Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Nitqləri, çıxışları, bəyanatları, müsahibələri
2009-cu il
➢ Bakıda geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Estoniya Respublikasının Prezidenti
Toomas Hendrik İlveslə birgə bəyanat
(Bakı şəhəri, 13 yanvar 2009-cu il)
➢ Bakıda Azərbaycan-Estoniya biznes forumunda çıxış
(Bakı şəhəri, 14 yanvar 2009-cu il)
➢ Budapeştdə Nabukko layihəsinə dair Enerji Sammitində çıxış
(Budapeşt şəhəri, 27 yanvar 2009-cu il)
➢ Davosda ABŞ-ın CNBC televiziya kanalına müsahibə
(Davos şəhəri, 28 yanvar 2009-cu il)
➢ Davosda ABŞ-ın “Uoll strit cornel” qəzetinə müsahibə
(Davos şəhəri, 28 yanvar 2009-cu il)
➢ Davos İqtisadi Forumunun “Enerji outlook-2009” mövzusunda iclasında suallara cavab
(Davos şəhəri, 29 yanvar 2009-cu il)
➢ Davosda Reuters agentliyinə müsahibə
(Davos şəhəri, 29 yanvar 2009-cu il)
➢ Davosda Azərbaycan üzrə qarşılıqlı biznes əlaqələri qrupunun forumunda çıxış
(Davos şəhəri, 30 yanvar 2009-cu il)
➢ Davosda CNN televiziya kanalına müsahibə
(Davos şəhəri, 30 yanvar 2009-cu il)
➢ “Rossiya” telekanalında “Formula vlasti” proqramının Azərbaycan Prezidentinə həsr
edilmiş buraxılışında İtar-TASS agentliyinə müsahibə
(Moskva şəhəri, 14 fevral 2009-cu il)
➢ Afinada sənədlərin imzalanma mərasimindən sonra mətbuat üçün bəyanat
(Afina şəhəri, 16 fevral 2009-cu il)
➢ Yunanıstan Respublikasının Prezidenti
Prezidentinin şərəfinə verilən ziyafətdə nitq
(Afina şəhəri, 16 fevral 2009-cu il)

adından

Azərbaycan

Respublikasının

➢ Yunanıstanın Baş naziri ilə keçirilən görüşdən sonra mətbuat nümayəndələri qarşısında
bəyanat
(Afina şəhəri, 17 fevral 2009-cu il)
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➢ Afinada “İşgüzar əməkdaşlığın imkanları” mövzusunda Azərbaycan-Yunanıstan biznes
forumunda çıxış
(Afina şəhəri, 17 fevral 2009-cu il)
➢ “Bakı - İslam Mədəniyyətinin paytaxtı - 2009” mədəniyyət ilinin təntənəli açılışında nitq
(Bakı şəhəri, 18 fevral 2009-cu il)
➢ Tehranda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 10-cu Zirvə görüşündə çıxış
(Tehran şəhəri, 11 mart 2009-cu il)
➢ Moskvada Azərbaycan və Rusiya dövlət başçılarının
konfransında bəyanat
(Moskva şəhəri, 17 aprel 2009-cu il)

görüşündən sonra mətbuat

➢ Rusiyanın “Vesti” kanalına və İtar-TASS agentliyinə müsahibə
(Moskva şəhəri, 18 aprel 2009-cu il)
➢ Brüsseldə Avropa Komissiyasının Sədri Joze Manuel Barrozu ilə birgə mətbuat
konfransında çıxış
(Brüssel şəhəri, 28 aprel 2009-cu il)
➢ Brüsseldə “Azərbaycan: Avropa İttifaqı üçün əhəmiyyəti artan tərəfdaş” mövzusunda
görüşdə çıxış
(Brüssel şəhəri, 28 aprel 2009-cu il)
➢ Brüsseldə NATO-nun Baş katibi Yaap De Hoop Sxefferlə birgə mətbuat konfransında
bəyanat
(Brüssel şəhəri, 29 aprel 2009-cu il)
➢ Brüsseldə Avropa İttifaqı Nazirlər Şurasının Baş katibi, Aİ-nin Ümumi xarici və
təhlükəsizlik siyasəti üzrə alı nümayəndəsi Xavyer Solana ilə birgə mətbuat üçün bəyanat
(Brüssel şəhəri, 29 aprel 2009-cu il)
➢ Bakıda geniş tərkibdə görüşdən sonra Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla
birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 13 may 2009-cu il)
➢ Bakıda sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Gürcüstan Prezidentli ilə birgə
mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 20 may 2009-cu il)
➢ Bakıda XVI Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransda
nitq
(Bakı şəhəri, 2 iyun 2009-cu il)
➢ Azərbaycan-İsrail sənədlərinin imzalanması mərasimi başa çatdıqdan sonra İsrail
Prezidenti Şimon Pereslə birgə mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 28 iyun 2009-cu il)
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➢ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti adından İsrail dövlətinin Prezidenti Şimon
Peresin şərəfinə rəsmi ziyafətdə nitq
(Bakı şəhəri, 28 iyun 2009-cu il)
➢ Azərbaycan-İsrail biznes forumunda çıxış
(Bakı şəhəri, 29 iyun 2009-cu il)
➢ Azərbaycan-Rusiya sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan və Rusiya
prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 29 iyun 2009-cu il)
➢ Rusiya dövlət televiziya kanalının “Vesti v subbotu” verilişinə müsahibə
(Bakı şəhəri, 30 iyun 2009-cu il)
➢ Polşa Prezidenti Lex Kaçinskini “Heydər Əliyev” Ordeni ilə təltif etmə mərasimi başa
çatdıqdan sonra mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 2 iyul 2009-cu il)
➢ Polşa Respublikasının Prezidenti Lex Kaçinskinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi ziyafətdə
nitq
(Bakı şəhəri, 2 iyul 2009-cu il)
➢ Azərbaycan və Suriya Prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 8 iyul 2009-cu il)
➢ Suriya Ərəb Respublikasının Prezidenti Bəşşar Əl-Əsədin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi
ziyafətdə nitq
(Bakı şəhəri, 8 iyul 2009-cu il)
➢ Azərbaycan-Suriya biznes forumunda çıxış
(Bakı şəhəri, 9 iyul 2009-cu il)
➢ Londonda Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçirilmiş görüşdə çıxış
(London şəhəri, 13 iyul 2009-cu il)
➢ Latviya və Azərbaycan Prezidentlərinin
çatdıqdan sonra mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 10 avqust 2009-cu il)

ali ordenlərlə təltif olunma mərasimi başa

➢ Latviya Respublikasının Prezidenti Valdis Zatlersin şərəfinə rəsmi ziyafətdə nitq
(Bakı şəhəri, 10 avqust 2009-cu il)
➢ Azərbaycan-Latvuiya biznes forumunda çıxış
(Bakı şəhəri, 11 avqust 2009-cu il)
➢ Qazaxıstanın Aktau şəhərində Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, rusiya
Prezidenti
Dmitri
Medvedev
və
Türkmənistan
Prezidenti
Qurbanqulu
Berdiməhəmmədovla birgə görüşündə çıxış
(Aktau şəhəri, 11 sentyabr 2009-cu il)
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➢ Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun iştirakı ilə sənədlərin imzalanması mərasimi
başa çatdıqdan sonra bəyanat
(Buxarest şəhəri, 28 sentyabr 2009-cu il)
➢ Rumıniya Prezidenti Beseskunun adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə rəsmi
ziyafətdə nitq
(Buxarest şəhəri, 28 sentyabr 2009-cu il)
➢ Bakıda sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Qazaxıstan Prezidenti Nursultan
Nazarbayevlə bərabər mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2009-cu il)
➢ Azərbaycan Prezidenti adından Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin şərəfinə
rəsmi naharda çıxış
(Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2009-cu il)
➢ Naxçıvanda Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının IX Zirvə görüşündə nitq
(Naxçıvan, 3 oktyabr 2009-cu il)
➢ Kişinyovda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasından sonra Azərbaycan televiziyasına
müsahibə
(Kişinyov şəhəri, 9 oktyabr 2009-cu il)
➢ “Bakı-İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2009” mədəniyyət ili çərçivəsində bakıda keçirilən
islam konfransı təşkilatının üzvü olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI
Konfransının nümayəndələrini qəbulda nitq
(Bakı şəhəri, 14 oktyabr 2009-cu il)
➢ İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti
konfransında bəyanat
(Bern şəhəri, 19 oktyabr 2009-cu il)

Hans-Rudolf

Mertsinlə

birgə

mətbuat

➢ Berndə Azərbaycan Mədəniyyət günlərinin rəsmi açılış mərasimində çıxış
(Bern şəhəri, 19 oktyabr 2009-cu il)
➢ Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici əlaqələr komissiyasının üzvlərini qəbulda
(Bakı şəhəri, 28 oktyabr 2009-cu il)
➢ Bakıda “Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı
mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxış
(Bakı şəhəri, 6 noyabr2009-cu il)

anlaşmadan

birgə

əməkdaşlığa

doğru”

