata keçirilməsində bizə
yardım etmək üçün beynəlxalq maliyyə təsisatlarını dəvət etmək məqsədi ilə on milyardlarla dollar birbaşa
xarici sərmayə cəlb etmişik.
Bir daha qeyd etmək istəyirəm, enerji siyasətimizi və layihələrin həyata keçirilməsini başlayanda, həmin
vaxt Avropa İttifaqının bazarı bizim üçün uzaq olan məsələ idi. Biz diqqəti əsasən qonşu bazarlara, qonşu
ölkələrə yönəldirdik. Lakin əsas enerji layihəmiz reallığa çevrildiyi bir vaxtda gördük ki, Avropaya, Avropa
İttifaqına alternativ təchizat lazımdır.
Hasilatçı ölkə kimi, biz artıq həmin məqsədə nail olmuşuq. Bizim enerji resurslarımızın şaxələndirilmiş
nəqletmə yolları var. Qeyd etdiyim kimi, bu, müxtəlif istiqamətdə dörd boru kəməri ilə həyata keçirilir.
İstehlakçıların təchizat yollarının şaxələndirilməsinə duyduğu ehtiyacı da aydın şəkildə başa düşürük, çünki belə
olarsa, enerji təhlükəsizliyi artır və bazarda daha ədalətli qiymətlər təmin edilir.
Bu baxımdan, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrlə ikitərəfli səviyyədə əməkdaşlığı və ümumilikdə,
Avropa İttifaqı ilə işbirliyimizi yüksək qiymətləndiririk. Ötən il biz Avropa İttifaqı ilə Enerji məsələləri üzrə
strateji tərəfdaşlığa dair memorandum imzalamışıq. Hesab edirəm ki, bu sənəd bütün gələcək birgə işləri əhatə
edəcəkdir.
Azərbaycan nəhəng neft və qaz ehtiyatlarına malikdir. Hazırda təsdiq edilmiş neft ehtiyatlarımız, ən azı,
15 milyard barrel səviyyəsindədir. Bu yaxınlarda Azərbaycan həm də qaz ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Biz
artıq Gürcüstan və Türkiyə bazarlarına qaz ixrac edirik. Hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda, Azərbaycan qazı
Avropa İttifaqının bazarına da çıxarılacaqdır.
Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları, ən azı, 2 trilyon kubmetrə bərabərdir və bu, bizim daxili
tələbatımız üçün azı 150 ilə kifayətdir. Hasilat apardığımız yataqlardan danışdığımı nəzərə alaraq bildirirəm ki,
bizim bir çox digər neft və qaz yataqlarımız da var və əminəm ki, gələcəkdə onlar da işləniləcəkdir. Bunlar
nəhəng ehtiyatlardır.
Hazırda Azərbaycan Avropa İttifaqının “Yeni qonşuluq siyasəti”ndə iştirak edən ölkədir. Biz Avropaya
inteqrasiyanı xarici siyasətimizin prioriteti hesab edirik. Bundan əlavə, qeyd etdiyim kimi, bizim çox yaxşı
enerji əməkdaşlıq çərçivəmiz var. Ehtiyatlarımız və boru kəmərlərimiz mövcuddur. Digər tərəfdən isə,
Avropada artan tələbatlar var. Bütün bu elementləri bir-birilə uyğunlaşdıraraq, biz olduqca güclü
tərəfdaşlığımızı qura bilərik.
Deyə bilərəm ki, bu gün enerji tərəfdaşlığımız sürətlə inkişaf edir. Biz Vilnüs enerji konfransını
keçirdik. Bu, 2007-ci ilin may ayında Krakovda keçirilmiş sammitin davamı idi. Alternativ enerji təchizatı
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yollarını təmin etmək məqsədi ilə mühüm sazişlər imzalamışıq. Odessa-Brodı-Plotsk-Qdansk boru kəməri
mühüm enerji layihəsi kimi bizim üçün vacibdir. Bu layihə Azərbaycana öz neftini nəinki Qara dəniz və Aralıq
dənizinə, həm də Baltik dənizi bazarına çıxarmaq imkanını verəcəkdir. Bu layihə, eyni zamanda, regional
tərəfdaşlıq işinə də töhfə verir. Xəzər–Qara dəniz–Baltik dənizi regionundakı tərəfdaşlığı biz gələcək
əməkdaşlığın, ölkəmizin Avropa strukturlarına fəal inteqrasiyasının, Azərbaycan xalqının inkişaf və rifahının
çox mühüm aləti kimi dəyərləndiririk.
Neftimizi, yəni “qara qızılı” insan kapitalına çevirə bildik. Siyasi və iqtisadi islahatlar sahəsində fəal
siyasət və enerji siyasəti nəticəsində biz son üç il ərzində iqtisadi artımı 96 faiz səviyyəsinə qaldıra bildik.
Həmin dövr ərzində, əsasən, iqtisadi islahatlar siyasəti və enerji strategiyası sayəsində biz dünyada iqtisadiyyatı
ən sürətlə inkişaf edən ölkə olmuşuq.
Bu gün biz müxtəlif yeni variantları nəzərdən keçiririk. Qeyd etdiyim kimi, bu yaxınlarda Azərbaycan
mühüm qaz hasilatçısına və ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Biz qonşularımız – Gürcüstan və Türkiyə, eləcə də
Yunanıstan və digər ölkələr ilə danışıqlar aparırıq. "Nabukko" layihəsində iştirak etmək imkanlarını lazımınca
nəzərdən keçiririk. Həmin layihə Azərbaycana öz enerji resurslarından daha geniş istifadə imkanı yaradacaq və
Avropaya alternativ enerji təchizatını təmin edəcək. Yeri gəlmişkən, bildirmək istəyirəm ki, Xəzər regionu
Avropa İttifaqı üçün yeganə yeni alternativ potensial qaz təchizatçısıdır, çünki bütün digər təchizat mənbələri
artıq istifadə olunur. Düzdür, Avropaya ənənəvi təchizat yolları ilə nəql olunan enerji daşıyıcılarının hasilat
həcmi artmaqdadır, lakin yeni alternativ variant yalnız Xəzər regionu sayılır.
Biz bu yolu yaradırıq. Bu, yeni enerji dəhlizidir. Gələcəkdə olduqca uğurlu əməkdaşlığa nail olmaq
üçün biz Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələndirmə işi aparmalıyıq.
Çox məmnunam ki, Prezident Adamkus, Prezident Kaçinski və cənab Barrozu öz çıxışlarında Avropa
üçün vahid enerji siyasətinin vacibliyini vurğuladılar. Bu, nəinki Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlər, həm də
hasilatçılar üçün əhəmiyyətlidir. Hasilatçılar həmçinin gələcəyi və bazarları görməlidirlər. Qaz bazarı neft
bazarından tamamilə fərqlidir. O, müxtəlif bazarlarla bağlıdır. Ona görə enerji proqramımızı, qaz hasilatını
artırmaq məqsədi ilə böyük sərmayələr proqramını planlaşdırmaq üçün biz Avropa İttifaqının tələbatlarını və
onun hasilatımıza necə təsir göstərəcəyini bilməliyik.
Bu gün ilk addım kimi Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Enerji məsələləri üzrə strateji
tərəfdaşlığa dair memorandum vacib başlanğıcdır. Lakin hesab edirəm ki, biz bu prosesi uğurla və ardıcıl
şəkildə davam etdirməliyik və müəyyən mərhələlərdə daha vacib uzunmüddətli sazişlərə qoşula bilərik. Belə
olan halda, istehlakçılar da, hasilatçılar da - hər ikisi məmnun qalacaqdır.
Biz qəti şəkildə inanırıq ki, yalnız və yalnız istehlakçı və hasilatçıların ümumi maraqları fayda gətirə
bilər. Enerji daşıyıcıları - neft və qaz toqquşma və ya hər hansı digər məsələ yox, əməkdaşlıq və dostluğun
vasitələri olmalıdır. Bizim timsalımızda Azərbaycan Avropa İttifaqının dostudur. Ölkəmiz özünün Avropaya
inteqrasiya siyasətinə sadiqdir. Artıq mövcud infrastruktura və böyük neft-qaz yataqlarına malikdir. Ölkəmiz
açıq ürəklə yaxından işləməyə hazırdır.
Mən bu təşəbbüsə görə Prezident Adamkusa və Prezident Kaçinskiyə bir daha minnətdaram. Bu gün
səhər buraya gəlmiş Prezident Beseskuya təşəkkür edirəm. O, özünün sıx iş cədvəlinə baxmayaraq, hər zaman
bizi dəstəkləyir. Prosesə verdikləri dəstəklərinə görə, bütün digər prezidentlərə və nümayəndə heyətlərinin
başçılarına minnətdaram və konfransın işinə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
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TEHRANDA XƏZƏRYANI DÖVLƏT BAŞÇILARININ İKİNCİ
ZİRVƏ TOPLANTISINDA
ÇIXIŞ
Tehran şəhəri,
16 oktyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident Mahmud Əhmədinejad!
Hörmətli dövlət başçıları!
Əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı Xəzəryanı dövlətlərin başçılarının zirvə görüşünün keçirilməsi münasibətilə ürəkdən
salamlayır və zirvə görüşünün işinə uğurlar arzulayıram.
Bizə göstərilən qonaqpərvərliyə və zirvə görüşünün yüksək səviyyədə təşkilinə görə İran İslam
Respublikasının Prezidenti cənab Mahmud Əhmədinejada minnətdarlığımı bildirirəm.
Xəzəryanı dövlətlərin başçılarının 2002-ci ildə Aşqabadda keçirilmiş ilk zirvə görüşü ölkələrimizin
həyatında mühüm hadisə olmuşdur. Bu görüş Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsinə dair bir
çox prinsipial məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparmağa imkan vermişdir.
Ötən müddət ərzində Xəzəryanı dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin müavinləri formatında ekspert
qrupları səmərəli iş aparmışlar. Xarici işlər nazirləri, dövlət başçıları səviyyəsində ikitərəfli əsasda bir çox
görüşlər keçirilmişdir. Hesab edirəm ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu kimi mühüm məsələnin müzakirəsi və
bu barədə qərar qəbul olunması üçün xeyli təcrübə toplanmış və yaxşı şərait yaranmışdır.
Ümidvaram ki, hazırda toplaşdığımız Tehran görüşü bu mühüm məsələ ilə bağlı qarşıda duran
məsələlərin həlli naminə bütün səy və imkanların birləşməsinə, mövqelərin daha da yaxınlaşmasına, ciddi
nəticələr əldə edilməsinə imkan verəcəkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşməsi yalnız region dövlətlərinin
inkişafı və çiçəklənməsi, dövlətlərarası münasibətlərin möhkəmlənməsi baxımından deyil, eyni zamanda onun
biomüxtəlifliyinin, flora və fauna zənginliyinin qorunub saxlanması, ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması
baxımından da çox vacibdir.
Xəzər dənizi yerləşdiyi mövqeyə görə bütövlükdə region üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Heç şübhə
yoxdur ki, regionun gələcək inkişafı baxımından Xəzərin statusunun müəyyənləşməsi istiqamətində anlaşma və
razılığın əldə edilməsi Xəzər regionunda qarşılıqlı etimadı, sülhü və təhlükəsizliyi daha da möhkəmləndirəcək,
daha sıx əməkdaşlığa zəmin yaradacaqdır.
Xəzərdə əməkdaşlığın ümumi prinsiplərinin formalaşması istiqamətində mühüm addımlar hələ ötən
əsrin ortalarından etibarən atılmışdır. Qarşılıqlı razılaşmaya uyğun olaraq, Xəzər dənizi orta xətt prinsipi
əsasında müttəfiq respublikalar arasında sektorlara bölünmüşdür. Xəzər dənizinin sektorlara bölünməklə istifadə
edilməsi sahilyanı ölkələr arasındakı müqavilə təcrübəsində istifadə olunmuşdur.
Ötən əsrin 40-cı illərindən başlayaraq, Xəzər dənizindəki bütün neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və
istismarı Azərbaycan neftçiləri tərəfindən həyata keçirilmişdir. Xəzər dənizində sənaye üsulu ilə neft və qaz
hasilatına Azərbaycan 1949-cu ildə başlamışdır.
Son illərdə Xəzəryanı dövlətlər Xəzər dənizində təşəkkül tapmış praktikanı davam etdirərək, müvafiq
ekoloji, iqtisadi, elmi-texniki tədbirlər həyata keçirirlər. Lakin Xəzər dənizinin nadir xarakterinin qorunub
saxlanması zərurəti daha səmərəli tədbirlər görülməsini tələb edir.
Biz Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məsələləri daim diqqət mərkəzində
saxlayırıq. Bu baxımdan Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan arasında dənizin dibinin bölünməsinə dair
imzalanmış sazişlərə böyük əhəmiyyət veririk. Bu sazişlər ümumi razılaşmaların əldə olunmasının təməlini
qoyaraq, Xəzərin hüquqi statusunun mühüm tərkib hissəsini təşkil edir.
Xəzərin əsrlərdən bəri dostluq və əməkdaşlıq dənizi olduğunu nəzərə alaraq, ondan yalnız dinc
məqsədlərlə istifadə olunmasını, hüquqi status çərçivəsində silahsızlaşdırma və təhlükəsizlik prinsiplərinin
müəyyən edilməsini, eyni zamanda, digər dənizlərə və dünya okeanına çıxışı olmayan sahilyanı ölkələrin
gəmilərinə ümumi razılaşmalar çərçivəsində azad tranzit imkanlarının saxlanmasını vacib hesab edirəm.
Azərbaycan Xəzər dənizinin bioloji ehtiyatlarının və ətraf mühitinin qorunmasının vacibliyini
vurğulayaraq, Xəzərin bioloji müxtəlifliyinin, təbii ehtiyatlarının istifadəsi və çoxaldılması məqsədi ilə ekoloji
problemlərin həllində də əməkdaşlığın genişləndirilməsinin tərəfdarıdır.
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Bu istiqamətdə "Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası"nın
imzalanmasını, qüvvəyə minməsini və Birinci Tərəflər konfransının cari ilin may ayında Bakı şəhərində
keçirilməsini alqışlayıram.
Azərbaycan "Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası"nın
Katibliyinin Bakıda yerləşməsinə hazır olduğunu bəyan edir.
Azərbaycan etibarlı qonşu və tərəfdaşdır. Biz bunu dəfələrlə nümayiş etdirmişik. Qonşu ölkələrlə
dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin daim inkişafı və genişlənməsi bizim xarici siyasət xəttimizin əsas
istiqamətlərindən biridir.
İnanıram ki, Tehran zirvə görüşü və burada qəbul edəcəyimiz Bəyannamə Xəzəryanı dövlətlərin
əməkdaşlığını bütün sahələrdə daha da inkişaf etdirmək, regionumuzda sabitliyi və sülhü təmin etmək işində
mühüm dönüş mərhələsi olacaqdır və Xəzər sülh, dostluq və əməkdaşlıq dənizinə çevriləcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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BAKIDA AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
6 noyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Türkiyə Cümhuriyyətinin Cümhurbaşqanı, əziz qardaşım Abdullah Gülü Azərbaycanda bir daha
ürəkdən salamlayıram, "Azərbaycana xoş gəlmisiniz!" deyirəm!
Biz bu gün çox geniş fikir mübadiləsi, çox geniş danışıqlar apardıq və bir daha gördük ki, Türkiyə və
Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri ən yüksək zirvədədir. Cənab Prezident, biz çox
məmnunuq və çox şadıq ki, Siz ilk rəsmi səfərinizi Azərbaycana edirsiniz. Bunun çox böyük mənası var. Bu bir
daha onu göstərir ki, bizim ölkələrimiz bir-birinə nə qədər bağlıdır. Bizim aramızda həm siyasi, həm iqtisadi,
həm də mədəni sahələrdə - bütün sahələrdə çox yüksək əməkdaşlıq səviyyəsi vardır. Biz ikitərəfli
münasibətlərin inkişafı, siyasi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün lazımi tədbirləri görürük. Bölgədə gedən
proseslərə vahid mövqedən yanaşırıq, bu da çox vacibdir. Çünki bizim bölgəmizdə baş verən hadisələr
ölkələrimiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bizim vahid mövqeyimiz ölkələrimizi gücləndirir və xarici
siyasətdə mövcud olan koordinasiya, əlbəttə ki, Türkiyə və Azərbaycan arasındakı əlaqələri də möhkəmləndirir.