➢ Sənədlərin imzalanması mərasimi başa çatandan sonra Sloveniya Respublikasının
Prezidenti Danilo Türklə birgə mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 9 noyabr 2009-cu il)
➢ Sloveniya Prezidenti Danilo Türkün şərəfinə rəsmi ziyafətdə nitq
(Bakı şəhəri, 9 noyabr 2009-cu il)
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➢ Bakıda Azərbaycan-Sloveniya biznes forumunda çıxış
(Bakı şəhəri, 10 noyabr 2009-cu il)
➢ Belarus Dövlət Universitetinin fəxri professoru adı verilməşi mərasimində çıxış
(Minsk şəhəri, 12 noyabr 2009-cu il)
➢ Belarus Respublikası Prezidentinin iqamətgahında Prezident Aleksandr Lukaşenkonun
adından verlən rəsmi naharda çıxış
(Minsk şəhəri, 12 noyabr 2009-cu il)
➢ Sofiyada sənədlərinin imzalanma mərasimi başa çatdıqdan sonra Bolqarıstan
Respublikasının Prezidenti Georgi Pırvanovla birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Sofiya şəhəri, 13 noyabr 2009-cu il)
➢ Volqa çayı üzərində yeni körpü-keçidin təntənəli açılış mərasimində çıxış
(Ulyanvsk şəhəri, 24 noyabr 2009-cu il)
➢ Parisdə Fransa sahibkarlar təşkilatına – MEDEF-ə üzv olan iş adamları ilə görüşdə çıxış
(Paris şəhəri, 9 dekabr 2009-cu il)
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BAKIDA GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA
ESTONİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ TOOMAS HENDRİK İLVESLƏ BİRGƏ
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
13 yanvar 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident,
hörmətli qonaqlar,
xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, mən cənab Prezidentə “Azərbaycana xoş gəlmisiniz!” demək istəyirəm. Cənab Prezident,
Sizə və nümayəndə heyətinə ölkəmizdə xoş səfər arzulayıram.
Biz bu gün apardığımız müzakirələri yüksək dəyərləndiririk. Sizi qəbul etməkdən çox şadıq. Bu,
ölkələrimiz arasında olan münasibətlərin tarixində Estoniya Prezidentinin ilk səfəridir. Əminəm ki, səfər çox
uğurlu olacaqdır. Bu gün qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında geniş müzakirələr aparıldı. Ölkələrimiz
arasında ikitərəfli əlaqələr də çox uğurla inkişaf edir. Bizim yaxşı siyasi münasibətlərimiz mövcuddur. Siyasi
dialoqumuz get-gedə güclənir.
Bu gün imzalanmış Birgə Bəyannamə ikitərəfli münasibətlərə, regional vəziyyətə və bizi bir-birimizə
bağlayan bir çox məsələlərə dair fikirlərimizi və ideyalarımızı əks etdirir. Biz Estoniyanın Bəyannamədə əks
olunmuş mövqeyinə görə çox minnətdarıq. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
gəlincə, həmin sənəddə bildirilir ki, məsələ ərazi bütövlüyü prinsipi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
və ATƏT-in qərarları əsasında həll olunmalıdır.
Ümid edirik ki, bu yanaşma münaqişənin həllinə aparacaq və Ermənistanın təcavüzü və etnik
təmizləməsindən əziyyət çəkmiş yüz minlərlə azərbaycanlı öz yurdlarına qayıtmaq imkanını əldə edəcəkdir. Bu
gün, əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli apardığımız müzakirələrin mövzularından biri idi.
Ümidvarıq ki, gələn aylar ərzində biz həmin prosesin inkişafını görəcəyik. Azərbaycanın mövqeyi yalnız və
yalnız beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə əsaslanır və bu, münaqişənin həllinə aparan yeganə yoldur.
Təbii ki, mövcud olan ikitərəfli münasibətlər biznes əlaqələrinin inkişafına geniş imkanlar açır. Bu gün
Estoniya və Azərbaycanın biznes dairələri birgə forum keçirəcəklər. Hesab edirəm ki, bu tədbir iqtisadi
əlaqələrin inkişafı yolunda yaxşı bir addım olacaqdır. Müxtəlif sahələrdə iqtisadi imkanları nəzərdən keçirmək
imkanına malik olacağıq və həmin münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün nəyin vacib olduğunu
müzakirə edəcəyik.
Regional vəziyyət və təhlükəsizlik, o cümlədən enerji siyasəti müzakirə edildi. Nəhəng neft və qaz
yataqlarına, o cümlədən neft və qazın nəqli üçün artıq müasir infrastruktura malik olan Azərbaycan enerji
təchizatının şaxələndirilməsində gələcəkdə daha önəmli rol oynayacaqdır. Biz ölkəmizdə bütün əsas
məqsədlərimizə artıq nail olmuşuq. Biz enerjinin nəql olunması sistemini şaxələndirmişik. Əminəm ki,
gələcəkdə Azərbaycan ilə Avropa istehlakçıları arasında münasibətlər uğurla inkişaf edəcəkdir.
Azərbaycan artıq öz işləri ilə burada milyardlarla dollar həcmində sərmayə qoymuş xarici şirkətlərin etibarlı
tərəfdaşı olduğunu nümayiş etdirmişdir. Biz Azərbaycanda əlverişli sərmayə mühitini yaratmışıq. Eyni
zamanda, biz etibarlı təchizatçıyıq. Azərbaycandan neft və qaz dünyanın müxtəlif yerlərinə ixrac edilir. Bütün
ixrac əməliyyatlarımızda heç vaxt elə bir hal olmayıb ki, təchizatımız dayansın və ya istehlakçılar müəyyən
problemlərlə üzləşsinlər.
Beləliklə, regionumuzda Azərbaycan tərəfindən başlanılan Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru
kəməri kimi layihələr enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi sahəsində regionda tamamilə yeni vəziyyət
yaratmışdır. Şaxələndirmə hamı üçün, yəni həm istehsalçılar, həm də istehlakçılar üçün olmalıdır. Əlbəttə ki,
tranzit ölkələr mühüm rol oynamalı və coğrafi yerləşmədən yararlanmalıdır. Hər gün xəbərlərdə izlədiyimiz son
hadisələri nəzərə alsaq görürük ki, hazırda bütün bu kimi məsələlərin əhəmiyyəti daha da artır. Buna görə də
gələcəkdə enerji siyasəti dostluğa və əməkdaşlığa xidmət etməlidir. O, millətləri bir-birindən ayırmalı deyil,
onları birləşdirməlidir.
Ötən ilin noyabr ayında Bakıda keçirilmiş mühüm Enerji Sammiti, onun qərarları və Bəyannaməsi
gündəliyimizi açıq şəkildə nümayiş etdirir. Azərbaycan enerji təchizatının şaxələndirilməsində oynadığı
konstruktiv rolu davam etdirəcəkdir. Tərəfdaşlarımız əmin ola bilər ki, etibarlı tərəfdaş və dost kimi Azərbaycan
öz mühüm rolunu gələcəkdə də davam etdirəcəkdir.
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Mən bir daha Estoniya Prezidentinin səfərinin nəticələrindən çox məmnun olduğumu bildirmək
istəyirəm və dəvətimizi qəbul etdiyinə görə ona minnətdaram. Ümid edirəm ki, münasibətlərimiz gələcəkdə
uğurla davam edəcəkdir.
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BAKIDA AZƏRBAYCAN-ESTONİYA BİZNES FORUMUNDA
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
14 yanvar 2009-cu il
-Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Sizin hamınızı görməkdən çox şadam. Görürəm ki, cənab Prezidentin Azərbaycana səfəri məhsuldar
keçir. Biz bu səfərə böyük əhəmiyyət veririk. Bu, sırf onunla bağlı deyil ki, dövlətlərimiz arasında
münasibətlərin tarixində Estoniya dövlət başçısının Azərbaycana ilk səfəridir. Bu, həm də qarşılıqlı maraq
doğuran məsələlərlə bağlıdır. Ölkələrimiz müstəqillik qazandıqdan sonrakı onilliklər ərzində uğurla əməkdaşlıq
edibdir. İndi isə, hesab edirəm, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün vaxt artıq yetişibdir.
Əlbəttə ki, ölkələrimiz arasındakı olduqca möhkəm siyasi münasibətlər müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi üçün yaxşı bünövrəni təmin edibdir. Cənab Prezidentin səfəri çərçivəsində Bakıda bu biznes
forumun keçirilməsi həmin marağı nümayiş etdirən yaxşı əlamətdir.
Bu gün ikitərəfli görüşlərimiz zamanı müxtəlif məsələləri və iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə etdik. Bu
prosesləri irəlilətmək məqsədi ilə hansı işlərin görülməsi barədə fikir mübadiləsi apardıq. Bu işin öhdəsindən
gəlmək üçün ən münasib yollardan biri bir-birimizi daha yaxşı tanımaqdır. Bu gün ölkəmizə səfər edən
Estoniyanın iş adamları bir-birimizi daha yaxşı tanımaq, ölkəmizdə biznes imkanlarını araşdırmaq, potensial
sərmayə layihələri barədə məlumat əldə etmək, qarşılıqlı təşəbbüslər, sərmayə imkanlarını bilmək üçün yaxşı
fürsət qazanıblar. Bütün bunlar iqtisadi əməkdaşlığımızın çox vacib elementlərinə çevrilə bilər. Bu gün biz
məmnunluqla qeyd edə bilərik ki, bu sahədə artıq müəyyən işlər görülübdür. Bilirəm ki, ölkələrimizin şirkətləri
işbirliyi qurmağı planlaşdırır, bunu nəzərə alaraq, artıq görüşlər keçiriblər. Zənnimcə, bu gün prezidentlərin
iştirakı ilə keçirilən bu görüşün nəticələri daha böyük olacaqdır.
Hüquq çərçivəsi, vergi sistemi, sərmayə qaydaları və biznes imkanları barədə məlumatı aldıqdan sonra
biznesi aparmaq və əməkdaşlıq sahələrini müəyyən etmək daha asan olacaqdır. Biz bütün zəruri məlumatları
verməyə və dövlətin dəstəyinin təmin edilməsinə hazırıq. Bütün bunlar ölkələrimiz arasında iqtisadi
münasibətlərin irəliyə doğru aparılmasına yönəlibdir.
Son bir neçə ildə Azərbaycanın ümumi iqtisadi inkişafı çox müsbət olubdur. İqtisadi artıma gəldikdə,
ölkəmiz ardıcıl olaraq 4 il ərzində dünyada birinci yerdədir. Son beş ildə ÜDM 2,5 dəfədən çox artıbdır. Sənaye
istehsalında da artım eyni səviyyədədir. Bütün bunlar Azərbaycanda müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi
üçün imkanlar açıbdır. Son beş il ərzində dövlət büdcəsinin xərcləri 12 dəfə artıbdır. İqtisadi və maliyyə
böhranına, o cümlədən bizə gəldikdə, neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə baxmayaraq, bu gün də
müsbət dinamikanı qoruyub saxlayırıq. Ümidvarıq ki, əvvəlki illər kimi, 2009-cu il də uğurlu olacaq və biz
planlaşdırdığımız bütün işləri yerinə yetirəcəyik.
İqtisadi və sosial inkişaf, siyasi islahatlar hər hansı bir ölkə, xüsusən də müstəqillik baxımından gənc
ölkə üçün vacibdir. Sovet İttifaqı dağılandan sonra ölkələrimiz - Estoniya və Azərbaycan, demək olar ki, eyni
vəziyyətdə idi. O vaxt yalnız dövlətə məxsus iqtisadiyyat vardı, indi isə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun
85 faizdən çoxu özəl sektor tərəfindən təmin edilir. İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, biznes qurmaq imkanları,
yerli və xarici sərmayədarlar üçün çox münasib və asan qaydalar elə bir vəziyyət yaradıb ki, biz bu gün onun
faydasını görürük.
Biz 90-cı illərin əvvəlində - 1994-cü ildə dünyanın ən iri neft şirkətlərini ölkəmizə dəvət etdik. Həmin
vaxtdan bu günə qədər bizim onlarla heç bir ciddi mübahisəmiz və ya narazılıq doğuran məsələmiz olmayıbdır.
Bu onu göstərir ki, biz yerli və xarici sərmayədarlarla dövlət qurumları arasında əməkdaşlığın çox səmərəli
formatını yarada bilmişik. Azərbaycan adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə regionda
liderdir. Bizim neft ehtiyatlarımız inkişaf üçün yeni perspektivlər açır. 2009-cu il üçün nəzərdə tutulan dövlət
sərmayə proqramlarının həcmi 5 milyard dollardan çox olacaq, həmin layihələr dövlət büdcəsindən
maliyyələşdiriləcəkdir. Bundan əlavə, yerli şirkətlər daha da möhkəmlənir, Azərbaycanda və xaricdə sərmayə
yatırırlar. Son illərdə şirkətlərimiz qonşu ölkələrin iqtisadiyyatına bir neçə milyard dollar sərmayə yatırıblar.
Təbii ki, sərmayə yatırılan ölkələrlə bizim yaxşı siyasi əlaqələrimiz var. Ona görə də mən bir daha xatırlatmaq
istəyirəm ki, fəal iqtisadi əməkdaşlıq üçün ölkələrimiz arasında yaxşı və möhkəm əlaqələrin olması ilkin şərtdir.
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Biz eston şirkətlərini Azərbaycanın sərmayə proqramlarında iştiraka dəvət edirik. Yeri gəlmişkən, bu
məsələni biz bu gün ikitərəfli müzakirələrimiz zamanı nəzərdən keçirdik. Əgər onlar sərmayədar kimi iştirak
etmək istəyirlərsə, biz bundan çox şad olarıq. Əgər onlar dövlət büdcəsindən maliyyələşən layihələrdə podratçı
olmağa üstünlük verirlərsə, biz yenə də məmnun olarıq. Çünki bizim planlaşdırdığımız layihələrin həyata
keçirilməsi üçün peşəkar və bacarıqlı şirkətlərə ehtiyacımız var. Eyni zamanda, burada və ya Estoniyada, yaxud
da digər ölkələrdə bəzi müştərək layihələr barədə düşünə bilərik.
Siz öz regionunuzda, biz isə öz regionumuzda güclü mövqelərə malikik. Müxtəlif enerji təşəbbüsləri
sayəsində bu gün biz artıq Xəzər-Qara dəniz və Baltik dənizi regionları arasında güclü əlaqələr haqqında danışa
bilərik. Biz enerji nəqli marşrutları üzərində sıx işləyirik. Enerji təchizatının şaxələndirilməsi sahəsində
planlaşdırdığımız işlərə artıq nail olmuşuq. Lakin eyni zamanda, Xəzər dənizindən çıxarılan neft və qazın Baltik
regionunun bazarlarına yeni marşrutlar vasitəsilə çatdırılması üzərində düşünə bilərik. Bu məsələ ilə bağlı biz
Estoniya ilə, o cümlədən digər tərəfdaşlarımız və dostlarımızla ciddi şəkildə işləməyə hazırıq. Fikrimcə, bu gün
imkanları araşdırmaq üçün münasib fürsət yaranıb və biz əməkdaşlığımızın real perspektivlərini nəzərdən keçirə
bilərik. Azərbaycanda artan bazar imkanları cəlbedici ola bilər. Bir çox digər imkanlar da mövcuddur. Əminəm
ki, dövlət qurumları şirkətlər arasında qurulan biznes əlaqələrinə dəstək verməlidir və bu baxımdan biz daha fəal
əməkdaşlığı görmək istərdik.
Bu gün enerji amili daha böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz bunu bugünkü xəbərlərdən görürük. İndiki
vəziyyəti təhlil etsək, Azərbaycanda 50 il öncə neft hasilatı bu qədər böyük deyildi. İttifaq dağıldıqdan sonra isə
sənaye durğunluq vəziyyətinə düşmüşdü, ölkənin ümumi inkişafı sual altında idi, iqtisadiyyat işləmirdi, sovet
vaxtında fəaliyyət göstərən bütün zavodlar bağlanmışdı. Ona görə də ölkəmiz üçün enerji siyasəti sürətli inkişaf
üçün əsas alət hesab edildi.
Zənnimcə, biz planlaşdırdığımız məqsədlərə nail olduq. Neft və qaz hasilatına böyük sərmayələr
yatırıldı, nəhəng neft-qaz yataqları aşkar edildi. Qaz ehtiyatlarına gəldikdə, onların həcmi qarşıdakı 100 il üçün
kifayətdir. Neft və qazın nəqli üçün bizim yaratdığımız müasir nəqletmə yolları və infrastruktur neft və qazımızı
böyük həcmdə dünya bazarlarına çıxarır. Enerji siyasəti, əgər belə demək olarsa, enerji fəlsəfəsi ondan ibarətdir
ki, enerji xalqları bir-birindən ayırmalı deyil, birləşdirməlidir. Biz öz imkanlarımızdan istifadə edərək tərəfdaş
və dostlarımızla işbirliyi qururuq. Biz enerji resurslarını heç vaxt başqa məqsədlər üçün istifadə etməmişik və
etməyəcəyik. Onlar yalnız dəstək, yardım, bu və ya digər ölkənin siyasi və iqtisadi maraqları üçün sərf
olunacaqdır. Bu günə qədər Azərbaycan özünü enerji ehtiyatlarının hasilatçısı, nəqlinin təminatçısı və tranzit
ölkə kimi nümayiş etdirmişdir. Əminəm ki, bu siyasət vəziyyətin proqnozlaşdırılmasına və əməkdaşlığa, ölkələr
arasında daha yaxşı anlaşmaya xidmət edəcəkdir.
Ona görə Azərbaycanın bu regionda və daha geniş məkanda enerji inkişafı sayəsində oynayacağı rol,
təbii ki, artacaqdır. Bu, sırf coğrafiya ilə bağlı deyil, ölkəmiz Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında körpüdür.
Azərbaycan nəhəng daxili resurslara, müasir nəqletmə infrastrukturuna malikdir. Biz Xəzər dənizində çox güclü
daşıma qurğularını yaratmışıq. Bundan istifadə edərək, biz xoş məramla dostlarımızla işləməyə hazırıq.
Qiymət məsələsinə gəldikdə, bu, hasilatçı və istehlakçı üçün münasib olmalıdır. Qiymət ehtiyacı olan
ölkələrin iqtisadiyyatını böhrana sürükləməli deyil. Biz bu məsələlərə bu cür yanaşırıq. Hətta bir neçə il bundan
öncə, yəni 90-cı illərin sonlarında neft və qaz yataqlarının istismarına sərmayələrə başladığımız bir dövrdə də
bizim siyasətimiz dəyişməz qalırdı. Qeyd etdiyim kimi, biz dünyanın əsas enerji şirkətləri ilə yaxşı münasibətlər
qurmuşuq. Biz hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə lider ölkələr sırasındayıq. 2007-ci ildə Azərbaycanın Dövlət
Neft Fonduna BMT-nin şəffaflıq mükafatı verilibdir. Bu qurum dünyada digər bu kimi müstəqil fondlar
arasında ən şəffaf qurumdur. Biz bundan qürur duyuruq. Azərbaycanın hər bir vətəndaşı və dünyanın istənilən
vətəndaşı həmin qurumun fəaliyyəti və orada toplanan vəsaitlər barədə məlumat əldə edə bilər.
Biz iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və iqtisadi islahatlara çox böyük diqqət yetiririk. Bəzi hallarda
buradakı vəziyyəti yaxşı bilməyən şəxslər sürətli iqtisadi inkişafımızı yalnız neft və qaz amili ilə bağlayırlar. Lakin
Azərbaycanla müqayisədə digər ölkələrdə daha böyük həcmdə neft və qaz var. Lakin bu, avtomatik şəkildə uğura,
tərəqqiyə və ümumi daxili məhsulun artımına aparmır. Bizim timsalımızda neft və qaz iqtisadi inkişafımızda çox
vacib rol oynayıbdır. Lakin bu, yeganə mühüm amil deyildir. Bundan əlavə, deyim ki, Dünya Bankı Azərbaycanı
2008-ci ildə bir nömrəli islahatçı ölkə kimi tanıyıbdır. Bu, iqtisadiyyatımızda islahatların aparılmasına və
Azərbaycanın güclü, müasir dövlətə çevrilməsinə yönələn səylərimizə verilən yüksək qiymətdir.
Mən sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm, ölkəmiz haqqında çox danışa bilərdim. Sadəcə, görülən və
planlaşdırılan işlər, o cümlədən iqtisadi və enerji sahələrində digər ölkələrlə qurduğumuz əlaqələr haqqında
məlumat vermək istədim. Əminəm ki, biz cənab Prezidentlə tədbiri tərk etdikdən sonra aparacağınız
müzakirələr praktik nəticələrə səbəb olacaq və yaxın vaxtlarda bugünkü tədbirin nəticələrini görəcəyik.
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Diqqətinizə görə çox sağ olun.
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BUDAPEŞTDƏ NABUKKO LAYİHƏSİNƏ DAİR ENERJİ SAMMİTİNDƏ
ÇIXIŞ
Budapeşt şəhəri,
27 yanvar 2009-cu il
-Hörmətli xanımlar və cənablar,
Öncə mən bizi qəbul edən Macarıstan tərəfinə və Baş nazir Dyurçana bu cür möhtəşəm tədbiri təşkil
etdiyinə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, bu gün keçirdiyimiz müzakirələr layihənin
bütün iştirakçıları, istər təchizatçı, tranzit ölkələr, istərsə də istehlakçılar arasında daha çox anlaşmanı təmin
edəcək və irəliyə doğru daha sürətlə addımlamağa imkan yaradacaqdır.
Azərbaycan regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyində öz rolunu oynayır. Son illər ərzində
başladığımız və uğurla həyata keçirdiyimiz layihələr regionda artıq yeni vəziyyət yaradıbdır. Dünyada ilk dəfə
olaraq, Xəzərin enerji resursları alternativ yolla Qərb bazarlarına çıxarılır. Tərəfdaşlarımızla birgə çəkdiyimiz
neft və qaz boru kəmərləri Azərbaycana təchizat marşrutlarını şaxələndirməyə, iqtisadi və sosial tələbatlarımızı
ödəməyə, iqtisadi və siyasi islahatları daha sürətlə aparmağa imkan yaradır.
Bir sözlə, Azərbaycanın enerji siyasəti ölkəmiz, xalqımız, qonşularımız və bütöv region üçün artıq böyük
fayda verir. Bu gün Xəzərdə alternativ mənbələr üçün yeni nəqletmə layihələri haqqında söhbət açdığımız
zaman hamımız etiraf edirik ki, bu nailiyyətin bünövrəsi 1990-cı illərin ortalarında qoyulmuşdur. Bakı-TbilisiCeyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərləri tikilmişdir. Bu addım qapıları açır və imkanlara
aparan yolun təzahürüdür. Vaxt keçdikcə və həmin layihələri yekunlaşdırdıqca, biz lazım olan bütün işləri
yerinə yetirdik. Azərbaycanın çəkdiyi boru kəmərləri xəritəsinə nəzər yetirsə, görərsiniz ki, neft və qaz
kəmərləri hər bir istiqamətdə gedir. Bu gün malik olduğumuz yeddi neft və qaz boru kəməri bizə hasil etdiyimiz
qədər enerji daşıyıcılarını müxtəlif istiqamətlərdə nəql etməyə imkan yaradır. Bunlar bizə imkan verir ki, yalnız
bir marşrutdan, tranzit yolundan asılı olmayaq.
Biz xüsusən hasilatçılar ilə tranzit ölkələr arasında mübahisədən əziyyət çəkən istehlakçıların
narahatlığını aydın şəkildə anlayırıq. Etibarlı tərəfdaş və dost ölkə kimi, o cümlədən müstəqillik dövründən
verdiyi vədləri yerinə yetirən tərəf kimi Azərbaycan öz bəyan etdiyi addımları atıbdır. Gələcəkdə isə biz
şaxələndirmə işində daha fəal rol oynamağı planlaşdırırıq. Şaxələndirmə hamımız, o cümlədən hasilatçılar üçün
vacibdir. Əgər biz yalnız bir yoldan asılı olacağıqsa, onda problemlərlə üzləşə bilərik və ədalətli qiymətə nail
olmayacağıq. Lakin variantların müxtəlif olduğu təqdirdə özümüzü daha rahat hiss edə bilərik.
Azərbaycanın nəhəng qaz ehtiyatlarını nəzərə alsaq, - minimum hesablamalara görə, onun həcmi 2 trilyon
kubmetr səviyyəsindədir, - bu sərvətimiz gələn onilliklər, yüz il ərzində bizim üçün kifayət edəcəkdir. Əlbəttə
ki, biz bazarlara və tranzit ölkələrlə münasibətlərimizə uyğun olaraq hasilat sürətimizi, sərmayə proqramlarımızı
planlaşdırmalıyıq. Nə qədər çox ölkə Azərbaycandan qaz alarsa, bu, Azərbaycanın özü üçün bir o qədər yaxşıdır
və həmin ölkələr üçün faydalıdır. Bu, hər tərəfdən faydalı variantdır. Başladığımız və uğurla həyata
keçirdiyimiz layihələr hazırda göstərir ki, bütün iştirakçıların maraqları üst-üstə düşəndə, vahid heyət kimi
işləyəndə və səylərini əlaqələndirəndə, o cümlədən hər bir tərəf ümumi işə töhfə verəndə biz uğur əldə edirik.
Nabukkoya gəldikdə, Azərbaycan hər zaman bu layihəni dəstəkləyibdir. Bu gün bir daha bəyan etmək
istəyirik ki, biz öz dəstəyimizi davam etdirəcəyik. Bu məqsədlə hazırlanmış bəyannamə bunu aydın şəkildə əks
etdirir. Əlavə olaraq demək istəyirəm ki, bir neçə ay bundan öncə Bakıda enerji sammiti zamanı biz Xəzər
dənizi regionunda müxtəlif layihələri, o cümlədən Nabukkonu müzakirə etdik və onu dəstəkləməklə öz siyasi
iradəmizi qəbul olunmuş bəyannamədə ifadə etdik.
Hesab edirəm ki, bütün iştirakçıların – təchizatçıların, tranzit ölkələrin və istehlakçıların maraqlarını bir
araya gətirmək vaxtı artıq yetişibdir. Təbii ki, bu halda biz bir neçə məqsədə nail olmalıyıq. Öncə, etibarlı
təchizat təmin edilməlidir, çünki evlərində qazın olmamasında kimin günahkar olduğu istehlakçılar üçün vacib
deyildir. Onlar, sadəcə, qaza ehtiyac duyurlar, qazın qiymətini ödəyiblər və ondan istifadə etmək hüququna
malikdirlər. İkincisi, etibarlı təchizat marşrutudur. Ümumi şəkildə qavranılmalıdır ki, tranzit ölkələr ərazisindən
daha çox həcmdə enerji daşıyıcıları keçəndə bir o qədər çox fayda götürürlər. Eyni zamanda, qiymət də ədalətli
olmalıdır, çünki neftdən fərqli olaraq, qazın qiyməti azad bazar tərəfindən tənzimlənmir. Bəzən biz qaz hasil
edən ölkələrin bu və ya digər istehlakçıya fərqli yanaşmasının şahidi oluruq.
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Azərbaycana gəldikdə, biz hər zaman istehlakçılarımızın tələbatlarına cavab verməyin tərəfdarı olmuşuq
və yaxşı tərəfdaşlıq ruhu bizə uğur qazanmağa imkanlar yaradıbdır. Hesab edirəm ki, bütün bu amilləri və
Avropada təchizat mənbələrinin şaxələndirmə ilə bağlı narahatlıqları nəzərə alaraq, regionumuzda nəhəng enerji
ehtiyatlarından istifadədə uğurlar əldə edə bilərik.
Bir məsələni də əlavə etmək istəyirəm. Nabukko barədə müzakirələr başlayanda, Azərbaycan
təchizatçılardan biri kimi nəzərdə tutulmurdu. O vaxt təchizat mənbəyi kimi başqa yer baxılırdı. Səmimi desək,
bu, həmin vaxt düzgün qərar idi, çünki Azərbaycan həmin dövrdə hətta öz tələbatlarımızı ödəmək üçün kifayət
qədər həcmdə qaz hasil etmirdi. Lakin bu gün vəziyyət fərqlidir. Azərbaycan artıq həm tranzit ölkə, həm
potensial ilkin təchizat mənbəyi hesab edilir. Bu cür nəhəng ehtiyatların və artıq müasir infrastrukturun, nəql
qurğularının olması, eləcə də ilbəil artan qaz hasilatının həcmi ilə təbii ki, biz qarşılıqlı maraq doğuran
məsələlər üzərində ciddi şəkildə işləyə bilərik. Əminəm ki, bütün maraqları bir araya gətirərək, uğur əldə
edəcəyik.
Mən eyni zamanda dostum, Baş nazir Dyurçanın söylədiyi fikirlə bağlı demək istəyirəm ki, o, haqlı
olaraq bildirdi: “Azərbaycan kimi ölkələr sırf xammal mənbəyi hesab edilməsini istəmirlər”. Bu, keçmişdə də
belə olub. Həmin vaxt biz Sovet İttifaqında yaşayırdıq və enerji mənbələri ilə zəngin respublikalar təchizat
bazası sayılırdı. Azərbaycanda böyük miqdarda neft və qaz hasil olunurdu. Lakin ölkəmiz müstəqilliyini əldə
etdikdən sonra, biz onun faydasını görmədik. Bizə qalan yalnız dağıdılmış infrastruktur, tükənmiş neft və qaz
yataqları və böhran içərisində olan iqtisadiyyat oldu. Bu, xalqımızın 1991-ci ildə üzləşdiyi miras idi. Biz çox
səylər göstərdik və xarici tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq qurduq. Beləliklə, bugünkü hasilat həcmimiz ölkəmizə
heç nədən asılı olmamaq imkanı yaradır. Nabukkodakı iştirakımıza gəldikdə, əlbəttə ki, əməkdaşlığımızın əlavə
aspektlərini görmək istərdik. Biz maliyyə dəstəyinə ehtiyac duymuruq və özümüzü təmin edən ölkəyik. Bizə sıx
inteqrasiya, Avropa İttifaqı ilə daha çox proqramlar, birgə səylər nəticəsində həll olunan məsələlər və səmərəli
tərəfdaşlıq lazımdır. Bütün bunlar üçün yaxşı əsaslar var. Əminəm ki, enerji layihələri bu tərəfdaşlığı
gücləndirəcəkdir.
Bizim enerji siyasətimiz və fəlsəfəmiz ondan ibarətdir ki, enerji məsələləri xalqları ayırmalı deyil,
birləşdirməlidir. Enerji məsələləri siyasi təzyiq və böhtan aləti kimi istifadə edilməli deyildir. Bizim siyasətimiz,
təcrübəmiz və Azərbaycan tərəfindən atılmış praktik addımlar, - əminəm ki, istehlakçılarımız və tranzit ölkələr
bunu etiraf edə bilər, - göstərir ki, tərəfdaşlığa və dərhal maliyyə nəticələrinə yönəlmiş siyasət bir çox uğurlar