İqtisadi sahədə böyük nəticələr vardır. Ancaq əminəm ki, gələcəkdə daha da böyük nəticələr əldə
olunacaqdır. Sabah keçiriləcək Türkiyə-Azərbaycan biznes forumunun bu işdə çox böyük rolu vardır. Mən
bilirəm ki, Sizinlə bərabər Azərbaycana çox böyük iş adamı heyəti gəlmişdir. Bu da bizi çox sevindirir. Çünki
bu, imkan verəcək ki, gələcək illərdə iş adamları arasında əməkdaşlığı daha da irəliyə aparaq və iqtisadi
layihələrin həyata keçirilməsi ölkələrimizə böyük fayda gətirəcəkdir.
Bizim aramızda energetika sahəsində çox gözəl əməkdaşlıq var və bunun çox gözəl nəticələri vardır.
Biz birlikdə tarixi layihələri həyata keçirmişik. Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi çox böyük nailiyyətdir
və Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirən amildir, ölkəmizin bundan sonra da uzun illər uğurlu
inkişafının təminatçısıdır. Bu işlərdə Türkiyə və Azərbaycan rəhbərliklərinin, hökumətlərinin birgə fəaliyyəti
bizə imkan verir ki, çox çətin anlarda qarşıda duran bütün vəzifələri şərəflə icra edək.
Mən əminəm ki, gələcək illərdə bizim əməkdaşlığımız ancaq və ancaq artacaqdır. Xalqlarımız arasında
olan qardaşlıq münasibətləri, dövlətlərimiz arasında əlaqələr və türk dünyasının iki böyük şəxsiyyətinin bizə
vəsiyyət etdiyi siyasət bunu deməyə əsas verir. Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk demişdir ki,
"Azərbaycanın kədəri bizim kədərimizdir, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir". Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir ki, "Türkiyə-Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir". Bu kəlamlar bizim
gələcək əməkdaşlığımızın çərçivələrini müəyyən edir. Mən şübhə etmirəm ki, ölkələrimiz bu bölgədə gedən
proseslərə gələcəkdə daha da böyük təsir göstərəcəkdir.
Azərbaycan son 16 il ərzində müstəqil ölkə kimi inkişaf etmişdir. Dünyada və bölgədə özünəməxsus
yerini tuta bilmişdir. Artıq Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələr və atılan addımlar bölgədə
sülhə, təhlükəsizliyə, əməkdaşlığın inkişafına öz mühüm töhfəsini verir. Türkiyə bizim ən böyük
müttəfiqimizdir, ən böyük dostumuzdur və Azərbaycan həmişə Türkiyə Cümhuriyyətinin dəstəyinə arxalanaraq,
öz dövlət müstəqilliyini möhkəmləndiribdir. Bu gün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi sarsılmazdır, əbədidir və
dönməzdir.
Biz xalqlarımızın və ölkələrimizin üzləşdiyi bütün məsələlərdə bir-birimizə dəstəyimizi davam etdiririk.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyənin rolu çox müsbətdir. Həmişə
Azərbaycanın haqlı mövqeyini, ədalətli mövqeyini dəstəkləmişdir və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan
torpaqlarından çıxarılması üçün öz səylərini göstərmişdir. Biz bu gün də bu dəstəyi hiss edirik və bu, bizə əlavə
güc verir. Eyni zamanda, Azərbaycan da bütün dövrlərdə Türkiyənin haqq işini dəstəkləmişdir. Biz erməni
lobbisinin və Ermənistanın Türkiyəyə qarşı əsassız ittihamlarını qətiyyətlə pisləyirik.
Bu yaxınlarda Amerika Konqresinin Xarici əlaqələr komitəsində keçirilən müzakirələrə və qəbul
edilmiş ədalətsiz qərara biz öz etirazımızı bildirmişik və bu gün də bunu bildiririk. Hesab edirik ki, Türkiyəyə
qarşı əsassız ittihamlara son qoyulmalıdır. Bunların nə tarixi əsası, nə də siyasi əhəmiyyəti var. Bütün başqa
məsələlərdə, Kipr məsələsində, Şimali Kiprin təcridolunma vəziyyətindən çıxarılması işində Azərbaycan öz
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dəstəyini göstərmişdir və göstərəcəkdir. Bu məsələ ədalətli şəkildə həll olunmalıdır, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının təklifləri əsasında öz həllini tapmalıdır.
Biz Türkiyənin terrora qarşı mübarizəsini, PKK terrorçu təşkilatına qarşı bütün əməliyyatlarını
dəstəkləyirik və həmişə Türkiyənin yanında olacağıq. Bu, bizim mövqeyimizdir. Bu mövqe qardaşlıq duyğuları
əsasında formalaşıbdır. Bununla bərabər, indiki zəmanədə Türkiyə və Azərbaycan, iki qardaş müstəqil ölkə birbirini dəstəkləməklə həm də hər biri öz ölkəsini dəstəkləmiş olur. Bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin bərqərar
olunmasını təmin edir. Bizim işimiz haqq işidir və bütün işlərdə ədalətin tərəfdarıyıq, normal davranışın,
bölgədə sülhün tərəfdarıyıq. Biz sülhsevər siyasət aparırıq, ancaq eyni zamanda, bizə qarşı edilən bütün
hərəkətlərə öz cavabımızı verəcəyik.
Bu səfər çərçivəsində aparılan danışıqlar, imzalanan sənədlər və sabah davam etdiriləcək
məsləhətləşmələr, əlbəttə ki, ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxın edəcəkdir. Biz bunu arzulayırıq. Biz istəyirik
ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı bundan sonra da inkişaf etsin, xalqlarımız üçün yeni imkanlar
açsın. Həm iqtisadi sahədə, həm mədəni sahədə - bütün sahələrdə bizim aramızda olan əlaqələr güclənsin,
xalqlarımız bir-birinə daha da yaxın olsunlar.
Cənab Prezident, Sizi Azərbaycanda bir qardaş kimi, dost kimi salamlayırıq. Mən deyə bilərəm ki, bu
gün bütün Azərbaycan xalqının duyğularını ifadə edirəm və Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür edirəm.
***
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Hörmətli Prezident, Siz burada görüşlər keçirərkən bu gün
Avropa İttifaqının məruzəsi açıqlandı. Əslində, onda gözləmədiyimiz maddələr yoxdur.
Fəaliyyətin sürətləndirilməsi istənilir, hərbinin demokratiyaya təsirinə diqqət çəkilir və limanların
açılması mövzuları bir daha xatırladılır, müzakirələrin davam etdirilməsi ilə bağlı tövsiyədən də bəhs
olunur. Siz bu məruzəni neçə dəyərləndirirsiniz?
ABDULLAH GÜL: Məruzənin detallarının burada dəyərləndirilməsini istəmirəm. Onsuz da bunu
nazirlik açıqlayacaqdır. Birincisi, burada söyləmək istədiyim mövzu budur ki, Türkiyə müzakirə müddətinə çox
ciddi yer verir, bunu müvəffəqiyyətlə sona çatdırmaq əzmindədir. Bu müddət içində, təbii ki, Türkiyə bəzi
fəaliyyətlər göstərəcəkdir. Bunlar nədir desəniz, bildiyiniz kimi, bunlar siyasi meyarların yerinə yetirilməsidir.
Əslində, siyasi meyarları yerinə yetirdiyimiz üçün əsas müzakirələr başlanmışdır. Amma hələ görməyimiz lazım
olan bəzi işlərimiz vardır. Türkiyə onsuz da bunu bilir. Bilavasitə islahat müddəti Türkiyədə güclü bir şəkildə
davam edəcəkdir. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Bunlar türk xalqının mənafeyinə uyğun olduğu üçün
ediləcəkdir.
İkincisi, Avropa Birliyinin irəliyə sürdüyü şərtlərdir. Bununla əlaqədar çox əhatəli proqramlar
açıqlanmışdır, bir çox qanunlar, qərarlar nəşr edilir, yayılır. Bu mövzuda müvəffəqiyyətimiz göz qabağındadır.
Üçüncüsü, görülən işləri Avropa ictimaiyyətinə ən yaxşı şəkildə açıqlamaqdır. Bu müddət çox uzun bir
müddətdir. Görülən hər bir iş türk xalqının xeyrinə olduğu üçün görülür. Bunu xüsusilə vurğulayıram. Amma
bəzi mövzular var ki, onların bu müddətə aidiyyəti yoxdur. Həmin məruzədəki siz dediyiniz məsələlərin həll
olunması üçün Avropa Birliyi də üzərinə düşən işləri görməlidir, verdiyi sözləri yerinə yetirməsi vacibdir.
- Sualım hər iki prezidentədir. Cənab prezidentlər, bir çox hallarda dünyada xalqlarımız,
dövlətlərimiz əleyhinə yalan təbliğatın qarşısının alınmasında türk və Azərbaycan diasporlarının
fəaliyyətinin daha yaxından əlaqələndirilməsi üçün daha hansı işlərin görülməsi vacibdir?
ABDULLAH GÜL: Bu mövzuda, sadəcə, hökumətlərin üzərinə vəzifə düşmür. Türkiyəyə gələn
Azərbaycanın hörmətli mətbuat nümayəndələrinə verdiyim müsahibədə də onlara dedim. Bu məsələdə qeyrihökumət təşkilatlarının universitet müəllimlərinin, mədəniyyət, elm adamlarının üzərinə çox iş düşür. Bəzən
rəsmiyyətin anlatdığı çox faydalı olmaz. Amma qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət göstərmələri çox
inandırıcı və faydalı olur. Mətbuat nümayəndələrinin, ziyalıların, intellekt sahiblərinin, tarixçilərin fəaliyyəti
çox faydalı olur. Bu baxımdan hər kəs buna diqqət yetirməlidir. Sadəcə, öz insanlarımızı məlumatlandırmaq
kifayət etməz. Öz-özümüzə təbliğat aparmaqla məşğul olmamalıyıq. Bunları Avropa, Amerika, ərəb, bütün
dünya ictimaiyyətinə anlatmağımız lazımdır. Bunlar edilmədikcə, təəssüf ki, bizim mövqeyimiz zəif olur. Yəni
Brüsseldə, Strasburqda, Vaşinqtonda, Qahirədə, hər yerdə anlatmaq lazımdır. Bu işdə hər kəsin səfərbər olması
lazımdır.
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İLHAM ƏLİYEV: Biz bu sahəyə böyük diqqət göstəririk və bildiyiniz kimi, son müddət ərzində
Türkiyə və Azərbaycan diaspor təşkilatları öz fəaliyyətlərini birləşdirmişlər. Buna çox böyük ehtiyac var. Çünki
dünyada həm Türkiyədən, həm də Azərbaycandan olan kifayət qədər çox insanlar var. Bizim problemimiz
ondadır ki, dünyada güclü erməni lobbisi Türkiyə və Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərir. Erməni lobbisi,
demək olar ki, dünyanın bütün aparıcı ölkələrində mövcuddur. Onların çox böyük imkanları var. Onların təsiri
altında kifayət qədər çox siyasətçilər var, parlament üzvləri, nazirlər var. Bir çox hallarda Türkiyə və
Azərbaycana qarşı əsassız ittihamların təməlində məhz erməni lobbisi, onun maliyyə imkanları və onun
tərəfindən idarə olunan riyakar siyasətçilərin fəaliyyəti dayanır. Bu, reallıqdır, gerçəklikdir. Buna hazır
olmalıyıq və bu əsassız ittihamlara cavabımız bizim birgə fəaliyyətimiz, təbliğat işlərimiz və Türkiyə,
Azərbaycan həqiqətlərini dünya birliyinə çatdırmağımızdır. Biz bu sahəyə Azərbaycanda həm elmi tədqiqatlar
işində, həm də təbliğat işində çox böyük diqqət göstəririk. Erməni təbliğatından fərqli olaraq, bu sahədəki
fəaliyyətimiz uydurma faktlar əsasında deyil, reallıq əsasında qurulubdur. Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir.
Erməni təşkilatlarının, lobbisinin səyləri nəticəsində dünyanın bir neçə ölkəsinin parlamentlərində
Türkiyəyə qarşı əsassız qərarlar çıxarılıbdır. Bütün bu qərarlar tarixi faktların təhrifi üzərində qurulubdur. Bu,
böyük erməni yalanıdır ki, biz bununla üzləşmişik. Bizim üçün, əlbəttə ki, bu məsələdə dönüş yaratmaq,
həqiqəti çatdırmaq çox vacib məsələdir. Bəzi hallarda Türkiyə və Azərbaycan haqqında dünya mətbuatında
gedən yazılar tamamilə yanlış, yalan faktlar əsasında və qərəzli məlumatlardır. Bunun arxasında da bir çox
hallarda erməni diasporu, Ermənistan və bizə düşmənçilik edən dünya erməniliyi dayanıbdır. Biz buna hazır
olmalıyıq, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətini gücləndirməliyik. Azərbaycanda bu sahədə işlər görülür. Bilirəm
ki, Türkiyədə də işlər görülür. Həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm dövlət qurumları, həm də bütün vətənpərvər
insanlar bu məsələ ilə ciddi məşğul olmalıdırlar.
Biz bu yaxınlarda Bakıda Türkiyə-Azərbaycan diaspor təşkilatlarının qurultayını keçirməklə bir daha bu
səylərin birləşməsi üçün öz fəaliyyətimizi ortaya qoyduq. Bu səylər birləşdirilməlidir. Bütün ölkələrdə
diasporlar təşkilatlanmalıdır. Dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları onların fəaliyyətinə öz dəstəyini verməlidir.
Yenə də deyirəm, haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir. Sadəcə olaraq, biz birgə fəaliyyətimizlə, fəal işlərimizlə bu
həqiqəti dünya birliyinin nəzərinə çatdırmalıyıq.
- Hörmətli Prezident, bugünkü görüşünüzdə, xüsusən də hörmətli İlham Əliyevlə təkbətək
görüşünüzdə sərhəddən kənar əməliyyatlar və terrorla mübarizə gündəliyə gəldimi?
Hörmətli Baş nazirin Amerika səfərindən əvvəl Türkiyə sözün bitdiyi yerdə idi. Bəs indi
haradadır? Buşdan gələn mesajlar Türkiyəni məmnun etdimi?
ABDULLAH GÜL: Təbii ki, görüşümüzdə bu mövzuda danışdıq. Hörmətli Prezident terrorla bağlı
fikrini və Türkiyənin terrorla mübarizəsinə verdiyi dəstəyi ifadə etdi. Bundan başqa, son hadisələrlə əlaqədar
məndən daha çox məlumat öyrənmək istədilər. Bunları müzakirə etdik. Bu mövzu açıqdır. Türkiyədə bütün
qurumlar arasında birlik vardır və necə hərəkət ediləcəyi aydındır.
Hörmətli Baş nazir dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi ilə görüşündə Türkiyənin qərarını
onlara bildirmişdir. ABŞ-ın bir məsuliyyəti vardır. İraqı işğal edən bir ölkə olaraq, İraqdakı bütün terror
təşkilatları ilə mübarizə aparmaq məsuliyyəti vardır. İraqın bir bölgəsində terrorla mübarizə aparıb, başqa bir
bölgəsində terror təşkilatı ilə mübarizə etməsə, təzada düşər. Yəni bu, Türkiyəyə kömək etmək məqsədi ilə
deyil, öz məsuliyyətidir. Türkiyənin nə edəcəyi, necə davranacağı məlumdur və müəyyən edilmişdir. Hörmətli
Baş nazir də məhz belə hərəkət etmişdir.
- Mənim sualım hər iki Prezidentədir. Cənab Prezident Abdullah Gül, cənab Prezident İlham
Əliyev, siz hər ikiniz Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətində fəaliyyət
göstərmisiniz. Bu baxımdan beynəlxalq təşkilatlarda işlə bağlı böyük təcrübəniz var. Azərbaycan və
Türkiyə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edir. Bilmək istərdim, bu əməkdaşlığın
gələcəyini necə görürsünüz?