gətirəcəkdir.
Mən bu cür vacib tədbiri təşkil etdiyinə görə qəbul edən tərəfə bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Bir daha demək istəyirəm, Azərbaycan şaxələndirmə siyasətinə, Avropa İttifaqı və Avratlantik
strukturları ilə güclü tərəfdaşlığına sadiqdir. Biz bu layihəni irəli doğru aparmaqda əlimizdən gələni edəcəyik.
Çox sağ olun.
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DAVOSDA ABŞ-ın CNBC TELEVİZİYA KANALINA
MÜSAHİBƏ
Davos şəhəri,
28 yanvar 2009-cu il
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 28-də Davosda “Konqress”
mehmanxanasında ABŞ-ın CNBC (Si-en-bi-si) televiziya kanalına müsahibə vermişdir.
-Cənab Prezident, proqramımıza xoş gəlmisiniz. Sizinlə bir yerdə olmaq xoşdur.
-Təşəkkür edirəm, sizi görməyimə şadam.
-Sağ olun. Burada forumun əsas müzakirə mövzusu beynəlxalq böhrandır. Hər kəs böhran
haqqında danışır. Azərbaycana gəldikdə, beynəlxalq böhranın iqtisadiyyatınıza təsiri necə hiss olunur?
-Beynəlxalq böhran iqtisadiyyatımıza elə də güclü təsir göstərməyibdir. Azərbaycan dünya
iqtisadiyyatına getdikcə daha çox inteqrasiya olunduğundan, xüsusən ixrac potensialı ilə bağlı müəyyən
narahatlıqlarımız var. Qeyri-neft sektorundakı ixrac potensialı son aylarda az da olsa azalmışdır. Lakin
ümumilikdə, bizdə maliyyə məsələləri və iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı vəziyyət yaxşıdır.
-Azərbaycan dünyanın ən sürətlə artan iqtisadiyyata malik ölkələrindən biridir. Hətta artımda
müəyyən qədər azalmalar olsa belə, yenə Azərbaycan ən yüksək pillədədir.
-Bəli, düzdür. Son beş il ərzində iqtisadiyyatımız 2,6 dəfə artdığından, yüksək artım sürətini saxlamaq
indi əvvəlkindən daha çətindir. Keçən il bu göstərici 11 faiz təşkil etmişdir. Daha öncəki il isə 25 faiz olmuşdur.
Bu səviyyəni uzun müddət saxlamaq mümkün deyildir. Lakin iqtisadi artım əhəmiyyətli dərəcədədir. Getdikcə
iqtisadiyyatın daha çox şaxələndirilməsi, neftin qiymətlərindən və enerji amilindən daha az asılı olmaq vacibdir.
Bu, iqtisadi islahatlar, şaxələndirmə, özəl sahibkarlığın dəstəklənməsi sahələrində həyata keçirilən siyasət
nəticəsində mümkün olmuşdur. Biz enerji amilindən asılılığı əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa müvəffəq
olmuşuq.
-Mən enerji və şaxələndirmə haqqında danışmaq istərdim. Gəlin əvvəlcə enerjidən başlayaq.
Hər halda, bu, indi Avropada ən çox müzakirə olunan mövzulardandır. Biz Rusiya və Ukrayna arasında
bu yaxınlardakı danışıqlardan xəbərdarıq. Brüssel, Avropa Komissiyası, bütün Avropa İttifaqı, o
cümlədən Almaniya enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, xüsusilə də qaz təchizatında çox
maraqlıdırlar. Azərbaycana gəldikdə, enerji təhlükəsizliyi məsələsində Sizin ölkənizin töhfəsi nədən
ibarət ola bilər?
-Biz on ildən artıqdır ki, çox mühüm enerji layihələrini həyata keçiririk və hazırda Xəzər neftini dünya
bazarına çıxaran boru kəməri xətti beynəlxalq enerji təhlükəsizliyində getdikcə daha əhəmiyyətli rol
oynamaqdadır. Bizim nəhəng enerji ehtiyatlarımız var. Qaz ehtiyatlarımız bizə ən azı yüz il kifayət edəcəkdir.
Artıq müasir nəqliyyat infrastrukturumuz var, təchizat marşrutlarımızı şaxələndirmişik. Şaxələndirmə təkcə
istehlakçılar üçün yox, eyni zamanda, təchizatçılar üçün də əhəmiyyətlidir. Düzdür, indiki böhran zamanı
istehlakçıların problemi diqqət mərkəzində olmuşdur, lakin təchizatçı ölkə kimi Azərbaycana da etibarlı və
təhlükəsiz nəql marşrutları gərəkdir. Müxtəlif istiqamətlərdə boru kəmərləri inşa etməklə biz bu məqsədə nail
oluruq. Bu gün söhbət Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım olan əlavə həcmlərdən
gedir. Bunun üçün Azərbaycanın imkanları vardır. Biz Türkiyə-Yunanıstan-İtaliya, Nabukko, Transadriatik
boru kəmərləri kimi layihələrin müzakirələrində iştirak edirik. Ölkəmizdə bu vaxta kimi görülmüş işlər göstərir
ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Həyata keçirdiyimiz layihələrin heç biri böhran zamanı sual altına alınmadı.
-Gəlin, Nabukko haqqında danışaq. Avropa bankları, Avropa İttifaqı Nabukkonu
maliyyələşdirməkdə maraqlıdır. Bu layihə böyük maliyyə vəsaiti tələb edir və çox əhəmiyyətlidir. Əgər
layihə maliyyələşdirilsə, Azərbaycan bu layihədə iştirakına sadiqdirmi?
-Əlbəttə, biz yeni layihələrdə iştirak etməkdə maraqlıyıq, belə ki, mövcud kəmərlərin nəqletmə
qabiliyyəti enerji ehtiyatlarımızın ixrac potensialına tam cavab vermir. Biz bu gün hasil etdiyimiz qazdan, ola
bilsin ki, iki dəfə artıq hasil edək. Builki qaz hasilatı 20 milyard kubmetrdən artıq olacaqdır. İxracımız hələlik
regional bazarla məhdudlaşır. Beləliklə, Nabukko və ya bu kimi layihələr şaxələndirmə və uzunmüddətli etibarlı
təchizat mexanizmlərinə malik olmaq üçün imkan yaradır. Lakin əlbəttə ki, Nabukko ilə bağlı böyük əhəmiyyət
daşıyan məsələlər, ilk növbədə, sizin də dediyiniz kimi, maliyyələşmə məsələsi aydınlaşdırılmalıdır. İkinci
mühüm məsələ isə ondan ibarətdir ki, Avropa bu və ya digər dərəcədə vahid enerji siyasətinə malik olmalıdır.
Nabukko bütün Avropa İttifaqını deyil, Mərkəzi Avropanın bir neçə ölkəsini birləşdirir. Digər mühüm məsələ
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bütövlükdə Avropa İttifaqının Nabukkonun həyata keçirilməsində nə dərəcədə önəmli rol oynamasından
ibarətdir. Düzdür, ümidverici məqamlar var, lakin bu işdə hər hansı irəliləyişin olması vacibdir. Üçüncüsü,
bizim üçün Azərbaycan qazının tranziti ilə bağlı məsələlərin aydınlaşdırılması vacibdir. Avropa İttifaqı bazarına
birbaşa çıxış əldə etmək üçün tranzit ölkələrlə tranzit müqaviləmiz olmalıdır.
Beləliklə, bütün bu mühüm məsələlər bir-biri ilə əlaqəlidir və biz bunların həyata keçirilmə sürətinə
uyğun şəkildə hasilatın planlaşdırılmasını aparacağıq. Biz bazar olmadan qaz hasil edə bilmərik. Bazar və
müqavilələr olmalıdır ki, sonra hasilat olsun. Azərbaycanda təsdiq olunmuş qaz ehtiyatları minimum 2 trilyon
kubmetr təşkil edir.
-Avropa ölkələri arasında dostlarınızdan danışarkən deyim ki, Azərbaycan İtaliya ilə güclü
əlaqələr qurur. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Silvio Berluskoni ilə bu yaxınlarda görüşmüsünüz. Sizin
yaxşı ticarət əlaqələriniz var. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
-İxrac məhsullarımızın əksər hissəsi Avropa İttifaqına çıxarılır və bu baxımdan İtaliya da bizim
mühüm ticarət tərəfdaşımızdır. Bizim İtaliya və eləcə də digər Avropa ölkələri ilə yaxşı münasibətlərimiz var.
Biz Avropa İttifaqının üzvü olan, demək olar ki, bütün dövlətlərlə yaxşı siyasi və iqtisadi əlaqələr qurmuşuq. Bu
əlaqələr bir-birimizi daha yaxşı tanımağa imkan verir, qarşılıqlı inama əsaslanır və biz ümumi maraqlara
söykənən birgə layihələrdə iştirak edirik. İndi enerji təhlükəsizliyi məsələsi təkcə enerji ilə bağlı deyil, bu, həm
də qlobal təhlükəsizlik məsələsidir.
-Türkiyə ilə gözəl münasibətləriniz var.
-Əlbəttə, Türkiyə bizim dostumuz, müttəfiqimizdir. Bizim Türkiyə ilə ümumi tarixi, mədəni
əlaqələrimiz var. Bu gün Azərbaycanla Türkiyə arasında birgə səylərin mövcudluğu regionda sabitliyin təmin
olunmasına xidmət edir.
-Nabukko ilə bağlı Rusiya tərəfindən Sizə hansısa təzyiqlər olurmu?
-Xeyr, bizə Rusiya tərəfdən heç bir təzyiq olmayıbdır. Enerji məsələsində Rusiya ilə aramızda heç bir
ziddiyyət yoxdur.
-Vaşinqtonun keçmiş administrasiyası ilə münasibətləriniz yaxşı olub. Bəs Obama
administrasiyası ilə əlaqələrinizin perspektivlərini necə görürsünüz?
-Biz yaxşı tərəfdaşlıq münasibətlərimizin bundan sonra da inkişaf etdiriləcəyinə ümidvarıq.
Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin qurulmasından uzun zaman keçir. Tərəfdaşlığımızda enerji siyasəti mühüm rol
oynayır. Əlaqələrimiz hər iki ölkənin milli maraqlarına uyğundur. Ümid edirik ki, bu müsbət meyil yeni
administrasiya ilə də davam edəcəkdir.
-İqtisadiyyatınızın modernləşdirilməsi siyasətinə nəzər yetirdikdə, şaxələndirmə mühüm yer
tutur. Şaxələndirmədə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektoru ən əhəmiyyətli sektor kimi
görünür. Xahiş edirəm, bununla bağlı strategiyanızdan danışasınız.
-Strategiyamızın əsas məqamları bunlardır: şaxələndirmə və modernləşdirmə, iqtisadiyyatın enerji
sahəsindən asılılığının azaldılması və ölkəmizin dayanıqlı inkişafının təmin olunması. Bununla bağlı müasir
texnologiyalar, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, təhsil, əhalinin məşğulluğu, yoxsulluğun
azaldılması, səhiyyə və digər sahələr prioritet təşkil edir. Bütün bunlar həyatımızın sosial sektorunu əhatə edir.
Biz bütün bu sahələrdə, o cümlədən informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əhəmiyyətli inkişafa
nail olmuşuq. Qeyd etdiyim kimi, indi informasiya-kommunikasiya texnologiyaları iqtisadiyyatımızın ən
prioritet sahələrindəndir. Biz hazırda güclü iqtisadiyyatı, maliyyə imkanları, güclü intellektual potensialı olan
ölkə qurmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Neftdən əldə etdiyimiz gəlirlər insan kapitalına sərmayə yatırmağa
imkan verir. Hazırda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları dünyada iqtisadiyyatın ən perspektivli
sahələrindən biridir. Bu, təkcə iqtisadiyyat deyil, həm də bilikdir, təhsildir, ümumi inkişaf və müasirləşmədir.
Biz dünyanın aparıcı informasiya-kommunikasiya texnologiyaları şirkətləri ilə çox yaxşı əlaqələr qurmuşuq və
bunun davam etdiriləcəyinə ümid edirəm. Biz indi peyk buraxmaq, Azərbaycanda kosmos sənayesi yaratmaq
ərəfəsindəyik. Çox böyük planlarımız var və ümid edirəm ki, məqsədlərimizə nail olacağıq.
-Bizim proqramımıza tamaşa edən insanlar bilirlər ki, yeni İpək yolu haqqında çox danışmışıq.
Bu, XXI əsrin mühüm layihələrindəndir. Azərbaycan strateji baxımdan Çinlə Avropa arasında yerləşir.
Azərbaycanın informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsi üzrə regional mərkəzə çevrilməsi üçün
inkişaf planlarınız nədən ibarətdir?
-Biz bu sahəyə böyük diqqət ayırırıq, hazırda isə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
sahəsində şirkətlərin Azərbaycanı bu sahə üzrə regional mərkəz seçməsi üçün şərait yaradılmasını planlaşdırırıq.
Regional mərkəz olmaq üçün yalnız arzunun olması kifayət deyil, burada birgə səylər lazımdır. Birinci, dövlətin
bu işə fəal cəlb olunması, dövlət tərəfindən təşəbbüslər və dövlət informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
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proqramı. İkinci, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, əlverişli sərmayə mühitinin yaradılması. Daha sonra, əlbəttə
ki, əlverişli coğrafi mövqeyimizdən səmərəli istifadə edərək, regional mərkəzə çevrilmək. Necə ki, biz bunu
nəqliyyat və enerji sahələrində etdik. Bu gün biz boru kəmərləri, avtomobil yolları, İpək yolu, Şərq-Qərb və
Şimal-Cənub dəhlizlərini inşa edirik. Bunlar həm əlverişli coğrafi mövqeyimiz, həm də konkret proqramlarımız
əsasında həyata keçirilir. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunda nəzərdə tutduğumuz işlər
Azərbaycanı inkişafın yeni mərhələsinə gətirib çıxaracaqdır. Bildiyiniz kimi, gələcək neft və qaza deyil,
texnoloji inkişafa məxsusdur. Neft və qaz ehtiyatları tez və ya gec tükənəcək, bilik və texnologiya isə hər zaman
inkişafda dominantlıq edəcəkdir. İndi dünyanın aparıcı ölkələri informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
sektoruna sərmayə yatıran, ən qabaqcıl texnoloji imkanlara malik olan ölkələrdir.
-Bu baxımdan Siz kosmos sənayesi və regional innovasiyaları nəzərdə tutursunuz?
-Texnoparklar və regional innovasiyalar dövlətin İKT proqramında nəzərdə tutulubdur. Biz dövlət tərəfindən
ilkin sərmayə qoyuluşuna hazırıq. Əlbəttə ki, biz xarici və yerli sərmayələrin qoyuluşundan da məmnun olardıq.
Lakin bu işlərə təkan vermək, başlamaq üçün biz bütün hazırlıq işlərini həyata keçirməli, infrastruktur
yaratmalı, investisiyanı təmin etməliyik. Enerji layihələri üçün cəlbedici olmağı bacardığımız kimi,
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunun inkişafı üçün də cəlbedici olmalıyıq.
-Cənab Prezident, müsahibəyə görə minnətdarıq.
-Çox sağ olun.
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DAVOSDA ABŞ-ın “UOLL STRİT CORNEL” QƏZETİNƏ
MÜSAHİBƏ
Davos şəhəri,
28 yanvar 2009-cu il
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 28-də Davosda ABŞ-ın məşhur
“Uoll strit cornel” qəzetinə müsahibə vermişdir.
- İlk növbədə, təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, Siz Ermənistan Prezidenti ilə görüşmüsünüz.
Münaqişəni həll edə bilirsinizmi?
- Hələlik xeyr.
- Hər hansı bir irəliləyişə nail oldunuzmu?
- Bildiyiniz kimi, danışıqlar prosesi uzun müddətdir davam edir. On beş ildir atəşkəs rejimi
mövcuddur, lakin təəssüf ki, münaqişə hələ də həll olunmayıbdır. Bizim mövqeyimiz tam aydındır: münaqişə
beynəlxalq hüquq normaları əsasında, Ermənistan qoşunlarının ərazilərimizdən dərhal çıxarılması ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həll olunmalıdır. Amma əfsus ki, Ermənistan beynəlxalq hüquq
normalarına əməl etmir və bu, münaqişənin həll olunmamasının əsas səbəbidir. Danışıqlarda irəliləyiş olmuşdur,
amma bu, kifayət deyildir.
- Gürcüstandakı münaqişə nəyi dəyişmişdir? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəldikdə, bunun
məsələyə təsiri varmı? Yaxud geosiyasi baxımdan Rusiya və yaxud Türkiyə və ya Amerika Birləşmiş
Ştatları hansı rolu oynaya bilər?
- Danışıqlar prosesinə birbaşa cəlb olunmuş ölkələr, Minsk qrupunun həmsədrləri – Amerika
Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa Gürcüstandakı münaqişədən sonra açıq şəkildə elan etdilər ki, Dağlıq
Qarabağın tanınması müzakirə mövzusu deyil, həmin hadisələr bu cür presedent yaratmayacaqdır. Lakin
geosiyasi baxımdan, əlbəttə ki, əgər sizin qonşunuz və ya qonşularınız bir-biri ilə müharibədədirsə, demək, bu,
sizin özünüz üçün yaxşı deyil. İndiki halda Gürcüstan və Rusiya Azərbaycanın qonşularıdır və bizim hər iki
ölkə ilə yaxşı münasibətlərimiz var.
- Hazırda, Siz qazı, nefti və digər məhsullarınızı Qərbə Gürcüstan vasitəsilə nəql edirsiniz.
Oradakı müharibə isə, belə görünür ki, həmin marşrutların təhlükəsizliyini sual altına aldı. Demək
olarmı ki, Ermənistanla Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə nail olmaq üçün göstərdiyiniz səylərin
səbəbi yeni marşrutun əldə olunmasından ibarətdir?
- Ermənistan və Azərbaycanın apardığı danışıqlar prosesi ilə Gürcüstandakı müharibə zamanı
üzləşdiyimiz çətinliklər arasında əlaqə yoxdur. Bəli, həmin vaxt bizim üçün asan olmadı, çünki bizim əsas enerji
daşıyıcılarımız Gürcüstan ərazisindən nəql olunur, müharibə isə, onun üçün böyük maneə idi. Biz nefti nəql
etmək üçün başqa yollar axtarmalı olduq. Əlbəttə, beynəlxalq bazarlara nə qədər çox çıxışımız olsa, bizim üçün
bir o qədər yaxşıdır. Lakin hazırda Gürcüstanda vəziyyət sabitləşmişdir, bu ölkənin ərazisindən nəqletmə ilə
bağlı problem yoxdur. Bundan əlavə, qeyd etdiyim kimi, başqa marşrutlar da mövcuddur.
- Nabukko haqqında sual vermək istərdim. Siz layihənin tərəfdarısınız, lakin boru kəmərinin
çəkilməsində ən mühüm rolu avropalılar oynamalıdırlar. Necə düşünürsünüz, boru kəmərini Avropa
hökumətlərinin iştirakı olmadan inşa etmək olarmı? İkinci sualım: Siz nə qədər gözləyə bilərsiniz? Bəlkə
qazınızı birbaşa Rusiyaya satasınız!?
- Mən buraya Budapeştdə keçirilən Nabukko sammitindən gəlirəm. Düşünürəm ki, daha böyük
anlaşma baxımından həmin tədbir çox əhəmiyyətli oldu. Layihənin statusu və perspektivləri kimi suallar
nəzərdən keçirildi. Bildiyiniz kimi, uzun illərdir ki, biz Nabukko haqqında çox eşidirdik, lakin səmimi desək, bu
istiqamətdə əməli addımlar görmürük. İndi daha aydın olur ki, layihə avropalılar üçün əhəmiyyətlidir. Layihənin
həyata keçirilməsinə gəlincə, əlbəttə ki, hər hansı bir mənbədən xeyli maliyyə yardımı edilməlidir. Bu, banklar,
mərkəzləşmiş maliyyə paketi ola bilər. Nabukko konsorsiumuna daxil olan şirkətlər üçün böyük həcmdə vəsaiti
toplamaq asan olmayacaqdır. Əsas şərt ondan ibarətdir ki, güclü maliyyə dəstəyi olmalıdır. Bunun olmaması
layihənin həyata keçirilməsinə maneə yarada bilər. Sualınızda haqlı olaraq qeyd edirsiniz ki, biz nə qədər
gözləyəcəyik. Biz çox məmnunuq ki, qazımızı başqa ölkələrin bazarlarına nəql etmək üçün müasir infrastruktur
qurmağa müvəffəq olmuşuq. Bu gün qazımız Gürcüstana və Türkiyəyə nəql olunur, sonra isə Türkiyə ərazisi ilə
Avropa İttifaqının bazarlarına çıxarılır. Bizim bugünkü hasilat həcmimiz mövcud qaz kəmərləri ilə əhatə olunur.
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Bununla belə, hasilatı daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün böyük planlarımız var. Sonra isə bizə daha çox
marşrutlar lazım olacaqdır. Nabukko onlardan biridir.
- Bəlkə, qazı Rusiya və Mərkəzi Asiya vasitəsilə nəql edəsiniz? Rusiyaya satasınız və Rusiya isə
qazı Avropaya çatdırsın? Nəyə görə buna müqavimət göstərirsiniz?
- Biz müqavimət göstərmirik. Bu təklifi bu yaxınlarda almışıq. 2008-ci ilin ortalarına qədər bu,
ümumiyyətlə müzakirə məsələsi deyildi. Biz həmin istiqaməti heç zaman qazın nəqli üçün potensial marşrut
kimi nəzərdən keçirmirdik və Rusiya onunla bağlı heç vaxt maraq da ifadə etməmişdi. Həmin təklifi məhz
yarım il bundan öncə almışıq və biz onu hələ qiymətləndirməliyik. Təklif özlüyündə cəlbedici görünür. Əgər biz
qazımızı öz sərhədimizdə tranzit ölkə ilə heç bir problem olmadan sata bilsək, nəql layihələrinə çətinlik olmadan
və sərfəli bazar qiyməti təklif edilərsə, onda təklifə niyə də baxmayaq!? Biz təklifi rədd etməmişik, lakin eyni
zamanda, onu daha təfərrüatlı şəkildə nəzərdən keçirməliyik. Əvvəlki illərdə məqsədlərimizdən biri
şaxələndirmə olub və bu baxımdan, Azərbaycan özünü çox rahat hiss edir. Neft və qaz kəmərlərimiz
karbohidrogen ehtiyatlarımızı müxtəlif istiqamətlərdə nəql etməyə imkan verir. Beləliklə, biz bir marşrutdan
asılı deyilik. Bir sözlə, “Qazprom”dan, Türkiyə, Yunanıstan, İtaliya, Bolqarıstan və başqa ölkələrdən gələn
təkliflər nəzərdən keçirilir və əlbəttə ki, biz ölkəmiz üçün ən yaxşı variantı seçəcəyik.
- Bu il Azərbaycanda iqtisadi artım nə səviyyədə gözlənilir?
- Biz təxminən 10 faiz səviyyəsində artımın olacağını gözləyirik.
- Bu, qeyri-adi görünür.
- Son beş il ərzində, 2003-cü ildən 2008-ci ilə kimi ÜDM 2,6 dəfə artmışdır. Keçən il ÜDM-in artımı
11 faiz olmuşdur. Beləliklə, ümid edirik ki, bu göstərici eyni səviyyədə qalacaqdır.
- Sizin fikrinizcə, böhran iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edəcəkmi?
- Maliyyə təsisatları, banklar baxımından xeyr. İqtisadiyyatın real sektoruna gəldikdə, böhran qismən
ola bilər. İxrac məhsulları istehsal edən müəssisələr və zavodlar isə müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilər. Lakin biz
onlara yardım məqsədi ilə kifayət qədər valyuta ehtiyatlarına malikik. Son beş ildə biz özəl biznesə maliyyə
yardımı göstərmək məqsədi ilə güzəştli kreditlər nəzərdə tutan bir çox proqramlar həyata keçirmişik və bu işi
davam etdiririk. Mən Azərbaycan üçün hər hansı ciddi çətinliklər görmürəm.
- Ortamüddətli beynəlxalq layihələrin maliyyələşdirilməsi çətin olacaqmı?
- Bəli, söhbət enerji layihələrindən gedirsə, hesab edirəm ki, hazırda nəzərdən keçirdiyimiz layihə tez
və ya gec həyata keçiriləcəkdir. Hətta onlar baş verməsə, bu günə qədər görülmüş işlər bizim üçün kifayət
edəcəkdir. Hazırda biz gündə 1 milyon barrel neft nəqletmə qabiliyyəti olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə
malikik. Bundan əlavə, bizim Gürcüstana və Rusiyaya gedən iki əlavə boru kəmərimiz var. Onların nəqletmə
imkanı gündə 300-400 min barreldir. Müəyyən texniki işlər nəticəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin
buraxıcılıq gücü 1,5 milyon barrelə çatdırıla bilər. Bir sözlə, biz hər şeyi vaxtında yerinə yetirdik. Hazırda isə
biz praktik olaraq, hər hansı əlavə böyük infrastruktur layihəsinə ehtiyac duymuruq.
-İcazə verin, Sizdən başqa məsələni soruşum. Bir neçə həftə bundan öncə, dekabr ayında
parlament xarici radiostansiyaların, yəni “Amerikanın səsi”, “Azadlıq” radiolarının və BBC-nin yayımını
qadağan edən qərara səs verdi. Siz bununla razısınızmı? Buna razılıq verirsinizmi?
- Əslində, bu, parlamentin qadağa qərarı deyildir. Bu, düzgün məlumat deyil, bu qərar Milli Televiziya
və Radio Şurası tərəfindən verilmişdir. Həmin qərar 2002-ci ildə qəbul olunmuş və xarici radiolara milli
tezliklərdə yayımlamaya icazə verməyən qanun əsasında qəbul edilmişdir. Beləliklə, bu, qadağa deyildir.
“Azadlıq” radiostansiyası, BBC və “Amerikanın səsi” qısa dalğalarda öz verilişlərini yaya bilər. Onlar internet,
kabel və peyk vasitəsilə verilişlərinin yayımını davam etdirə bilərlər. Ola bilsin ki, bizim tərəfdən guya onlara
qadağa qoyulması ilə bağlı beynəlxalq mətbuatda anlaşılmazlıq yaranıbdır. Lakin biz qadağa qoymamışıq,
sadəcə, öz qanunvericiliyimizə uyğun formaya gətirmişik. Biz Avropadakı vəziyyəti öyrənmişik. Orada da
vəziyyət eynidir. Biz Azərbaycanda medianı məhdudlaşdırmırıq, sadəcə, onlar milli qanunvericiliyə və
Avropadakı mövcud normalara uyğun olmalıdır.
- Prezidentlik müddətinə aid məhdudiyyətin aradan qaldırılması məqsədi ilə referendumun
keçirilməsi barədə dekabr ayında parlamentin səs verdiyi qərar haqqında nə deyə bilərsiniz? Demək
istəyirəm ki, Siz bu yaxınlarda yenidən seçilmisiniz. Sizin fikrinizcə, bu, yaxşı ideyadırmı?
- Bu təşəbbüs parlamentdə çoxluq təşkil edən partiyamız tərəfindən irəli sürülmüşdür. Eyni zamanda,
demək istəyirəm ki, xalqın bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə səs vermək hüququna malik olması
demokratik prinsipdir. Referendum demokratik prosedurdur və xalqın iradəsinə əsaslanır. Eyni zamanda, bu,
Avropa təcrübəsinə uyğundur.
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- Sonuncu sualım iqtisadiyyatla bağlıdır. Siz qeyd etdiniz ki, bu il artım təqribən 11 faiz
olacaqdır. Təkcə Sizin ölkəniz üçün buna nail olmaq çətin deyilmi?
- Əsas ixracımızı təbii ki, neft və qaz təşkil edir. Neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi, əlbəttə ki, ÜDMin artımını da azaldacaqdır. Çünki ixrac edilən həcm eyni qalacaq, lakin qiymət aşağı olacaqdır. Lakin
iqtisadiyyatın digər sektorlarının çox böyük potensialı vardır. Son bir neçə il ərzində həyata keçirdiyimiz
islahatlar artıq yaxşı nəticələr verir. Kənd təsərrüfatı sahəsində çox yaxşı potensialımız var. Kiçik və orta
sahibkarlıqda möhkəm potensial mövcuddur. İnfrastruktur layihələri çox uğurla həyata keçirilir. Azərbaycanda
qeyri-neft sektorunda ÜDM-in artımı 15,7 faiz olmuşdur. Beləliklə, bütün bunlar əsas amillər və həyata
keçirdiyimiz islahatlardır. Həmin amillər bu cür artımın əsas səbəblərindən biridir. Neft və qaz digər ölkələrdə
də hasil edilir.
Yeri gəlmişkən deyim ki, Xəzəryanı beş dövlət arasında Azərbaycan enerji resursları, hasilat və ixrac
baxımından ən böyük ölkə sayılmır. Əsas nailiyyətlərimiz islahatlar sayəsində mümkün olmuşdur. Eyni
zamanda, əlavə edə bilərəm ki, ötən il Dünya Bankı özünün “Doing Business” icmalında Azərbaycanı dünyanın
bir nömrəli islahatçı ölkəsi elan etmişdir. Bundan əlavə, bizim gəlirlərin toplanmasında çox şəffaf maliyyə
sistemimiz mövcuddur. 2007-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycanın Neft Fondunu şəffaflıq mükafatı
ilə təltif etmişdir. Həmin amillər öz rolunu oynayır və biz nəticələri görürük. Mənim üçün son beş il ərzində
əldə olunmuş mühüm nailiyyətlərdən biri işsizlik probleminin, demək olar ki, tamamilə aradan qaldırılması və
yoxsulluğun xeyli azalması olmuşdur.
2003-cü ildə Azərbaycan xalqının 49 faizi yoxsulluq səviyyəsindən aşağı yaşayırdı. 2008-ci ilin
hesablamalarına görə, hazırda bu rəqəm 13,2 faiz təşkil edir. Bu onu göstərir ki, enerji siyasəti sərvətlərin
düzgün bölüşdürülməsinə, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Əlbəttə ki, görüləcək işlər də
çoxdur. Ölkəmizdə hələ də bir çox problemlər var, lakin meyil müsbətdir. Ölkə regionda artıq öz mövqeyini
qazanıb və siyasi, iqtisadi və enerji inkişafı sahəsində sabitlik amili rolunu oynayır. Ümid edirəm ki, bu müsbət
meyil gələcəkdə də davam edəcəkdir.
- Çox sağ olun.
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DAVOS İQTİSADİ FORUMUNUN “ENERJİ OUTLOOK-2009” MÖVZUSUNDA
İCLASINDA SUALLARA CAVAB
Davos şəhəri,
29 yanvar 2009-cu il
Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 29-da Dünya İqtisadi Forumunun “Enerji Outlook-2009”
mövzusunda iclası keçirilmişdir.
Böyük əhəmiyyətə malik bu iclasda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak etmişdir.
Forumun əsas tədbirlərindən olan “Enerji Outlook-2009” iclasını açan “CNN-İnternational” televiziya kanalının
aparıcısı Con Defterios Prezident İlham Əliyevi və digər qonaqları salamladı, bu iclasda qlobal iqtisadiyyatla
bağlı ən aktual məsələlərin müzakirə olunacağını bildirdi. Son vaxtlar neftin qiymətinin aşağı düşdüyünü
xatırladan Con Defterios bildirdi ki, bir il öncə dünya bazarında neftin 1 barrelinin dəyəri 100 dollardan yuxarı
olanda ilin sonuna qədər “qara qızıl”ın qiymətinin 200 dollara çatması proqnozlaşdırılırdı. İndi isə neftin 1
barrelinin qiyməti 40 dollara bərabərdir. Bu baxımdan da iclasın əsas müzakirə mövzuları dünyada enerji
təhlükəsizliyi, neftin qiymətinin hansı səbəbdən aşağı düşməsi və sabitləşməsi məsələləri olacaqdır.
Con Defterios ilk sözü Azərbaycan Prezidentinə vermək istədiyini bildirərək dedi ki, OPEK-in
Əlcəzairdə keçirilən son iclasında Azərbaycan quruma üzv olmayan hasilatçı ölkə kimi gündəlik hasilatı 300
min barrel aşağı salmağı, yəni son 2 ildə hasilatı ən aşağı həddə endirməyi təklif etmişdir. Bu iclas 2002-ci ildən
bəri OPEK üzvü olan və üzvü olmayan ölkələrin bir araya gəldiyi ən böyük toplantıdır.
İclasın aparıcısı Prezident İlham Əliyevdən “2009-cu ilin proqnozuna dair deyilənlər nəzərə alınarsa,
OPEK ölkələri, habelə Azərbaycan indi neft hasilatını kifayət qədər azaldıbmı, yoxsa bundan da az neft
çıxarılmalıdır?” sualına cavab verməyi xahiş etdi.
Prezident İLHAM ƏLİYEV suala cavabında dedi:
- Hesab edirəm ki, neft hasilatında elan edilmiş və hazırda həyata keçirilən azaldılma tədbirləri
qiymətin sabit səviyyədə saxlanılması üçün kifayət edəcəkdir. Əlbəttə ki, hər şey tələbatdan, hasilatdan və
öhdəliklərin hansı şəkildə yerinə yetirilməsindən asılı olacaqdır.
Azərbaycana gəldikdə isə, hasilatın həcmi hələ ki, o qədər yüksək deyildir. Lakin biz ümumi işə öz
töhfəmizi verməyə çalışırıq. Biz də müxtəlif vasitələrlə qiymətin tarazlaşdırılmasına və enerji təhlükəsizliyində
öz rolumuzu oynamağa çalışırıq. Hər iki məsələ bir-biri ilə əlaqəlidir və vacibdir. 5-6 il bundan əvvəl enerji
təhlükəsizliyi məsələləri heç müzakirə edilmirdi. İndi isə bu, nəinki istehlakçılar, o cümlədən hasilatçılar üçün
böyük bir problemə çevrilibdir. Hasilatçı ölkə kimi Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün
dünya bazarlarına müxtəlif çıxış marşrutlarının olmasında maraqlıdır.
Hesab edirəm ki, neft hasil edən ölkələrin birgə səyləri, eləcə də enerji siyasətinin bütün iştirakçıları hasilatçılar, tranzit ölkələr və istehlakçılar arasında qarşılıqlı anlaşma hamımız üçün daha yaxşı şərait
yaradacaqdır.
Sonra iclasın aparıcısı Con Defterios bildirdi ki, Nabukko kəməri layihəsi 2003-cü ildən bəri dəfələrlə
müzakirə olunubdur. Lakin Rusiya ilə Ukrayna arasındakı mübahisə bu layihənin reallaşmasına, belə demək
olarsa, təkan vermişdir. Azərbaycan Prezidentinə ünvanlanan növbəti sual belə oldu: “İndi Azərbaycandan və
Xəzər regionundan həmin kəmər üçün hasilatı əldə etməyin vaxtıdırmı?”
Azərbaycan Prezidenti İLHAM ƏLİYEV suala cavabında dedi:
- Bizim üçün potensial bazarları dəqiq bilməyimiz çox vacibdir. Bu vaxta qədər Azərbaycan öz qazını
qonşu ölkələrə ixrac edir. Hazırda Azərbaycanın qaz hasilatı mövcud infrastruktur və bazarlarla əhatə olunur.
Lakin biz daha böyük miqdarda qaz hasil etmək ərəfəsindəyik. Növbəti beş il ərzində biz bu həcmi 2 dəfə
artırmağı planlaşdırırıq. Məhz bu səbəbdən mövcud bazarlar kifayət deyildir.
Nabukko layihəsinin bir çox problemləri var idi: siyasi dəstək, siyasi iradə, maliyyə öhdəliyi və tranzit
məsələləri. Bu layihəyə bir çox iştirakçılar cəlb olunmuşdur. Hesab edirəm ki, bütün iştirakçıların birgə səyi və
güclü maliyyə dəstəyi bu layihənin irəlilədilməsinə yardımçı ola bilər. Biz öz təcrübəmizdən bilirik ki, ehtiyatlar
olmadan boru kəmərini tikmək necə çətindir. Lakin biz öz tərəfdaşlarımızla - bp və digər şirkətlərlə bunu etdik.
Biz neftin qiyməti təxminən 30 dollar olan vaxtda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini tikdik. O zaman
Azərbaycanın gündəlik neft hasilatı 200 min barrelə bərabər idi. Biz gündəlik həcmi 1 milyon barrel olan boru
kəmərinə sərmayə qoymağa başladıq.
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Bu səbəbdən hesab edirəm ki, Nabukko ölkələri və bu layihəni dəstəkləyən təşkilatlar daha cəsarətli
olmalı, onlar bu layihəyə təkcə gəlir mənbəyi kimi baxmalı deyillər. Bu, enerji təhlükəsizliyidir. Enerji
təhlükəsizliyi ümumi təhlükəsizliyə və uzunmüddətli müstəqilliyə aparır. Bu səbəbdən hesab edirəm ki, daha
güclü siyasi iradə, daha aydın maliyyə dəstəyi olmalıdır. Azərbaycan kimi ölkələr həm tranzit, həm də təchizatçı
ölkə rolunu oynayaraq, bu layihəyə dəstək vermək üçün əlindən gələni etməyə hazırdır.
İclasın aparıcısı dəyərli fikirlərinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etdi və bu məsələyə yenidən
qayıdılacağını bildirdi.
Con Defterios OPEK-in baş katibinə müraciət edərək, 2008-ci ilin dördüncü rübündə dünya bazarında
hasilatın azalmasının təşkilatda hansı narahatlıq yaratdığını və neftin qiymətini 40 dollar həddində saxlamaq
üçün nə etməyin lazım olduğunu soruşdu.
OPEK-in baş katibi ABDULLAH SƏLİM ƏL-BƏDRİ bildirdi ki, istehsalın həcmi ilə bağlı məsələ
qurumun martın 15-də keçiriləcək iclasında yenidən müzakirə olunacaqdır. Neft istehsal edən ölkələrin mövqeyi
ondan ibarətdir ki, “qara qızıl”ın indiki qiyməti çox aşağıdır və hasilatçı ölkələri təmin etmir. Neft hasil edən
ölkələr enerji sahəsi ilə yanaşı, infrastruktura da sərmayə qoyur. Bizi hətta neftin barrelinin 50 dollar olması da
qane etmir. Ötən əsrin 80-ci illərində baş verən hadisələrin təkrarlanmasını istəmirik. O zaman biz yüksək
peşəkar işçiləri ixtisar edirdik və yeni sərmayələr qoymurduq.
“Biz artan tələbata hazır olmalıyıq” deyən OPEK-in baş katibi bildirdi ki, məqsəd neftin qiymətini 6080 dollar səviyyəsində saxlamaqdır. Neftin qiymətinin aşağı düşməsinə baxmayaraq, hasilatı genişləndirmək
üçün əlavə infrastruktura sərmayə qoymaq vacibdir, çünki tələbat artdığı halda, istehsalçı ölkələr buna hazır
olmalıdır.
OPEK-in baş katibi onu da bildirdi ki, hazırda təşkilatın neft ehtiyatları mövcud nəql marşrutlarının
ixrac edəcəyi həcmdən qat-qat çoxdur.
Neft hasilatının indiki səviyyədə qalıb-qalmaması ilə bağlı suala isə bp şirkətinin prezidenti TONİ
HEYVORD cavab verdi. O dedi ki, bunu proqnozlaşdırmaq çox çətindir, çünki gələcəkdə baş verə biləcək
hadisələr qlobal iqtisadiyyatdan asılıdır. Hazırda dünya ölkələrində iqtisadi artım, demək olar ki, dayanmışdır.
Bu səbəbdən də “qara qızıla” tələbat o qədər də böyük deyil və bu, nəticə etibarilə neftin qiymətinin aşağı
düşməsinə səbəb olmuşdur. Hesab edirəm ki, münasib qiymət 60-80 dollar arasında olmalıdır. Bu qiymət
OPEK-ə üzv ölkələrə büdcələrini tarazlaşdırmağa, zəruri sosial proqramları maliyyələşdirməyə, habelə gələcək
enerji ehtiyatlarının təminatçısına çevriləcək yeni yataqlara sərmayələr yatırmağa şərait yaradacaqdır.
bp prezidenti iqtisadi dirçəliş bərpa olunduqdan sonra “qara qızıla” tələbatın yenidən artacağını da
dedi.
Hindistanın “Reliance Industries” şirkətinin sədri MUKEŞ AMBANİ “Neftin qiymətinin aşağı
düşməsi sizi hasilata sərmayə qoymaqdan çəkindirməyəcəkmi?” sualına cavabında bildirdi ki, onun ölkəsi neftin
təxminən 80 faizini idxal edir. Buna baxmayaraq, bu il Hindistanda iqtisadi artım sürətinin ikirəqəmli olması
proqnozlaşdırılır. Ölkənin şərq hissəsində yataqlar var və hazırda bu yataqların işlənilməsi prosesi gedir.
Növbəti
aylarda
biz
neft
hasilatını
nəzərdə
tuturuq
və
əlverişli
qiymətə
satacağıq.
Mukeş Ambani dedi ki, dünyanın bundan sonrakı 100 il üçün neft ehtiyatı var. Bu baxımdan bütün ölkələr
ekoloji cəhətdən təmiz dünyaya körpü salmalıdırlar. İnkişaf etmiş ölkələr isə bu körpünün yaradılması ilə bağlı
dünyaya təqdim oluna biləcək platformalar hazırlaya bilər.
Sonra Fransanın EDF enerji şirkətinin prezidenti PYER QADENİYA “Avropanın nüvə enerjisi ilə
bağlı növbəti 10 il ərzində hədəfi nə olmalıdır?” sualına cavab verdi. O, “iqtisadi dirçəliş bərpa olunduqdan
sonra “qara qızıla” olan tələbat yenidən artacaq” fikri ilə razı olduğunu bildirdi.
Pyer Qadeniya dedi ki, indi neft və qaza alternativ olan sahələrə, o cümlədən rəhbərlik etdiyi şirkətinin
də cəlb olunduğu nüvə enerjisi sahəsinə sərmayə qoymağın vaxtıdır. Enerji sektorunun uzunmüddətli
perspektivinin hazırda yaşadığımız iqtisadi böhranla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bildiyiniz kimi, dünya iqtisadiyyatı
yenidən öz inkişaf xəttinə qayıdacaqdır. Bunun neçə aylar, yoxsa illər sonra baş verəcəyini heç kim deyə
bilməz. Lakin biz bilirik ki, bu, baş verəcəkdir.
EDF şirkətinin prezidenti lazım olan enerjinin nüvə sahəsində də mövcud olduğunu, bu sahəyə
sərmayə yatırmağın zəruriliyini diqqətə çatdırdı. O, təmsil etdiyi şirkətin Fransa, Böyük Britaniya, Çin və
Amerikada nüvə enerjisi sahəsinin yeniləşdirilməsində əsas rol oynamağa hazır olduğunu dedi.
Pyer Qadeniya onu da etiraf etdi ki, nüvə enerjisi istehsalçılarının üzləşdiyi ən böyük maneə ictimaiyyətin bu
sahənin təhlükəsiz və ekoloji cəhətdən əlverişli olmasına dair şübhələridir.
Müzakirələrə Birləşmiş Ştatların “Bunge Limited” şirkətinin sədri ALBERTO VAYZER də qoşuldu.
O, bioyanacağın da neft və qaza alternativ olduğunu bildirdi və onun faydası ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Onun
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sözlərinə görə, bioyanacağın istehsalı üçün tələb olunan ərazi ondan alınan faydanı üstələyə bilər. Alberto
Vayzer bioyanacaq üçün zəruri olan kənd təsərrüfatı məhsullarını daha çox müxtəlifləşdirməyə çağırdı. Hazırda
dünyada kənd təsərrüfatı və ümumiyyətlə ərzaq və qida məhsullarına artan tələbata baxmayaraq, “Bunge
Limited” şirkətinin sədri bu növ yanacağın müəyyən töhfə verəcəyinə ümidvar olduğunu dedi.
Növbəti sual yenə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanlandı. Aparıcı dövlətimizin başçısına
müraciətlə bildirdi ki, son iki ildə hasilatçı və tranzit ölkələr arasında yaranan müəyyən mübahisələrdən ən çox
istehlakçılar əziyyət çəkir. Əgər son iki ildə siyasi səbəblərdən ehtiyatlar bağlı saxlanılırsa, o zaman beynəlxalq
əməkdaşlıq necə olmalıdır?
Prezident İLHAM ƏLİYEV suala cavabında dedi:
- Bu münasibətlər davranış, enerji siyasəti və belə demək olarsa, enerji fəlsəfəsi məsələsidir.
Azərbaycana gəldikdə isə, biz artıq sübut etmişik ki, ölkəmiz etibarlı tərəfdaşdır. Biz öz istehlakçılarımız
qarşısında bütün öhdəliklərimizi yerinə yetirmişik və regionumuzda hasilatçı, tranzit və istehlakçı ölkələr
arasında çox səmərəli əməkdaşlıq var.
Şübhəsiz ki, biz öz enerji ehtiyatlarımıza ilk növbədə milli maraqlar və davamlı inkişaf nöqteyinəzərindən baxırıq. Eyni zamanda, biz bu ehtiyatlardan əməkdaşlığı daha da gücləndirmək və bu sahədə bizdən
asılı olan dostlarımıza və ölkələrə dəstək məqsədi ilə istifadə etməyə çalışırıq. Bu halda o ölkələr nəzərdə tutulur
ki, hazırda onlar qazın bazar qiymətləri ilə ayaqlaşa bilmir. Biz realist olmalıyıq. Bu səbəbdən də ədalətli qiymət
və uzunmüddətli maraqlar arasında tarazlığı tapmaq çox vacibdir.
Düşünürəm ki, bu yaxınlarda baş verənlərin müxtəlif səbəbləri ola bilər. Lakin əsas fərq
yanaşmadadır. Əgər siz öz enerji ehtiyatlarınız vasitəsilə daha çox şey əldə etməyə və ya ərazinizdən istifadə
edərək, daha ucuz qiymət əldə etməyə çalışırsınızsa, onda bu cür böhranlar qaçılmazdır. Əgər enerji bazarının
bütün iştirakçılarının maraqlarını nəzərə alırsınızsa, onda uğur əldə etmək olar. Zənnimcə, bu mənada bizim
təcrübəmiz nümunə ola bilər. Biz bu təcrübəni bölüşə və sübut edə bilərik ki, enerji ehtiyatları münaqişə və ya
ayrı-seçkilik aləti kimi deyil, dostluq aləti kimi istifadə oluna bilər.
Sonra “Enerji təhlükəsizliyi və təchizatı, o cümlədən münasib qiymətlə bağlı beynəlxalq əməkdaşlıq
necə olmalıdır” mövzusunda müzakirələr başlandı.
OPEK-in baş katibi ABDULLAH SƏLİM ƏL-BƏDRİ bildirdi ki, 2008-ci ildə neftin 1 barelinin
qiyməti 147-150 dollar olanda məlum idi ki, bu, tələbatdan yox, möhtəkirlik yolu ilə yaranmışdır. O, tələbata
zərbə vuran bu cür bazar möhtəkirliyinin gələcəkdə qarşısını almaq üçün beynəlxalq qaydaların hazırlanmasına
çağırdı. Əl-Bədri dedi ki, biz sui-istifadə hallarının qarşısını tam ala bilmərik, bu, daim olacaqdır. Lakin hesab
edirəm ki, bu prosesə qarşı müəyyən qaydalar tətbiq olunmalıdır. Bu mənada istehlakçı və təchizatçı tərəflərin
əməkdaşlığı və dialoqu vacibdir.
Daha sonra iclas iştirakçılarının diqqətinə 2000-ci ildən bəri neftin qiymətində müşahidə edilən
dəyişikliklər təqdim olundu. Bildirildi ki, son 9 ildə neftin 1 barrelinin qiyməti orta hesabla 50 dollar 12 sent
təşkil etmişdir.
İclasın aparıcısı dedi ki, Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən toplantıda neft nazirləri bildirmişlər ki,
növbəti 10-20 ildə “qara qızılın” hasilatını planlaşdırmaq üçün neftin bir barrelinin qiyməti 75 dollar olmalıdır.
“Qlobal iqtisadiyyata ziyan vurmadan və sərmayə yatırımlarını həvəsləndirmək üçün neftin münasib qiyməti nə
qədər olmalıdır?” sualına cavabında bp şirkətinin prezidenti TONİ HEYVORD bildirdi ki, növbəti 20 ildə
qlobal enerji sənayesinə ildə 25-26 trilyon dollar həcmində sərmayə qoymalıdır ki, dünyada tələbat təmin
olunsun. Neftin qiyməti isə sərmayə qoyulmasına sövq edəcəkdir. Bir sözlə, hasilatçı ölkələrin sosial yönümlü
sahələri maliyyələşdirməsi və enerji sahəsinə yeni investisiyalar yatırması üçün neftin bir barrelinin qiyməti 6080 dollar arasında olmalıdır.
Fransanın EDF şirkətinin sədri PYER QADENİYA isə bildirdi ki, neftin bir barrelinin qiymətinin 6080 dollar civarında saxlanılması üçün hökumətlər səylər göstərməlidir. Amma nüvə enerjisi bu qiymətdən daha
əlverişlidir və bu növ enerjini istehsal etməyə imkan var, ondan da istifadə olunmalıdır. Buna nail olmaq və bu
növ enerjinin təhlükəsiz olduğuna inandırmaq üçün ictimai rəy də formalaşmalıdır.
Yenidən müzakirələrə qoşulan “Reliance Industries” şirkətinin sədri MUKEŞ AMBANİ isə neftin 6080 dollar arasındakı qiymətinin həm hasilatçılar, həm də istehlakçılar üçün münasib olduğunu bildirdi. Bununla
belə, tərəflər arasında şəffaflıq amilinin və neftin qiymətinin tarazlaşdırılması üçün müəyyən mexanizmin
olmasının vacibliyini vurğuladı.
Daha sonra “Enerji Outlook-2009” iclasının iştirakçılarına suallar verildi.
Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun baş icraçı direktoru Con Çip
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə sualla müraciət etdi:
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- Sualım Prezident İlham Əliyevə və bp-nin prezidenti Toni Heyvordadır.
Dünən Rusiya hökumətinin sədri Vladimir Putin Şərqdən Qərbə gedən boru kəmərlərinin
şaxələndirilməsindən danışdı. Zənnimcə, o, Rusiyadan və ona dost münasibətdə olan ölkələrin ərazisindən
keçən boru kəmərlərini nəzərdə tuturdu. Lakin Nabukkonu xüsusi olaraq təriflədiyini eşitmədim.
Dünən Almaniya kansleri Angela Merkel də Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında uzunmüddətli və etibarlı
münasibətlərin əsas meyarı kimi enerjidaşıyıcıları kəmərlərinin müxtəlif marşrutlarının olmasının zərurətini
vurğuladı. Sualım hər iki natiqədir. Rusiya ilə Avropa İttifaqı arasında bu cür enerji durumu baxımından siz
hansı məsləhətləri verərdiniz? Eyni zamanda, Avropa İttifaqı-Rusiya enerji təhlükəsizliyi paketinə salına biləcək
hansı məsələləri siz istənilməz hesab edərsiniz? Buyurun, Prezident Əliyev və Toni Heyvord.
Prezident İLHAM ƏLİYEV suala cavabında dedi:
- Azərbaycana gəldikdə, onu deyim ki, planlaşdırdığımız bütün layihələri vaxtında və yüksək səmərə
ilə başa çatdırmışıq. Bu gün bizim şaxələndirmə ilə bağlı heç bir problemimiz yoxdur. Əksinə, bizim
karbohidrogen ehtiyatlarımızı müxtəlif istiqamətlərə nəql edə biləcək 7 neft və qaz kəmərimiz var. Biz təkcə bir
marşrutdan və yeganə bir bazardan asılı deyilik.
Ətrafımızda yerləşən ölkələr bizim ehtiyatlarımıza ehtiyac duyur. Bu, bir az qəribə görünə bilər, lakin
hətta bizdən daha çox neft, qaz hasil edən ölkələr də bizim neft və qazı almaq üçün təkliflər irəli sürmüşlər. Bu
səbəbdən də növbəti illər ərzində biz şaxələndirmə ilə bağlı yaranan çətinliklərdən əziyyət çəkməyəcəyik.
Biz hazırda yeni bazarların necə tapılması və istədiyimiz qədər neft çıxara bilmək üçün mövcud boru
kəmərlərini necə genişləndirmək haqqında düşünürük. Bunu etmək üçün bizə yeni bazarlar lazımdır. Yeni
bazarlar hazırdır. Onlar Qərbdə, Mərkəzi Avropada yerləşir və yeni bazarlar Nabukko kəməri, Türkiyə,
Yunanıstan, İtaliya, Transadriatik kəməri və digərləri ola bilər.
Beləliklə, hazırda bizim ehtiyatlara tələbat mövcud infrastruktur vasitəsilə təchiz oluna biləcək
miqdardan qat-qat artıqdır. Beləliklə, biz növbəti illər ərzində qonşuluğumuzda bəzən o qədər də xoşa gəlməyən
hadisələrin inkişafını izləyəcəyik. Şübhəsiz ki, biz regionda daha sıx əməkdaşlıq görmək istəyirik, çünki bu və
ya digər halda bu gərginliklər öz mənfi təsirini göstərir. Bu da, öz növbəsində, qlobal enerji sektorunda əlavə
gərginlik yaradır. Biz bunu görmək istəmirik. Biz gözlənilən və davamlı təchizat marşrutlarını və bütün
iştirakçılar arasında qarşılıqlı anlaşmanı görmək istəyirik.
Sonra bp şirkətinin prezidenti TONİ HEYVORD iki məsələni vurğuladı. Bunlardan birincisi açıq,
azad, şəffaf və yaxşı idarə olunan enerji bazarı, ikincisi isə sabit fiskal və tənzimləyici rejimlər.
“Azərbaycan bu mənada nümunə ölkə kimi göstərilə bilər” deyən Toni Heyvord bildirdi ki, bütün bunlar bp və
onun tərəfdaşlarını son on ildə 25 milyard dollar sərmayə qoymağa sövq etmişdir. Bu isə Azərbaycan
Prezidentinin də dediyi kimi, enerji infrastrukturunun yaradılmasına imkan vermişdir.
“Biz Azərbaycanla çox uğurlu tərəfdaşlıqdan məmnunuq. Çünki Azərbaycan açıq, azad, şəffaf və
yaxşı idarə olunan enerji bazarı qaydalarına riayət etmişdir, sabit fiskal və tənzimləyici rejimlər isə bizə
Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərə infrastruktur qurmağa imkan yaratmışdır” deyən bp şirkətinin rəsmisi onu
da əlavə etdi ki, bu da öz növbəsində çoxsaylı istehlakçı deməkdir.
Toni Heyvord bunun Azərbaycana böyük fayda gətirdiyini, xüsusilə də siyasi müstəqillik, enerji və
maliyyə sahəsində müstəqillik verdiyini diqqətə çatdırdı.
Daha sonra iclas iştirakçıları digər suallara cavab verdilər.
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DAVOSDA REUTERS AGENTLİYİNƏ MÜSAHİBƏ
Davos şəhəri,
29 yanvar 2009-cu il
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 29-da Davosda
“Konqress” mehmanxanasında Reuters agentliyinin müxbiri Qay Folkonbriqə müsahibə vermişdir.
- Neftin qiymətləri ilə bağlı proqnozlarınız necədir? Siz Avropa bazarlarında əsas hasilatçı
ölkələrdən birisiniz. Hamı, xüsusən də Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Çin də neftin qiymətinin hansı səviyyədə
olacağı ilə maraqlanır. Neftin qiyməti ilə bağlı Sizin öz proqnozunuz varmı? Bu, çox çətin işdir.
- Bəli, bu, çətin məsələdir. Hesab etmirəm ki, kimsə neftin qiyməti ilə bağlı dəqiqliklə düzgün proqnoz verə
bilər. Bu, müxtəlif amillərdən asılıdır. Hətta OPEK tərəfindən hasilatın azaldılması da qiymətə ciddi təsir
göstərmədi. Bizə gəldikdə isə, düşünürəm ki, qiymət təxminən 80, 90 və ya 100 dollar səviyyəsində olarsa,
sərfəli sayıla bilər. Bütün bunlar şirkətlərə lazımi dərəcədə sərmayə qoymağa, insan kapitalı kimi humanitar
məsələlərə yatırımların ayrılmasını davam etdirməyə imkan yaradacaqdır. Təhsil, səhiyyə və infrastruktur
sahələri xərclərimizin əsas istiqamətlərini təşkil edir. Lakin sizə deyə bilərəm ki, hətta bu gün mövcud olan
qiymətlə – 1 barrel 45 dollar qiyməti ilə də bizim iqtisadiyyat uğurla inkişaf edir.
- Sizin proqnozunuza əsaslansaq, bu il ÜDM-in artımı nə qədər olacaq?
- Fakt ondan ibarətdir ki, son beş il ərzində ölkəmizdə ÜDM 2,6 dəfə artıbdır. Fikrimcə, bu, tarixi
rekorddur. Gələn aylar ərzində, proqnozumuza uyğun olaraq, bu göstərici təxminən 10 faiz ola bilər. Zənnimcə,
qlobal böhran şəraitində bu rəqəm kifayətedici səviyyədən də artıqdır. Bu inkişaf səviyyəsini davam etdirməyə
çalışacağıq. Biz artıq neft sektoruna böyük sərmayələr qoymuş, dövlət maliyyə vəsaitləri və kreditlər hesabına
özəl sektora güclü şəkildə dəstək vermişik. Hazırda biz qeyri-neft sektorunun inkişafının bəhrəsini,
iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsinin faydasını görürük. Gələcəkdə bu cür inkişaf bizə neftin qiymətindən asılı
olmamaq imkanı yaradacaqdır.
- Demək, Sizin fikrinizcə, artım 10 faiz olacaqdır. Bu, əla rəqəmdir.
- Bəli.
- Yəni, iqtisadi böhran zamanı...
- Zənnimcə, biz bu işin öhdəsindən gələcəyik.
- 2010-cu il necə? Yoxsa, bu haqda düşünmək tezdir?
- Bəli. Əlbəttə ki, əgər neftin qiymətləri qalxsa, onda avtomatik olaraq artım səviyyəsi də qalxacaqdır.
Lakin hazırkı böhran vəziyyətində və neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi şəraitində göstəricilərimizi nəzərə alsaq
görərik ki, iqtisadi inkişafımızın əsas uğuru neft deyildir. İqtisadi islahatlar, qeyri-neft sektorunda artım,
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, əlverişli sərmayə mühiti fikirlərimizi əsaslandıran əsas amillərdir. Təsadüfi
deyil ki, Dünya Bankı 2008-ci ildə Azərbaycanı bir nömrəli islahatçı ölkə elan etdi. Bu, fəaliyyətimizə verilən
çox yüksək qiymətdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu qiymət dünyanın aparıcı maliyyə təsisatı olan Dünya Bankı
tərəfindən verilibdir. Bir sözlə, biz az vəsait əldə edəcəyimizə baxmayaraq, iqtisadi islahatları və infrastruktur
sərmayələrini davam etdirəcəyik. Hesab edirəm ki, bütün bunlar böhran zamanı da iqtisadiyyatın inkişafına
xidmət edəcəkdir.
- Siz infrastruktur deyəndə, boru kəmərlərini nəzərdə tutursunuz?
- Biz özümüzə lazım olan bütün infrastrukturu yaratmışıq. Hazırda müxtəlif istiqamətlərə gedən yeddi
boru kəmərimiz var. Bundan əlavə, biz elektrik stansiyalarının, qazlaşdırma qurğularının yaradılmasına,
avtomobil yollarının çəkilməsinə və digər infrastruktur sahələrinin inkişafına nail olmuşuq. Biz
planlaşdırdığımız məqsədlərə çatmışıq və bu işlər gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir.
- Cənab Prezident, atanız çox böyük strateji düşüncəyə malik insan kimi tanınırdı. Dünyada gedən
proseslərə Siz də eyni müdrikliklə yanaşırsınız. Hazırda dünya böyük iqtisadi böhran içərisindədir.
Fikrinizcə, böhrandan çıxmaq üçün nə edilməlidir?
- Böhranla bağlı düşünürəm ki, əgər kimsə bunu öncədən proqnozlaşdırsaydı, onda tədbirlər vaxtında
görülərdi. Bu böhran hamı üçün problemə çevrilibdir. Digər ölkələr kimi, biz də bu böhranı ümumiyyətlə
gözləmirdik. Məsələn, hazırda biz məhsullarımızın ixracında müəyyən çətinliklərlə rastlaşırıq. Buna səbəb
istehlakçılarımızın bazarlarında yaranan problemlərdir. Fikrimcə, maliyyə bazarlarında daha geniş əməkdaşlıq,
daha çox proqnozlaşdırma olmalı, daha çox məsləhətləşmələr aparılmalıdır.
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- Mən Sizə boru kəmərləri və enerji təhlükəsizliyi haqqında sual vermək istərdim. Son vaxtlar üzə
çıxmış məsələlərdən biri də Türkiyə ilə tranzit qaz kəməri və qazın tranziti haqqında razılaşma ilə bağlıdır.
Bu, Azərbaycan üçün önəmli məsələdir. Bu sahədə hər hansı irəliləyiş varmı? Razılaşmanın imzalanmasını
bu yaxınlarda gözləmək olarmı?
- Biz danışıqlar prosesindəyik və ümidvaram ki, həmin danışıqları mümkün qədər tez başa
çatdıracağıq. Həmin saziş Azərbaycan qazının Avropa İttifaqı bazarına çıxışını daha da genişləndirəcəkdir.
Buna görə də bu cür razılaşma hamımız – hasilatçılar, istehlakçılar və tranzit ölkələr üçün faydalı olacaqdır.
Beləliklə, ümid edirik ki, razılaşma yaxın vaxtlarda yekunlaşacaqdır.
- Belə çıxır ki, qazın ixracı həmin saziş imzalandığı vaxtdan etibarən başlayacaq?
-Tamamilə doğrudur. Biz, ola bilsin, cari ilin sonunda və ya gələn ildə təchizatı başlamağa hazırıq.
- İndi isə, mən siyasi məsələlərə - Dağlıq Qarabağ probleminə keçmək istərdim. Bilirəm ki, Siz
Ermənistan Prezidenti ilə görüş keçirmisiniz. Dağlıq Qarabağ problemi çox mürəkkəb məsələdir. Hər hansı
irəliləyiş varmı? Baza prinsiplərini nə vaxt gözləyə bilərik?
- Əfsuslar olsun, indiyə qədər nəticəyə nail olmamışıq. Danışıqlar prosesi gedir, müəyyən irəliləyiş