İLHAM ƏLİYEV: Biz, əlbəttə ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda çox güclü əməkdaşlıq edirik. Üzvü
olduğumuz bütün təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, İslam Konfransı
Təşkilatında, Avropa Şurasında, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında və başqa təşkilatlarda. Türkiyə və
Azərbaycanın iştirak etdiyi təşkilatlar kifayət qədər çoxdur. Onlarda əməkdaşlığımız, əlbəttə ki, təşkilatda bizim
rolumuzu artırır. Hər bir ölkə könüllü şəkildə bu və ya digər təşkilata üzv olur. O təşkilata üzv olmaqla, əlbəttə
ki, həm öz siyasi iradəsini ortaya qoyur, həm də burada müəyyən maraqlar da var.
Türkiyə və Azərbaycan, siz də qeyd etdiniz, Avropa Şurası kimi mühüm Avropa təşkilatının üzvüdür.
Bu üzvlük, əlbəttə ki, ölkələrimizdə islahatların daha da sürətlə getməsini təmin edir. Azərbaycan Avropa
Şurasına üzv olandan sonra ölkəmizdə siyasi islahatlar çox sürətlə getməyə başlamışdır. Azərbaycanda çoxlu
qanunlar qəbul edilmişdir. Qanunvericilik bazası Avropa qanunvericilik bazasına yaxınlaşmışdır, bəzi hallarda
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ona uyğunlaşmışdır. Bu, bizim Avropa strukturlarına inteqrasiya siyasətimizin əlamətidir. Biz çalışırıq ki, bu
təşkilatda daha da fəal rol oynayaq. Eyni zamanda, öz mövqelərimizi müdafiə edək. Bəzi hallarda bizi tənqid
edənlər o tənqidi yanlış faktlar əsasında ortaya qoyurlar. Bu da var və öz maraqlarımızı müdafiə etməliyik. Biz
üzv olduğumuz təşkilatlarda, təbii ki, bundan sonra da vahid mövqedən çıxış edəcəyik.
Mən xatırlayıram ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda, biz orada qruplararası ilk görüşümüzü
türk həmkarlarımızla keçirmişdik və Türkiyə, Azərbaycan nümayəndə heyətləri bizə aid olan bütün məsələlərdə
vahid mövqedən çıxış etmişdi, bir-birimizi dəstəkləmişdik. Bir-birimizin sənədlərinə qol qoymuşduq və
səsvermədə, çıxışlarda bir-birimizi dəstəkləmişdik. Bu, çox böyük əhəmiyyət daşıyan məsələdir.
Onu da deyə bilərəm ki, 2005-ci ilin əvvəlində Avropa Şurasında, Siyasi Komitədə ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi müzakirə olunanda məhz Türkiyə Cümhuriyyətinin nümayəndəsi, Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının üzvü və onun mövqeyi bu məsələdə ədalətli qərarın çıxarılmasında çox mühüm rol
oynamışdır. Yəni bu dəstəyi, bu qarşılıqlı yardımları biz bütün təşkilatlarda görürük və edirik. Bundan sonra da
edəcəyik.
ABDULLAH GÜL: Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü çox önəmlidir. Mən o illərdə Avropa
Şurasında Türkiyə nümayəndə heyətinə daxil idim, millət vəkili idim və o vaxtı çox yaxşı bilirəm. Bu üzvlüyə
əngəl olmaq istəyənlər də var idi. Biz o zaman buna qarşı çox əmək sərf etmişdik. Azərbaycan Avropa Şurasına
üzv olanda Azərbaycanın ulu öndəri Heydər Əliyevin orada söylədiyi nitqin şahidi olmuşam. Bildiyiniz kimi,
Avropa Şurası Avropada demokratik standartları, insan haqlarını, hüququn üstünlüyünü müəyyən edən bir
qurumdur və böyük bir məktəb şəklindədir.
Azərbaycanın buraya öz istəyi ilə üzv olması onun tutduğu istiqaməti göstərir. Təbii ki, hər şey bir
gecədə, bir ildə olmur. Bunlar bir müddətdir, bir məsafədir. İslahat müddəti dediyimiz məsələ bir gecəlik
deyildir. Bunlar müddətə, zamana bağlı olan məsələlərdir. Amma Azərbaycanın tutduğu bu istiqamət ölkədə
demokratiyanı getdikcə gücləndirdi, hüquqi cəhətdən formalaşdırdı. Biz bundan böyük məmnuniyyət duyuruq.
Çünki ölkələr təkcə iqtisadiyyatı, ordusu ilə güclü olmurlar. Güclü idarəetmə sistemi, hüquqi, demokratik
təsisatları ilə də güclü hala gəlirlər. Bu mənada Azərbaycanın bu müddət ərzində keçdiyi yolu, həyata keçirdiyi
islahatları təqdirlə izləyirik və gələcəyinin çox parlaq olduğuna inanırıq.
Bir az əvvəl mənə verilən sual da, fikir verirsinizsə, Türkiyədəki siyasi meyarlar və islahat müddəti
barədə idi. Bu mövzularda özümüzə güvəncimizin olması lazımdır. Biz Türkiyə olaraq uzun illərdir Avropa
Şurasının üzvüyük. Avropa Birliyi ilə tam üzvlük müzakirələrinə başladıq. Amma hələ islahatlarla bağlı
çatışmazlığın olduğunu söyləyirik. Bunlar normal haldır. Əsas istiqamət, siyasi iradə çox önəmlidir. Mən
Azərbaycanda bu siyasi iradənin olduğunu görürəm. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasına ürəkdən istəyərək
daxil olmuşdur. Hörmətli Cümhurbaşqanının, dəyərli qardaşımın xaricdə çox böyük təcrübəsi vardır. Amma adı
çəkilən mövzular zamanla bağlı məsələlərdir. Bunlar bir günlük, bir aylıq, bir illik məsələlər deyildir. İnanıram
ki, Azərbaycan qarşıdakı illərdə hər baxımdan daha da güclü olacaqdır.
Azərbaycan Qafqazın parlayan bir ulduzudur. Hər kəs hər il ötdükcə buradakı dəyişiklikləri görəcəkdir.
Mən Bakıya hər gəlişimdə burada böyük dəyişikliklər görürəm. Bəlkə də bunu Azərbaycanda yaşayanlar
müqayisə etməyə bilər. Uşaq evdə böyüyərkən hiss etməzsiniz, ancaq uzaq yerdən qohumlar gələndə uşağın
böyüməsini hiss edərlər.
Siz beş il sonra Türkiyəyə gələndə böyük dəyişiklikləri görəcəksiniz. Buraya da hər gəlişimizdə həm
iqtisadi, həm də demokratik dəyişiklikləri – bütün bunları görürük. İnanıram ki, Azərbaycan üçün gələcək daha
parlaq, daha yaxşı olacaqdır.
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BAKIDA TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ABDULLAH GÜLÜN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
6 noyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım!
Hörmətli Hayrünnisa xanım!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bu gün qardaşım, Türkiyə Cümhuriyyətinin Cümhurbaşqanı hörmətli Abdullah Gülü
Azərbaycanda bir daha səmimiyyətlə salamlayıram, "Xoş gəlmisiniz!".
Biz çox şadıq ki, Siz Cümhurbaşqanı kimi ilk rəsmi səfərinizi Azərbaycana edirsiniz. Bu, bir daha onu
göstərir ki, bizim aramızda olan dostluq, qardaşlıq münasibətləri ən yüksək zirvədədir. Biz bu səfərə çox böyük
əhəmiyyət veririk. Çox şadıq ki, Siz yenidən Azərbaycandasınız, amma indi Cümhurbaşqanı kimi ölkəmizə
səfər edirsiniz. Bu gün apardığımız danışıqlar, söhbətlər bir daha onu göstərir ki, bizim münasibətlərimiz sürətlə
inkişaf edir, bütün sahələri əhatə edir. Münasibətlərin gələcəyi də çox parlaqdır, çox ümidvericidir.
Bizim xalqlarımız əsrlər boyu bir yerdə olmuşdur, bir-birinə dəstək olmuşdur, bir yerdə yaşamışdır.
Ancaq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra, təbii ki, bu münasibətlər yeni pilləyə
qalxmışdır. Müstəqilliyimizin ilk illərindən Türkiyənin qayğısını, dəstəyini hiss edirik. Xüsusilə
müstəqilliyimizin ilk illərində bu dəstək bizim üçün çox vacib idi, bəzi hallarda həlledici idi.
Son 16 il ərzində Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri daim inkişaf etmişdir və bu gün bir daha demək
istəyirəm ki, bizim aramızda olan əlaqələrin, bəlkə də, dünyada analoqu yoxdur. Mən dünyada ikinci belə
ölkələr tanımıram ki, həm etnik mənsubiyyət baxımından, həm tarixi köklər baxımından, həm də xalqlararası
dostluq, qardaşlıq baxımından və siyasi maraqlar baxımından bir-birinə bu qədər yaxın olsun. Bu, bizim
gücümüzdür. Bu, bizi birləşdirir. Mən əminəm ki, bu gün apardığımız danışıqlar, imzalanmış sənədlər gələcək
əməkdaşlığımız üçün perspektivlər, yeni üfüqlər açır. Əməkdaşlığın yeni sahələri açılacaqdır.
Mən çox şadam ki, Sizinlə bərabər bu gün Azərbaycana böyük nümayəndə heyəti gəlmişdir. Eyni
zamanda, iş adamlarından ibarət böyük nümayəndə heyəti gəlmişdir. Sabah keçiriləcək Türkiyə-Azərbaycan
biznes forumu iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişafında mühüm addım olacaqdır. Bu sahələri inkişaf etdirmək
üçün istənilən imkanlar var. Bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan çox dinamik inkişaf edən ölkələrdir. İqtisadi
baxımdan ölkələrimiz ən çətin, böhranlı anlarını geridə qoyub və bu gün iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf edir.
Türkiyədən Azərbaycana qoyulan sərmayələr, burada Türkiyə iş adamlarının fəaliyyəti bizi çox
sevindirir. Bizim aramızda olan iqtisadi münasibətlərdə yenilik ondan ibarətdir ki, artıq Azərbaycan şirkətləri
Türkiyə iqtisadiyyatına böyük həcmdə sərmayələr qoyulmasına başlamışdır. Mən bilirəm ki, bu addımlar
Türkiyə dövləti və hökuməti tərəfindən dəstəklənir. Əminəm ki, biz qarşılıqlı yatırımlarla, qarşılıqlı ticarətin
inkişafı ilə bir-birimizin gücünü daha da artıracağıq.
Biz ölkələrimiz üçün, bölgə üçün və dünya üçün əhəmiyyətli layihələri uğurla icra edirik. Bakı-TbilisiCeyhan neft kəmərinin işə düşməsi xalqlarımızın tarixi nailiyyətidir. Ondan sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəmərinin istismara verilməsi bundan az əhəmiyyət daşımır. Bu layihələr ölkələrimizin uzunmüddətli siyasi və
iqtisadi maraqlarını təmin edəcək, bizim aramızda olan işbirliyini daha da gücləndirəcəkdir və bütün bölgə,
dünya üçün yeni enerji mənbəyinin üzə çıxması deməkdir.
Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərində fəal iştirak edir. Biz bu işləri Türkiyə ilə
bərabər görürük. Bu nəhəng layihələri yalnız və yalnız birgə səylərlə icra edə bilərik. Burada TürkiyəAzərbaycan işbirliyi, dostluğu, qardaşlığı real nəticələrə gətirib çıxarıbdır. Bu, bizim istəyimizdir, niyyətimizdir.
Mən əminəm ki, bu böyük transmilli layihələr uzun illər bundan sonra da ölkələrimizin inkişafına öz töhfəsini
verəcəkdir.
Bunların ardınca yeni layihələr üzə çıxır. Biz indi nəqliyyat infrastrukturunun birləşməsi ilə məşğuluq.
Bu da Türkiyə və Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həll olunan məsələdir. Tarixi İpək yolunun bərpası, Azərbaycanın
Türkiyə ilə dəmir yolu ilə birləşməsi, eyni zamanda, Türkiyənin Orta Asiya ilə birləşməsi, Orta Asiyanın
Avropa ilə birləşməsi həm iqtisadi, həm də siyasi layihələrdir. Eyni zamanda, bu layihələr türkdilli dövlətlər
arasında olan əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirəcəkdir. Buna da çox böyük ehtiyac var. Biz bu əməkdaşlığa
çox böyük ümidlərlə baxırıq.
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Keçən il Antalyada türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşünün uğurlu keçməsi belə deməyə
əsas verir. Gələn il isə bu zirvə görüşü Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Biz diaspor təşkilatlarının fəaliyyətini
gücləndirməklə birgə tədbirlər keçiririk. Türkiyə və Azərbaycan diaspor təşkilatlarının qurultayı keçirilmişdir.
Bir neçə gündən sonra Bakıda Türkiyə və Azərbaycan cəmiyyətlərinin və qurumlarının qardaşlıq, əməkdaşlıq və
işbirliyi qurultayı keçiriləcəkdir. Bütün bu amillər həm ölkələrimizdə yaşayan insanları, həm də xaricdə yaşayan
soydaşlarımızı birləşdirir və bizim gücümüzü artırır. Biz isə güclənməliyik, öz mövqelərimizi müdafiə
etməliyik. Bizim işimiz haqq işidir. İstər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində, istər
Kipr probleminin ədalətli və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı planı çərçivəsində həllində, istərsə də Türkiyənin
terrora qarşı mübarizədə, PKK terrorçu təşkilatına qarşı aparılan əməliyyatlarda – bütün bu işlərdə haqq-ədalət
bizim tərəfimizdədir. Sadəcə olaraq, biz öz siyasətimizi elə aparmalıyıq ki, milli maraqlarımızı müdafiə edək,
bizə qarşı edilən əsassız ittihamları rədd edək. Biz də bunu edirik.
Xüsusilə bu yaxınlarda Amerika Konqresinin Xarici əlaqələr komitəsində çıxarılmış ədalətsiz qərarı biz
qətiyyətlə pisləyirik. Biz bunu açıq şəkildə bəyan etmişik və mən bir daha demək istəyirəm ki, erməni
lobbisinin, Ermənistanın təxribatçı fəaliyyəti nəticəsində dünyada bizə qarşı - Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı
böyük kampaniya aparılır. Bu kampaniya bizi ləkələmək, tarixi həqiqətləri təhrif etmək və beynəlxalq ictimai
rəyi çaşdırmaqdan ibarətdir. Biz buna hazırıq və bundan sonra da birgə səylərlə bütün yalançı təbliğatı ifşa
etməliyik, haqq-ədaləti bərpa etməliyik. Əminəm ki, birgə səylərimiz, Türkiyə və Azərbaycan dövlətlərinin
güclənməsi bütün bu məsələlərdə bizə yardımçı olacaqdır.
Biz gələcəyə çox böyük nikbinliklə baxırıq. Artıq 16 ildir müstəqil dövlətlər kimi bütün beynəlxalq
aləmdə, təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik. Bu dəstək mütəmadi xarakter daşıyır. Biz hər an bilirik ki, bütün
təşəbbüslərimiz türk qardaşlarımız tərəfindən dəstəklənəcəkdir. Eyni zamanda, biz var gücümüzlə Türkiyənin
təşəbbüslərini dəstəkləyirik və bundan sonra da dəstəkləyəcəyik. Bizi birləşdirən tarixi köklər, etnik
mənsubiyyət, ortaq maraqlarımız, siyasi və iqtisadi maraqlarımız və regional əməkdaşlıq məsələləridir. Bütün
bu sahələrdə biz yalnız və yalnız gözəl nəticələri görürük. Əminəm ki, gələcək illərdə Türkiyə-Azərbaycan
birliyi, qardaşlığı daha da möhkəmlənəcək, qarşıda duran bütün çətin məsələlər öz həllini tapacaq və gələcəkdə
həm bölgədə, həm də dünyada bizim təsir imkanlarımız daha da artacaqdır. Bunu etmək üçün işbirliyi, qardaşlıq
əlaqələri, qarşılıqlı səfərlər davam etməlidir, mütəmadi xarakter daşımalıdır.
Mən bu gün əziz qardaşım Prezident Abdullah Gülü Bakıda çox böyük səmimiyyətlə bir daha
alqışlayıram, onu salamlayıram. Azərbaycan xalqının ən əziz duyğularını ona və bütün Türkiyə dövlətinə, türk
qardaşlarımıza çatdırıram.
Mən bütün türk xalqına uğurlar, xoşbəxtlik, rifah, çiçəklənmə arzu edirəm!
Sağ olun.
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BAKI BİZNES MƏRKƏZİNDƏ AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ İŞ ADAMLARININ
BİZNES FORUMUNDA
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
7 noyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Türkiyədən gəlmiş bütün dostlarımızı Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram. Çox şadam
ki, bu gün Türkiyə və Azərbaycanın iş adamları bir araya gəlirlər və əminəm ki, biznes forumunun çox gözəl
nəticələri olacaqdır.
Bütövlükdə, bizim aramızda olan münasibətlər onu göstərir ki, bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi
sahədə əlaqələrimiz inkişaf etməkdədir. Bu əlaqələrin çox böyük tarixi var və son 16 il ərzində, Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra bizim ən yaxın müttəfiqimiz Türkiyə olmuşdur. Bu gün də belədir. O
cümlədən iqtisadi sahədə ən çox ticarət əlaqələrimiz olan ölkə Türkiyədir. Mən əminəm ki, gələcək illərdə bu
gözəl meyl davam edəcək və hər iki ölkənin artan iqtisadi imkanları, o cümlədən iş adamlarının birgə
fəaliyyətinə yeni zəmin yaradacaqdır.
Bu günlər biz böyük məmnuniyyət hissi ilə Türkiyə Prezidentini Azərbaycanda qarşılayırıq,
salamlayırıq. Biz çox şadıq ki, hörmətli Prezident öz ilk rəsmi səfərini Azərbaycana edir. Bu, bizim
dostluğumuzun, qardaşlığımızın nə qədər möhkəm olduğunu bir daha göstərir. Biz hesab edirik ki, bu səfər və
onun nəticələri uzunmüddətli inkişaf perspektivlərini müəyyən edəcək, siyasi, iqtisadi, mədəni və başqa
sahələrdə əlaqələrin inkişafında öz müsbət rolunu oynayacaqdır. Dünən imzalanmış sənədlər, o cümlədən
iqtisadi sahəyə aid sənədlər, əlbəttə, bu sahədə olan gələcək inkişaf perspektivlərini xeyli dərəcədə müəyyən
edir.
Son illər ərzində aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar nəticəsində Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çox
sürətlə inkişaf edir. Biz müstəqilliyimizin ilk illərində çox böyük çətinliklərlə üzləşmişdik. Azərbaycanda,
demək olar ki, böhran vəziyyəti yaranmışdı. Bu, həm siyasi, həm də iqtisadi böhran idi. Ölkə iqtisadiyyatı,
demək olar ki, iflic vəziyyətinə düşmüşdü. İqtisadi tənəzzül ölkəmizin inkişafına imkan vermirdi, böyük
müəssisələr öz fəaliyyətini dayandırmışdı. Beləliklə, Azərbaycanın gələcək inkişaf perspektivləri qeyrimüəyyən idi. Bu vəziyyət 1990-cı illərin əvvəllərində mövcud idi. Ancaq 1993-cü ildən sonra, Azərbaycan xalqı
öz milli liderini dəvət etdikdən sonra vəziyyət tədricən sabitləşdi. İqtisadiyyatda və siyasi sahədə yaşanan
çətinliklər 1993-cü ildən 1996-cı ilə qədər artıq azalmağa başladı.
1996-cı ildən 2004-cü ilə qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. O illərdə
iqtisadiyyatın orta artım dinamikası təxminən on faiz təşkil edirdi və bu bizə imkan verdi ki, Azərbaycan iqtisadi
cəhətdən inkişaf etməyə başlasın. Əlbəttə ki, aparılan hər bir islahat öz nəticələrini dərhal vermir. Bu nəticələri
görmək üçün müəyyən bir dövr lazımdır. Hər bir ciddi, köklü islahat bunu tələb edir. Xüsusilə bir ictimai-siyasi
quruluşdan digər ictimai-siyasi quruluşa keçən ölkələrdə bu, özünü daha da qabarıq şəkildə göstərir.
Azərbaycan 1991-ci ilə qədər Sovet İttifaqının tərkibində idi, biz müstəqil deyildik. O cümlədən iqtisadi
sahədə də kommunist ölkələrinə xas olan prinsiplər mövcud idi. Yəni Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı mövcud
deyildi. İqtisadiyyat, demək olar ki, 100 faiz dövlət sektorunda yaranırdı. Əlbəttə ki, keçid dövrü o qədər də
asan olmamışdır. İslahatların ilk illərində böyük çətinliklərlə üzləşmişdik. Ancaq o illərdə başlanmış və bu gün
davam etdirilən siyasi və iqtisadi islahatlar çox gözəl nəticələrə gətirib çıxarmışdır. 2004-cü ildən ölkə
iqtisadiyyatı çox yüksək sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. 2005-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 26 faiz, 2006cı ildə 35 faiz, 2007-ci ilin 9 ayında isə 27 faiz artmışdır. Yəni, bir sözlə, biz üç il ərzində iqtisadi
potensialımızı, demək olar ki, iki dəfəyə yaxın artırmışıq. Əlbəttə ki, bu, ölkəyə əlavə imkanlar yaradır. Bizim
böyük investisiya layihələrimiz var. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə, sənayenin inkişafı da görünməkdədir.
Keçən il Azərbaycanda sənaye istehsalı 35 faiz artmışdır, bu ilin 9 ayında artım 27 faizdir. Yəni, bu onu göstərir
ki, iqtisadi artım yerli istehsalın yaranmasına gətirib çıxarır.
Biz regional inkişaf proqramını uğurla icra edirik və son 4 il ərzində Azərbaycanda 610 min yeni iş yeri
açılmışdır ki, bunun da 430 mini daimi iş yerləridir. İş yerlərinin açılması, eyni zamanda, işsizliyin aradan
qaldırılmasına xidmət göstərir. Bununla bərabər, Azərbaycanda yeni istehsallar yaranır, yəni biz idxaldan
asılılığımızı azaldırıq və idxalı əvəzləyən yerli istehsalın yaranmasına çalışırıq. İndi Azərbaycanın bölgələrində
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru çox sürətlə inkişaf edir. Bizim məqsədimiz məhz bundan ibarətdir, qeyri-neft
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sektorunun inkişafı ilə çox ciddi məşğuluq və bu bizə imkan verəcək ki, ölkə iqtisadiyyatı çoxşaxəli şəkildə
inkişaf etsin. Təkcə neft-qaz amilindən asılı olmasın.
Amma, şübhəsiz ki, bu gün və bundan sonrakı illərdə enerji sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf
etdirən əsas sahə olacaqdır. Azərbaycan öz enerji layihələrini uğurla həyata keçirir, qarşıda duran bütün
vəzifələr icra olunubdur. Xəzər dənizinin dibindən çox böyük həcmdə neft-qaz hasil edilir. Bu il Azərbaycanda
neft hasilatı təxminən 43-45 milyon tona bərabər olacaqdır. Gələn il 50 milyon ton, ondan da çox olacaqdır.
Yəni Azərbaycanda gündə 1 milyon barrel neft çıxarılacaqdır. Eyni zamanda, qaz hasilatı da artırılır. Gələn il
Azərbaycanda həm "Şahdəniz" qaz yatağından, həm də başqa yataqlardan təxminən 16-18 milyard kubmetr qaz
hasilatı gözləyirik. Bildiyiniz kimi, bu qazın bir hissəsi Türkiyəyə, Gürcüstana ixrac olunacaq və ondan sonra
Türkiyədən Avropa bazarlarına çatdırılacaqdır. Bu, bizim iqtisadiyyatımız üçün çox önəmli bir amildir və bizə
əlavə inam verir.
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları indi 7 milyard dollar səviyyəsindədir və gələcək illərdə, əlbəttə ki, bu,
kəskin şəkildə artacaqdır. Dünya Bankının apardığı hesablamalara görə, növbəti 20 ildə ancaq neft
müqavilələrindən Azərbaycana 200 milyard dollar vəsait daxil olacaqdır. Onlar bunu hesablayanda neftin
qiymətini 50 dollar səviyyəsində götürmüşdülər. Yəni bu, ölkəmizin qarşısında çox böyük imkanlar açır.
Biz indi ölkəmizin müasirləşməsi - siyasi islahatların, iqtisadi islahatların, infrastruktur layihələrinin
həyata keçirilməsi ilə məşğuluq. Yəni buna çox böyük ehtiyac vardır. İnvestisiya üçün də Azərbaycan çox
əlverişli bir ölkədir. Burada çox gözəl sərmayə mühiti var. Biz adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin
həcminə görə keçmiş sovet məkanında qabaqcıl yerlərdəyik. Son 10-12 il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 40
milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Bu il 8 milyard dollar qoyulacaqdır. Çox müsbət hal ondan ibarətdir ki, indi
daxili sərmayələr xarici sərmayələri üstələyir. Bu o deməkdir ki, daxili imkanlar artır. Yerli firmalar, şirkətlər öz
sərmayələrini Azərbaycana qoyurlar. Dövlət sərmayə proqramı da çox genişdir. Gələn il ancaq dövlət xətti ilə
Azərbaycanda həyata keçirilən müxtəlif layihələrə 3 milyard dollardan çox vəsait qoyulacaqdır. Yollar, su
kəmərləri, qaz xətləri, kommunikasiyalar, infrastruktur layihələri, elektrik stansiyaları, yəni bütün infrastruktur
ölkəmizin hərtərəfli inkişafına lazımdır və biz buna nail olmuşuq.
Dövlət xərcləri də artmaqdadır. Son 4 il ərzində Azərbaycanın dövlət büdcəsi təxminən 10 dəfə artıbdır.
2003-cü ildə haradasa 1,3-1,5 milyard dollar səviyyəsində idi. 2008-ci ilin icmal büdcəsi 12 milyard dollar təşkil
edəcəkdir. Yəni 8,5 milyon əhalisi olan ölkə üçün bu, kifayət qədər yaxşı bir göstəricidir. Ən əsası isə, bu bizə
imkan verəcək ki, həm sərmayələr qoyulsun, həm infrastruktur yeniləşsin, həm də insanların həyat səviyyəsi
yaxşılaşsın. Bizim islahatlarımızın əsl məqsədi məhz bundadır ki, Azərbaycan xalqı yaxşı yaşasın, rifah içində
yaşasın, işsizlik, yoxsulluq aradan qaldırılsın.
Çox sevindirici hal ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda neftdən əldə edilmiş gəlirlər cəmiyyətdə bərabər
şəkildə bölünür. Biz buna şəffaflıqla nail olmuşuq. Bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan
Dövlət Neft Fondunu məhz şəffaflığın təmin olunmasına görə çox böyük mükafatla mükafatlandırıbdır.
Azərbaycanda neftdən gələn gəlirlər insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına sərf olunur. Bəzi hallarda
neftlə zəngin olan ölkələrdə təbəqələşmə prosesi sürətlə gedir. Yəni varlılar daha da varlanır, yoxsullar daha da
müflisləşir, kasıblaşır. Ancaq Azərbaycanda belə deyildir. Əgər 2003-cü ildə yoxsulluq səviyyəsində yaşayanlar
49 faiz idisə, 2007-ci ilin əvvəlinə bu, 20 faizə düşübdür. Mən əminəm ki, 2007-ci ilin yekunlarına görə daha da
aşağı düşəcəkdir. Yəni məqsəd yoxsulluğu, işsizliyi tam aradan qaldırmaq, güclü iqtisadiyyat yaratmaq, qeyri-neft
sektoru yaratmaq, özəl sektora yardım göstərmək və beləliklə, Azərbaycanın uzunmüddətli, dayanıqlı, neft-qaz
qiymətlərindən asılı olmayan inkişafını təmin etməkdir.
Onu da demək istəyirəm ki, bu illər ərzində aparılan islahatlar nəticəsində özəl sektorun inkişafına
böyük diqqət verilir və indi özəl sektorun ümumi daxili məhsuldakı payı 80 faizdən yuxarıdır. 1991-ci ildə 0
faiz, 2007-ci ildə 80-81 faiz! Yəni Azərbaycanda çox geniş özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilmişdir.
İqtisadiyyatımız liberallaşır. İndi əlavə tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda biznes qurmaq üçün daha da əlverişli
şərait olacaqdır. Biz qeydiyyat məsələlərini sadələşdiririk, Azərbaycanda biznes yaratmaq istəyən şirkətlər vahid
pəncərə prinsipi əsasında çox qısa bir müddətdə bütün icazələri, qeydiyyatları ala biləcəklər.
Bütün bunlar, əlbəttə ki, ölkənin siyasi çəkisini də artırır, bölgədəki rolunu artırır. Bölgədə, Cənubi
Qafqazda gedən proseslər Azərbaycanın iştirakı ilə, bir çox hallarda təşəbbüsləri ilə həyata keçirilir. Biz böyük
transmilli enerji layihələrinin təşəbbüskarı olmuşuq. Türkiyə və Gürcüstanla bərabər bu layihələri həyata
keçirməklə ölkələrimizin birləşməsinə nail olmuşuq. İqtisadi və siyasi sahədə bütün geosiyasi vəziyyətin
dəyişdirilməsinə nail olmuşuq.
Bu gün Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən neft, qaz kəmərləri, bu yaxınlarda başlanacaq dəmir yolu
layihəsi - bütün bunlar, əlbəttə ki, bizim aramızda olan dostluq, qardaşlıq münasibətlərini daha da gücləndirir.
Biz də bunu çox istəyirik. İstəyirik ki, daha da birləşək, bütün sahələrdə sıx əməkdaşlıq olsun, o cümlədən
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biznes aləmi də bir-biri ilə yaxşı əlaqələr qursun. Bu da var. Bu gün səslənən çıxışlarda göstərildi ki,
Azərbaycanda nə qədər türk şirkəti var. Minlərlə Azərbaycan vətəndaşı bu şirkətlərdə çalışır.
Biz Türkiyənin uğurlarına çox sevinirik. Bu gün Rifat bəyin çıxışında eşitdim ki, Türkiyə Avropanın 6-cı
iqtisadiyyatıdır. Dünyada 17-cidir. Yəni bu, böyük bir qüvvədir. Bu, bizi də gücləndirir. Siz həm iqtisadi, həm
də siyasi cəhətdən nə qədər güclü olsanız, o qədər də Azərbaycanın gücü artacaqdır. Biz bu qarşılıqlı
imkanlardan istifadə etməliyik, qarşılıqlı ticarəti, biznesi daha da irəliyə aparmalıyıq. Bütün mümkün olan
layihələrdə birgə fəaliyyət göstərməliyik.
Dünən danışıqlar zamanı mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda həm maliyyə həcmi, həm də texniki
parametr baxımından ən böyük layihələri türk firmaları icra edirlər. Hava limanları, xəstəxanalar, yollar, su
kəmərləri - yəni bütün böyük layihələrin icraçıları türk şirkətləridir. Biz onların fəaliyyətindən çox razıyıq.
Onlar bəzi hallarda investor kimi, bəzi hallarda podratçı kimi çıxış edirlər. Gələcəkdə bu imkanlar daha da
artacaqdır. Çünki bir tərəfdən, Azərbaycan daha xarici maliyyə qurumlarının kreditlərindən asılı vəziyyətdə
deyil, biz özümüz bəzi layihələri maliyyələşdiririk və qonşu ölkələrə kreditlər veririk. Digər tərəfdən, yaranan
əlavə imkanlar, əlbəttə, türk şirkətləri üçün də yeni fürsət açacaqdır.
Biz hörmətli cənab Prezidentlə dünən bir məsələyə də böyük məmnuniyyətlə toxunduq. Bu, bizim
münasibətlərimizdə bir yenilikdir. Artıq Azərbaycan firmaları Türkiyə iqtisadiyyatına investisiya qoyur. Biz
bunu alqışlayırıq. Deyə bilərəm ki, indi Azərbaycan şirkətləri, xüsusilə enerji şirkətləri kifayət qədər böyük
maliyyə imkanlarına malikdir və onların xaricdə əsas sərmayə məkanı məhz Türkiyədir. Biz bunu çox
alqışlayırıq. Mən əminəm ki, gələcəkdə qarşılıqlı yatırımlar daha da böyük həcmdə qoyulacaqdır. Bu, həm
ölkələrimizi birləşdirəcək, həm də iş adamları üçün yeni imkanlar yaradacaqdır.
Mən sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Bu biznes forumuna çox böyük diqqət göstərirəm.