var, lakin nəticə yoxdur. Bu, əsas problemdir. Problem yalnız beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında həll oluna
bilər. Bundan başqa prinsiplər yoxdur. Beynəlxalq hüququn həmin prinsipləri Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin
torpaqlarımızdan çıxmasını, məcburi köçkünlərin bu torpaqlara qayıtmasını nəzərdə tutur. Bu, münaqişənin
həllinə aparan yoldur. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın mövqeyi son vaxtlara qədər konstruktiv olmamışdır.
Lakin ümid edirik ki, əgər onlar konstruktiv yanaşma nümayiş etdirsələr və beynəlxalq hüquq normalarına əməl
etməyə hazır olduqlarını göstərsələr, münaqişə həllini tapa bilər, regionda sülh bərqərar ola bilər. Torpaqların
işğal altında saxlanılması Ermənistana nə fayda verir? Onlar özlərini regionda təcrid vəziyyətinə salıblar. Enerji
layihələri, boru kəmərləri və dəmir yol xətlərindən kənarda qalıblar. Azərbaycan və digər qonşularla
münasibətləri normallaşdırmadan, təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşamaq gələcəkdə Ermənistan üçün daha da çətin
olacaqdır.
- Cənab Prezident, qarşıdan referendum gəlir. Bəzi şəxslər bildirir ki, bu, Sizə uzun müddət ərzində
hakimiyyətdə olmağınıza yönəlibdir. Həmin referendumla bağlı və onun məqsədləri barədə hər hansı şərh
verə bilərsinizmi?
- Referenduma bir çox məsələlər çıxarılacaq və yekun olaraq xalq öz münasibətini bildirəcəkdir.
Referendum, bir çox digər ölkələrdə olduğu kimi, xalqa qərar qəbul etmək imkanını yaradan demokratik
prosedurdur. Seçilməklə bağlı məhdudiyyətə gəldikdə, dünya təcrübəsinə nəzər salsaq, eyni vəziyyəti
görəcəksiniz. Əgər xalq bu və ya digər lideri dəstəkləyirsə, xalqın onu seçmək hüququ var.
- Bəziləri Azərbaycanın gözəl iqtisadi artımına baxmayaraq, insan hüquqları ilə bağlı məsələləri
qaldırırlar. Bu tənqidlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bəzən onların tənqidini başa düşmək Azərbaycan üçün çətin
olur.
- Bilirsiniz, əgər tənqid əsaslıdırsa, biz bunu müzakirə etməyə həmişə hazırıq. Azərbaycan Avropa
Şurası kimi bir neçə beynəlxalq təşkilatın üzvüdür. Avropa Şurasına qəbul olunduğumuz zaman biz üzərimizə
müəyyən öhdəliklər götürmüşük və onları yerinə yetiririk. Bəzən müxtəlif QHT-lər tərəfindən səsləndirilən
müəyyən tənqidi fikirlər bizi narahat etmir, çünki bu tənqid bir çox hallarda əsassızdır. Azərbaycanda insan
hüquqları ilə bağlı vəziyyət normaldır. Əgər siz regiona nəzər yetirsəniz görərsiniz ki, Ermənistanda hətta ən adi
insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına görə heç kim tənqidə məruz qalmır. Həmin ölkədə prezident
seçkiləri keçiriləndə baş vermiş hadisələri, ordu tərəfindən qətlə yetirilmiş insanların sayını, fövqəladə
vəziyyətin elan edilməsini və internet saytlarının bağlanaraq senzuranın qoyulmasını hamı bilir. Yüzlərlə
müxalifətçi həbs edildi, xeyli sayda insan yaralandı, lakin biz Ermənistanla bağlı hər hansı tənqidi eşitdikmi?
Xeyr! Niyə? Buna səbəb ikili standartlardır, çünki erməni lobbisi Ermənistanı tənqidlərdən qoruyur.
Azərbaycanda isə, insan hüquqlarının müəyyən dərəcədə pozulması kimi hesab edilə biləcək hər hansı, kiçik də
olsa, epizod baş verdiyi zaman, ölkəmiz dərhal insan hüquqlarını pozan ölkə kimi təqdim edilir. Bunu edən
strukturlara etimadımız itir. Beləliklə, bu cür fikirlər eyni standartlara əsaslanmalıdır. Azərbaycanın demokratik
inkişafında hər şeyin mükəmməl olduğunu demək olarmı? Xeyr. Amma deyin görək, harada insan hüquqları
mükəmməl qorunur? Tənqidi fikirlər real vəziyyətə əsaslanmalıdır. Cənubi Qafqaz və digər keçmiş Sovet
İttifaqı ölkələrinə gəldikdə, eyni standart tətbiq edilməlidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda real vəziyyət
haqqında nə qədər çox məlumat olarsa, ölkəmizə bir o qədər obyektiv qiymət verilə bilər. Buna görə də çox
istəyirik ki, bizi tənqid edənlər Azərbaycana gəlsinlər və ölkədə gedən prosesləri öz gözləri ilə görsünlər.
Çox sağ olun.
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DAVOSDA AZƏRBAYCAN ÜZRƏ
QARŞILIQLI BİZNES ƏLAQƏLƏRİ QRUPUNUN FORUMUNDA ÇIXIŞ
Davos şəhəri,
30 yanvar 2009-cu il
-Çox sağ olun.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi görməyimə çox şadam. Hesab edirəm ki, bugünkü görüş ölkəmizin hazırkı inkişafını daha yaxşı
anladacaqdır. Ölkəmiz dövlətin planlı iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçidlə xarakterizə olunan böyük
dəyişikliklər yolunu keçmişdir. İyirmi ilə yaxındır ki, ölkəmiz müstəqil dövlətdir. Bu müddət ərzində
qarşımızda qoyduğumuz bütün məqsədlərə nail ola bildik. Bu gün iqtisadiyyatımız özünü təmin edir. Ümumi
daxili məhsulun artımına gəldikdə, Azərbaycan son dörd il ərzində ardıcıl şəkildə dünyanın ən sürətlə inkişaf
edən ölkəsi olubdur. 2003-2008-ci illər ərzində ÜDM 2,6 dəfə artmışdır. Təbii ki, bu, çox böyük göstəricidir və
planlaşdırdığımız bütün islahatları həyata keçirməyə imkan yaradır. Biz bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə qəti
surətdə sadiqik.
Sizə məlumat vermək istərdim ki, 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini qazandığı zaman
iqtisadiyyatımızın özəl sektoru sıfır səviyyəsində idi. İndi isə, iqtisadiyyatımızın 85 faizi özəl sektorun payına
düşür. Sürətli iqtisadi inkişaf, böyük infrastruktur, enerji və nəqletmə layihələrinin həyata keçirilməsi regionda
yeni vəziyyət yaratmışdır. Coğrafi mövqeyimiz olduqca əlverişlidir. Lakin davamlı nəqletmə marşrutları
olmadan coğrafiya böyük məna kəsb etmir. Coğrafi mövqeyimizdən istifadə edərək, biz ölkəmizin və
xalqımızın tələbatlarına cavab vermək və qonşuluqda olan dövlətlərin və Avropa qitəsinin enerji
təhlükəsizliyinə töhfə vermək məqsədi ilə müxtəlif istiqamətlərdə gedən neft və qaz kəmərlərini çəkdik.
Son beş il ərzində Azərbaycanın sənaye istehsalı iki dəfədən çox artmışdır. Biz, demək olar ki, işsizliyi
aradan qaldıra bildik. Regionların inkişafı proqramı bizə son beş il ərzində 766 min yeni iş yeri açmaq imkanı
yaratdı. Bu proqram hazırda Azərbaycanın bütün bölgələrinin daha tarazlı şəkildə inkişafını təmin edir. Bir
sözlə, sürətli iqtisadi inkişaf, iqtisadi islahatlar, enerji siyasəti, güclü sosial proqramlar, təhsilə, səhiyyəyə və
informasiya texnologiyalarının inkişafına qoyulan sərmayələr bu gün Azərbaycanın reallığıdır.
Hesab edirəm ki, Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında Azərbaycanın 2008-ci ildə dünyada
bir nömrəli islahatçı ölkə elan olunması göstərdiyimiz səylərə verilən yüksək qiymətdir. Bu, yerli və xarici
sərmayədarları Azərbaycandakı imkanlara daha diqqətlə baxmağa sövq edir. Ölkəmizdə sərmayə mühiti də çox
müsbətdir. Son beş il ərzində Azərbaycana təxminən 40 milyard dollar sərmayə yatırılmışdır. Xarici və yerli
sərmayələr qanunla qorunur. Gələn illər ərzində, təbii olaraq, biz iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna daha çox
sərmayə qoyacağıq. İqtisadiyyatın inkişafına təkan vermək məqsədi ilə olduqca güzəştli kreditlərin ayrılması ilə
özəl sektora dəstəyimizi davam etdirəcəyik. Bütün məqsədlərimizə nail olmaq üçün gələcəkdə görüləcək işlər
çoxdur. Təcrübəmiz göstərir ki, güclü siyasi iradə və regional əməkdaşlıq, eləcə də siyasi və iqtisadi islahatlar
nəticəsində planlaşdırdıqlarımıza nisbətən qısa müddət ərzində nail olmaq mümkündür.
Bu gün Azərbaycan tam mənada müstəqil ölkədir. Yəni ölkəmiz heç bir digər dövlətdən asılı deyildir.
Biz özünü təmin edən ölkəyik. Maliyyə ehtiyatlarımız 20 milyard dollara yaxındır. Halbuki, dövlət borcu
təqribən 2,5 milyard dollar həcmindədir. Hətta böhranın ilk aylarında da, iqtisadiyyatımız davamlı şəkildə
inkişaf etmişdir.
Bəlkə, mən burada giriş sözümü başa çatdırım və sizi maraqlandıran sualların verilməsinə imkan
yaradaq. Sağ olun.
APARICI: Sual verərkən özünüzü təqdim edin və işlədiyiniz təşkilatın adını çəkin.
-Cənab Prezident, bizimlə görüşdüyünüzə görə minnətdaram. Mən Türkiyənin “Borusan
Holdinq” şirkətinin rəhbəriyəm. İcazənizlə, mən iki məsələ ilə bağlı Sizə sual verərdim. Biz “Katerpillar”ı
Azərbaycanda və regionun digər ölkələrində təmsil edirik. Mən gələcəkdə, xüsusən hazırkı mürəkkəb
iqtisadi böhran şəraitində, infrastruktur sərmayələri sahəsində Sizin prioritetlərinizi bilmək istəyirəm.
İkinci sualım ondan ibarətdir ki, biz Türkiyədə bərpa olunan enerji növlərinə sərmayə qoyan
şirkətik. Bununla bağlı yeni imkanları fəal şəkildə axtarırıq. Azərbaycanda alternativ, xüsusən də külək
enerjisi ilə bağlı Sizin şərhlərinizi bilmək istərdim.
-İnfrastruktur layihələrinə gəldikdə, bu il biz həmin sahəyə böyük sərmayə qoyuluşunu davam
etdirəcəyik. Bu işlərin bütün məsuliyyətini dövlət öz üzərinə götürür. Özəl şirkətlər üçün daha yaxşı şərait təmin
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etmək məqsədi ilə biz müasir infrastruktur yaratmalıyıq. Son illər ərzində biz dəmir və avtomobil yollarına,
elektrik stansiyalarına, su təchizatına, hava limanlarına və Xəzərdə yük daşımalarını artırmaq üçün gəmiçiliyə
sərmayə qoymuşuq. 2009-cu ildə dövlət sərmayələrinin həcmi təxminən 5 milyard dollar olacaqdır. Əlbəttə ki,
neftin qiymətləri planlarımıza müəyyən təsir göstərə bilər, lakin əminəm ki, planlaşdırdığımız bütün
infrastruktur layihələrini həyata keçirə biləcəyik. Tikinti sahəsi bu işlərin ən böyük hissəsini təşkil edir. Biz
dünyanın bütün yerlərindən şirkətləri həmin layihələrdə iştirak etməyə dəvət edirik. Onları həm sərmayədar,
həm də podratçı kimi görməkdən şad olardıq. İmkanlar çoxdur. Enerjinin kifayət dərəcədə olmasına gəlincə, son
beş il ərzində biz əsasən ənənəvi enerji mənbələrindən istifadə etmişik. Beş il ərzində biz qazla işləyən altı
elektrik stansiyası tikdik və bu, bizə elektrik enerjisini ixrac etmək imkanını da yaratdı. Bundan əvvəl biz
elektrik enerjisini idxal edirdik. Hazırda biz bərpa olunan enerji mənbələrinə sərmayə qoymaqda özümüzü daha
rahat mühitdə hiss edirik. Bunun üzərində çalışırıq, çünki bizdə, əsasən, su elektrik enerjisi stansiyaları nəzərdə
tutulur. Çaylarımızın bütün potensialından istifadə etməyə və süni göllər əsasında böyük elektrik enerjisi
stansiyalarının tikintisini planlaşdırırıq. Eyni zamanda, külək və günəş enerjisinin də böyük potensialı var. Bakı
küləklər şəhəridir. İlboyu küləklər əsir. Eyni zamanda, ölkəmizin digər bölgələri kimi, paytaxtımız çox günəşli
şəhərdir. Təbii ki, gələn beş il ərzində biz bərpa olunan enerji mənbələrinə daha çox diqqət yetirəcəyik və bir
çox şirkətləri bu səylərimizə qoşulmağa dəvət edəcəyik.
-Şərhlərinizə görə çox minnətdaram. Mən “MasterKard”ın sədriyəm. Ölkənizdə neft sənayesi
sahəsinə illər boyu yatırılmış böyük sərmayələrdən xəbərimiz var. Şəxsən mən özüm neft sənayesində
işləmişəm və bu sahə ilə bağlılığım var. Lakin, eyni zamanda, bilirik ki, Xəzər dənizində Türkmənistanla
mübahisəli yerlərdə işlənilməmiş ehtiyatlar da var. Həmin mübahisənin gələcəkdə həllinə nikbin
baxırsınızmı?
-Əlbəttə ki, qonşular arasında narahatlıq doğuran bütün məsələlərin qarşılıqlı surətdə məqbul həllinə
ümid edirik. Bütün bu həll variantları beynəlxalq təcrübəyə, hüquqa əsaslanmalıdır. Azərbaycan beynəlxalq
hüquq əsasında Xəzər dənizində öz sektoru daxilində təbii sərvətlərini hasil etmək hüququndan istifadə edir.
1990-cı illərin ortalarında aşkar etdiyimiz neft və qaz yataqları onilliklər ərzində özümüzə və ixrac üçün kifayət
edəcəkdir. Əgər qazdan danışırıqsa, ehtiyatlar daxili istehlak və ixrac üçün, ən azı, yüz ilə bəsdir. Bir neçə
onilliklər ərzində böyük həcmdə neft hasilatını davam etdirəcəyik. Bu, o demək deyil ki, biz bəzi qonşularımız
tərəfindən mübahisəli hesab edilən yataqlara daxil olmağa təcili ehtiyac duyuruq. Biz yaxşı, vicdanla və
tərəfdaşlıq ruhunda həll yolunu tapmaq istəyirik. Lakin bu, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmalıdır. Əlbəttə, əgər
biz bu məsələni qısa vaxt ərzində həll etsək, həmin yataqlar tezliklə ümumi hasilat işlərinə daxil edilə bilər.
Lakin bu, bizim hasilat həcmimizə təsir göstərməyəcək, Azərbaycan nefti və qazının ixracında böyük maneə
olmayacaqdır. Bir sözlə, mümkün qədər tezliklə düzgün həll variantını tapmalıyıq. Lakin o, bütün iştirakçılar
üçün qəbuledilən olmalıdır.
-Mənim adım Sami Kuridir. Mən CCC şirkətini təmsil edirəm. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru
kəmərini tikmişik. Sualım belədir: söhbət gedir ki, buraxıcılıq gücünü artırmaq və Qazaxıstandan əlavə
neft həcmini nəql etmək üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri genişləndiriləcəkdir. Bu, həqiqətən baş
verəcəkmi?
-Bilirsiniz, bunu sizdən soruşmalıyıq, çünki boru kəmərini siz çəkmisiniz. Genişləndirmək üçün imkan
varmı? Bildiyiniz kimi, Qazaxıstan nefti artıq Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri vasitəsilə nəql olunur. Bu, bir
daha onu göstərir ki, biz hər şeyi vaxtında etməliyik. Bildiyiniz kimi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin
tikintisinə razılıq və onun başa çatdırılması neftin qiymətlərinin aşağı səviyyədə olduğu zaman baş tutmuşdur.
Ola bilsin, 1 barrelin qiyməti hətta 30 dollardan da az idi. Həmin vaxt hasilatın həcmi təxminən gündə 200 min
barrel təşkil edirdi. Belə bir vaxtda buraxıcılıq gücü gündə bir milyon barrel olan boru kəmərinin çəkilməsinə
milyonlarla dollar sərmayə yatırmağa başladıq.
Bildirmək istəyirəm ki, Avropada hazırda müzakirə edilən Nabukko, TGI və TAP kimi layihələr, ola
bilsin ki, ehtiyatların həcmindən asılı olmayaraq, həyata keçirilməlidir. Qazaxıstanın timsalında olduğu kimi,
boru kəmərləri istismara veriləndə neft və qazın nəqli başlana bilər. 2006-cı ildə boru kəməri istismara verildi və
nəqlolunma ilə bağlı Qazaxıstanla hökumətlərarası saziş imzalandı. 2007-ci ildə dövlət şirkətləri saziş
imzaladılar və 2008-ci ildə artıq Qazaxıstan neftinin nəqli başlamışdır. Genişlənmə potensialı var. Hasilatın
həcmi gündə təqribən 1,1 və 1,2 milyon barrel olacaqdır. Onun əksər hissəsi Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə
yönəldilir. Təbii ki, Xəzərin şərq sahilindən daha çox neft ötürülərsə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin
imkanları sizin köməyinizlə genişləndirilə bilər. Belə olarsa, ərazimizdən əvvəl planlaşdırılan həcmdən daha çox
neft nəql edilə bilər.
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-Cənab Prezident, mənim adın Con Ceymbersdir. CİSCO-nu təmsil edirəm. Sizi bir daha
görməyimə şadam. Sualdan öncə, ölkənizin özəl sektorunda etdiyiniz uğurlu dəyişikliklər münasibətilə
Sizi təbrik etmək istərdim. Hazırda bir çox ölkələr genişzolaqlı infrastrukturu sürətlə yaradır. Hətta bu
sürət gözləniləndən də yüksəkdir. Böhrana baxmayaraq, bu inkişaf sürətini həm Birləşmiş Ştatlarda, həm
Birləşmiş Krallıqda, həm də Sinqapurda görmüşəm. İlk növbədə, Sizi bu nailiyyətlər münasibətilə təbrik
edirəm. Sizinlə görüşmək imkanının yaradılmasına görə minnətdarıq.
Bilirəm ki, Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir.
Lakin bilmək istərdim: Siz gələcəkdə genişzolaqlı infrastrukturun inkişaf sürətini artırmaq və ya eyni
səviyyədə saxlayaraq, daha çox səhiyyə, təhsil və digər sahələrə diqqət yetirəcəyinizi planlaşdırırsınızmı?
-Şərhlərinizə görə çox minnətdaram. Qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə aid görüşlər və müzakirələr
yadımdadır. Biz Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sektorunun inkişafına çox sadiqik. Onun böyük
gələcəyi var. Fikrimcə, neft və enerji sektorundan sonra bu, iqtisadiyyatımızın aparıcı sektoru ola bilər və
gələcəkdə diqqət mərkəzimizdə olmalıdır.
Enerji məsələlərinə gəldikdə, biz planlaşdırdığımıza artıq nail olmuşuq. Ona görə neftdə olduğu kimi,
biz dünyanın ən böyük qeyri-neft şirkətləri ilə birgə eyni razılaşma üsulundan istifadə etməliyik. Bunun böyük
potensialı var. Artıq bir çox sərmayələr qoymuşuq. Planlarımız böyükdür. Buraya kosmos sənayesinin
yaradılması da daxildir. Azərbaycanda informasiya texnologiyalarının inkişafı sürətlə gedir. Hazırda bütün ali
məktəblərin kompyuterləşdirilməsini yekunlaşdırmaq üzrəyik. Gündəlik həyatımızın bütün sahələrində
informasiya texnologiyalarının daha geniş şəkildə tətbiqini planlaşdırırıq. Bu sahə gələcəkdə prioritetlərdən biri
olaraq qalacaqdır. İqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi, biz sosial infrastuktura - səhiyyə və təhsilə
böyük sərmayələri davam etdirməliyik. Bu istiqamətdə informasiya texnologiyalarının daha geniş şəkildə
tətbiqinə ehtiyac duyulur. Ümidvarıq ki, bu işdə dünyanın aparıcı şirkətləri, o cümlədən CİSCO ilə yaxşı
əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik.
-Cənab Prezident, mən Hindistanın “Reliance Qrupu”nu təmsil edirəm. Enerji məsələsi ilə bağlı
sualım var. Dünən bu məsələ barədə söylədiyiniz fikirlər məndə böyük təəssürat doğurdu və onları
eşitməkdən məmnun oldum. Azərbaycanda nəhəng neft və qaz ehtiyatları var. Ola bilsin, ehtiyatların
həcmi cari əsrin sonuna qədər kifayət edəcəkdir. Sizin fikrinizcə, neft və qaz hasilatından əldə olunan
gəlirlər gələcəkdə nəinki Azərbaycanın, həm də bütün Avropa regionunun iqtisadi rifahı üçün nə kimi rol
oynaya bilər?
-Neft və qaz bizim üçün güclü iqtisadiyyat qurmaq vasitəsi rolunu oynamışdır. Sovet İttifaqının
süqutundan sonra, Azərbaycan müstəqilliyini 1991-ci ildə əldə etdiyi vaxt heç nəyimiz yox idi. İqtisadiyyat
böhran içərisində idi. Sənaye dayanmışdı. Sovet vaxtında fəaliyyət göstərmiş bütün zavodlarımız faydasız
olmuşdu. Sənaye istehsalında və ümumən iqtisadiyyatda müşahidə olunan tənəzzül həddindən artıq böyük idi.
İnflyasiya 100 faiz təşkil edirdi. Ona görə də, bizim üçün vəziyyətdən çıxmağın yeganə yolu təbii sərvətlərdən
istifadə etmək və potensial sərmayədarlar üçün şərait yaratmaq idi. Bu gün bizim sərmayə qoymaq üçün
maliyyə imkanlarımız var. Lakin o vaxt biz sərmayədarları dilə tutmalı idik. Bu, daha çətin idi. Azərbaycan
həmin dövrdə Ermənistanla fəal müharibə mərhələsində idi. Ermənistan ölkəmizə qarşı təcavüzə başlamışdı.
Belə şəraitdə, əlbəttə ki, Azərbaycan sərmayələr üçün çox riskli ölkə hesab edilirdi. Lakin buna baxmayaraq, biz
bu gün əldə etdiyimiz nailiyyətə çatdıq.
Əlbəttə, biz gələcəkdə enerji məsələlərinə davamlı şəkildə diqqət yetirəcəyik, çünki bu məsələlərin
ölkəmizin, hətta regionun hüdudlarından kənara çıxması göz qabağındadır. Enerji təhlükəsizliyi qlobal
təhlükəsizlik məsələsidir. Halbuki, beş il əvvəl belə deyildi. Təbii ki, enerji amili iqtisadi inkişafımızda və
müəyyən dərəcədə siyasi təşəbbüslərimizdə əsas yer tutacaqdır. Qeyri-neft sektorunun inkişafı üzərində ciddi
şəkildə düşünürük. Lakin biz neftin qiymətlərindən və neft hasilatından asılılığı azaltmalıyıq.
Yeri gəlmişkən deyim ki, neftin bir barrelinin qiyməti 40 dollar səviyyəsində olduğu şəraitdə
iqtisadiyyatımızın inkişaf səviyyəsi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, neft və qazdan asılılığın azaldılması
sahəsində görülmüş bir çox işləri aydın şəkildə nümayiş etdirir. Bütün bunlar davamlı inkişaf üçün imkanlar
yaradacaqdır. Günlərin birində neft və qaz tükənəcəkdir. İqtisadiyyatı irəliyə doğru aparan və inkişaf etmiş
ölkələrin uğurunun əsas səbəbi bilik, texnologiya və təhsildir. Biz bu sahəyə diqqət yetiririk və bunu davam
etdirəcəyik.
-Mənim adım Markdır, enerji daşıyıcılarının satışı ilə məşğul olan iri şirkətlərdən birinin
rəhbəriyəm. Cənab Prezident, Siz ölkənizlə bağlı bir çox müsbət məsələlər söylədiniz. Lakin bilmək
istərdim ki, ölkənin gələcəyi ilə bağlı Sizi narahat edən məsələlər varmı? Əgər varsa, hansılardır: neftin
qiyməti, iqtisadi böhran və sair.
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-İqtisadi inkişafa gəldikdə, əlbəttə ki, siz elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, böhrandan narahat olmasın.
Söhbət mənfi təsirin səviyyəsindən gedir. Vacibi odur ki, bu və ya digər ölkə bu böhrana nə dərəcədə hazırdır.
Xoşbəxtlikdən, hesab edirəm ki, Azərbaycan böhrandan minimum itki ilə çıxacaqdır. Lakin yenə də, bu məsələ
narahatlıq doğuran məsələdir. Artıq dediyim kimi, enerji məsələlərində davamlı inkişafı təmin etmək üçün hər
şey əvvəlcədən planlaşdırılırdı və lazım olan bütün işlər yerinə yetirilmişdir. Bu gün biz regionumuzdan kənarda
yerləşən istehlakçılar üçün əhəmiyyətli olan layihələrə daha çox diqqət yetiririk. Avropanın enerji təhlükəsizliyi
məsələsinə töhfəmizi davam etdiririk və bildiyiniz kimi, müxtəlif layihələr baxılmaq üzrədir.
Azərbaycan üçün həlli təcili xarakter daşıyan real problem, təbii ki, Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarına qarşı davam edən təcavüzüdür. Artıq 17 ildən çoxdur ki, təcavüz hər hansı irəliləyiş və nizamlama
olmadan davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərindən qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını tələb edən qətnamələr qəbul edibdir. Ötən il BMT-nin Baş
Məclisi oxşar qətnamə qəbul etmişdir. Həmçinin ATƏT, Avropa Şurası və İslam Konfransı Təşkilatı bu cür
qətnamələr qəbul etmişlər. Bu, bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tələb olunur. Bu tələb düzgün, mənalı
tələbdir, çünki digər dövlətin ərazisinin işğalını davam etdirmək olmaz. Bu, əsas problemdir. Hesab edirəm ki,
beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələdə daha həlledici rol oynaya bilər və oynamalıdır.
Biz sülh prosesinə sadiqik, lakin bunun da hüdudları olmalıdır. Biz daim gözləyə bilmərik. Artıq
dediyim kimi, bu, 17 ildir davam edir və atəşkəsdən indiyə qədər 15 ildir ki, danışıqlardayıq. Bu məsələ təcili
qaydada həll edilməlidir. Belə olmasa, bunun çox təhlükəli nəticələri ola bilər. Qafqazda sülh bərqərar
olmayıbdır. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh yoxdur. Əslində, iki ölkə arasında müharibə də başa
çatmayıbdır. Sadəcə, müharibənin birinci mərhələsi başa çatıbdır. Biz hələ də müharibə şəraitindəyik. Bu, təkcə
Azərbaycanın deyil, qlobal və regional təhlükəsizlik problemi və əslində, ədalət problemidir. Əgər dünyada
ədalətsizliyi görürüksə və aparıcı beynəlxalq təşkilatlar məsələni ədalət və qanun əsasında həll etməkdə
acizdirsə, onda beynəlxalq münasibətlərin bütün sisteminə xələl gəlir. Beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq
qaydalara etimad sual altına alınır. Bu, sadə bir regional problem deyil, böyük məsələdir. Bu, sualınıza verdiyim
cavabdır. Bu məsələ, bizi daim narahat edir.
-Cənab Prezident, mən Hindistandanam, əczaçılıq şirkətini təmsil edirəm. Dünyanın 60 ölkəsində
fəaliyyət göstəririk. Bilmək istərdim, Bakıda və ya ölkənizin digər bölgələrində əczaçılıq zavodunu necə
açmaq olar və yaxud bunu, müştərək müəssisə formasında etmək mümkündürmü? Sağ olun.
-Bu sualı eşitməkdən çox məmnunam. Zənnimcə, siz bu sahədə işləri necə həyata keçirəcəyinizlə
maraqlanırsınız. Bu, çox yaxşı ideyadır və həm ölkələr, həm də şirkətlər üçün daha faydalı olardı. Hazırda bizdə
əczaçılıq sənayesi yoxdur, bütün dərmanlar xaricdən gətirilir. Əgər siz əczaçılıq zavodu açmaq istəyirsinizsə,
biz bundan şad olardıq. Bunu etmək çətin deyil. Hazırda bizdə biznesi aparmaqda, o cümlədən sərmayə
qoymaqda çox asan tənzimləyici qaydalar mövcuddur. Bu, çox vaxt aparmır. Siz, sadəcə, bazar haqqında
məlumatı əldə etməli və sərmayələri planlaşdırmalısınız. O ki qaldı başqa qaydalara, bunlar asanlıqla həll oluna
bilər. Biz bu səyləri yüksək dəyərləndirərdik və beləliklə, Azərbaycanda yeni sənaye sahəsi açılardı.
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DAVOSDA CNN TELEVİZİYA KANALINA MÜSAHİBƏ
Davos şəhəri,
30 yanvar 2009-cu il
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 30-da Davosda “Konqress” mehmanxanasında CNN
televiziya kanalına müsahibə vermişdir.
-Sizin qatıldığınız tədbirdə iştirak etməkdən məmnun olduq. Davos forumunun gündəliyindəki
məsələlərdən biri də enerji bazarının mövcud vəziyyəti ilə bağlı olacaqdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu
bildirmişdir ki, ümumən dünyada 2009-cu ildə artım yalnız 0,5 faiz təşkil edəcəkdir. Eyni zamanda,
neftin qiyməti 40 dollardan aşağı düşmüşdür. Qlobal artımın bu qədər zəifliyi şəraitində, hər hansı
sabitlikdən danışmaq olarmı?
-Bildiyiniz kimi, bir neçə ay bundan öncə qiymətlərin birdən-birə bu dərəcədə aşağı düşməsini
proqnozlaşdırmaq çox çətin idi. Ona görə də biz tam əmin ola bilmərik ki, qiymət indiki səviyyədən də aşağı
düşməyəcəkdir. Eyni zamanda, biz hasilatçılar hamımız ümid edirik ki, qiymət yenidən qalxacaqdır. Bunu