Bilirəm ki, biznes forum zamanı müxtəlif sazişlər bağlanacaqdır, iki ölkənin imkanları, qanunvericilik bazası,
biznes imkanları təhlil ediləcəkdir ki, hələ Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyən türk şirkətləri də buraya
gəlsinlər. Azərbaycan sizin vətəninizdir. Biz bir millətik, iki dövlətik və bizim gücümüz birlikdədir.
Əziz qardaşlar, dostlar, sizi bir daha ürəkdən salamlayıram və fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm.
Sağ olun.
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BAKIDA TÜRK DÖVLƏT VƏ CƏMİYYƏTLƏRİNİN XI DOSTLUQ,
QARDAŞLIQ VƏ ƏMƏKDAŞLIQ QURULTAYININ
RƏSMİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
17 noyabr 2007-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar!
Əziz qurultay iştirakçıları!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Bütün qonaqlara "Xoş gəlmisiniz! " deyirəm.
Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayının Azərbaycanda
keçirilməsi bütün türk dünyası üçün çox böyük hadisədir. Qurultaylar, adətən, Türkiyədə keçirilirdi. Mən
xatırlayıram, keçən il biz Antalyada qurultayda bərabər iştirak etmişdik. Orada çox vacib, çox önəmli qərarlar
qəbul edilmişdi, çox maraqlı müzakirələr keçirilmişdi. Mən çox şadam ki, növbəti qurultayın Azərbaycanda
keçirilməsi barədə bizim təklifimiz qəbul olundu və bu gün biz bu gözəl qurultayı Bakıda keçiririk. Bu bir daha
onu göstərir ki, bütün türk dünyası birləşməyə doğru daha da sürətlə gedir. Buna çox böyük ehtiyac var.
Bizim müstəqil ölkə kimi yaşamağımız, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra 5 türk cümhuriyyətinin
meydana gəlməsi nəticəsində yaranmış yeni bir vəziyyət, əlbəttə ki, bizi daha sıx birləşməyə sövq edir. Biz bunu
fəal şəkildə edirik. Son qısa müddət ərzində Türkiyədə və Azərbaycanda bizim birliyimizi möhkəmləndirən çox
vacib tədbirlər keçirildi. Qeyd etdiyim kimi, ötən il Antalyada qurultay keçirildi. Ondan sonra Antalyada
türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü keçirildi. Bu ilin mart ayında Bakıda Azərbaycan və türk
diasporları rəhbərlərinin I forumu keçirildi. Bu gün bu gözəl qurultay keçirilir. Gələn il, 2008-ci ildə Bakıda
türkdilli dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşü keçiriləcəkdir. Yəni bütün bu görüşlər, qurultaylar, tədbirlər bir
məqsəd güdür - türk dünyası daha da mütəşəkkil olsun, bir-birilə əlaqələrini və dünyadakı mövqelərini daha da
möhkəmləndirsin. Bu, bizim hamımızın marağındadır. Bizim birliyimiz nə qədər güclü olsa, hər bir ölkə öz
milli maraqlarını bir o qədər uğurla müdafiə edə bilər.
İndi dünyada gedən qloballaşma prosesləri, əlbəttə ki, bizim ölkələrdən də yan keçmir. Amma bununla
bərabər biz milli dəyərlərimiz üzərində dövlətlərimizi qururuq. Müstəqil olmayan dövrdə bizi bir xalq kimi
saxlayan, milli mənsubiyyətimizi qoruyan bizim tariximiz olubdur, mədəniyyətimiz olubdur, ana dilimiz
olubdur, bizim milli musiqimiz olubdur, ədəbiyyatımız olubdur. Bu sahədə birliyin və qarşılıqlı əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi üçün çox gözəl imkanlar var.
Bu gün bu gözəl gündə türk dünyasının iki dahi şəxsiyyətinin unudulmaz kəlamları yada düşür. Ulu
öndər Mustafa Kamal Atatürk demişdir: "Azərbaycanın kədəri bizim kədərimiz, Azərbaycanın sevinci bizim
sevincimizdir". Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: "Türkiyə və Azərbaycan bir
millət, iki dövlətdir". Bu kəlamlar bizim münasibətlərimizin təməl prinsipidir. Bu gün Türkiyə-Azərbaycan
münasibətləri məhz bu əsasda qurulur və əminəm ki, bizim uğurlu işbirliyimiz bütün türk dünyasına öz müsbət
təsirini göstərir. Bu iki məşhur tarixi kəlamda çox böyük məna var və çox böyük məhəbbət var. Bu, bizi
birləşdirir və mən çox şadam ki, bu gün bizimlə bərabər bütün türk dünyasını əhatə edən qonaqlar bu qurultayda
iştirak edirlər.
Bu gün Azərbaycanın tarixində də çox əlamətdar bir gündür. Düz 17 il bundan əvvəl, 1990-cı ilin
noyabrın 17-də Azərbaycanın milli bayrağı ilk dəfə olaraq, rəsmi bayraq kimi qəbul edilmişdir. O zaman
Azərbaycan hələ müstəqil dövlət deyildi. Hələ ki, biz Sovet İttifaqının tərkibində idik. Hələ ki, Bakıda
Azərbaycan Kommunist Partiyası iqtidarda idi. Ancaq Azərbaycanın tarixi torpağı, ayrılmaz hissəsi olan
Naxçıvanda Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin o vaxtkı sədri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı, üçrəngli bayraq Ali Məclisin binasında qaldırılmışdır. Əminəm və şübhə yoxdur
ki, bu tarixi hadisə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini yaxınlaşdıran bir addım idi.
Bir daha demək istəyirəm ki, o vaxt Azərbaycan müstəqil deyildi. Bizim müstəqilliyə gedən yollarımız
müxtəlif istiqamətlərdən keçibdir. Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsi, bütün cəmiyyətin
birləşməsi və əlbəttə ki, dövlət bayrağının, üçrəngli bayrağın qaldırılması bu istiqamətdə çox vacib bir addım
idi.
Biz gözəl bir gündə toplaşmışıq. Bu da yəqin ki, rəmzi xarakter daşıyır. Müstəqillikdən keçən dövr
ərzində bütün türk dövlətləri güclənmişlər. Əgər 1991-ci ildə bizim ölkələrimizdə demək olar ki, həm iqtisadi,
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həm də siyasi problemlər kifayət qədər idisə, bu gün, 16 il keçəndən sonra biz bütün ağır günlərimizi arxada
qoymuşuq, biz bütün böhranlardan şərəflə çıxmışıq. Həm iqtisadi artım, həm siyasi sabitlik, həm də dünyadakı
mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi bizim ölkələrimizi çox qabağa aparıbdır. Tarix baxımından 16 il o qədər
də böyük zaman deyil. Ancaq xalqlarımız sübut etdilər ki, biz müstəqil xalqlar kimi yaşaya bilərik.
Müstəqillik ən böyük sərvətdir. Azərbaycan xalqının ən böyük nemətidir. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı
müstəqilliyə həsrət qalmışdır. Biz başqa ölkələrin tərkibində yaşayırdıq və müstəqil deyildik. Ancaq bu gün
Azərbaycan müstəqil ölkədir. Müstəqilliyimiz bu gün təkcə rəsmi atributlarla deyil, eyni zamanda, bizim
siyasətimizlə ölçülür. Azərbaycan müstəqil siyasət aparmaq iqtidarındadır. Nəyin hesabına? Əlbəttə ki, ölkədə
gedən iqtisadi, siyasi islahatlar nəticəsində, aparılan böyük quruculuq işləri nəticəsində və eyni zamanda, türk
dünyası dövlətlərinin bir-birinə dəstək verməsi nəticəsində.
Mən bizim müstəqil dövlətlərimizin formalaşmasında Türkiyə Cümhuriyyətinin rolunu qeyd etmək
istəyirəm. Türkiyə Azərbaycanı müstəqil ölkə kimi tanıyan ilk dövlət olmuşdur. İlk illərdə və bütün dövrlərdə
biz Türkiyənin dəstəyini, köməyini hiss etmişik, bu gün də hiss edirik və bu, bizə əlavə güc verir. Biz müstəqil
ölkə olanda dünya birliyinə yeni qədəm qoymuşduq. Amma Türkiyə kimi böyük dövlətin, qardaş ölkənin
yanımızda olması, əlbəttə, Azərbaycana çox böyük faydalar gətirirdi.
Bu gün isə qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində bizim gücümüz, Azərbaycanın artan gücü eyni zamanda
Türkiyəni gücləndirir. Bu gün qarşılıqlı investisiyaların həcmi ildən-ilə artır. Artıq Azərbaycan investisiyaları
Türkiyəyə qoyulur. Bu investisiyalar milyardlarla dollar həcmindədir. Azərbaycanın artan iqtisadiyyatı
Türkiyəni gücləndirir və əksinə. Bu yaxınlarda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumunun keçirilməsi bu
istiqamətdə çox önəmli addımdır. Forumda bütün iqtisadi sahədə olan məsələlər müzakirə edildi və gələcək
planlar müəyyən olundu. Ölkələrimizin ildən-ilə artan iqtisadi potensialı, əlbəttə, bütün türk dünyasını
birləşdirəcəkdir. Biz elə etməliyik ki, qarşılıqlı ticarətin təşviqi ilə bir-birimizi gücləndirək. Bu gün bizim
ölkələrimizdə kifayət qədər imkanlar var. Həm təbii sərvətlər, həm inkişaf etmiş sənaye, həm də liberal müasir
bazar iqtisadiyyatı. Biz öz resurslarımızı birləşdirib böyük gücə çevrilməliyik.
Yeni yaradılmış, gənc müstəqil türk cümhuriyyətlərində çox böyük təbii ehtiyatlar var. Qazaxıstanda,
Türkmənistanda, Azərbaycanda birlikdə neft və qazın hasilatı dünyanın ən böyük neft-qaz hasil edən ölkələri
səviyyəsindədir. Eyni zamanda, mövcud neft-qaz ehtiyatları dünya enerji bazarına çox böyük təsiretmə gücündə
olan həcmdədir. Biz bunlardan səmərəli istifadə etməklə ölkələrimizi inkişaf etdiririk. Eyni zamanda, qardaş
Türkiyənin infrastruktur və tranzit imkanlarından istifadə edərək, öz resurslarımızla dünya bazarlarına çıxırıq.
Bu, bizi gücləndirir, əlavə maddi imkanlar yaradır, müstəqil siyasət aparmaq üçün bizə çox gözəl şərait yaradır.
Eyni zamanda, bütün türk dünyasını birləşdirir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərləri dünya miqyaslı layihələrdir. Bu
layihələr bütün bölgədə coğrafi-siyasi və iqtisadi vəziyyəti köklü şəkildə bizim xeyrimizə dəyişdirmişdir. Bu
layihələr həyata keçdikcə bizim xalqlarımız bundan çox böyük fayda götürür. Biz Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda yerləşən neft-qaz yataqlarından səmərəli istifadə etməklə Türkiyə ərazisi ilə dünya bazarlarına
çatdırırıq. Bu yeni iqtisadi, enerji dəhlizlərinin açılması bizim müstəqilliyimizi daha da gücləndirir. İndi enerji
müstəqilliyi ölkələrin müstəqilliyi deməkdir. Biz enerji cəhətdən tam müstəqil ölkəyik. Amma dünya
bazarlarına çıxışımız yoxdur. Bu çıxışı bizim üçün qardaş Türkiyə təmin edir və bundan bütün türk dünyası
faydalana bilər.
Mən əminəm ki, gələcəkdə bu sahədə mövcud olan əməkdaşlıq daha da dərinləşməlidir, yeni ölkələri
əhatə etməlidir. Türkiyə və Azərbaycan uzun illər ərzində bu sahədə çox səmərəli işləyirlər. Vaxtilə əfsanə kimi
tanınan layihələri bizim təşəbbüsümüzlə, birgə səylərlə, rəhbərlərin iradəsi və xalqların dəstəyi ilə gerçəkliyə
çevirmişik. İndi artıq bu yollar açılıbdır. Bunlar yeni yollardır, gələcəyə aparan yollardır. Bu yollar
müstəqilliyin möhkəmlənməsinə gedən yollardır. Mən əminəm ki, bu gözəl imkanlardan bütün türk dünyası
istifadə edəcəkdir.
Əlbəttə, bizi birləşdirən bizim tariximizdir, - xalqlarımız əsrlər boyu bir yerdə yaşamış, yaratmışlar, ənənələrimizdir, bizim mədəniyyətimizdir, dilimizdir, kökümüzdür, etnik mənsubiyyətimizdir. Bu, gələcək
inkişaf üçün çox böyük bir əsasdır. Ancaq bununla bərabər, onu da bilirik ki, dünyada başqa ölkələr var ki, onlar
da etnik cəhətdən bir-birinə yaxındır, onların da etnik mənsubiyyəti birdir, onlar da əsrlər boyu bir yerdə
yaşamışlar və bir yerdə olmuşlar. Amma bu, heç də o demək deyil ki, onların indiki maraqları və ya siyasi
baxışları üst-üstə düşür, yaxud da dostluğu yüksək səviyyədədir.
Yəni, bu, çox böyük bir üstünlükdür, çox böyük bir zəmindir. Bu zəmin üzərində qurulan münasibətlər
xalqların bir-birinə bağlı olmasından, siyasətçilərin bir-birinə yaxın olmasından, maraqların üst-üstə
düşməsindən asılıdır. Bizim aramızda, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq münasibətləri bütün
sahələrdə özünü büruzə verir. Həm xalqlarımız birdir, həm xalqlara rəhbərlik edən insanlar dostdur, qardaşdır,
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həm də qeyri-hökumət sektoru - millət vəkilləri, bütün elm adamları, ziyalılar bir-biri ilə sıx bağlıdır. Bu, bizim
birliyimizi daha da gücləndirir. Mən bugünkü qurultaya bu prizmadan baxıram. Bu qurultay, əlbəttə, çox gözəl
qərarlar qəbul edəcəkdir. Əminəm ki, burada aparılan müzakirələr həm praktik cəhətdən, həm elmi cəhətdən,
həm də bizim bütün sahələrdə işbirliyimiz baxımından çox önəmli olacaqdır. Ancaq bununla bərabər, əminəm
ki, Azərbaycanda keçirilən bu qurultay bütün türk dünyasının birləşməsində çox mühüm bir addımdır. Mən
şübhə etmirəm ki, qurultayın nəticələri bizim birliyimizi daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Biz indi elə bir mərhələdəyik ki, bütün imkanlardan istifadə edib öz mövqelərimizi daha da
möhkəmləndirməliyik. Bu sahədə, əlbəttə, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın fəaliyyətindən çox şey asılıdır.
Təsadüfi deyil ki, bu ilin mart ayında Bakıda Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumu
keçirilmişdir. Forum türk və Azərbaycan diaspor təşkilatlarının birləşməsi işində çox mühüm rol oynamışdır.
Biz artıq bunun nəticələrini görməkdəyik. Demək olar ki, indi bütün ölkələrdə türk və Azərbaycan diaspor
təşkilatları birgə fəaliyyət göstərirlər, birgə işlər görürlər. Bizi narahat edən, bizim əleyhimizə yönəldilən
tədbirlərin qarşısını almaqda da birlikdə çıxış edirlər. Bir-birinin imkanlarından, təşkilatlanma imkanlarından
istifadə edirlər. Bəzi hallarda bizə qarşı aparılan ədalətsiz kampaniyalara qarşı çox əsaslandırılmış mövqe ortaya
qoyurlar. Əvvəllər bizim buna imkanımız yox idi.
Azərbaycan gənc müstəqil ölkə idi. Müstəqilliyimizin ilk illərində bu sahədə o qədər də böyük
imkanlarımız yox idi. Amma bu gün bu sahəyə böyük diqqət göstərilir. Türk diaspor təşkilatlarının bütün
dünyada çox böyük tarixi var. Azərbaycan diaspor təşkilatları gəncdir. Amma bunlar birləşərək, bir nöqtəyə
vuraraq öz məqsədlərinə nail olurlar, ölkələrimizi müdafiə edirlər, ölkələrimizin milli maraqlarını müdafiə
edirlər. Biz dövlətlər də öz dəstəyimizlə onları gücləndiririk. Onların orada bütün strukturlarda fəal olması
bizim gücümüzdür. Onlar həm iqtisadi sektorda, həm də siyasi müstəvidə - yaşadıqları ölkələrin
parlamentlərində təmsil olunmalıdırlar. Onların təsir imkanları daha da güclü olmalıdır. O təsir imkanları
ölkələrimizin milli maraqlarına xidmət edəcəkdir.