əvvəlcədən demək çox çətindir. Bu, tələbatdan, dünya iqtisadiyyatından və dünyada qlobal böhranın hansı yolla
aradan qaldırılmasından asılıdır.
-OPEK-in baş katibi bildirmişdir ki, əgər gündə dörd milyon barrel nefti bazardan çıxarsaq və
əgər zəruri hesab edilərsə, təchizatı bundan da çox azaltsaq, vəziyyət sabitləşər. Siz eyni addımları
atarsınızmı: məsələn, hasilat gündə 300 min barrel həcmində azalsın?
-Hesab edirəm ki, proqnozlaşdırdığımız gündəlik 1 milyon barrel hasilat kifayət qədər töhfəmiz hesab
edilə bilər. Bundan artıq həcmi hasil etməyəcəyik.
-Siz hesab edirsinizmi ki, bazarda satışdan daha çox həcmdə enerji daşıyıcıları çıxarılmalıdır?
-Bir daha qeyd edirəm ki, bu günə qədər OPEK-in gördüyü tədbirlər, əlbəttə ki, həvəsləndiricidir. Lakin
hamımız gördük ki, bu, fayda vermir. Onlar tərəfindən hasilatın nə qədər azaldılmasına baxmayaraq, qiymət
yenə də aşağı düşür. Bu onu göstərir ki, həcmlərlə qiymət arasında birbaşa əlaqə yoxdur. Eyni vəziyyət
qiymətlər sürətlə artanda da baş verirdi. OPEK o vaxt da məsələni nizamlamağa çalışırdı. Beləliklə, bu
mexanizmlər işləmir.
-OPEK və qeyri-OPEK ölkələri, eyni zamanda, istehlakçı ölkələr və 20-lər qrupu arasında
dialoqun əsas mahiyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz?
-Zənnimcə, OPEK və qeyri-OPEK ölkələri arasında əməkdaşlıq bu işə əhəmiyyətli töhfə verə bilər.
Lakin bu, daha geniş formatda aparılmalıdır. Bildiyiniz kimi, OPEK-ə üzv olmayan ölkələrdən yalnız ikisi
hasilatın azaldılması barədə bəyanat vermişdir. Onlardan biri Azərbaycandır. Hesab edirəm ki, OPEK və qeyriOPEK ölkələri arasında hasilat həcmi ilə bağlı daha geniş formatlı əməkdaşlıq sazişi olmalıdır. Bu sazişə əməl
edilməlidir, heç kəs kiminsə hesabına daha yaxşı şərait əldə etməyə çalışmamalıdır.
-Yaxud daha çox bazar payı?
-Əlbəttə.
-Neft qiymətinin 147 dollardan 40 dollara düşməsi digər bir məsələni də üzə çıxardı. Gələcək
üçün planlaşdırma məsələsini. Gələcək üçün münasib qiymət hansı ola bilər? Yəni, böhran aradan
qalxandan sonra qiymətin 60 və ya 80 dollar səviyyəsində olması münasibdirmi?
-Bu, qəbul edilə biləcək qiymət ola bilər. Lakin hesab edirəm ki, sərfəli qiymət təxminən 100 dollar
civarında ola bilər. Bu qiymət şirkətlərə daha asan şəkildə sərmayə qoymaq imkanını yaradacaqdır. 60 və ya 70
dollar isə iqtisadi baxımdan minimum sərfəli qiymətdir. Belə qiymətlə şirkətlər həm sərmayə qoya bilər, həm də
bu qərardan yayına bilər. Bu, şirkətlərin imkanlarından asılı olacaqdır. Neft şirkətlərinin heç də hamısı bərabər
potensiala və maliyyə ehtiyatlarına malik deyildir. Fikrimcə, qiymət təxminən 100 dollar həcmində olarsa, bu,
neft hasil edən ölkələr üçün ədalətli hesab edilə bilər. Neft şirkətlərindən fərqli olaraq, ölkələr nəinki neft
hasilatına, başqa sahələrə də sərmayə qoymalıdır.
-Zənnimcə, xüsusi vurğulamağa ehtiyac yoxdur ki, 100 dollarlıq qiymət Qərbin heç də ürəyincə
deyildir. Bu, həqiqətən belədir.
-Lakin hesab edirəm ki, bu qiymət hamının tələbatına cavab verir və istehlakçılar ilə bazar bu qiymətlə
ayaqlaşa bilər. Hasilatçı ölkələr “qara qızıl”ı asanlıqla insan kapitalına çevirə bilər. Şirkətlər isə daha çox
sərmayə qoyar.
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-Hazırda Orta Şərqdə resessiya ilə bağlı narahatlıq yaranıbdır. Lakin orada izafi hasilatla bağlı
mənfəət də əldə edirlər. Bu sözləri Azərbaycana da aid etmək olar. Belə şəraitdə, siz insan kapitalının,
informasiya texnologiyalarının daha da inkişafını davam etdirirsinizmi? İzafi hasilatla yanaşı, son illərdə
ölkəniz fenomenal şəkildə inkişaf etmişdir.
-Tamamilə haqlısınız. Biz iqtisadiyyatı şaxələndiririk və onun neftdən asılılığını azaldırıq. İnformasiya
texnologiyaları, infrastruktur, kənd təsərrüfatı, təhsil, səhiyyə və digər sahələrə sərmayə yatırırıq. Hesab edirəm
ki, biz artıq bu sahədə mühüm nailiyyətlər əldə etmişik. Neft qiymətindən daha az, əvvəllər heç zaman olmadığı
qədər asılıyıq. Hətta neftin bugünkü 40 dollarlıq qiyməti ilə belə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir. Belə
düşünürəm ki, 2009-cu il də ÜDM-in artımı baxımından ölkəmiz üçün uğurlu olacaqdır.
-Sizdən sualıma açıq cavab almaq istərdim. Enerji daşıyıcılarının Avropaya nəql edilməsi ilə
bağlı Rusiya və Ukrayna arasında iki ildən artıqdır ki, mübahisə davam edir. Sizcə bu çətin vəziyyətdən
necə çıxmaq olar? Azərbaycan alternativ boru kəmərləri şəbəkəsi çəkmək fikrindədirmi?
-Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginlik, belə demək mümkünsə, alternativ marşrutlara daha çox diqqəti
cəlb etmişdir. Bizə gəldikdə isə, heç vaxt özümüzü bir növ alternativ marşrut hesab etməmişik. Biz sadəcə,
hasilata sərmayə yatırılması, boru kəmərlərinin çəkilməsi və enerji daşıyıcılarımızın Qərb bazarlarına
çatdırılması işi ilə məşğuluq. Bir neçə il bundan öncə enerji məsələlərinin həlli təxirəsalınmaz məsələ kimi üzə
çıxdı. Təkcə bir hasilatçıdan asılılıq müəyyən narahatlıqlar doğurur. Buna görə də tamamilə təbiidir ki,
Avropada xəritəyə daha diqqətlə baxmağa başladılar. Gördülər ki, Azərbaycanda, Xəzərdə böyük enerji
ehtiyatları var, Azərbaycan qazını Qərb bazarlarına nəql edən müasir boru kəməri fəaliyyət göstərir. Onlar belə
fikrə gəldilər ki, niyə də bu prosesi sürətləndirməyək?! Ona görə də bu gün yeni mənbələrə diqqət artmaqdadır.
Onu deyə bilərəm ki, Xəzərin ehtiyatları, xüsusən də Azərbaycan Avropa bazarları üçün yeganə yeni qaz
mənbəyidir. Bütün digər mənbələr artıq istifadədədir. Bir yerdə hasilat artırılmalıdır ki, digər mənbədən asılılıq
azalsın. Lakin yeni mənbəyə gəldikdə, söhbət yalnız bizdən gedə bilər.
-İran, Pakistan və Hindistan arasında sülh boru kəməri adlanan ideya mövcuddur və buna
Amerika Birləşmiş Ştatları müqavimət göstərir.
-Bilirsiniz, əgər bu, kommersiya baxımından faydalıdırsa, onda layihədə iştirak edən ölkələr bunu edə
bilər. Bəzən neft biznesində müqavimət və əks mövqelər özünü büruzə verir. Neft şirkətlərinin bir çox rəsmiləri
bacarıqlı diplomatlara çevrilirlər, çünki onlar bu mühitdə yaşamalıdırlar. Ona görə əgər siyasi iradə olarsa,
istənilən layihə baş tutar. Azərbaycanın təcrübəsi çox nümunəvidir. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin
tikintisinə başlayanda bir çox müqavimətlərlə üzləşdik. Lakin güclü iradəmiz, aparıcı maliyyə təsisatlarının
dəstəyi bunu mümkün etdi.
-Sağ olun.
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“ROSSİYA” TELEKANALINDA “FORMULA VLASTİ” PROQRAMININ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ HƏSR EDİLMİŞ BURAXILIŞINDA
İTAR-TASS AGENTLİYİNƏ MÜSAHİBƏ
Moskva şəhəri,
14 fevral 2009-cu il
Fevralın 14-də “Rossiya” telekanalında “Formula vlasti” (“Hakimiyyət formulu”) proqramının
növbəti - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə həsr edilmiş buraxılışı efirə getmişdir.
Azərbaycan dövlətinin başçısı dünyanın bir sıra ölkələrinin tamaşaçılarında böyük maraq doğuran bu proqram
çərçivəsində “Formula vlasti” verilişinin müəllifi və aparıcısı, tanınmış jurnalist, Rusiyanın İTAR-TASS
Agentliyi baş direktorunun birinci müavini Mixail Qusmanın suallarına cavab vermişdir.
Veriliş AzTV telekanalı ilə də göstərilmişdir. Əvvəlcə “Formula vlasti” proqramı layihəsinin rəhbəri,
İTAR-TASS-ın baş direktoru Vitali İQNATENKO çıxış etmişdir. O, proqramı Azərbaycan tamaşaçılarına
təqdim edərək demişdir:
-Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyev haqqında filmi təqdim
etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Dünən Rusiya televiziyasının tamaşaçılarına təqdim edilmiş həmin filmə
“Rossiya” kanalının milyonlarla tamaşaçısı baxmışdır. Bu gün həmin film sizə təqdim ediləcəkdir. Demək
istəyirəm ki, bu cür film yaratmaq tarixdə - öz ölkəsinin, öz xalqının tarixində rolu hələ kifayət qədər
işıqlandırılmamış insan haqqında söhbət açmaq istəyənlər üçün həmişə böyük məsuliyyət deməkdir. Rus
ədəbiyyatı klassikinin sözləri ilə desək, böyük olanın böyüklüyü ona uzaqdan baxanda görünür və biz ölkənin
lideri, cəmiyyətin lideri haqqında xoş sözlər deməyi və ya onun inkişaf dinamikasına müasirlərinin dövründə
baxmağı həmişə unuduruq.
İlham Heydər oğlu bizim müasirimizdir. O, öz xalqını çox ciddi uğurlara doğru aparır. Öz xalqını
demokratiya yolu ilə aparır. O, öz xalqını - çox istedadlı, əməksevər Azərbaycan xalqını layiq olduğu zirvələrə
aparır. Biz bu insanın obrazına ikinci dəfə müraciət edirik, bu, Rusiyanın televiziya ustalarının onun haqqında
yaratdığı ikinci filmdir. Biz birinci dəfə belə filmi beş il bundan əvvəl yaratmışdıq. O vaxt İlham Heydər oğlu
ölkənin rəhbəri vəzifəsinə yenicə gəlmişdi və hələ hər şey irəlidə idi. Hələ aydın olmayan məqamlar çox idi,
qarşıda planlar çox idi, unudulmaz atası Heydər Əliyevin başladıqlarını tamamlamaq üçün hələ çox işlər görmək
lazım idi. Ona görə də həmin birinci film bu böyük taleyin bir növ müqəddiməsi idi.
İndi biz Azərbaycan Prezidentinin obrazına ikinci dəfə müraciət etmişik. Bu, bizim üçün çox vacibdir,
çünki biz bu beş ildə təkcə çox sürətlə inkişaf etmiş şəxsiyyəti deyil, həm də bu beş ildə eyni dərəcədə sürətlə
inkişaf etmiş olan ölkəni gördük. Biz İlham Heydər oğlunun taleyini bu beş ildə çox işlər görmüş bütün
Azərbaycan xalqının taleyindən ayıra bilmədik. Ona görə də belə bir filmin yaradılması bizim üçün, ilk
növbədə, Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf dinamikasını göstərmək imkanıdır. Bu gün siz həmin filmi
görəcəksiniz. Zənnimcə o, istənilən ölkənin istənilən prezidenti haqqında film kimi vacibdir. Biz bu cür
obrazların bütöv bir qalereyasını yaratmışıq və çox mühümdür ki, İlham Heydər oğlu bu liderlərin böyük insan
taleləri qalereyasında ən görkəmli yerlərdən birini tutur.
-Cənab Prezident, Sizinlə görüşmək imkanı yaratdığınız üçün çox sağ olun. Cəmi bir neçə ay
əvvəl Siz ikinci prezident seçkilərində, çox inamlı qələbə qazandınız. Siz ikinci andiçmə mərasimindəki
nitqinizdə, mənim fikrimcə, görülmüş işlərə çox dəqiq yekun vurdunuz. Yekunlar isə, şübhəsiz ki,
sanballıdır. Eyni zamanda, mənim başa düşdüyümə görə, Siz öz qarşınızda, ölkə qarşısında növbəti
beşillik üçün vəzifələr qoymusunuz. Sizin fikrinizcə, yaxın illərdə ən prioritet məsələlər hansılardır?
-Bizim inkişaf konsepsiyamızı yığcam ifadə etsək, bu, modernləşmə xətti, Azərbaycanda həyat
meyarlarının dünyada mövcud olan ən yüksək standartlara çatdırılması xəttidir. Bu məqsədlərə nail olmağın
təməli isə Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan ənənələrinin möhkəm kökləridir. Başqa sözlə desək, biz milli
dəyərlər əsasında müasir dövlət qururuq.
-Beş il bundan əvvəl Siz birinci andiçmə mərasimindəki nitqinizdə Heydər Əliyevin xəttinin
davam etdirilməsinin, özü də, ilk növbədə, sosial və iqtisadi islahatların davam etdirilməsi, cəmiyyətdə
sabitliyin qorunub saxlanması sahəsində davam etdirilməsinin zəruriliyini demişdiniz. Necə bilirsiniz, bu
illər ərzində cəmiyyətdə sabitliyin nəinki qorunub saxlanması, həm də möhkəmlənməsi üçün Prezident
İlham Əliyev hansı siyasi vasitələrdən istifadə etməli olmuşdur?
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-Son 15 ildə Azərbaycanın sabit dövlət olmasının əsas səbəbi, əlbəttə, iqtidarın xalqa yaxınlığı, bizim
gördüyümüz bütün işlərin xalq tərəfindən dəstəklənməsidir. Bir də ki, insanlar yaxşılığa doğru dəyişiklikləri
gündəlik həyatda görürlər. Başlıca məsələ budur.
Son beş ildə biz Heydər Əliyevin siyasi xəttini davam etdirərkən, təbii ki, operativ həll edilməli olan
məsələlərlə də üzləşmişik. Azərbaycanın uğurlu inkişafı, əlbəttə ki, iqtidarın bu məsələləri nə dərəcədə səmərəli
həll etməsindən, zamanın çağırışlarına, bəzən təhriklərə, bəzən sabitliyi pozmaq cəhdlərinə necə müqavimət
göstərməsindən asılı idi. Mən tam əminəm ki, əgər biz Heydər Əliyevdən sonra təməli onun tərəfindən
qoyulmuş xətti qoruyub saxlaya və möhkəmləndirə bilməsəydik, bu gün Azərbaycanı çox ağır günlər
gözləyərdi.
Müəllif mətni: Ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 13,2 faizə düşmüşdür. Son beş ildə ölkədə
ümumi daxili məhsulun həcmi 2,6 dəfə artmış və adambaşına 4,5 min dollara bərabər olmuşdur. Hərbi xərclər
və müdafiə xərcləri təqribən 10 dəfə artaraq, 1 milyard 300 milyon dollara çatmışdır.
-Azərbaycan bu illər ərzində sübut etmişdir ki, o, neftə arxayın olub oturmur. Hərçənd, əlbəttə,
neft milli sərvətdir. Digər tərəfdən, nəzərə alsaq ki, neft ehtiyatları gec-tez tükənir, belədə respublika
iqtisadiyyatının əsas istiqamətləri hansılardır?
-Çox böyük həcmdə neft-qaz ehtiyatlarına malik olan ölkə üçün həmin resursların səmərəli idarə
edilməsi, ixracın şaxələndirilməsi və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, təbii ki, əsas məsələlərdən biridir.
Buna görə də, təbii ki, biz bu məsələyə çox böyük diqqət yetirmişik və nəzərdə tutduqlarımızın hamısına nail
olmuşuq. Lakin bununla yanaşı, neft amilindən asılılığın azaldılması da prioritet vəzifələrdən biri idi.
-Mən doğma Bakı şəhərində gəzərkən həmişə Azərbaycanın şəhər sakinlərinin müxtəlif dillərdə
danışmasından sevinmişəm. Lakin son vaxtlar məni heyrətləndirən odur ki, Bakı küçələrində Azərbaycan
və ənənəvi rus dilləri ilə yanaşı, ingilis, yapon, italyan, Çin dillərini eşidirəm. Mən bunu onunla
əlaqələndirirəm ki, Azərbaycan dünyanın investisiya baxımından cəlbedici bir məkanıdır. Siz ölkənizin
bu cür investisiya cəlbediciliyinin səbəbini nədə görürsünüz?
-Hesab edirəm ki, artıq həyata keçirilmiş investisiya layihələri, xüsusən iqtisadi sahədəki layihələr
bugünkü mərhələdə dünya ictimai rəyində Azərbaycan haqqında çox etibarlı tərəfdaş təsəvvürü yaratmışdır.
Azərbaycanın Heydər Əliyev tərəfindən başlanmış neft strategiyasının həyata keçirildiyi bütün bu illər ərzində
elə bir hal olmayıb ki, biz öz öhdəliklərimizi yerinə yetirməyək.
Müəllif mətni: 2004-cü ildən bəri Azərbaycana təqribən 40 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur.
Əhalinin banklardakı əmanətlərinin məbləği 80 faiz artmışdır. 1200 məktəb, onlarca yeni xəstəxana, 19
olimpiya idman kompleksi tikilmiş, min kilometrlərlə magistral şəhərlərarası, şəhərdaxili və rayondaxili yollar
istifadəyə verilmişdir.
-Mən Xəzər regionunun inkişafı mövzusuna toxunmaq istərdim. Bu, dinc mövzudur. Lakin
digər tərəfdən, hər bir dənizdə olduğu kimi, bunun da müəyyən “sualtı qayaları” var. Sizin fikrinizcə,
Xəzər hövzəsinin inkişafının əsas prinsipləri nədən ibarətdir?
-Xəzər hövzəsi ölkələri arasında çox səmərəli ikitərəfli münasibətlər vardır. Biz həm ikitərəfli
formatda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq edirik. Əlbəttə, Xəzər sülh zonası,
təhlükəsizlik zonası olmalıdır. Xəzərin enerji ehtiyatları elədir ki, Xəzəryanı ölkələrin hər birinin bunlardan
səmərəli istifadə etməsinə imkan verir.
-Sizin özünüzün Rusiya ilə, Moskva ilə bağlı olduğunuz illəri xatırlatmaq istərdim. Siz orada
oxumusunuz, yaşamısınız. Sırf insani baxımdan bir sual vermək istəyirəm: Moskva ilə Sizi bağlayan
nədir? Axı bunlar yəqin ki, həmişəlik yaddaşınızda qalmışdır?
-Əlbəttə, o illər həmişəlik yaddaşıma həkk olunmuşdur. Yaxşı illər – gənclik illəri, təhsil illəri idi.
Mən Moskvaya oxumağa getmişdim. İndi də Moskvaya gedəndə bütün bunlar sanki gözlərim önündə canlanır.
Bu, mənim həyatımda və güman edirəm ki, ikitərəfli Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində də mühüm
elementdir. Ona görə ki, daha yaxşı qarşılıqlı əlaqə saxlamaq üçün, daha yaxşı əməkdaşlıq etmək üçün bir-birini
daha yaxşı başa düşmək lazımdır.
-Sizin fikrinizcə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin əsas prinsipləri nədən ibarətdir?
-Bu gün bizə belə gəlir ki, münaqişənin həllini tapmaq imkanı vardır. Bu ümid danışıqlar prosesinin
özünə, müzakirələrin nəyin ətrafında getməsinə əsaslanır. Bu, həm də nisbətən bu yaxınlarda Ermənistanla
Azərbaycan arasında imzalanmış birgə Bəyannaməyə əsaslanır, orada bütün bu prinsiplər öz əksini tapmışdır.
Bu prinsiplərin hamısı münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında həllini nəzərdə tutur. İndi
Ermənistanın yeni rəhbəri var. Ermənistanın bu məsələyə daha konstruktiv və realist mövqedən yanaşacağına
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müəyyən ümidlər var. Müəyyən siqnallar var. Buna görə də biz həmin ümidlərin nə dərəcədə əsaslı olduğunu
yəqin etməli və irəliləyişin nə dərəcədə real olacağını görməliyik.
-Siz, zənnimcə, tamamilə haqlı olaraq başqa ölkələrlə əlaqələri, Azərbaycan xalqı üçün kifayət
qədər ənənəvi olan tolerantlığı xatırlatdınız. Prezident kimi şəxsən Siz, respublika hökuməti irsən gələn
bu tolerantlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün nə edirsiniz?
-Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində burada müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşamışdır. Azərbaycan
indi də çoxmillətli, çoxkonfessiyalı dövlətdir. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Mən tam əminəm ki,
ölkəmizin, dövlətimizin uğurlu inkişafı məhz bu formatda mümkündür. Azərbaycanda milliyyətindən asılı
olmayaraq, bütün vətəndaşların hüquqları eyni dərəcədə qorunur. Bu məsələdə dövlət siyasəti də çox həssas
aparılır. Bu istiqamətdə hər hansı planlar, direktivlər qəbul etmək, göstərişlər vermək, şüarlar söyləmək olmaz.
-Həyat özü diktə edir.
-Tamamilə doğrudur. Həyat özü diktə edir və bir də ki, prosesləri bacarıqla istiqamətləndirmək
lazımdır. Bizim ölkəmizdə isə milli ədavətə zəmin yaratmaq üçün göstərilən bütün cəhdlərin qarşısı çox sərt
şəkildə alınır.
Müəllif mətni: müstəqillik illərində Azərbaycanda rus məktəblərinin heç biri bağlanmamışdır. Rus
dilində çıxan qəzet və jurnalların sayı sovet hakimiyyəti illərindəkindən çoxdur.
-Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Eyni zamanda, sirr deyil ki, qonşularınızda, həm İranda, həm
də müəyyən dərəcədə Türkiyədə islam amili getdikcə daha çox rol oynayır. Sizin fikrinizcə, dünyəvi və
qeyri-dünyəvi dövlət arasında hüdud nədən ibarətdir? Sizin gözləyə biləcəyiniz tarazlıq haradadır?
-Biz Azərbaycanın dünyəvi dövlət olmasını yüksək qiymətləndiririk, bu nailiyyətimizi çox qayğı ilə
qoruyuruq. Mən tam əminəm ki, bizim uğurlarımızın rəhni məhz bundadır. Dini təzahürlər baxımından
narahatlıq doğura biləcək amillərə gəldikdə isə, Azərbaycanda bu cür amillər yoxdur. İslam dini bizim mənlik
şüurumuzun bir hissəsi, tariximizin bir hissəsi, varlığımızın bir hissəsidir. O, bizim milli dəyərlərimizin əsası,
ənənələrimizin, ailə dəyərlərimizin əsasıdır. Biz öz böyük dinimizə dərin hörmət bəsləyirik. Bununla bərabər,
Azərbaycanda bütün başqa dinlər də sərbəst fəaliyyət göstərir. Bizdə rus pravoslav kilsəsi də var, sinaqoq da. Bu
yaxınlarda katolik kilsəsi də tikilmişdir, hərçənd, Azərbaycanda katoliklərin sayı o qədər də çox deyil. Lakin bu
da tarixi ədalətin bərpası deməkdir.
-Sizə bəlkə də ən mürəkkəb bir sualım var: Sizin fikrinizcə, bu beş ildə nəyə nail ola
bilməmisiniz?
-Nail ola bilmədiyimiz yeganə məsələ Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllidir. Deyərdim ki, ölkəmizin inkişafında, bu ən mühüm məsələ müstəsna olmaqla, bütün başqa sahələrdə
nəzərdə tutduqlarımızın hamısına nail olmuşuq. Beş il bundan əvvəl verdiyimiz bütün vədlər yerinə
yetirilmişdir. Bu vədlərin çoxu daha böyük həcmdə, xeylisi isə vaxtından da əvvəl yerinə yetirilmişdir.
- Siz “müstəqillik” kimi çox mühüm sözü işlətdiniz. Heydər Əliyev bu sözü daim işlədirdi.
Zənnimcə, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsinə Heydər Əliyevin verdiyi töhfəni heç nə
ilə müqayisə etmək olmaz. Siz bu məsələyə daimi diqqət yetirirsiniz. Ölkənin müdafiə potensialının
gələcək inkişafını necə təsəvvür edirsiniz?
-Biz qısa müddətdə silahlı qüvvələrin nəinki çox güclü maddi-texniki bazasını yaratmağa nail
olmuşuq, həm də, ordunun döyüş qabiliyyətini, peşəkarlığını yüksəltmişik. Keçən il Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin yaradılmasının 90 illiyinə həsr edilmiş hərbi parad da, ümumən, xalq qarşısında hesabatımız idi ki,
nə işlər görülmüşdür, bu vəsaitlər necə sərf edilmişdir, bu gün nəyimiz var. İndi Azərbaycan ordusu istənilən
məsələləri həll etməyə, ilk növbədə, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi vəzifəsini yerinə yetirməyə qadir
olan çox güclü strukturdur. Biz qısa müddətdə Azərbaycanda əvvəllər heç vaxt mövcud olmamış hərbi sənaye
kompleksi yaratmışıq. Biz bundan sonra da, artıq dediyim kimi, torpaqlarımız azad edilənə qədər bu məsələlərə
böyük diqqət yetirəcəyik.
-İlham Heydər oğlu, bizim bugünkü söhbətimizdə, təbii ki, bir neçə dəfə Heydər Əliyevi
xatırladıq. Başqa cür ola da bilməzdi, çünki onun çox böyük siyasi irsi var. Siz təkcə onun işinin
davamçısı deyil, həm də oğlusunuz. Bu baxımdan, bir siyasətçi və insan kimi Heydər Əliyevin hansı
keyfiyyətlərini Siz özünüzdə möhkəmlətmək istərdiniz?
-Mən Heydər Əliyevin oğlu olmağımı özüm üçün böyük xoşbəxtlik sayıram. Böyük insanın oğlu
olmaq, habelə mühüm qərarlar qəbul edilən anlarda onun yanında olmaq böyük xoşbəxtlikdir. Bu gün onun işi
yaşayır, siyasəti yaşayır və mən əminəm ki, Azərbaycan onun istədiyi kimi inkişaf edir. Əlbəttə ki, mən həmişə
ona oxşamağa çalışmışam. Çünki siyasətçi keyfiyyətləri ilə yanaşı, o, həyatda hamıya nümunə ola biləcək adam
idi. Səni maraqlandıran bir suala cavab almadan ondan aralanmaq mümkün deyildi.
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-Yeri gəlmişkən, bunu hamı qeyd etmişdir.
-Bəli. Sizə deməliyəm ki, prezidentliyimin ilk illərində elə məqamlar olmuşdur ki, mən fikirləşirdim:
bu vəziyyətdə Heydər Əliyev nə edərdi? Lakin təəssüf ki, bunu bilmək imkanım yox idi. Amma düşünürəm ki,
o, son beş ildə görülmüş işlərin hamısını bəyənərdi, özünün əsəri olan Azərbaycanı bugünkü səviyyədə
görsəydi, şad olardı.
-Siz dediniz ki, ailə azərbaycanlılar üçün həqiqətən ənənəvi və çox yüksək dəyərdir. Bununla
əlaqədar mən, belə deyək, geniş beynəlxalq ictimaiyyəti maraqlandıran bir mövzuya toxunmaya
bilmərəm. Bir sıra beynəlxalq jurnalların, media vasitələrinin apardığı sorğunun nəticələrinə görə, Sizin
həyat yoldaşınız Mehriban xanım bütün dünyadakı birinci ledilər arasında ən gözəli, hər halda, ən
gözəllərindən biri hesab edilmişdir. Amma məsələ bundadır ki, o, çox böyük ictimai fəaliyyətlə
məşğuldur. O, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı, YUNESKO-nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiridir. Azərbaycanlı kişinin, ailə başçısının xanımının bu dərəcədə məşğulluğu ənənə
ilə nə dərəcə uyğun gəlir? Yəni demək istəyirəm ki, Mehriban xanım evdə Sizə xörək hazırlamağa da vaxt
tapırmı?
-Bizim ailə də istisna deyil. Azərbaycanda ailələrin tam əksəriyyətində ailə dəyərləri, ailə üzvləri
arasında münasibətlər məhz bu cür ənənəvi qarşılıqlı hörmət, məhəbbət və əmin-amanlıq formalarına əsaslanır.
Mən çox xoşbəxtəm ki, belə ailəm var. Şəxsi həyatımdan çox razıyam. Yəqin ki, bundan artığını arzu etmək
çətin olardı. Mehribana gəldikdə isə, sizin də dediyiniz kimi, o, həqiqətən sosial proqramların həyata
keçirilməsi, bizim mədəni irsimizin qorunması sahəsində çox mühüm vəzifəni yerinə yetirir. İncəsənət,
mədəniyyət, xeyriyyəçilik fəaliyyəti. O, bütün bunlarla məşğul olmağa və ilk növbədə, ərini sevən qadın,
mehriban ana və indi artıq gənc nənə kimi qalmağa vaxt tapır. Ona görə də mən bu təbriklərə görə sizə təşəkkür
etmək, indi bizə baxanların hamısına ailə xoşbəxtliyi arzulamaq istəyirəm. Dünyada bundan yüksək heç nə ola
bilməz.
-Mən bizim proqramda qəhrəmanlarımızın hamısına verdiyimiz sualı sonda Sizə də verməyə
bilmərəm, çünki bu proqram “Hakimiyyət formulu” adlanır. Sizin üçün bu hakimiyyət deyilən şeyin dadı
necədir?
-Bilirsinizmi, mən...
-Siz elə dərindən köks ötürdünüz ki, daha cavab verməyə bilərsiniz. Elə bircə bu köksötürmə
kifayətdir ki,..
-Mənə gəldikdə, deyərdim ki, bu gün hakimiyyəti beş il bundan əvvəlkindən fərqli başa düşürəm. O
vaxt mənim üçün hakimiyyət, ilk növbədə, böyük məsuliyyət yükü idi.
-Çağırış idi.
-Bəli, həm atamın xatirəsi qarşısında, həm ölkə qarşısında, həm də xalq qarşısında məsuliyyət idi.
Başa düşürdüm ki, Azərbaycanın gələcəyi mənim görəcəyim işlərdən asılı olacaqdır. Bu gün deyə bilərəm ki, bu
məsuliyyət hissi məni heç vaxt tərk etməsə də, hər halda, buraya başqa hisslər də əlavə olunur. Yəni indi mən
hakimiyyəti ölkə üçün daha yaxşı işlər görmək imkanı kimi qəbul edirəm. Bu gün mənim üçün hakimiyyət, ilk
növbədə, Azərbaycan vətəndaşlarından ötrü xeyirxah işlər görmək imkanıdır.

34

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

AFİNADA SƏNƏDLƏRİN İMZALANMA MƏRASİMİNDƏN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Afina şəhəri,
16 fevral 2009-cu il
-Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Cənab Prezident, ilk növbədə, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə
öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu səfər Azərbaycan Prezidentinin Yunanıstana ilk dövlət səfəridir və biz Azərbaycanda buna çox
böyük əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, səfərin nəticələri çox uğurlu olacaq və Yunanıstan-Azərbaycan ikitərəfli
münasibətlərinin gələcək inkişafına çox müsbət təsir göstərəcəkdir.
Biz bu gün Sizinlə çox geniş fikir mübadiləsi apardıq və ikitərəfli, regional məsələləri çox geniş təhlil
etdik. Azərbaycanın böyük enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün son illər ərzində böyük işlər
görülüb və indiki mərhələdə Yunanıstan ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin bu sahədə inkişafına mühüm təsiri
olacaqdır.
Enerji təhlükəsizliyi məsələləri bu gün dünyanın gündəliyində birinci yerdə dayanan məsələdir və
Azərbaycan öz tərəfindən Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolunu oynamağa hazırdır.
Artıq bir ildən çoxdur ki, Azərbaycan qazı Yunanıstan bazarına və beləliklə, Avropa İttifaqının bazarına daxil
olur. Şübhə yox ki, gələcəkdə bu əməkdaşlığın daha böyük həcmdə aparılması üçün çox yaxşı imkanlar var.
Sabah keçiriləcək birgə biznes forumu, əminəm ki, biznes aləmini də bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaqdır. Bu
istiqamətdə çox böyük potensial var.
Görüş zamanı mən cənab Prezidentə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
yolları barədə Azərbaycanın mövqeyini təqdim etdim. Bildirdim ki, uzun illər ərzində Azərbaycan torpaqları
Ermənistanın işğalı altındadır. Bu işğal və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı
öz doğma torpaqlarından didərgin salınıbdır. Münaqişələrin həlli üçün ərazi bütövlüyü prinsipi əsas tutulmalıdır
və əminəm ki, belə olsa və Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarına riayət etsə, tezliklə bu münaqişə öz həllini
tapa bilər.
Cənab Prezident, mənim dəvətimi qəbul etdiyinizə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və
səbirsizliklə Sizi Azərbaycanda gözləyirəm.
Bir daha qonaqpərvərliyə və göstərdiyiniz çox səmimi münasibətə görə Sizə minnətdarlığımı
bildirirəm.
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YUNANISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ADINDAN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ VERİLƏN ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Afina şəhəri,
16 fevral 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident,
xanımlar və cənablar!
İlk növbədə cənab Prezident, Yunanıstan torpağında mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz
qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Yunanıstana ilk dövlət səfəridir. İnanıram ki, bu səfər ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında mühüm
rol oynayacaqdır. Keçirdiyimiz görüşlər, apardığımız danışıqlar və fikir mübadiləsi, habelə imzalanmış sənədlər
əlaqələrimizin inkişafına və genişlənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Aramızdakı siyasi dialoq yüksək
səviyyədədir.
Eyni zamanda, düşünürəm ki, bundan sonra bizim münasibətlərimiz daha sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Mən Yunanıstanla Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verirəm. Yunanıstan
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biridir. Ölkələrimiz həm ikitərəfli əsasda, həm də
beynəlxalq aləmdə uğurlu əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq və regional təşkilatlarda, o cümlədən Avropa İttifaqının
yeni qonşuluq siyasəti proqramı və NATO-nun fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı çərçivəsində sıx əlaqələrimiz
məmnunluq doğurur. Son illərdə irimiqyaslı beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi, xüsusən Böyük İpək
yolunun bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, eləcə də, Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində səylərimiz artıq öz bəhrəsini verməkdədir. Yunanıstanın ötən ilin
noyabrında Bakı şəhərində keçirilən Enerji sammitində təmsil olunması və sammit çərçivəsində imzalanmış
bəyannaməyə qoşulması ikitərəfli və regional əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar açır.
Ölkələrimiz arasında turizm, gəmiqayırma, alternativ enerji, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə
əməkdaşlığın yaxşı perspektivləri vardır. Lakin iqtisadi münasibətlərimizin bugünkü göstəriciləri ölkələrimizin
potensialına cavab vermir. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi və sərmayə qoyuluşunun həcmi daha da
artmalıdır.
Azərbaycan son illər ərzində sürətli inkişaf yolu keçmiş və iqtisadi baxımdan regionun lider dövlətinə
çevrilmişdir. Son beş ildə ölkəmizin iqtisadiyyatı 2,6 dəfə artmışdır. Ölkəmizdə xarici sərmayələrin cəlb
edilməsi üçün əlverişli şərait yaradılmışdır, biz adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə
regionda lider ölkəyik. Son beş ildə ölkə iqtisadiyyatına 47 milyard dollar həcmində sərmayə qoyulmuşdur.
Fürsətdən istifadə edərək, Yunanıstanın iş adamlarını Azərbaycana sərmayə qoymağa dəvət edirəm.
Azərbaycan regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin təmin edilməsində və beynəlxalq əməkdaşlığın
inkişafında mühüm rol oynayır. Lakin artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Ermənistanın hərbi təcavüzünə
məruz qalmışdır. Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş və burada etnik təmizləmə siyasəti
aparmışdır. Nəticədə ölkədə 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdır. Dünya birliyi və
beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq ədalətli şəkildə həllinin tərəfdarıdır. Münaqişə ilə
bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, NATO və
digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq qərar və qətnamələri var. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun həll
olunmalıdır. Biz bu məsələdə hazırda ATƏT-də sədrlik edən Yunanıstanın da dəstəyinə ümid bəsləyirik.
Hörmətli cənab Prezident, İcazə verin, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə
görə Sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirim və bu badəni Sizin sağlığınıza, Yunanıstanla Azərbaycan
arasında dostluq və faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı şərəfinə qaldırım.
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YUNANISTANIN BAŞ NAZİRİ İLƏ KEÇİRİLƏN GÖRÜŞDƏN SONRA
MƏTBUAT NÜMAYƏNDƏLƏRİ QARŞISINDA
BƏYANAT
Afina şəhəri,
17 fevral 2009-cu il
- Təşəkkür edirəm, cənab Baş nazir.
Mənim Yunanıstana dövlət səfərim başa çatır və deyə bilərəm ki, səfərin nəticələri çox uğurlu
olmuşdur. Səfər zamanı həm ikitərəfli sənədlərin imzalanması, həm də aparılan danışıqlar nəticəsində
Yunanıstanla Azərbaycan bir-birinə daha da yaxın olmuşdur. Bizim aramızda çox yüksək siyasi dialoq aparılır.
Siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir və şübhə yoxdur ki, bu səfər əlaqələri daha da
möhkəmləndirəcəkdir.
Eyni zamanda iqtisadi sahədə, mədəni sahədə bizim böyük planlarımız var. Bu gün keçiriləcək
müştərək forum biznes strukturlarına da imkan verəcək ki, bu gözəl siyasi əlaqələrin olmasından onlar da
faydalansınlar. Çünki biznes strukturları, adətən, siyasi cəhətdən məqbul olan yerlərə getməyə daha çox
üstünlük verirlər.
Yunanıstan-Azərbaycan münasibətləri isə bu gün tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır və biz çox istəyirik ki,
bu münasibətlərimizi daha da yüksək pilləyə qaldıraq. Bu gün biz bölgədə yaranmış vəziyyət, xüsusilə mövcud
olan təhlükələr haqqında da fikir mübadiləsi apardıq.
Mən cənab Baş nazirə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair
Azərbaycan mövqeyini bir daha bildirdim. Söylədim ki, bütün başqa münaqişələr kimi, bu problem də yalnız və
yalnız ölkələrin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı əsasında öz həllini tapmalıdır,
beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmalıdır.
Əlbəttə ki, bizim münasibətlərimizin hərtərəfli inkişafı üçün enerji sahəsində əməkdaşlıq böyük
əhəmiyyət daşıyır. Cənab Baş nazirin qeyd etdiyi kimi, bu sahədə artıq çox gözəl nəticələr vardır. Yunanıstan
Avropa İttifaqının üzvü olan ilk ölkədir ki, Azərbaycan qazı bu ölkəyə nəql edilir. Bir ildən bir az çox müddət
ərzində biz bunu edirik. Çox istəyirik ki, gələcəkdə ikitərəfli əsasda Yunanıstanla Azərbaycan arasında qaz
sahəsində əməkdaşlıqda daha da böyük nailiyyətlərə çataq. Bunu etmək üçün bütün imkanlar var. Azərbaycanın
zəngin qaz ehtiyatları, mövcud olan boru kəmərləri və Azərbaycan qazına Avropada, o cümlədən Yunanıstanda
olan tələbat - bütün bu amillər birlikdə və eyni zamanda, tranzit məsələlərinin tezliklə həll olunması, əminəm ki,
bu sahədə uzunmüddətli və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın möhkəmlənməsində daha da müsbət rol
oynayacaqdır.
Bununla bərabər, bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunması işində öz rolunu oynamağa davam edəcəkdir. Biz buna hazırıq, bunu etməyə başlamışıq. Avropada
enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli üçün Yunanıstan-Azərbaycan əlaqələrinin çox böyük əhəmiyyəti var.
Mənə və nümayəndə heyətinə göstərilən gözəl münasibətə, böyük qonaqpərvərliyə görə bir daha dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu fürsətdən istifadə edərək, Baş naziri Azərbaycana dəvət etmək
istəyirəm ki, biz münasibətlərimizi bundan sonra da uğurla irəliyə aparaq.
Təşəkkür edirəm.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Kostas Karamanlis jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Mənim sualım cənab Prezidentə və cənab Baş nazirədir. Bildiyimiz kimi, iki ölkə arasında
enerji sahəsində yaxşı əməkdaşlıq var. Bəs qeyri-enerji sektorunda əməkdaşlığın perspektivlərini necə
qiymətləndirirsiniz?
KOSTAS KARAMANLİS: Hesab edirəm ki, münasibətlərimizin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, biz
hər bir sektorda əməkdaşlıq edəcəyik. Prezident Əliyev və mən bəyan etdik ki, iqtisadi sahədə münasibətlərimiz
yaxşı səviyyədədir və bir çox sahələr var ki, orada da əməkdaşlıq aparıla bilər. Təbii ki, enerji əsas sahələrdən
biridir. Lakin biz bununla məhdudlaşmalı deyilik. İqtisadi əməkdaşlıq üçün digər sektorlar da var. Hazırda biz
lazımi hüquqi çərçivəni yaratmışıq və keçiriləcək biznes forumu çərçivəsində iqtisadi münasibətlərimiz üçün
daha geniş imkanlar açılacaqdır.
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İLHAM ƏLİYEV: Bu səfər çərçivəsində əməkdaşlığın bütün aspektləri müzakirə edildi və şübhəsiz
ki, qeyri-enerji sektorunun inkişafı üçün lazımi tədbirlər görülməlidir. Bunun üçün artıq çox geniş hüquqi baza
var və şübhə yoxdur ki, biznes aləminin bir-birinə yaxın olması və müştərək layihələrdə iştirakı bizim ümumi
münasibətlərimizə çox müsbət təsir edəcəkdir.
Bildiyiniz kimi, qeyri-neft sektorunun inkişafı Azərbaycanda son illər ərzində prioritet vəzifədir, bu
sahəyə çox böyük investisiyalar yatırılır. Biz daha böyük sayda yunan şirkətlərini Azərbaycanda görmək
istəyirik, investorlar kimi, servis şirkətləri, yəni podratçılar kimi görmək istəyirik. Bizim müxtəlif sahələrdə
yaranmış imkanlarımız bütün yunan şirkətlərinə də açıqdır.
Bu məsələnin daha da dərindən təhlili üçün, əlbəttə ki, müvafiq tədbirlər görülməlidir. Biznes
forumunun keçirilməsi biznes aləmini bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaqdır. Ümid edirəm ki, bu biznes
forumunun nəticəsində real konkret layihələr üzə çıxacaqdır. Onu da demək istəyirəm ki, artıq Azərbaycan
şirkətləri də xarici ölkələrə sərmayələrin qoyulmasına başlamışlar. Son iki il ərzində xaricə bir neçə milyard
dollar həcmində Azərbaycan sərmayələri qoyulmuşdur. Əlbəttə ki, Yunanıstanla bu sahədə işləmək bizim üçün
də çox vacib olacaqdır.
Ona görə də hesab edirəm ki, biz enerji və qeyri-enerji sektorlarını bir-birindən ayırmamalıyıq.
Onların bəzi hallarda birgə fəaliyyəti, yaxud da ki, bir yerdə olan layihələr daha da böyük uğurlara gətirib
çıxarır.
- Azərbaycan qazının alınması ilə bağlı danışıqlarda hər hansı bir dəyişiklik varmı? İkincisi,
Yunanıstan bir çox səylər göstərir ki, cənubdan da qaz alsın.
KOSTAS KARAMANLİS: Bilirsiniz, hazırda Yunanıstan ilə Azərbaycan arasında gedən bu
danışıqlar bizim siyasətimizə heç bir vəchlə dəyişiklik gətirmir. Azərbaycandan təbii qazın ikitərəfli və yaxud
çoxtərəfli əsaslarla alınması, bunun mövcud olan boru kəməri ilə həyata keçirilməsi də həmişə bizim
prioritetimiz və siyasətimizin mərkəzində olubdur. Biz - Prezident Əliyev və mən bu məsələni və TürkiyəYunanıstan-İtaliya boru kəməri məsələsindəki irəliləyişi müzakirə etdik. Hesab edirəm, bu, bizim birgə Avropa
məqsədlərimizin ayrılmaz bir hissəsidir ki, Cənubi Avropa dəhlizi yaradılsın, bu dəhliz Xəzər dənizindən
başlasın. Ona görə biz, sözün əsl mənasında, real tələbatlara cavab vermək istəyirik. Avropa İttifaqının
maraqlarını nəzərə alaraq, qaz tələbatına cavab vermək istəyirik.
Türkiyə ilə münasibətlərimizə gəldikdə, biz çox yaxşı işləyirik ki, əsas layihələr irəlilədilsin və enerji
resursları Avropaya çatdırılsın.
- Mənim sualım cənab Prezidentə və Baş nazirədir. Hər iki ölkə qarşılıqlı tranzit imkanlarını
necə dəyərləndirir? Çünki ölkələrimiz strateji mövqeyə və böyük iqtisadi potensiala malikdir.
KOSTAS KARAMANLİS: Yunanıstan artıq bir sıra sazişlər imzalayaraq Cənubi Avropa regionunda
bir enerji qovşağına çevrilmişdir. Bu sahədə biz daim işləyirik. Hesab edirik ki, bu, bizim marağımızdadır və
eyni zamanda, region dövlətlərinin, misal üçün Azərbaycanın da marağındadır. Ümumiyyətlə bütün Avropa
İttifaqının marağındadır. Biz buna nail olmaq istəyirik.
İLHAM ƏLİYEV: Bu gün, əlbəttə ki, iki ölkənin tranzit imkanları da müzakirə olundu. Bu sahədə
əməkdaşlıq üçün çox yaxşı imkanlar vardır. Azərbaycan həm enerji resurslarının hasilatçısı, həm də tranzit ölkə
kimi öz funksiyalarını yerinə yetirməyi davam etdirmək əzmindədir. Yunanıstanla Azərbaycan arasında enerji
sahəsində olan əməkdaşlıq çərçivələri bu iki məsələni özündə ehtiva edir. Biz qaz sahəsində Yunanıstanla
çoxtərəfli və ikitərəfli əsasda əməkdaşlıq etmək fikrindəyik. Bunu reallaşdırmaq üçün artıq ciddi ikitərəfli
danışıqlar gedir.
Çoxtərəfli və ikitərəfli formatların fərqi ondan ibarətdir ki, mənim fikrimə görə, ikitərəfli əsasda biz
daha da qısa müddət ərzində qaz anlaşmasına nail ola bilərik. Hər halda, bu iki formatı paralel şəkildə apararaq,
həm ikitərəfli münasibətlərdə, həm də digər tərəfdaşlarımızla münasibətlərimizdə elə etməliyik ki, hasilatçı
ölkələrin, tranzit ölkələrin və istehlakçıların birgə fəaliyyəti təşkil olunsun və onların müştərək maraqları
qorunsun. Əgər hər bir layihə üçün, xüsusilə enerji layihəsi üçün üç önəmli komponenti komanda şəklində bir
araya gətirə bilsək, demək, biz öz istəyimizə tezliklə nail olacağıq.
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AFİNADA “İŞGÜZAR ƏMƏKDAŞLIĞIN İMKANLARI” MÖVZUSUNDA
AZƏRBAYCAN-YUNANISTAN BİZNES FORUMUNDA
ÇIXIŞ
Afina şəhəri,
17 fevral 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident,
hörmətli cənab Baş nazir,
xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, Yunanıstana dövlət səfərim zamanı mənə və nümayəndə heyətimə göstərilmiş səmimi
qonaqpərvərliyə görə cənab Prezidentə və cənab Baş nazirə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Səfər çox
uğurlu olmuşdur. Bu forum səfərimin rəsmi proqramında nəzərdə tutulmuş sonuncu tədbirdir. Əminəm ki,
ölkələrimizin işgüzar dairələri arasında görüş Azərbaycan-Yunanıstan ikitərəfli əlaqələrini gücləndirəcəkdir.
İnanıram ki, səfərin nəticələri yaxın vaxtlarda hiss olunacaqdır. İmzaladığımız sazişlər və bir çox məsələlər
ətrafında apardığımız danışıqlar ölkələrimiz arasında anlaşmanı daha da möhkəmləndirəcək və hüquqi çərçivəni
artıq genişləndirmişdir. Əminəm ki, bütün bunlar gələcəkdə bizə ümumi məqsədlərə doğru irəliləməkdə imkan
yaradacaqdır.
Yunanıstan ilə Azərbaycan arasında olduqca yüksək səviyyəli siyasi münasibətlər var. Mənim
ölkənizə səfərim bu əlaqələri birmənalı şəkildə gücləndirəcəkdir. Biz ölkələrimiz arasında daha sıx iqtisadi
əlaqələrin olmasına çalışırıq. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün hələ də çox işlər görməliyik və bu
ticarətin strukturu üzərində çalışmalıyıq. Bu sahədə enerji komponenti əsas yer tutur. Təbii ki, bu, müsbət
haldır. Lakin əminəm ki, iqtisadiyyatlarımızın qeyri-enerji sektorunda biznes qurmaq, birgə layihələrdə iştirak
etmək, qarşılıqlı sərmayə imkanlarını araşdırmaq üçün böyük imkanlar vardır. Zənnimcə, Yunanıstan ilə
Azərbaycan arasındakı güclü ikitərəfli əlaqələri nəzərə alaraq, işgüzar dairələr bu fürsətdən istifadə edəcək,
birbaşa təmaslar quracaqlar.
Ümidvarıq ki, hazırkı biznes forumunun keçirilməsi nəticəsində yeni müqavilələr yaranacaq, yeni
təmaslar və əlaqələr qurulacaqdır. Bütün bunlar isə, öz növbəsində, ikitərəfli əlaqələrimizdə yeni istiqamətlərin
müəyyən edilməsinə kömək göstərəcəkdir. Bir sözlə, insanlar arasında təmaslar çox vacibdir. Biz yunan
tərəfdaşlarımıza maksimum münasib şəraitin yaradılması üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan nisbətən gəncdir. Müstəqillik tariximiz 17 ildən bir az artıqdır. Biz
öz taleyimizi və atacağımız addımları özümüz həll edirik. Həmin müddət ərzində biz böyük tarixi keçid yolunu
keçmişik. Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqilliyini qazananda özəl sektorda ÜDM-in həcmi sıfır faiz idi. Hər şey
dövlətə məxsus idi. İndi isə ÜDM-in 85 faizi özəl sektorumuz tərəfindən təmin edilir. Biz çox ciddi iqtisadi
islahatlar, olduqca liberal iqtisadi siyasət, açıq qapı siyasəti həyata keçiririk. Bu siyasət birbaşa xarici
sərmayələrə təkan verir. Fərəh hissi ilə bildirirəm ki, Azərbaycan adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin
həcminə görə keçmiş SSRİ ölkələri arasında birinci yeri tutur. Dünyanın müxtəlif yerlərindən olduqca geniş
tərəfdaşlar şəbəkəsinə malikik. Təbii ki, sərmayələr təkcə enerji sektoruna yatırılmır, halbuki bu, ən əsas
cəlbedici sahə idi. Lakin hazırda Azərbaycanda şaxələndirilmiş iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi ilə qeyri-enerji
sektorunda da daha çox imkanlar açılır. İqtisadi islahatların aparılması ölkəmizi möhkəmləndirir. Azərbaycan
özünü təmin edən ölkədir. Təbii sərvətlər çoxdur. Lakin biz həmin təbii sərvətləri insan kapitalına çeviririk.
Səhiyyədə və humanitar sahələrdə, sosial problemlərin həllində bir çox işlər görülmüşdür.
İqtisadi siyasətimiz Dünya Bankının diqqətini cəlb etmişdir və Azərbaycan həmin bankın “Doing
Business-2008” hesabatında dünyanın bir nömrəli islahatçı ölkəsi elan olunmuşdur. Bu qiymət bizim
siyasətimizi və məqsədlərimizi açıq şəkildə nümayiş etdirir. Son beş ildə iqtisadiyyatımız dünyada ən böyük
sürətlə inkişaf etmiş, həmin dövrdə Azərbaycanın ÜDM-i 2,6 dəfə artmışdır. Sənaye istehsalı da, demək olar ki,
eyni səviyyədə artmış, büdcə gəlirləri 12 dəfə çoxalmışdır. Bir çox infrastruktur və sosial proqramlar həyata
keçirilmək üzrədir. Coğrafi mövqeyimizdən yararlanaraq, biz nəqliyyat infrastrukturuna çox sərmayə yatırmışıq
və nəqliyyat qovşağına çevrilmək üçün bir çox işlər görmüşük. Hazırda Azərbaycan vasitəsilə Avropanı Asiya
ilə birləşdirəcək dəmir yolu xətti üzərində çalışırıq. Ümid edirik ki, bir neçə ildən sonra bu yol artıq istismara
veriləcəkdir.
Təbii ki, ölkəmizin apardığı enerji siyasəti diqqət mərkəzində olmuşdur, çünki hazırda enerji
məsələlərinin əhəmiyyəti, - xüsusən də, Avropa üçün, - get-gedə artır. Biz planlaşdırdığımız məqsədlərə nail
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olmuşuq. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndə keçmiş SSRİ-də ən ağır iqtisadi vəziyyət bizdə
idi. Sənaye istehsalı, o cümlədən neft və qaz hasilatı sürətlə azalırdı. Azərbaycan təbii qaz idxal edən ölkəyə
çevrilmişdi. Biz hər şeyi sıfırdan başlamalı idik. Sovet İttifaqının çox aqressiv enerji siyasəti nəticəsində ətraf
mühitə çox böyük ziyan dəymişdi. Son illər ərzində ölkədə neft hasilatını 5 dəfədən çox artıra bildik. Hazırda
hasilatın gündəlik həcmi təxminən 1 milyon barreldir və bu səviyyə ölkə iqtisadiyyatı və daxildə sərmayə
yatırımları üçün kifayətdir. Son iki il ərzində biz qaz ixrac edən ölkəyə çevrildik. 2007-ci ilə qədər biz təbii qazı
idxal edirdik. Bu nailiyyət nəinki bizim üçün, o cümlədən tərəfdaşlarımız üçün mühümdür.
Bu gün, ixrac əməliyyatlarımız bir neçə ölkəni əhatə edir. Azərbaycan qazı artıq Avropa İttifaqının
bazarına daxil olur. Dünən və bu gün apardığımız müzakirələrin mövzularından biri də bu əməkdaşlığın
ikitərəfli və çoxtərəfli səviyyədə genişləndirilməsi ilə bağlı idi. Yaxşı imkanlar var. Ümumi əsaslar və maraqlar
mövcuddur. Biz nəqletmə imkanlarımızı mümkün qədər geniş şəkildə şaxələndirməliyik. İndi bizim
karbohidrogen ehtiyatlarımızı müxtəlif istiqamətlərdə nəql edən yeddi neft və qaz boru kəmərimiz var. Biz
yalnız bir nəql marşrutundan asılı deyilik. Bunun özü böyük nailiyyətdir. İstərdik ki, bizim istehlakçılarımız
arasında daha çox ölkə olsun. Bu sahədə Azərbaycan Yunanıstanla artıq yaxşı əməkdaşlıq edir. Əminəm ki,
səfərdən sonra görüləcək işlər uzunmüddətli, qarşılıqlı surətdə faydalı və hər iki tərəfin maraqlarına cavab
verəcək razılaşmanın əldə olunması ilə nəticələnəcəkdir. Enerji təhlükəsizliyi xarici təchizatdan asılı olan
istehlakçılar üçün vacibdir. Enerjidaşıyıcıların nəqli yollarının şaxələndirilməsi isə hasilatçılar və istehlakçılar
üçün əhəmiyyətlidir. İstehlakçılar bir mənbədən asılı olmaq istəmirlər, hasilatçılar isə bir marşrutdan asılı olmaq
arzusunda deyillər. Belə olmasa, mövqelərimiz zəifləyə bilər. Burada maraqlar üst-üstə düşür. Biz yalnız ümumi
maraqlar əsasında irəliyə doğru gedə bilərik.
Bir daha demək istəyirəm ki, ölkələrimiz arasında çox yüksək səviyyəli münasibətlər vardır. Həmin
əlaqələrə müxtəlif komponentlərin əlavə edilməsi məqsədi ilə biz mümkün olan bütün işləri görməliyik. Enerji
siyasəti və bu sahədə əməkdaşlıq həmin işlərdən biridir. Mən son iki gün ərzində apardığım müzakirələrdən çox
razıyam. Bundan əlavə, biz qeyri-neft sahəsində mümkün olan işləri həyata keçirmək üzərində düşünməliyik.
Azərbaycandakı biznes imkanları öyrənilməlidir: hansı baxımdan biz cəlbedici ola bilərik? Qaydalar
hansılardır? Vergilər və sərmayə mühiti necədir? Əməkdaşlığın gələcək sahələri hansılardır? Əminəm bütün
bunlar biznes forumunda müzakirə olunacaq və Yunanıstan-Azərbaycan birgə iqtisadi komissiyasının ümumi
səyləri, aparıcı rolu və əlaqələndirməsi ilə biz bu sahədə yaxşı nəticələr əldə edə bilərik.
Bir sözlə, səfərimin nəticələrini yekunlaşdıraraq, bir daha bildirmək istəyirəm ki, mən bu nəticələrdən
çox razıyam. İki gün ərzində mənə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə çox minnətdaram. Hüquqi bazamızı
genişləndirdik, ölkələrimiz arasında münasibətlər daha sıx olur. Regional vəziyyət və bizi narahat edən
məsələlərlə bağlı fikirlərimizi açıq şəkildə bildirdik. Region ölkələri səylər göstərir. Lakin planlaşdırdığımız
bütün işlərə nail olmaq üçün Cənubi Qafqaz regionunda sabitlik olmalıdır. Sabitlik və təhlükəsizlik hər bir
inkişaf üçün ən vacib ilkin şərtdir. Ölkədə sabitlik olmayanda nə sərmayələr, nə irəliləyiş, nə də ki, etimad olur.
Eyni sözləri regiona da aid etmək olar. Əgər regional təhlükəsizlik yüz faiz təmin olunmursa, onda daha çox
risklər və potensial təhlükələr yaranır.
Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan mövcud və potensial təhlükələrin olduğu regionda yerləşir. Onlardan
biri yaxşı məlum olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bildiyiniz kimi, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi təxminən 20 ildir davam edir. Bu iyirmi il ərzində torpaqlarımız işğal altındadır. Ermənistanın
silahlı qüvvələri ərazimizin iyirmi faizini zəbt edib və azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılıbdır.
Bunun nəticəsində 1 milyon soydaşımız öz doğma torpaqlarından qovularaq, qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə düşübdür. Ermənilər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində hər şeyi dağıdıblar. 2005-ci ildə
ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında yoxlama aparmış, öz hesabatında
aydın şəkildə bildirmişdir ki, hər şey - bütün binalar, məktəblər, səhiyyə ocaqları, zavodlar, məscidlər,
qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilibdir. Bunlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı etdiyi təcavüzün nəticələridir.
Eyni zamanda, bu, beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulmasıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının
erməni işğalçı qüvvələrinin torpaqlarımızdan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi var.
Lakin onlar yerinə yetirilməyibdir. ATƏT, digər beynəlxalq təşkilatlar da işğala son qoymağa çağıran qərarlar
qəbul etmişdir. Biz torpaqlarımızın azad olunmasını tələb edirik. Heç bir başqa, qeyri-adi tələbimiz yoxdur.
Yəni beynəlxalq hüququn normaları və prinsiplərinə əməl olunmalı, erməni işğalçı qüvvələri torpaqlarımızdan
çıxarılmalı və qaçqın və məcburi köçkünlərimiz öz yurdlarına qayıtmaq imkanına malik olmalıdırlar. Bu, hər bir
şəxsin fundamental hüququdur. Ermənistan tərəfindən torpaqlarımızın işğalı nəticəsində etnik təmizləmə
siyasətinin aparılması bir milyon azərbaycanlının ən adi insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması deməkdir.
Bunları ona görə deyirəm ki, həmin münaqişə regional təhlükəsizliyə daim təhlükə mənbəyidir. Bu təhlükə
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bütün planlarımıza mənfi təsir göstərə bilər. Mürəkkəb regional vəziyyətə baxmayaraq, indiyə qədər biz enerji
layihələrimizin hamısını həyata keçirə bildik. Lakin gələcəkdə Azərbaycandan və ya digər ölkələrdən başlayan
və bizim ərazimizdən keçən uzunmüddətli sabit enerji dəhlizinə nail olmaq üçün bütün regional münaqişələr
həll olunmalıdır. Buna aparan yeganə yol beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşmadır.
Görürəm ki, ölkələrimizin biznes icmaları bir-biri ilə işləməyə hazırdırlar. Burada çoxlu sayda
Azərbaycan və yunan şirkətlərinin təmsil olunması bu məramın bariz nümunəsidir. Yunanıstan Prezidenti və
Baş nazirinin bir tərəfdən, Azərbaycan Prezidentinin digər tərəfdən bu tədbirdə iştirakı işlərin nə dərəcədə
əhəmiyyətli olmasını nümayiş etdirir. Biz enerji, təhlükəsizlik, müxtəlif ikitərəfli məsələlər sahəsində, hətta
biznes dairələri arasında təmas olmasa belə, uğurla əməkdaşlıq edə bilərik. Lakin onların təmaslarının olması
iqtisadiyyatlarımız və ölkələrimizin gələcəyi üçün vacibdir.
Mən çox səmimi qonaqpərvərliyə görə bizi qəbul edən tərəfə bir daha təşəkkürümü bildirir,
Yunanıstana və yunan xalqına uğurlar və rifah arzulayıram.
Çox sağ olun.
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“BAKI - İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNİN PAYTAXTI - 2009”
MƏDƏNİYYƏT İLİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞINDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
18 fevral 2009-cu il
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Bakıda, Azərbaycanda çox əlamətdar bir gündür.
Biz “Bakı - İslam mədəniyyətinin paytaxtı-2009” Mədəniyyət ilinin açılışı münasibətilə yığışmışıq. Bu, Bakı
şəhəri üçün böyük şərəfdir. Mən şübhə etmirəm ki, bu gözəl tədbir, açılış mərasimi və bundan sonrakı tədbirlər
uğurlu keçəcək və İslam dünyasının, İslam mədəniyyətinin birləşməsi, bir-birinə daha da yaxın olması üçün öz
müsbət rolunu oynayacaqdır.
Mən bu qərarın qəbul edilməsində rolu olan bütün insanları burada salamlayıram, onlara öz dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bakının İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması İslam Konfransı
Təşkilatının mədəniyyət nazirlərinin toplantısında baş verdi. Bu işdə həm İslam Konfransı Təşkilatının, həm də
İSESKO təşkilatının çox böyük rolu olmuşdur. Mən bu gün İSESKO-nun baş direktoru cənab əl-Tüveycrinin
fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu qərarın qəbul edilməsində onun çox böyük rolu olmuşdur. Cənab
əl-Tüveycri Azərbaycanın böyük dostudur və onun fəaliyyəti sayəsində İSESKO ilə Azərbaycan arasında
əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Biz müxtəlif proqramlar həyata keçiririk. İSESKO-nun xətti ilə Azərbaycanda
çoxsaylı tədbirlər keçirilir. Beləliklə, Azərbaycan ilə İSESKO arasında əlaqələr yeni yüksək pilləyə qalxır. Bu,
çox böyük əhəmiyyətə malik bir məsələdir.
Azərbaycan müstəqil ölkə kimi nisbətən gəncdir, cəmi 17 ildir ki, müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. Biz bu
illər ərzində çalışmışıq və çalışırıq ki, islam ölkələrinin həmrəyliyi, birliyi üçün öz töhfəmizi verək. Bu
məqsədlə Azərbaycanda çoxsaylı tədbirlər keçirilibdir. Eyni zamanda, Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı
çərçivəsində çox fəal rol oynayır. Son illər ərzində Azərbaycanda çoxsaylı tədbirlər keçirilmişdir: xarici işlər
nazirlərinin toplantısı, mədəniyyət və turizm nazirlərinin toplantısı. Növbəti illərdə daha da çox tədbirlər
keçiriləcəkdir. Beləliklə, biz öz siyasətimizlə, addımlarımızla və praktik işlərimizlə İslam aləminin bir-birinə
daha da yaxın olmasına çalışırıq. İslam həmrəyliyinin daha da möhkəm olmasına çalışırıq. Buna böyük ehtiyac
var. Biz bir-birimizi dəstəkləməliyik, həm siyasi sahədə, həm də iqtisadi sahədə daha da sıx əməkdaşlıq
etməliyik. Biz öz iqtisadi potensialımızı bir-birimizin xidmətinə təqdim etməliyik, islam ölkələri arasında daha
çox qarşılıqlı ticarət aparılmalıdır.
Şübhəsiz ki, siyasi müstəvidə, beynəlxalq təşkilatlarda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında islam
ölkələrinin birliyi, həmrəyliyi çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Əminəm ki, hər bir müsəlman ölkəsi bunu hiss edir.
Birgə təşəbbüslərimiz çox uğurlu olur. Bütün bu təşəbbüslər bir məqsəd güdür: dünyada sülh bərqərar olunsun,
təhlükəsizlik təmin olunsun, əmin-amanlıq olsun, dünyada müharibələr olmasın və sivilizasiyalar arasında
aparılan dialoq daha da möhkəm olsun və daha da yaxşı nəticələr versin. Bəzi hallarda sivilizasiyalararası dialoq
haqqında çox danışılır, ancaq daha da çox işlər görülməlidir. Azərbaycanın bu işlərdə rolu getdikcə artmaqdadır.
Bayaq qeyd etdiyim kimi, bizim ölkəmizdə İslam Konfransı Təşkilatı xətti ilə, İSESKO xətti ilə və
Avropa strukturlarının xətti ilə çoxsaylı tədbirlər keçirilir. Bəzən bu tədbirlər birgə keçirilir. Bu da çox