Biz, Türkiyə və Azərbaycan, bəlkə də, dünyada nadir ölkələrik ki, bizə qarşı çox böyük təşkilatlanmış,
böyük maliyyə imkanlarına malik olan erməni lobbisi və dünya erməniləri bizə qarşı kampaniya aparırlar. Başqa
ölkələrin belə problemləri yoxdur. Amma bizə qarşı əsassız ittihamlar, əsassız iddialar, düşmənçilik addımları
var və əlbəttə, bu, bizi biganə qoya bilməz. Biz buna hazır olmalıyıq. Ermənistanın, erməni lobbisinin və onun
himayəsi ilə bəzi inkişaf etmiş ölkələrin riyakar siyasətçilərinin əsassız ittihamlarına qarşı biz öz həqiqətimizi
qoymalıyıq. Çünki haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir.
Erməni lobbisi və Ermənistan 1915-ci ilin hadisələrinə görə Türkiyəni daim bütün ölkələrdə
günahlandırmaq istəyir. Bütün ölkələrin parlamentlərində qondarma “soyqırımı”nı tanıtdırmaq istəyir. Bu,
böyük erməni yalanıdır, böyük erməni təxribatıdır. Ermənilər həmişə türklərə, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı
siyasəti aparmışlar. Keçmiş tarixdə də belə olub, yaxın tarixdə də belə olubdur və Xocalı soyqırımı bunun bariz
nümunəsidir. Günahsız insanları, uşaqları, yaşlı qadınları qətlə yetirmək soyqırım deyil, bəs nədir? Ancaq
əfsuslar olsun ki, dünya birliyi bunu ya görmür, ya da görmək istəmir, ermənilərin, erməni lobbisinin və dünya
ermənilərinin uydurma "faktları" əsasında qərar qəbul edirlər. Biz buna qarşı öz siyasətimizi, öz həqiqətimizi
qoymalıyıq, öz təbliğatımızı, öz gücümüzü qoymalıyıq. Əlbəttə ki, həqiqəti çatdırmaq, təbliğ etmək, bütün
dünyaya yaymaq bizim işimizdir – dövlətlərin, diaspor təşkilatlarının, hər bir vətənpərvər insanın işidir.
Biz indi bunu edirik və bu sahədə Türkiyə dövlətinin, türk xalqının fəal çalışmaları nəticəsində Amerika
Konqresinin Xarici əlaqələr komitəsində qəbul edilmiş ədalətsiz qərarın müzakirəsi dayandı və onun davamı
olmadı. Yəni bu, Türkiyənin gücü hesabına mümkün oldu. Amma burada, əlbəttə ki, müxtəlif amillərin
mövcudluğu vacibdir. Təbliğat, bizim həqiqətə əsaslanmış sözlərimiz və eyni zamanda, bizim gücümüz. Bizim
gücümüz isə birliyimizdədir. Biz nə qədər güclü olsaq, bizim həqiqətimiz də bir o qədər üstün olacaqdır. O
qədər də bizim sözümüzü eşidəcəklər, bizim sözümüzlə hesablaşacaqlar. Ona görə bir daha mən bu məsələyə
qayıtmaq istəyirəm ki, bizim birliyimiz ölkələrimizin gələcəyi üçün başlıca şərtdir və bizim gücümüz bundadır.
Azərbaycana qarşı uzun illər aparılan işğalçı siyasət, əfsuslar olsun ki, dünya birliyi tərəfindən lazımi
səviyyədə pislənmir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etnik
təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan çox soydaşımız qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşübdür.
Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri tamamilə dağıdılıbdır. Bizim məscidlərimiz, qəbirlər, bütün binalarımız
orada yerlə-yeksan edilibdir. Heç kim buna reaksiya vermir. Heç kim buna görə Ermənistanı cəzalandırmır.
Bizim qarşımızda seçim qalmır. Biz nə etməliyik?! Biz artıq 13 ildir sülh danışıqları aparmaqla çalışırıq ki, öz
ərazi bütövlüyümüzü danışıqlar yolu ilə bərpa edək. Amma görəndə ki, bu baş vermir, biz başqa üsullara əl
atmağa məcburuq.
Yenə də qayıdıram bizim əsas mövzumuza - yenə də birlik, yenə də bizim gücümüz. Biz bütün
işlərimizdə öz gücümüzə əsaslanmalıyıq və öz haqqımızı bərpa etməliyik. Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan
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öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Azərbaycanın işğal altındakı bütün bölgələri azad olunacaq və bizim
soydaşlarımız oraya qayıdacaqlar və o gün uzaqda deyildir.
Əziz dostlar!
Mən bu gözəl gündə sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana gəlmiş bütün qonaqları
səmimiyyətlə salamlayıram. Sizə "Xoş gəlmisiniz!" deyirəm. Siz öz gəlişinizlə, burada olmağınızla
Azərbaycana böyük sevinc gətirdiniz. Bu gün bütün türk dünyası Azərbaycandadır. Bu gün bütün türk dünyası
birdir. Mən arzu edirəm ki, türk dünyası həmişə bir olsun. Həmişə bir yerdə olsun və gələcək işlərimiz
nəticəsində bizim gücümüz artsın, imkanlarımız artsın, türk dünyası rifah içində yaşasın və bütün türk dövlətləri
çiçəklənsin, inkişaf etsin.
Sağ olun.
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ƏDİRNƏ ŞƏHƏRİNDƏ TÜRKİYƏ-YUNANISTAN QAZ KƏMƏRİNİN
AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Ədirnə şəhəri,
18 noyabr 2007-ci il
Hörmətli Baş nazirlər!
Hörmətli nazirlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bu tarixi hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək
istəyirəm.
Bu gün Türkiyə və Yunanıstan arasında qaz xətlərinin birləşməsi bölgəyə yenilik gətiribdir, yeni
əməkdaşlıq imkanları gətiribdir. Enerji sahəsində mövcud olan əməkdaşlığın yeni formatı yaranıb və mən
əminəm ki, bu başlanğıc çox uğurlu olacaqdır. Bu, birinci addımdır. Mən şübhə etmirəm ki, bundan sonra yeni
addımlar atılacaq və bölgədə sabitliyin, bölgədə əməkdaşlığın, təhlükəsizliyin, o cümlədən enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcəkdir.
Mən çox şadam ki, bu gün Azərbaycan qazı ilk dəfə olaraq, Avropa İttifaqı bazarına çatdırılır.
Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. İlk dəfə dünyada sənaye üsulu ilə neft XIX əsrin ortalarında Azərbaycanda
hasil edilibdir. Eyni zamanda, dənizin dibindən də ilk dəfə olaraq nefti məhz Azərbaycan neftçiləri XX əsrin
ortalarında hasil etmişlər. Yəni, Azərbaycanın neft tarixi çox zəngindir. Ancaq qaz ölkəsi kimi Azərbaycan təzətəzə özünü dünyaya təqdim edir. Biz o ölkəyik ki, hələ keçən il xaricdən 4,5 milyard kubmetr qaz idxal edirdik.
Amma Azərbaycanda aparılan böyük işlərin nəticəsində, neft strategiyasının icrası nəticəsində, Azərbaycanda
böyük qaz yataqlarının kəşfi və işlənilməsi nəticəsində bu gün Azərbaycan artıq qaz idxal etmir, əksinə, öz
qazını qonşu ölkələrin bazarlarına ixrac edir. İndi Azərbaycan üç ölkəyə - Gürcüstana, Türkiyəyə və bu gündən
Yunanıstana qazın ixracı ilə məşğuldur. Azərbaycan qazı bundan sonra başqa ölkələrə ixrac ediləcəkdir və
beləliklə, həm bizim maraqlarımız, həm tranzit ölkələrin maraqları təmin olunacaq və əlbəttə ki, həm də
istehlakçıların maraqları təmin ediləcəkdir. Bu gün üç ölkənin əməkdaşlığı məhz bu formatda müşahidə olunur:
istehsalçı, tranzit ölkə və qazı istehlak edən tərəf. Üç tərəf vahid formatda öz səylərini birləşdirir. Üç tərəfin
maraqları tam şəkildə təmin olunur və əminəm ki, bu, bütün başqa bölgələr üçün nümunə ola bilər. Bizim
əməkdaşlığımızın başlanğıcı çox uğurludur və mən əminəm ki, gələcəyi də uğurlu olacaqdır.
1994-cü ildə Azərbaycan xarici neft şirkətlərini ölkəyə dəvət etməklə Xəzər dənizinin neft-qaz
yataqlarını dünya bazarına açdı. Bugünkü hadisə də öz başlanğıcını məhz 1994-cü ildən götürür. Daha doğrusu,
Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi və öz təbii sərvətlərinə sahib olduğu 1991-ci ildən.
Biz ardıcıl olaraq, artıq 13 ildir ki, neft-qaz siyasətimizi elə aparırıq ki, ölkənin bütün maraqları təmin
edilsin və bizim üçün dost, qonşu ölkələrin maraqları da təmin olunsun. 1994-cü ildə əgər "Əsrin müqaviləsi"
imzalanmasaydı, təbii ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri inşa olunmazdı. Əgər o olmasaydı, Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəməri inşa olunmazdı və bu gün biz "Şahdəniz" yatağından qaz hasilatına nail ola bilməzdik.
Yəni bütün bu məsələlər bir-biri ilə bağlıdır. "Şahdəniz" qaz yatağından çıxarılan böyük həcmdə qaz uzun illər
ərzində həm Azərbaycan xalqına, həm də qardaş, dost ölkələrin xalqlarına xidmət edəcəkdir.
Azərbaycanda neft-qaz ehtiyatları çox böyük həcmdədir. Təkcə "Şahdəniz" qaz yatağından biz 1 trilyon
200 milyard kubmetr qaz hasil etmək fikrindəyik, yəni son hesablamalar bunu göstərir. Azərbaycandakı digər
qaz yataqlarında da kifayət qədər ehtiyatlar vardır və bu günə ancaq təsdiq edilmiş rəqəm təxminən 2 trilyon
kubmetrdir. Ancaq biz keçmiş təcrübədən bilirik ki, işlər getdikcə, yeni quyular qazıldıqca, əlbəttə ki, bu
həcmlər daha da artır. Yəni bundan sonra uzun illər ərzində Azərbaycan həm öz enerji təhlükəsizliyini tam
şəkildə təmin edəcək, həm də tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Mən bugünkü hadisəni eyni zamanda, Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı çərçivəsində mühüm
hadisə kimi qiymətləndirirəm. Bir il bundan əvvəl Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji məsələləri üzrə
strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanmışdır və artıq bir ildir biz bu memorandumun icrası ilə
məşğuluq.
Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri çoxşaxəlidir. Bizim münasibətlərimizi qardaşlıq münasibətləri kimi
səciyyələndirmək mümkündür. Biz bütün sahələrdə, o cümlədən enerji sahəsində uğurla əməkdaşlıq edirik. 10
ildən artıqdır ki, bu sahədə çox böyük işlər görülübdür, "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarından çıxarılan neft BakıTbilisi-Ceyhan kəməri ilə ixrac olunur. Ceyhan limanında böyük terminal tikilibdir və gələcəkdə böyük işlərin

194

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

görülməsi nəzərdə tutulur. "Şahdəniz" yatağından çıxarılan qazı biz Türkiyə ərazisi ilə dünya bazarlarına
çatdırırıq. Yəni bu münasibətlərin artıq böyük tarixi var.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq yeni yaranır və bunda Yunanıstanın
rolu çox önəmlidir. Yunanıstan Avropa İttifaqının ilk ölkəsidir ki, bu sahədə bizimlə əməkdaşlıq edir və biz bu
əməkdaşlıqdan çox razıyıq, çox məmnunuq. Əminəm ki, Yunanıstanla Azərbaycan arasında mövcud olan
dostluq münasibətləri, o cümlədən enerji sahəsində əməkdaşlıq daha da genişlənəcək və bütövlükdə bölgədə
yeni bir əməkdaşlıq formatı yaradılacaqdır.
Biz neft-qaz yataqlarımızın işlənilməsinə başlayanda heç təsəvvür edə bilmirdik ki, nə vaxtsa,
Azərbaycan qazı Avropa bazarına çıxarılacaqdır. Biz o vaxt sadəcə olaraq, zəngin yataqlarımızdan çıxarılacaq
nefti, qazı qonşu ölkələrin bazarına çatdırmaq fikrində idik. Hesab edirdik ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və BakıTbilisi-Ərzurum neft, qaz kəmərlərinin tikintisi ilə bu sahədə işlərimiz artıq tamamlanıbdır. Yəni biz bütün
istədiyimizə nail olmuşuq, qarşımızda duran bütün vəzifələri icra etmişik və bundan sonra Azərbaycan xalqı və
Azərbaycan dövləti bu gözəl imkanlardan uzun illər ərzində istifadə edəcəkdir. Ancaq gördüyünüz kimi, 1994cü ildə Azərbaycanda bağlanmış ilk neft müqaviləsi bu gün yeni məsələlərin ortaya çıxmasına xidmət göstərir.
Mən əminəm ki, növbəti illərdə, - bu, bizim planlarımızda var, - Avropa-Azərbaycan enerji dialoqu daha da
güclənəcəkdir. Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrlə enerji sahəsində müttəfiqliyimiz davam etdiriləcəkdir.
Yeni layihələr, yeni məsələlər ortaya çıxacaqdır. Neft, qaz hasil edən ölkə kimi indi biz bütün layihələrdə fəal
iştirak edirik və bütün layihələri öz tərəfdaşlarımızla birlikdə icra etməyə qadirik.
Mən bugünkü hadisəyə bu geniş prizmadan yanaşıram. Əminəm ki, bu gün burada, Türkiyə-Yunanıstan
sərhədində yaranan yeni əməkdaşlıq formatı daha da genişlənəcəkdir. Bu formata yeni ölkələr daxil olacaqdır.
Əməkdaşlığın yeni formaları üzə çıxacaqdır. Beləliklə, həm Xəzər dənizi, Qafqaz, Türkiyə, Avropada - bu
bölgədə əməkdaşlıq, təhlükəsizlik daha da güclənəcək və xalqlar bir-birinə daha da sıx bağlı olacaq və həm də
bu layihələrdə iştirak edən bütün xalqlar bundan faydalanacaqlar.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən bu gün çox şadam ki, Azərbaycanın enerji siyasəti
əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət edir, ölkələrin dostluğuna və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinə xidmət
edir.
Bu gözəl hadisə münasibətilə sizin hamınızı bir daha ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Məni bu gözəl
mərasimə dəvət etdiyinə görə əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğana öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz
dünən Bakıda idik, birlikdə Türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında iştirak
edirdik. Dünən axşam İstanbula gəldik. Bu gün birlikdə buraya gəldik və dostumuz, Baş nazir Karamanlis ilə
görüşdük. Yəni bu, bir daha onu göstərir ki, bizim aramızda olan münasibətlər çox böyük təsir gücünə malikdir,
yeni ölkələri əhatə edir, yeni məsələlər üzə çıxır və əməkdaşlıq, dostluq, tərəfdaşlıq güclənəcəkdir.
Bir daha sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm, xeyirli olsun!
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TETRİ-SKARO RAYONUNDA - MARABDA STANSİYASINDA BAKI-TBİLİSİ-QARS DƏMİR
YOLUNUN GÜRCÜSTAN HİSSƏSİNİN TƏMƏL QOYULMASINA
HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ
NİTQ
Tetri-Skaro rayonu,
21 noyabr 2007-ci il
Hörmətli cənab prezidentlər!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, məni bu gözəl mərasimə dəvət etdiyinə görə əziz qardaşım, Gürcüstan Prezidenti Mixail
Saakaşviliyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən böyük məmnuniyyətlə bu dəvəti qəbul etdim və bu gün biz
birlikdə növbəti tarixi addımı atırıq. Bu gün üç ölkə - Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan bölgə üçün, dünya
üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən yeni layihənin təməlini qoyur.
Bizim əməkdaşlığımızın çox böyük tarixi var. Xalqlarımız əsrlər boyu birlikdə yaşamışlar, yaratmışlar.
Gürcüstan və Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bizə ilk yardım edən, ilk kömək göstərən
Türkiyə dövləti olmuşdur. Biz bunu unutmuruq və heç vaxt unutmayacağıq. Bu gün Gürcüstan və Azərbaycan
gücləndikcə, öz müstəqilliyini möhkəmləndirdikcə və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etdikcə, əlbəttə ki,
bizimlə Türkiyə arasında olan münasibətlər yeni səviyyəyə qalxır. Biz artıq qarşılıqlı fəaliyyətlə bir-birimizi
gücləndiririk, dəstəkləyirik və bizim tərəfimizdən, bizim təşəbbüsümüzlə bölgədə həyata keçirilən layihələr
təkcə xalqlarımız üçün deyil, bütün dünya üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Şübhəsiz, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi tarixi hadisədir. Bu layihə uzun illərdir ki, müzakirə
olunurdu, yəni mövcud idi, ancaq layihənin gələcəyi qeyri-müəyyən idi. Uzun illər ərzində müxtəlif beynəlxalq
maliyyə qurumları ilə, beynəlxalq təşkilatlarla apardığımız danışıqlar, əfsuslar olsun ki, heç bir nəticə
verməmişdi. Ancaq bu gün bizim ölkələrimiz öz iradəsini ortaya qoyaraq, bu layihəni özümüz həll edirik. Bütün
maliyyə məsələləri öz həllini tapıbdır, texniki məsələlər öz həllini tapıbdır, texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırdır
və bu gün biz yolun tikintisinə başlayacağıq. Artıq burada deyildi ki, bu yolun tikintisi bütün bölgə üçün, dünya
üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və mən əminəm ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun işə düşməsi bölgəyə
daha da çox təhlükəsizlik, daha da çox əməkdaşlıq gətirəcək və bu imkanlardan istifadə edən ölkələr, əlbəttə ki,
regional əməkdaşlıq baxımından da bir-birinə yaxın olacaqlar.
Mən çox şadam ki, Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən bölgədə başlanmış layihələrin hamısı
uğurla icra olunur. Deyə bilərəm ki, bu layihənin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinin başlanmasında,
əlbəttə, bizim aramızda, üç ölkə arasında mövcud olan əməkdaşlıq istiqamətləri, parametrləri də öz rolunu
oynamışdır.
1990-cı illərin ortalarında Azərbaycanda başlanmış böyük enerji layihələri yəqin ki, bu dəmir yolunun
yaranmasında da az rol oynamamışdır. Bizim əməkdaşlığımızın artıq çox böyük tarixi var. Bakı-Tbilisi-Qars
layihəsi Azərbaycanın böyük neft-qaz yataqlarının işlənilməsi nəticəsində həyata keçirilən neft-qaz kəmərləri
layihələrinin - Azərbaycanı Gürcüstan və Türkiyə ilə birləşdirən Bakı-Supsa, ondan sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
ondan sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələrinin məntiqi nəticəsidir. Mən əminəm ki, əvvəlki layihələr nə qədər
uğurlu idisə, Bakı-Tbilisi-Qars da bir o qədər uğurlu olacaqdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, əgər bizim
ölkələrimiz öz siyasi iradəsini, öz dostluq əlaqələrini, əməkdaşlıq prinsiplərini ortaya qoyurlarsa, istənilən layihə
öz həllini tapar. Ən böyük şübhələr doğuran layihələr də öz həllini tapıbdır. Hamı bilir ki, həm Bakı-TbilisiCeyhan, həm Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələri bəzi dairələr tərəfindən real layihələr kimi qəbul edilmirdi.
Bunlara çox böyük şübhələrlə yanaşırdılar. Hətta deyilirdi ki, Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini
doldurmaq üçün kifayət qədər neft yoxdur. Gələn il Bakı-Tbilisi-Ceyhan tam gücü ilə işləyəcək, 50 milyon ton
neft nəql edəcəkdir. Bu 50 milyon tonun hamısı da Azərbaycan nefti olacaqdır. Vaxtilə belə bir fikir də var idi
ki, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin tikintisinə ehtiyac yoxdur, çünki Azərbaycanda yetərincə qaz ehtiyatı
yoxdur. Amma bu gün Azərbaycan o ölkədir ki, keçən il xaricdən 4,5 milyard kubmetr həcmində qaz alırdı, indi
isə idxal yoxdur, Azərbaycan artıq üç ölkəyə öz qazını nəql edir. Azərbaycan qazı Gürcüstan və Türkiyə, iki gün
bundan əvvəl isə Türkiyə ərazisi ilə Yunanıstan bazarına da çıxmışdır. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycan qazı
artıq Avropa İttifaqının bazarındadır.
Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinə də şübhə ilə yanaşanlar, buna müqavimət göstərənlər var idi və biz bilirik,
onları tanıyırıq. Amma buna rəğmən bizim ölkələrimizin iradəsi əsas rol oynamışdır. Bu, çox böyük məna
daşıyan bir hadisədir. Bu, sadəcə olaraq, bir nəqliyyat layihəsi, yaxud da üç ölkəni birləşdirən layihə deyil,
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halbuki, bu baxımdan da çox böyük əhəmiyyəti var. Bu layihə onu göstərir ki, bizim ölkələrimiz bölgədə həm
böyük əməkdaşlığa təkan verəcək layihələrin təşəbbüskarıdır, həm bunları maliyyələşdirir, həm də bunları icra
edirlər. Ölkələrimizin müştərək, ortaq iradəsi bölgənin inkişafına öz müsbət təsirini göstərir. Mən bunu xüsusilə
vurğulamaq istəyirəm - bizim başladığımız və uğurla icra etdiyimiz bütün layihələr əməkdaşlıq, dostluq
amillərini möhkəmləndirən layihələrdir. Bu layihələr heç kimə qarşı yönəldilməyib, sadəcə olaraq, dostluğa,
əməkdaşlığa yönəldilmişdir. Biz dostuq, qardaş ölkələrik, qardaş xalqlarıq və tam haqqımız var ki, xalqlarımızın
milli maraqlarını təmin etmək üçün istənilən layihəni icra edək və biz bunu edirik. Ona görə mən bu layihəyə bu
prizmadan yanaşıram. Mən çox şadam ki, biz bu gün bu böyük işləri birlikdə görürük. Gələcəkdə bu layihə,
əlbəttə ki, xalqlarımızın rifah halının yaxşılaşmasına, bölgədə gedən əməkdaşlıq meyllərinin güclənməsinə
gətirib çıxaracaqdır. Mən şübhə etmirəm ki, bu layihə başa çatandan sonra ona qoşulan tərəflər və ölkələr
kifayət qədər çox olacaqdır. Necə ki, bizim bütün enerji layihələrimizə indi başqa ölkələr də qoşulmaq istəyir və
biz də bunu alqışlayırıq. Biz bu yolu açırıq, biz Şərq-Qərb enerji dəhlizini açdıq. İlk dəfə olaraq, Xəzər
dənizinin zəngin neft-qaz yataqlarını dünya bazarlarına təqdim etdik. Biz enerji təhlükəsizliyi məsələləri ilə çox
ciddi məşğuluq və indi hamı bilir ki, dünyada və xüsusilə Avropada enerji təhlükəsizliyi məsələləri ən birinci
yer tutur. Demək olar ki, ölkələrin təhlükəsizliyi xeyli dərəcədə enerji təhlükəsizliyindən asılıdır. Biz öz enerji
təhlükəsizliyimizi təmin etmişik. Nəyin hesabına? Birgə işlər hesabına, dostluq hesabına, qardaşlıq hesabına, üç
ölkənin birləşməsi hesabına. Bu gün bizim ölkələrimiz Avropanın enerji təhlükəsizliyində öz rolunu oynayır.
Azərbaycanda çıxarılan qaz Gürcüstan, Türkiyə ərazisi ilə Avropa İttifaqına nəql edilir. Bizim ölkələrimiz
şaxələndirmə məsələlərində çox önəmli rol oynayır və bu rol gələcəkdə artacaqdır. Əgər başqa ölkələr bizim
mövcud olan enerji infrastrukturlarına qoşularsa, əlbəttə ki, regional əməkdaşlıq yeni formalarla
zənginləşəcəkdir.
Mən hesab edirəm ki, bu layihə bölgədə nəqliyyat təhlükəsizliyinə də öz müsbət təsirini göstərəcəkdir.
Bu gün enerji məsələlərinin ön plana çıxması nəticəsində daha çox enerji təhlükəsizliyi haqqında danışılır.
Ancaq nəqliyyat təhlükəsizliyi ondan az əhəmiyyət daşımır. Biz bu yolun yaradılması ilə nəqliyyat
təhlükəsizliyi məsələsinə öz töhfəmizi veririk. Əminəm ki, bu gün bu layihəyə o qədər də səmimi münasibət
göstərməyən tərəflər, ölkələr, yaxud beynəlxalq maliyyə qurumları, bir gün gələcək və bəlkə də, yaxın
zamanlarda bu layihəyə qoşulmaq üçün bizimlə əməkdaşlığa başlayacaqlar. Biz də bu əməkdaşlığa hazırıq. Biz
gördüyümüz bütün işləri müsbət nəticələrə - əməkdaşlığa, bölgədə təhlükəsizliyin təmin olunmasına, asayişin
qorunmasına, iqtisadi və siyasi maraqların birləşməsinə yönəldirik və bizim maraqlarımız üst-üstə düşür.
Gürcüstan-Türkiyə-Azərbaycan çox böyük regional qüvvədir. Bizdə həm təbii sərvətlər, həm tranzit imkanları,
həm böyük infrastruktur, həm böyük sənaye potensialı və həm də, ən önəmlisi, üç ölkə arasında dostluq,
qardaşlıq münasibətləri var. Bu, çox qiymətlidir və biz əlbəttə ki, bütün səylərimizi bundan sonra da bu
istiqamətə yönəldəcəyik. Mən əminəm ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi nəticəsində bizim
aramızdakı dostluq, əməkdaşlıq münasibətləri daha da dərinləşəcək və bu, bölgəyə xeyir gətirəcəkdir.
Əziz dostlar, sizin hamınızı bu gözəl tarixi hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm, bütün
xalqlarımıza – gürcü, türk, Azərbaycan xalqlarına rifah, çiçəklənmə və qələbə arzulayıram. Sağ olun.
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MOLDOVANIN "KANAL-4" TELEVİZİYASINA
MÜSAHİBƏ
Bakı şəhəri,
19 dekabr 2007-ci il
- Hörmətli cənab Prezident, Sizin ölkəniz Avropaya inteqrasiya etmək əzmində olduğunu sözün
tam mənasında yetərincə qətiyyətlə bəyan etmişdir. Lütfən deyin, bu baxımdan Azərbaycanın hansı
uğurlarından danışmaq olar, Azərbaycan Avropaya nə dərəcədə yaxınlaşmışdır?
- Biz artıq bir ildir ki, Avropa İttifaqının Yeni qonşuluq proqramının üzvüyük. Mənim fikrimcə, bu,
Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimizin çox mühüm elementidir. Bu proqram çərçivəsində bizim əməkdaşlığımızı
möhkəmləndirən tədbirlər həyata keçirilir, eləcə də çox ciddi siyasi və iqtisadi islahatlar aparılır. Biz çalışırıq ki,
siyasi sistemin və iqtisadi inkişafın, vətəndaşların sosial təminatının bütün meyarları Avropa İttifaqının
meyarlarına yaxın olsun. Biz çalışırıq ki, vətəndaşlarımız üçün Avropa İttifaqında vətəndaşlar üçün mövcud
olan yüksək həyat səviyyəsini və azadlıqların səviyyəsini təmin edək. Bizim əməkdaşlığımız çoxplanlıdır, siyasi
və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq edirik, energetika spektri bizim münasibətlərimizin mühüm elementidir, biz
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında energetika sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında memorandum
imzalamışıq. Yəni bu əməkdaşlıq çox genişdir, bu, ikitərəfli hərəkət olan küçəyə bənzəyir. Biz Avropa İttifaqı
ilə sıx qarşılıqlı əlaqələrdən, təmaslardan özümüzə lazım olanı götürürük, eləcə də bizim regionda təhlükəsizlik
sisteminin, o cümlədən enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə töhfəmizi veririk. Deməliyəm ki,
bütövlükdə, əməkdaşlığın səviyyəsindən razıyıq, bu, daim yüksəlir.
- Qarşınızda çox kəskin şəkildə duran Qarabağ probleminin həlli məsələsində Avropa
İttifaqından dəstək gözləyirsinizmi və əgər gözləyirsinizsə, bu dəstək nədən ibarət olmalıdır?
- Bu gün biz münaqişənin həlli məsələsində bütün dünya birliyi tərəfindən tam siyasi dəstək alırıq.
Dünya birliyi, o cümlədən Avropa İttifaqı və bilavasitə tənzimləmə ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədr ölkələri – Rusiya, Fransa, ABŞ bu münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə
birmənalı şəkildə tərəfdar olduqlarını bildirir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya birliyi tərəfindən,
BMT tərəfindən tanınmışdır və bu məsələ bizim apardığımız danışıqların mövzusu deyildir. Bu mənada biz
Avropa İttifaqı tərəfindən də siyasi və mənəvi dəstək alırıq, bu, Yeni qonşuluq siyasəti barədə Avropa İttifaqı ilə
imzaladığımız sənəddə öz əksini tapmışdır. Bu başqa məsələdir ki, hələlik bu dəstək tənzimləmə üçün zəruri
tədbirlərin, daha dəqiq desək, Ermənistan dövləti tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılmış etnik təmizləmənin
nəticələrinin aradan qaldırılması, bütün qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtması və
beləliklə münaqişənin tənzimlənməsi tədbirlərinin praktik şəkildə həyata keçirilməsinə çevrilməmişdir.
Görünür, burada xalis siyasi, diplomatik bəyanatlar kifayət deyildir. Təəssüf ki, təcavüzkar dövlət olan
Ermənistan iyirmi birinci əsrdə özünü orta əsrlər dövrünün deyil, iyirmi birinci əsrin reallıqlarına uyğun şəkildə
aparmaq barədə dünya birliyinin çağırışlarına hələlik məhəl qoymur. Təəssüf ki, ermənilərin bu məsələyə
yanaşmasında məhz orta əsrlər üçün səciyyəvi olan münasibət müşahidə olunur. Bu, qeyri-müəyyənliyə aparan
yoldur, onlar heç vaxt Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına nail ola bilməyəcəklər, dünya birliyi heç
vaxt Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımayacaqdır və Azərbaycan heç vaxt buna razılıq verməyəcəkdir.
Münaqişənin həlli yolları üzdədir, bu yollar bütün ölkələr üçün, o cümlədən Moldova üçün də eynidir. Bizim
üzləşdiyimiz problemlər təcavüzkar separatizmdir. Dağlıq Qarabağ, Dnestryanı bölgə, Abxaziya, Cənubi
Osetiya problemlərinin kökləri eyni, səbəbləri eyni və təəssüf ki, nəticələri də eynidir. Buna görə də onlar məhz
beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. Ümidvaram ki, Ermənistanda sağlam düşüncə üstün
gələcək və ermənilər yaranmış vəziyyətdən, beynəlxalq praktikanın reallıqlarından və regionda qüvvələr
nisbətinin dəyişməsi reallıqlarından düzgün nəticə çıxaracaqlar.
- Biz özümüz də yəqin edə bilmişik ki, Bakıda müxtəlif dinlərin nümayəndələri özlərini çox rahat
hiss edirlər, pravoslav məbədləri, məscidlər, sinaqoqlar çox rahat işləyir. Sizin fikrinizcə, bu faktlar da
Azərbaycanın avropasayaqlığının təzahürləridir?
- İctimai formasiyadan asılı olmayaraq, tolerantlıq Azərbaycanda həmişə həyat norması olmuşdur. Bu,
indiki dövrün səciyyəvi hadisəsi və bizim Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımızın nəticəsi deyildir. Biz Rusiya
imperiyasının tərkib hissəsi olduğumuz dövrdə də belə idi, Sovet İttifaqının tərkib hissəsi olduğumuz vaxtda da
belə idi, indi – müstəqil dövlət olduğumuz şəraitdə də belədir. Ölkəmizdə müxtəlif xalqların, müxtəlif dinlərin
çoxsaylı nümayəndələri yaşayır və onların hamısı bir ailə kimidir. Azərbaycanda heç vaxt dini və ya etnik
zəmində münaqişələr olmamışdır. Bizim ölkədə bütün dinlərin nümayəndələrinin bir ailə kimi yaşaması faktı
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dövlətimizi möhkəmləndirir. Ermənistan isə monodövlətdir və onun əhalisinin, demək olar ki, yüz faizini
erməni milləti təşkil edir, yeri gəlmişkən, ada-dövlətlər müstəsna olmaqla, bu vəziyyət heç bir normal dövlət
üçün norma sayılmamalıdır. Dövlətin siyasəti və dövlətin milli azlıqlara münasibəti həm də dövlətin milli
tərkibini müəyyənləşdirir. Vaxtilə Ermənistanda başqa millətlərin çoxlu nümayəndələri, o cümlədən üç yüz
mindən artıq azərbaycanlı yaşayırdı. Bütün başqa millətlərin nümayəndələri kimi, azərbaycanlılar da bu
torpaqdan qovulmuşdur. Biz Azərbaycanda çox sevinirik ki, milli sülh ölkəmizin dinamik inkişafına kömək
edir. Bundan sonra da mümkün olan hər şeyi edəcəyik ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar arasında
həmrəylik, sülh və qardaşlıq münasibətləri inkişaf etsin.
- Yan keçə bilmədiyimiz bir sual. Bildiyimizə görə, keçən il Azərbaycan iqtisadiyyatında artım
göstəricisi otuz beş faizə çatmışdır. Deyə bilərsinizmi, bu Azərbaycan möcüzəsinin sirri nədədir?
- Əlbəttə, bu, ilk növbədə, hələ ötən əsrin 90-cı illərindən başlanmış cəsarətli iqtisadi islahatlarla
bağlıdır. Ölkəmizin müstəqilliyinin bərpa edilməsinin ilk illərində biz vətəndaş müharibəsinin, xaosun,
dağıntıların çox ağır nəticələri ilə üzləşmişik. Lakin 1993-cü ildə bütün mənfi meyllər dayandırıldı və 1996-cı
ildən 2004-cü ilə qədər biz dinamik şəkildə inkişaf etdik. İqtisadiyyatın həcmi orta hesabla ildə 10 faiz artırdı.
Bu, yaxşı göstəricidir və demək olar ki, 10 il müddətində hər il vəziyyət belə olmuşdur. 2005-ci il 90-cı illərdə
başlanmış və 2000-ci illərdə davam etdirilmiş bütün islahatların bir növ inikası olmuşdur. 2005-ci ildə bizdə
iqtisadi artım göstəricisi 26 faiz səviyyəsində idi. 2006-cı ildə isə sizin qeyd etdiyiniz kimi, 2005-ci ilin 26
faizlik bazası əsasında bu artım 35 faizə çatmışdır. Artıq cari ilə yekun vurulur, bu il iqtisadi artım göstəricisi 30
faiz həddində olacaqdır. Bu o deməkdir ki, biz üç ildə ÜDM-i faktik olaraq iki dəfə artırırıq. Əlbəttə, burada
enerji amili – neft və qaz hasilatının artırılması, eləcə də islahatların fəal aparılması, iqtisadiyyatın
liberallaşdırılması, özəl sektorun stimullaşdırılması mühüm rol oynayır. Biz özəl sektora hər il təqribən yüz
milyon dollar məbləğində güzəştli kreditlər veririk.
- Bu, çox cəsarətli qərardır.
- Elədir. Üstəlik, biz kənd təsərrüfatına çox kömək edirik. Əhalinin yarısı kənd yerlərində yaşayır.
Buğda yetişdirilən torpaqların hər hektarına görə kəndlilərə 50 dollar verilir. Bundan əlavə, biz kəndlilərə gübrə
sarıdan ciddi kömək etməyi planlaşdırırıq və artıq bu işə başlamışıq. Biz dövlət xətti ilə texnika alırıq və
istehsalın artırılması üçün bu texnikanı güzəştli qiymətlə kəndlilərə icarəyə veririk. Bir daha demək istəyirəm ki,
iqtisadiyyat maksimum dərəcədə liberallaşdırılmışdır. Bizdə özəl sektorun ÜDM-də payı 80 faizdən çoxdur.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, neft və qaz sahəsi dövlətin inhisarındadır, bunlar isə iqtisadiyyatın əsasıdır.
Buna görə də bütün amillərin məcmusu və əlbəttə, vəziyyətin sabitləşməsi, xarici investorların Azərbaycana
inamı bu uğurları qazanmağımıza imkan vermişdir. Əlbəttə, üç il dalbadal təqribən 30 faiz və daha artıq iqtisadi
artıma nail olmaq, demək olar ki, dünya rekordudur. Lakin mənim üçün hətta bunlar da çox mühüm göstərici
deyildir. Ölkədə yoxsulluğun azalması daha mühüm göstəricidir, çünki ÜDM-in səviyyəsi hələ o demək deyil
ki, bu imkanlardan hamı istifadə etmişdir. Yoxsulların sayı 2003-cü ildəki 50 faizdən 2007-ci ildə 20 faizə qədər
azalmışdır. 2007-ci ilin yekunlarına görə isə, bizdə olan məlumatlara əsasən, bu göstərici daha aşağı olacaqdır.
Bu, əsas göstəricilərdən biridir. Son dörd ildə biz regional inkişaf proqramını həyata keçirməklə ölkədə 600
mindən çox yeni iş yeri açmağa nail olmuşuq. Təkcə Bakı deyil, bütün bölgələr inkişaf edir. Biz infrastrukturun
inkişafına külli məbləğdə vəsait sərf edirik. Gələn il, ilk dəfə olaraq, daxili investisiyalar xarici investisiyaların
həcmini aşacaq, xarici investisiyalar isə ildə bir neçə milyard dollar deməkdir. Buna görə də ölkəmiz iqtisadi
hərc-mərclik dövrünün bütün çətinliklərini geridə qoymuşdur və indi biz inamla inkişaf edirik. Son beş ildə biz
dövlət xərclərini demək olar ki, 10 dəfə artırmağa nail olmuşuq. 2003-cü ildə bu xərclərin məbləği bir milyard
dollardan bir qədər artıq olduğu halda, 2008-ci ildə on iki milyard dollara çatacaqdır. Bunlar bizim icmal
büdcəsinin parametrləridir.
- Bəli, cənab Prezident, Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəmərinin çəkilməsində xüsusi fəallıq göstərmişdir, bu kəmərlərlə enerji daşıyıcılarını nəql edir. İndi
isə eşitdiyimizə görə, tezliklə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti də işə salınacaqdır. Xahiş edirəm, səhv
etsəm səhvimi düzəldin. Deyə bilərikmi Azərbaycan regionda lider dövlətə çevrilir?
- Hər halda, regionda mühüm rol oynayan dövlətə xas olan bütün parametrlər bizdə mövcuddur. Bizim
ölkəmiz karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngindir, bu, həmişə belə olmuşdur. Biz sahildən uzaqda, dənizin
dərinliyində yerləşən yataqlardan neft çıxarmağa, neft və qaz kəmərləri çəkməyə başlamışıq. Bizim dünya
bazarlarına birbaşa çıxışımız yoxdur. Yeri gəlmişkən, neft hasil edən ölkələr arasında bizimlə eyni vəziyyətdə
olanlar azdır. Həmin ölkələrin əksəriyyətinin dünya bazarlarına birbaşa çıxışı vardır. Buna görə də biz nefti
çıxarmaqla, sahilə çatdırmaqla bərabər, onu iki ölkə ərazisindən keçməklə dünya bazarlarına nəql etməli idik.
Bu gün bizim üç neft kəmərimiz var: Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Qara dənizə çıxan Bakı-Supsa və Bakı-Novorossiysk
kəmərləri. Bundan əlavə, qazı qonşu ölkələrə çatdıran Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərimiz mövcuddur. Artıq
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indi Azərbaycanda hasil edilən qaz Gürcüstan, Türkiyə və Yunanıstan bazarlarına daxil olur. Gələcəkdə biz
istehlakçılarımızın coğrafiyasını genişləndirməyi nəzərdə tuturuq. Azərbaycan qazını Yunanıstana satmaqla biz
Avropa İttifaqı bazarına çıxırıq. Bu, çox yaxşı başlanğıcdır, onun yaxşı perspektivləri vardır. Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun layihəsi ən azı on il müzakirə edildi. Lakin maliyyə mənbələri olmadığına görə, bu layihə kağız
üzərində qalmışdı. Biz bu prosesi, necə deyərlər, ölü nöqtədən tərpətməyə nail olduq. Bu, ölkəmiz üçün, eləcə
də Gürcüstan üçün, Türkiyə üçün və bütövlükdə Mərkəzi Asiya regionu üçün, Avropa üçün tarixi layihədir.
Çünki bu dəmir yolu Avropa ilə Asiyanı çox etibarlı və qısa yolla birləşdirəcəkdir. Bu, İpək yolu layihəsinin
əməli təcəssümüdür. Bu layihənin təşəbbüsçüsü bizik, üstəlik, bundan ötrü zəruri vəsaitin yarısını – təqribən iki
yüz milyon dollar pul ayırmışıq. Lap bu yaxınlarda biz Gürcüstanda mərasim keçirdik, Gürcüstan, Türkiyə və
Azərbaycan prezidentləri dəmir yolunun tikintisinin təməlini qoydular. Bütün bu amillər, eləcə də Azərbaycanın
geosiyasi əhəmiyyətinin getdikcə artması, regionda baş verən proseslərə təsir göstərmək imkanı sayəsində
ölkəmiz Cənubi Qafqazın adi bir ölkəsindən regional problemlərin həllində fəal iştirak edən ölkəyə çevrilmişdir.
Özü də bütün regional layihələrimiz, bütün təşəbbüslərimiz əməkdaşlığa, təhlükəsizlik, o cümlədən Avropa
üçün enerji təhlükəsizliyi tədbirlərinin möhkəmlənməsinə, Xəzər, Qara dəniz, Baltik dənizi, Mərkəzi Asiya
regionu, Qafqaz və Avropa arasında regional əməkdaşlığa yönəlmişdir.
- Deməliyəm ki, Sizin Moldovadakı səfirliyiniz çox fəal işləyir. Bu il baş vermiş dəhşətli
quraqlıqdan sonra bizə sanballı maliyyə yardımı göstərən ilk ölkə Azərbaycan olmuşdur. MoldovaAzərbaycan əməkdaşlığı sahəsində hansı perspektivlər var?
- Zənnimcə, bu sahədə çox gözəl perspektivlər var. Bizim qarşılıqlı siyasi əlaqələrimiz çox yaxşı
səviyyədədir. Sizin qeyd etdiyiniz kimi biz Moldovada səfirlik açmışıq və o, artıq fəal işləyir. Biz GUAM
təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq edirik, regional əməkdaşlıq məsələlərini orada da fəal müzakirə edirik.
Bildiyiniz kimi, GUAM-ın təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında dondurulmuş münaqişələr məsələsi
müzakirə ediləcəkdir. Bu da çox vacibdir. Münaqişələrin həlli üçün GUAM çərçivəsində səylərimizi
birləşdirmişik, çünki yuxarıda dediyim kimi, bu münaqişələrin hamısı eyni təbiətlidir, təcavüzkar separatizmlə
bağlıdır və bu münaqişələrin hamısı az və ya çox dərəcədə etnik təmizləmələrlə müşayiət olunmuşdur. Bu
münaqişələr nəticəsində Moldovanın, Gürcüstanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Buna görə də
biz qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq, müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək, ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün
bərpa edilməsinə nail olmaq üçün qüvvələrimizi daha sıx əlaqələndirməli, səylərimizi birləşdirməliyik.
Ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişaf perspektivləri kifayət qədər genişdir. Bu münasibətlər siyasi və
iqtisadi qarşılıqlı əlaqələri, Avropaya inteqrasiya məsələlərini əhatə edir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, biz
tərəfdaşlarıq, dostlarıq, deməli, bir-birimizə kömək etməliyik. Kənd təsərrüfatının Moldova iqtisadiyyatı üçün
nə qədər əhəmiyyətli olduğunu başa düşürük, ona görə də sizin ölkədə quraqlıq olanda biz dərhal maliyyə
yardımı göstərməyi qərara aldıq. Məndə olan məlumata görə, sizə ən çox maliyyə yardımı göstərən biz olmuşuq
və bu iş sizin müraciətinizdən dərhal sonra görülmüşdür. Biz qarşılıqlı maraq doğuran layihələrin həyata
keçirilməsi istiqamətində əvvəllər də əməkdaşlıq edirdik. Bundan əvvəl Azərbaycandan Moldovaya göndərilən
enerji daşıyıcılarının həcminin artırılmasına zərurət olanda biz bunu da təmin etmişdik.
- Gələn il Azərbaycanda seçkilər ilidir. Siz öz qələbənizə əminsinizmi?
- Bəli, əminəm. Biz nəzərdə tutduğumuz tədbirlərin hamısını həyata keçirmişik. Mənim 2003-cü ildə
verdiyim bütün vədlərə əməl edilmişdir. Yadımdadır, mən Azərbaycan regionlarının inkişafı proqramı ilə çıxış
edəndə demişdim ki, bu, bizim inkişafımızın əsas istiqamətlərindən biridir, təkcə Bakı şəhəri deyil, bütün
regionlar inkişaf etdirilməlidir. Mən demişdim ki, prezident seçiləcəyim təqdirdə, beş il ərzində Azərbaycanda
altı yüz min iş yeri açılacaqdır. Yadımdadır, o vaxt mənim bədxahlarımdan bəziləri bu vədləri şübhə altına
almağa çalışır, məni populizmdə və seçiciləri aldatmaqda ittiham edirdi. Mən bunu heç vaxt özümə rəva
görməmişəm və indi – prezident seçiləndən beş il sonra deyil, dörd il sonra altı yüz mindən artıq iş yeri
yaradılmışdır. Bu müddətdə dövlət xərcləri on dəfə artırılmış, 1200 məktəb, onlarca xəstəxana, avtomobil
yolları, 6 elektrik stansiyası tikilmişdir – hamısını saymaqla qurtarmaz. İqtisadi sahədə artım təmin olunmuş,
bütün transmilli enerji layihələri reallaşdırılmışdır. Buna görə də mən seçkilərə inamla gedirəm, mənim
insanlara deməyə sözüm var, mən insanların ovqatına bələdəm. Bizimlə rəqabət aparmağa cəhd göstərənlər bu
dörd ildə öz kabinetlərindən bayıra çıxmamışlar. Görünür, onlar kabinetlərdən çıxmağa xəcalət çəkirlər, çünki
onlar özlərini çoxdan gözdən salıblar və adamlara deməyə sözləri yoxdur. Bu gün Azərbaycanda ənənəvi
müxalifətin fəaliyyət meydanı həmişəkindən daha məhduddur. Ona görə yox ki, biz kimisə sıxışdırır və
problemlər yaradırıq. Xeyr, ona görə ki, biz nəyi nəzərdə tutmuşduqsa, ölkəmiz üçün, onun möhkəmlənməsi
üçün, təhlükəsizliyi, inkişafı üçün nə lazımdırsa, hamısını edirik. Buna görə də hesab edirəm ki, 2008-ci il
əvvəlki illərdən fərqlənməyəcək, bizim 2003-cü ildə nəzərdə tutduğumuz bütün planların həyata keçirilməsi ili
olacaqdır.
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- Yəqin ki, uşaqlıqda prezidentlik arzusunda olmamısınız?
- Yox.
- Sirr deyilsə, kim olmaq istəyirdiniz?
- Uşaqlıqda mən general olmaq istəyirdim. Atam Heydər Əliyev general olanda mənim altı yaşım vardı.
Əlbəttə, hərbi forma, general poqonları bütün uşaqlar üçün xüsusi ehtiram predmetidir. Uşaqlıqda biz hamımız
müharibə oyunları oynayırdıq, hamımız özümüzü böyük sərkərdələr kimi təsəvvür edirdik. Mənə gəldikdə isə,
hər gün generalı evimizdə görürdüm. Buna görə də təbii ki, mən də atam kimi general olmaq arzusunda idim.
Mən general olmadım, lakin bütün başqa məsələlərdə atam kimi olmağa çalışıram.
- Müsahibəyə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
- Sağ olun.
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