önəmlidir. Yəni Avropa ilə İslam dünyası arasında münasibətlərin möhkəmlənməsi bizim maraqlarımıza cavab
verir. Çünki əlaqələr nə qədər çox olsa, nə qədər çox qarşılıqlı anlaşma olsa, uğurlar da bir o qədər çox
olacaqdır. Biz öz tərəfimizdən İslam həmrəyliyinin daha da möhkəm olması üçün bundan sonra da səylərimizi
davam etdirəcəyik.
İslam qardaşlıq dinidir, tolerantlıq, dözümlülük dinidir. Dünyada bizim müqəddəs dinimiz olduğu kimi
təqdim edilməlidir. Bütün İslam dünyasının özünü təqdim etməsi üçün atılan addımlar mədəniyyət sahəsində də
özünü büruzə verməlidir. Çünki İslam dünyasının çox zəngin tarixi, çox zəngin mədəniyyəti vardır. Bizim
mədəniyyətimiz dünya birliyinə olduğu kimi təqdim edilməlidir.
Azərbaycan qədim tarixə və mədəniyyətə malik olan ölkədir. Bayaq qeyd etdiyim kimi, baxmayaraq
ki, biz müstəqil ölkə kimi cəmi 17 ildir yaşayırıq, ancaq Azərbaycan çox böyük mədəni irsə malik olan ölkədir.
Əsrlər boyu insanlar Azərbaycanda yaşayıb-yaratmışlar. Bizim tarixi abidələrimiz bunun əyani sübutudur.
Bizim ədəbiyyatımız, musiqimiz, incəsənətimiz, tarixi abidələrimiz, doğma Azərbaycan dilimiz – bunlardır
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Azərbaycan xalqının mənəvi əsasları. Bu möhkəm əsaslar üzərində biz müasir dövlət qururuq. Dövlət
quruculuğu fəaliyyətimiz buna yönəlmişdir ki, möhkəm tarixi, mənəvi əsaslar üzərində müasir dövlət quraq,
dövlətçiliyi, müstəqilliyi möhkəmləndirək, əbədi, dönməz edək və beləliklə, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına
nail olaq. Bu işlərdə bizim böyük uğurlarımız var. Bu gün böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan tam
şəkildə müstəqil ölkədir, öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya, daha da möhkəmləndirə bilmişdir. Bu gün
Azərbaycan istər xarici siyasətdə, istərsə də daxili işlərdə müstəqil siyasət aparan ölkədir. Bizim bütün
imkanlarımız səfərbər olunubdur. Azərbaycanın bölgədəki rolunun artması, dünyadakı mövqelərinin
möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın çox etibarlı tərəfdaşa çevrilməsi işləri – bunlar uğurla davam etdirilir.
Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Bizim həm siyasi addımlarımız, həm də regional müstəvidə
atdığımız addımlar, irəli sürülmüş təşəbbüslər dostluğa, əməkdaşlığa yönəldilibdir. Biz istəyirik ki, bölgədə sülh
olsun, təhlükəsizlik olsun. Belə olan halda, inkişaf üçün daha da çox imkanlar olacaqdır.
O ki qaldı bizim ümumi inkişafımıza, Azərbaycan son beş il ərzində dünyada analoqu olmayan sürətlə
inkişaf edibdir. Bizim iqtisadiyyatımız son beş il ərzində dünyada ən sürətlə artan iqtisadiyyat olubdur. Köklü
iqtisadi və siyasi islahatlar Azərbaycanı daha da gücləndiribdir. Ölkəmiz gələcəyə çox nikbinliklə baxır. Biz
gələcəyə böyük ümidlərlə baxırıq. Buna imkan verən bu vaxta qədər görülmüş işlərdir. Bizim bütün işlərimiz
uğurla nəticələndi, verilən bütün sözlər yerinə yetirilir və ölkəmiz hərtərəfli inkişaf edir.
Əlbəttə ki, hər bir ölkənin hərtərəfli inkişafı üçün, ilk növbədə, mənəvi əsaslar olmalıdır. Onlar da
bizdə var. Eyni zamanda, düşünülmüş siyasət aparılmalıdır və biz qoyulan məqsədə ardıcıllıqla addımlamalıyıq.
Hər bir ölkənin hərtərəfli inkişafı həm də mədəniyyət sahəsində inkişafı ehtiva edir. Bu sahəyə çox böyük diqqət
göstərilir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan bir neçə il bundan əvvəl demək olar ki, ən çətin iqtisadi sınaqlardan çıxa
bilmişdir.
Bizim müstəqil iqtisadi inkişafımızın tarixi o qədər də böyük deyildir. Baxmayaraq ki, bugünkü
dünyada maliyyə böhranı geniş vüsət alıb və ən inkişaf etmiş ölkələr bu böhrandan əziyyət çəkir və öz xərclər
proqramlarına düzəlişlər edirlər, amma Azərbaycanda humanitar sahəyə, mədəniyyətə ayrılan xərclər azalmır.
Azərbaycanda bundan sonra da bizim mədəni irsimizin qorunması üçün nə qədər lazımdırsa, o qədər vəsait
ayrılacaqdır. Artıq biz bunu görürük. Azərbaycanda demək olar ki, bütün tarixi abidələr bərpa edilir, yeni
mədəniyyət ocaqları yaradılır, teatrlar, muzeylər bərpa olunur və ən müasir, gözəl səviyyədə yeniləri tikilir. Biz
bu siyasəti bundan sonra da davam etdirəcəyik. Əlbəttə, xüsusilə dünya miqyaslı böhran zamanı iqtisadi
sıxıntılar, iqtisadi problemlər qaçılmazdır. Hər bir ölkə bu və ya digər dərəcədə bu problemlərlə üzləşir. Ancaq
bu o demək deyil ki, həmin problemlər bizə elə təsir etməlidir ki, bizim üçün əsas olan istiqamətlərə bir az
biganə qalaq. Yox, əksinə, mən hesab edirəm ki, hər bir böhrandan çıxmaq üçün, ilk növbədə, güclü iradə
olmalıdır, düşünülmüş siyasət olmalıdır və qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün bütün qüvvələr səfərbər
edilməlidir. Biz bu gün bunu Azərbaycanda görürük.
Aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən səslənən bəyanatlar da bir daha bunu göstərir. Bu
bəyanatlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dünya iqtisadi böhranına ən çox hazır olan ölkələrdən biridir. Bu
hazırlıq göydən düşmür, son illər ərzində aparılan ardıcıl siyasət nəticəsində mümkün olubdur. Bu hazırlığı biz
özümüz qazanmışıq, əldə etmişik. Bütün bunlar bizim düşünülmüş siyasətimizlə, atılan addımlarla, Azərbaycan
iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələrlə, iqtisadi potensialımızı şaxələndirməklə mümkün olubdur. Mən şübhə
etmirəm ki, Azərbaycan dünyanı bürümüş çox ciddi, ağır iqtisadi və maliyyə böhranından şərəflə, üzüağ
çıxacaqdır. Bizim inkişafımız bundan sonra da uğurlu, uzunmüddətli və dayanıqlı olacaqdır.
Bir daha demək istəyirəm ki, biz hətta bu müddət ərzində də mədəniyyətə ayrılan vəsaiti
azaltmamalıyıq, öz diqqətimizi ondan əsirgəməməliyik. Azərbaycanın zəngin mədəni irsinin qorunması üçün və
zənginləşdirilməsi üçün öz əməli işlərimizi bundan sonra da davam etdirməliyik.
Bakının çox gözəl memarlıq abidələri var. Əminəm ki, şəhərimizin qonaqları bu abidələrlə tanış
olacaqlar. Bu abidələr Azərbaycan dövləti tərəfindən lazımı səviyyədə qorunur və bundan sonra da
qorunacaqdır. Eyni zamanda, Azərbaycanın digər bölgələrində çoxsaylı tarixi və dini abidələr mövcuddur və
onlar da dövlət tərəfindən qorunur. Ancaq Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində işğal edilmiş
torpaqlarda biz öz tarixi irsimizi qoruya bilmirik. Çünki bizim torpaqlarımız erməni işğalı altındadır. Bu təcavüz
və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bizim ərazimizin 20 faizi işğal altına düşüb və bir milyondan artıq
soydaşımız qaçqın-köçkün vəziyyətində yaşayır. Bununla bərabər, orada bütün tarixi abidələrimiz ermənilər
tərəfindən dağıdılıbdır. Bütün muzeylərimiz talan edilib, bütün dini məbədlərimiz, məscidlərimiz dağıdılıbdır.
Bunu eyni zamanda, beynəlxalq müşahidəçilər də vurğulayırlar. 2005-ci ildə ATƏT-in faktaraşdırıcı
missiyasının Dağlıq Qarabağa və işğal olunmuş digər ərazilərə səfəri zamanı hazırlanan məruzədə bütün bunlar
göstərilibdir. Göstərilib ki, Ermənistan tərəfindən hər şey dağıdılıbdır. Yəni budur erməni vandalizminin
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nəticələri, budur təcavüzkar işğalçı siyasətin nəticəsi. Şübhə yox ki, torpaqlarımız işğal altından çıxandan sonra
biz bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik. Bütün şəhərləri yenidən bərpa edəcəyik, bütün binaları tikəcəyik.
Ancaq bunu etmək üçün münaqişəyə son qoyulmalıdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
bitməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı və bizim vətəndaşlarımız öz doğma torpaqlarına
qayıtmalıdırlar.
Keçən ilin mart ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərində vəziyyətlə əlaqədar qətnamə qəbul edilərkən bizə səs verən bütün ölkələri, İslam ölkələrini bu
yüksək kürsüdən bir daha salamlayıram, onlara öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bir daha demək
istəyirəm, baxmayaraq ki, böyük dövlətlər, bu münaqişə ilə bilavasitə məşğul olan ölkələr qətnamənin qəbul
olunmasına problemlər yaratmaq istəyiblər və əleyhinə səs vermişlər, ancaq bu qətnamə böyük səs çoxluğu ilə
qəbul edilibdir. 39 ölkə qətnaməyə səs verdi və onların içində əksəriyyəti müsəlman ölkələridir. Bax, budur real
İslam həmrəyliyinin nəticələri. Budur bizim müştərək siyasətimizin uğurları. Azərbaycan da öz tərəfindən bütün
İslam ölkələrinin maraqlarının qorunması üçün töhfəsini verməyə hazırdır və bundan sonra da siyasətində bu
prinsipləri rəhbər tutacaqdır.
Əziz dostlar!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizin hamınızı bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bütün İslam
dünyasına sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Bütün müsəlman bacı-qardaşlarımıza xoşbəxtlik və tərəqqi
arzulayıram.
Sağ olun.
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TEHRANDA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ 10-cu ZİRVƏ
GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞ
Tehran şəhəri,
11 mart 2009-cu il
-Hörmətli cənab sədr,
əziz dostlar!
Bir daha sizin hamınızı ürəkdən salamlayır və bildirmək istəyirəm ki, son üç il ərzində Azərbaycan
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının inkişafı üçün öz səylərini göstərmişdir. Biz təşkilatdakı fəaliyyətimizə çox
böyük önəm veririk. Hesab edirik ki, təşkilatın güclənməsi, bölgədə və dünyada mövqelərinin möhkəmlənməsi
hər bir üzv ölkə üçün əlavə fayda gətirə bilər.
Biz son illər ərzində regional əməkdaşlıq məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət vermişik. İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olunan ölkələri birgə tarix birləşdirir, mədəniyyət birləşdirir. Bizim aramızda
ənənəvi olaraq, çox güclü əlaqələr mövcud olmuşdur və indiki mərhələdə, xüsusilə dünyanı iqtisadi və maliyyə
böhranı bürüdüyü bir vaxtda regional əməkdaşlıq, iqtisadi təşəbbüslər, inteqrasiya məsələləri xüsusi önəm
daşıyır. Biz öz tərəfimizdən bu istiqamətdə addımlarımızı davam etdirməyə hazırıq və xüsusilə siyasi və iqtisadi
sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsində maraqlıyıq. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olunan ölkələr
arasında siyasi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir və elə etməliyik ki, üzv ölkələr iqtisadi sahədə də bizim
potensialımızdan maksimum dərəcədə istifadə edə bilsinlər. Azərbaycan öz tərəfindən bu istiqamətdə önəmli
addımlar atır. Son üç il ərzində bizim sədrliyimiz altında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında müxtəlif təşəbbüslər
irəli sürülmüşdür. Eyni zamanda, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bölgədə enerji, nəqliyyat və digər sahələrdə çox
önəmli addımlar atılmışdır. Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi işinə öz töhfəsini
verməkdə davam edir. Bizim təşəbbüsümüzlə bölgədə yaradılmış yeni enerji infrastrukturu enerji təhlükəsizliyi
məsələlərinə, ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin güclənməsinə xidmət göstərir. Bu baxımdan biz həm neft-qaz
kəmərlərini sadalaya bilərik, eyni zamanda, elektrik enerjisi sahəsində qonşu ölkələrlə çox uğurlu və qarşılıqlı
surətdə faydalı layihələrin gerçəkləşməsini qeyd edə bilərik. Enerji məsələləri bu gün dünya miqyasında
gündəliyin ön sıralarındadır. Bizim ölkələrimizdə mövcud olan böyük təbii enerji resursları dövlətlərimizin milli
maraqlarına xidmət göstərməlidir. Ölkələrimizin milli maraqlarını müdafiə etməlidir və əlbəttə ki, regional
əməkdaşlıq məsələlərinə də bunun çox böyük təsiri olmalıdır. Biz bu sahədə öz səylərimizi əlaqələndirilmiş
şəkildə davam etdirməliyik.
Nəqliyyat sahəsində Azərbaycanın və bizimlə qonşu ölkələrin təşəbbüsü ilə çox önəmli dəmir yolu
layihəsi icra olunur. Tikilən bu dəmir yolu Avropanı Asiya ilə birləşdirəcəkdir. Hazırda Türkiyə, Gürcüstan və
Azərbaycan birlikdə bu layihəni icra edir, ancaq şübhə etmirəm ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu işə
başlayandan sonra regionun digər ölkələri də bu imkanlardan istifadə edəcəklər. Çünki bu, həm iqtisadi
cəhətdən çox sərfəlidir, eyni zamanda, bizim aramızda olan dostluq, qardaşlıq münasibətlərini daha da
gücləndirəcəkdir.
Bütövlükdə biz iqtisadi sahədə üzv ölkələrin potensialından maksimum dərəcədə səmərəli istifadə
etməliyik. Qarşılıqlı ticarəti təşviq etməliyik. Elə etməliyik ki, öz ticarət əməliyyatlarımızı daha çox üzv
ölkələrlə aparaq. Azərbaycan bu istiqamətdə öz səylərini göstərir.
Deyə bilərəm ki, ölkəmiz son beş il ərzində iqtisadi inkişaf baxımından çox uğurla addımlamışdır. Son
beş ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 2,6 dəfə, sənaye istehsalı isə 2,5 dəfə artmışdır. Bu nailiyyətlər
bizə imkan verib ki, yoxsulluğun səviyyəsini kəskin şəkildə aşağı salaq. Beş il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 49
faizdən 13 faizə enmişdir. Biz növbəti illərdə də çalışacağıq ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində fəal
rolumuzu davam etdirək və əminəm ki, gələcəkdə biz bunun gözəl nəticələrini görəcəyik.
Bütün vacib olan investisiya, inteqrasiya, iqtisadi əməkdaşlıq, regional əməkdaşlıq məsələlərini daha
da uğurla həll etmək üçün bölgədə sülh, əmin-amanlıq olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, biz bunu hələ ki, görmürük.
Müxtəlif təhlükələr, müxtəlif risklər, çağırışlar mövcuddur və bəzi hallarda onlar nəinki azalmır, hətta artır. Eyni
zamanda Azərbaycanın son 20 il ərzində üzləşdiyi böyük problem Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsidir, Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq siyasətidir. Bu siyasət nəticəsində və
Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı öz
doğma torpaqlarından qovularaq, qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Torpaqlarımızın 20 faizi işğal altına
düşmüşdür və bu işğal indi də davam edir. Bu, həm Azərbaycan üçün böyük problemdir, həm də bölgədə
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təhlükəsizlik tədbirlərinin güclənməsinə böyük maneçilik törədir. Eyni zamanda, bu, böyük ədalətsizlikdir.
Bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyi müdafiə olunur, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılması
haqqında 4 qətnamə qəbul edilmişdir. Ancaq Ermənistan buna məhəl qoymur. Düz bir il bundan əvvəl BMT-nin
Baş Məclisində Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında vəziyyətlə bağlı qətnamə qəbul edilmişdir. İslam
Konfransı Təşkilatı çərçivəsində çox mühüm və ədalətli qərarlar qəbul olunmuşdur. Həmçinin digər
təşkilatlarda da. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu diplomatik səylər hələ ki, nəticəyə gətirib çıxarmır. Biz bu
ədalətsizliklə barışa bilmərik. Mən xüsusilə bütün səsvermələrdə Azərbaycan mövqeyini, haqq-ədaləti
dəstəkləyən bütün ölkələrə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, bu münaqişə öz həllini
tapandan sonra bölgədə tamamilə yeni vəziyyət yaranacaq, əməkdaşlıq üçün, işbirliyi üçün yeni imkanlar
açılacaqdır.
Eyni zamanda, biz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan digər ölkələrin üzləşdiyi problemlərə də
çox fəal münasibətimizi bildirməliyik. Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərdə üzv ölkələrin milli maraqlarının
müdafiəsi üçün həmişə öz səsini ucaldıb, səsvermədə həmişə həmrəylik göstəribdir. Həm İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, həm də İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində həmrəylik məsələlərinə həmişə böyük həssaslıqla
yanaşıbdır. Azərbaycan bundan sonra da həmişə dost, qardaş ölkələrə siyasi dəstəyini göstərməkdə davam
etməyə hazırdır.
Mən bu fürsətdən istifadə edərək, bütün üzv ölkələrin dövlət, hökumət başçılarına, nümayəndə
heyətlərinin başçılarına bir daha hörmət və ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Əziz dostum, qardaşım, İran İslam
Respublikasının Prezidenti cənab Mahmud Əhmədinejada növbəti illərdə təşkilatın idarə edilməsində uğurlar
arzulayıram. Əminəm ki, İqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatı gələcək illərdə öz mövqelərini daha da
möhkəmləndirəcəkdir və bu, bilavasitə hər bir üzv ölkənin milli maraqlarına cavab verir.
Sağ olun.
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MOSKVADA AZƏRBAYCAN VƏ RUSİYA DÖVLƏT BAŞÇILARININ
GÖRÜŞÜNDƏN SONRA MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Moskva şəhəri,
17 aprel 2009-cu il
-Sağ olun, Dmitri Anatolyeviç! Əvvələn, məni Moskvaya səfərə dəvət etdiyinizə görə, Sizinlə
ünsiyyətdə olmaq və həm ikitərəfli münasibətlərə, həm də regional problemlərə aid mühüm məsələləri müzakirə
etmək imkanına görə Sizə bir daha təşəkkür etmək istərdim. Siz artıq qeyd etdiniz ki, biz qarşılıqlı maraq
doğuran məsələlər barədə çox səmimi, açıq fikir mübadiləsi apardıq.
Rəhbərlər arasında münasibətlər xeyli dərəcədə ölkələr arasında münasibətləri də müəyyən edir. Çox
fərəhli haldır ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri prezidentlər arasındakı münasibətlərdə
də müşahidə olunur. Biz hər bir görüşdən maksimum səmərəli istifadə edirik, müzakirəsi tələb olunan bütün
məsələləri çox səmimi şəraitdə müzakirə edirik. Hər dəfə də əmin oluruq ki, hansısa şəkildə operativ müdaxilə
tələb edə biləcək məsələlərin sayı getdikcə azalır. Bizim ölkələr arasında heç bir problem yoxdur, müzakirəsi və
həlli tələb olunan məsələlər isə operativ şəkildə həll edilir.
Dmitri Anatolyeviç bizim bu gün müzakirələrimizin gündəliyində duran məsələləri qeyd etdi,
gündəliyimiz isə kifayət qədər geniş idi. Həm ikitərəfli əməkdaşlıqda, həm də regional məsələlərdə Rusiyanın
və Azərbaycanın baxışları bir çox cəhətdən üst-üstə düşür.
Ölkələrimiz arasında münasibətlərin necə inkişaf etməsi bizi çox sevindirir. Çox möhkəm siyasi və
müqavilə-hüquqi baza mövcuddur və keçən ilin yayında Bakıda imzalanmış Dostluq və strateji tərəfdaşlıq
haqqında müqavilə fəaliyyətin və əməkdaşlığın bütün sahələrini əhatə edir.
Bizim münasibətlərimizi məhz strateji tərəfdaşlıq termini ilə ifadə etmək olar. Biz iqtisadiyyatda da
yaxşı nəticələr olduğunu görürük. Böhrana baxmayaraq, ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi çox cüzi həcmdə
azalmışdır. Ümid edirəm ki, gələcəkdə, böhran aradan qaldırılandan sonra iqtisadi münasibətlərimizin uğurlu
inkişafı davam edəcəkdir.
Biz energetika sahəsində qarşılıqlı əlaqələrə dair məsələləri çox ətraflı müzakirə etdik. Əlbəttə, neft və
qaz hasilatçısı və ixracçısı kimi həm Rusiya, həm də Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini və enerji maraqlarını
maksimum dərəcədə təmin etməyə çalışır. Təbii ki, hasilatçılar kimi, bu istiqamətdə bizim məqsədlərimiz
ümumidir.
Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələlərini ətraflı müzakirə etdik və ümid edirik ki,
Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqların davam etdirilməsi regionumuzda sülhün bərqərar olmasına
gətirib çıxaracaq, bu münaqişə ATƏT-in qərarlarına və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinə müvafiq olaraq, beynəlxalq hüququn prinsipləri və normaları əsasında həll ediləcəkdir.
Humanitar əməkdaşlıq münasibətlərimizin çox mühüm sahəsidir və biz bu sahədəki mövcud
dinamikanı böyük razılıq hissi ilə qeyd edirik, ən başlıcası isə odur ki, qəbul olunan bütün qərarlar yerinə
yetirilir. Dmitri Anatolyeviç qeyd etdi ki, Bakıda MDU-nun filialının, Rusiya Mədəniyyəti Mərkəzinin açılması
həm bizim ölkə üçün və əminəm, həm də Rusiya üçün və ümumiyyətlə xalqlarımız arasında daha artıq qarşılıqlı
anlaşma üçün mühüm hadisələrdir.
Onu da deməliyəm ki, bir qədər əvvəl Bakıdakı Rus Dram Teatrı, demək olar, təzədən tikilmişdir. Bu
teatrın çox böyük ənənələri və ölkəmizdə çox sadiq pərəstişkarları var. Ümumiyyətlə, tədrisin rus dilində olduğu
məktəblərin sayı humanitar sahədə münasibətləri yəqin ki, hər şeydən yaxşı səciyyələndirə bilər. Azərbaycanda
yüzlərlə belə məktəb var. Azərbaycanda rus dilinə və rus mədəniyyətinə münasibət həmişə çox xeyirxah, çox
səmimi olmuşdur və biz şadıq ki, bu, indi də davam edir. Xalqlarımız arasında münasibətlər ölkələrimiz
arasında münasibətlərin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Ümumən, sözümü yekunlaşdıraraq, bugünkü fikir mübadiləsindən çox məmnun qaldığımı bildirmək
istərdim. Əminəm ki, bu görüş münasibətlərimizin daha da inkişafına, yaxınlaşmasına kömək edəcəkdir. Rusiya
və Azərbaycan prezidentləri arasında görüşlər müntəzəm xarakter daşıyır və bu, bizim münasibətlərimizin
inkişafında dinamikanın saxlanmasına daim imkan yaradır.
Dmitri Anatolyeviç, qonaqpərvərliyə görə, səmimi qəbula görə, dəvətə görə Sizə bir daha çox
minnətdaram. Ümid edirəm ki, yenidən həm Azərbaycanda, həm də Rusiyada görüşəcəyik.
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Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab vermişlər.
- AzərTAc-ın müxbiri: Rusiya danışıqlar prosesinin fəal iştirakçısıdır. Sizin təşəbbüsünüzlə
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirilmiş, Moskva Bəyannaməsi imzalanmışdır. Rusiya
gələcəkdə hansı addımları atmağı planlaşdırır? Rusiya tərəfindən hansısa yeni təşəbbüslər gözləmək olarmı?
DMİTRİ MEDVEDEV: Bəli, biz həqiqətən çox istərdik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair
danışıqlarda maksimum irəliləyiş olsun. Noyabr ayında məhz burada, bu binada görüş keçirilməsi, Moskva
Bəyannaməsinin imzalanması ən azı onu göstərir ki, biz irəliləyə bilərik, tərəflər bir-birinin dəlillərini eşidir və
perspektivlər var. Azərbaycan Prezidentinin indicə dediyi kimi, ilk növbədə, beynəlxalq hüquq normalarına,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən, ATƏT çərçivəsində qəbul edilmiş qətnamələrə istinad etmək lazımdır.
Mənim fikrimcə, hər halda, prinsipcə irəliləyiş var və ən başlıcası odur ki, bu proseslərə hansısa üçüncü
dərəcəli, lakin bəzən çox-çox mürəkkəb olan amillər təsir göstərməsin. Tərəflər hökmən təmkinlilik nümayiş
etdirsin və perspektivləri görsünlər. Mənim fikrimcə, daha bir çox mühüm məqam Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri arasında görüşlərin müntəzəm xarakter daşımasıdır. Rusiya bu məsələdə öz mandatını yerinə
yetirməyə hazırdır. Biz həmişə bu proseslərə kömək etməyə çalışmışıq və əgər bu cür təmaslar davam edərsə, bunun isə heç bir alternativi yoxdur, - əminəm ki, bu problemi məhz hər iki xalqın maraqlarını əsas tutmaqla,
əvvəllər hazırlanmış təklifləri nəzərə almaqla həll etmək olar. Ola bilsin ki, mən müəyyən yeni ideyaları da
nəzərdə tuturam.
Əlbəttə, bu hüquqi müstəvidə dayanmaq, müəyyən vəziyyətdə yenilik gətirə biləcək, bu yeniliyin
ətrafında mövqelərin uyğunlaşdırılması mümkün olan yeni yanaşmalardan təcrid olunmamaq lazımdır. Mənə elə
gəlir ki, bu, mümkündür. Hər halda, biz çox ağır, lakin eyni zamanda, həlli mümkün olan bu problemin
tənzimlənməsinə nail olmaq üçün bizdən, Rusiya Federasiyasından asılı olan hər şeyi edəcəyik.
İLHAM ƏLİYEV: Mən demək istərdim ki, bu münaqişənin həlli məsələləri ilə məşğul olan ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Rusiya çox müsbət rol oynayır və biz tərəflərin mövqelərini
yaxınlaşdırmaq cəhdlərinə görə ona təşəkkür edirik. ATƏT-in Minsk qrupu uzun illərdir ki, mövcuddur. Son
vaxtlar həmsədrlərin fəaliyyəti daha aktiv xarakter daşıyır.
Əlbəttə, nəticənin olmaması bizi sevindirə bilməz, lakin bununla belə, biz ona da göz yuma bilmərik
ki, danışıqlar prosesində müəyyən irəliləyiş vardır. Məhz bu irəliləyiş bizə ümid verir ki, münaqişə kifayət qədər
tezliklə həll olunacaqdır. Son vaxtlar tərəflərin mövqeləri müəyyən dərəcədə yaxınlaşmış, əvvəllər çətin
görünən bəzi məsələlər razılaşdırılmışdır. Mənim fikrimcə, bu, danışıqların davam etdirilməsi üçün yaxşı
bazadır. Bununla belə, elə məsələlər də var ki, tərəflər razılığa gələ bilmirlər.
Bizim cəhdlərimiz həmişə konstruktiv yanaşmaya, beynəlxalq hüquqa, tarixi ədalətin bərpa edilməsinə
əsaslanmışdır. Heç kəs üçün sirr deyil ki, təqribən 20 ildir Azərbaycanın ərazisi işğal altındadır və aparıcı
beynəlxalq təşkilatlar da daxil olmaqla, bütün dünya birliyi bu faktı təsdiq etmişdir. Biz ümid edirik ki, yaxın
aylarda münaqişənin tənzimlənməsi prosesini irəlilədə və bütün tərəflərin maraqlarına cavab verəcək,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını, regionumuzda beynəlxalq hüququn normaları və prinsiplərinin
bərpasını təmin edəcək həll tapmağa nail olacağıq. Bu, hamının xeyrinə olardı və bu halda biz Cənubi Qafqaz
regionunda tammiqyaslı regional əməkdaşlıq haqqında danışa bilərdik.
Bir daha demək istəyirəm ki, danışıqlar prosesindəki irəliləyiş müəyyən nikbinlik doğurur, nəticənin
olmaması isə, əlbəttə, bizi məyus edir.
İnterfaksın müxbiri: Xahiş edirəm deyin, sizin danışıqlarınız zamanı qaz problemi, qazın nəqli,
qaz sahəsində əməkdaşlıq barədə hansısa yeni razılaşmalar əldə edildimi? Bu sualım isə Dmitri
Anatolyeviçədir. Dünən məlum olmuşdur ki, NATO Qafqazda, yəni Gürcüstanda hərbi təlimlər
keçirməyi qərara almışdır. Həmin regiondakı vəziyyəti nəzərə almaqla, NATO-nun bu qərarı ilə əlaqədar
Sizin fikriniz necədir?
İLHAM ƏLİYEV: Təbii ki, biz qaz sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmişik. Deməliyəm
ki, bütövlükdə, energetika sahəsində ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq çox müsbət xarakter daşıyır. BakıNovorossiysk neft kəməri uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir və biz gələcəkdə bu kəmərlə nəql edilən neftin
həcmini artırmaq fikrindəyik. Elektrik energetikası sahəsində də səmərəli əməkdaşlıq var və biz bu əməkdaşlığı
da genişləndirmək üzərində ciddi işləyirik. Bunlar qarşılıqlı faydası olan məsələlərdir. Qaz sahəsində bu mövzu
nisbətən təzədir, çünki yaxın vaxtlarda müzakirə olunmağa başlamışdır. Lakin mənim fikrimcə, bu
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müzakirələrin o qədər də çox vaxt aparmadığını nəzərə alsaq, bu istiqamətdə kifayət qədər irəliləyiş olduğunu
deyə bilərik. “Qazprom” və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında saziş barədə danışıqlar aparılır. Bildiyiniz
kimi, bir müddət əvvəl bu məsələyə dair memorandum imzalanmışdır və o, qarşılıqlı maraqların olduğunu
təsdiq edir. Qaz sahəsində əməkdaşlığa bizim tərəfimizdən heç bir məhdudiyyət yoxdur və ola da bilməz. Bu
istiqamətdə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün həm də qaz ixracının şaxələndirilməsi elementidir, çünki hazırda
Azərbaycan qazı Qərb istiqamətində nəql edilir. İxracın şaxələndirilməsi və yeni bazarlara çıxmaq imkanı hər
bir başqa ölkə üçün olduğu kimi, bizim üçün də böyük maraq doğurur. Mən ümid edirəm ki, şirkətlər arasında
aparılan danışıqlar uğurla başa çatacaqdır. Təbii ki, həmin danışıqlar beynəlxalq praktikanı əks etdirməli,
qarşılıqlı surətdə faydalı, mehriban qonşuluq və tərəfdaşlıq ruhunda olmalıdır. Zənnimcə, biz bu prosesləri çox
səmərəli şəkildə irəlilədə biləcəyik. Xüsusən ona görə ki, Rusiya və Azərbaycan qonşudur. Bizim aramızda heç
bir tranzit ölkə yoxdur. Artıq kifayət qədər səmərəli nəqliyyat infrastrukturu vardır. Qaz kəmərinin çəkilməsi
üçün əlavə investisiyalara ehtiyac yoxdur. Kəmər mövcuddur. Ona görə də bütün bu ilkin amillər çox sərfəli
görünür. Şirkətlərin xoş məramla razılığa gəlməsi lazımdır və mənim fikrimcə, bu halda Azərbaycan ilə Rusiya
arasında qaz sahəsində əməkdaşlıq ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın ümumi mənzərəsinə üzvi şəkildə daxil
olacaqdır.
DMİTRİ MEDVEDEV: Mənə o qalır ki, əvvəla, Rusiya və Azərbaycanı bir-birinə bağlayan
energetika sahəsində əməkdaşlığın dəyərləndirilməsi ilə razılaşım. Son illər biz belə əməkdaşlığı irəlilətmişik.
Xatırladılan neftin nəqli kimi ənənəvi sahələr var. Yeni sahələr var. Bax, məsələn, haqqında sual verilən qaz
sahəsi var. Bu, hər iki ölkə üçün maraqlı sahədir. Şirkətlər birbaşa danışıqlar aparır və bu, bir müddətdir davam
edir. Hesab edirəm və mən İlham Heydər oğlu ilə tam razıyam ki, əlbəttə, dövlətlərimizin maraqlarını,
şirkətlərin kommersiya maraqlarını əsas tutaraq bizim mükəmməl sazişə çıxmaq üçün çox böyük imkanlarımız
var. Bu, energetika sahəsində əməkdaşlıqda yeni səhifə aça bilər. Əgər belə saziş hazırlanarsa, - bir daha
deyirəm ki, bu məsələdə irəliləyişə nail olmaq imkanı çox-çox yüksəkdir, - bu zaman onun imzalanması
mümkün olardı. Bu isə özlüyündə ölkələrimiz arasında münasibətlərdə çox mühüm hadisə olardı. Digər
tərəfdən, bu, energetika sahəsində şaxələndirmə barədə və bütövlükdə dünyada xeyli dərəcədə narahatlıq
yaradan enerji təhlükəsizliyi probleminin həlli haqqında danışmağa imkan verərdi. Hətta iqtisadi böhrana
baxmayaraq, biz gələcəkdə enerji təhlükəsizliyinin hansı şəkildə təmin olunması barədə düşünməliyik. Biz
dəfələrlə bildirmişik ki, bu mövzuda yetərli konvensiyaların imzalanması, ölkələr və onların şirkətləri arasında
düzgün beynəlxalq rejimlərin və qarşılıqlı surətdə faydalı olan hərtərəfli münasibətlərin yaradılmasına
tərəfdarıq. Rusiya və Azərbaycan arasında qaz sahəsində əməkdaşlıq da belə ola bilər.
Gürcüstanda NATO-nun təlimlərinə dair sualınıza cavab olaraq, hesab edirəm ki, bu, düzgün qərar
deyil, təhlükəli qərardır. Çünki bu və ya başqa hərbi blok lap bu yaxınlarda gərginliyin çox yüksək olduğu və
indinin özündə də heç də hər şeyin sadə olmadığı ərazilərin yaxınlığında təlim keçirirsə, bu, hər cür mürəkkəb
vəziyyətə gətirib çıxara bilər. Bu cür təlimlər, məsələn, Yaxın Şərqdə, Şimali Koreya yaxınlığında, yüksək
gərginlik müşahidə olunan hər hansı digər yerdə keçirilərsə, hansı vəziyyətin yaranacağını təsəvvür edə bilərik.
Təbii ki, bu vəziyyəti gərginliklə izləyənlər üçün problem yaradır. Mən əminəm ki, bu, Cənubi Osetiya və
Abxaziya xalqlarına müsbət emosiyalar gətirməyəcək. Çünki belə hərəkətlər açıq-aşkar güc nümayişinə, hərbi
komponentlərin artırılmasına yönəldilmişdir. Qafqazda onsuz da hamının kifayət qədər gərgin vəziyyətdə
olduğu bir şəraitdə bu qərar, əgər məsələn, Rusiya ilə Şimali Atlantika alyansı arasında münasibətlərdən
danışsaq, düşünülməmiş, tərəfdaşlığa yaraşmayan hərəkətdir. Belə qərarlar təəssüf doğurur və Rusiya
Federasiyası ilə NATO arasında yetərli təmasların bərpa olunmasına kömək etmir. Biz orada baş verənləri ən
ciddi şəkildə izləyəcəyik və lazım gəldikdə bu və ya başqa qərar qəbul edəcəyik.
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RUSİYANIN “VESTİ” KANALINA VƏ İTAR-TASS AGENTLİYİNƏ
MÜSAHİBƏ
Moskva şəhəri,
18 aprel 2009-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 18-də, Moskvaya işgüzar səfəri
çərçivəsində Rusiyanın “Vesti” kanalına və İTAR-TASS agentliyinə müsahibə vermişdir.
- İlham Heydər oğlu, bu müsahibəni götürmək imkanına görə çox sağ olun. Birinci sual, yəqin
ki, başlanğıc üçün bir qədər gözlənilməz ola bilər. Bununla belə, güman edirik ki, bu, maraqlı olacaqdır.
Mən bu müsahibəyə hazırlaşanda gördüm ki, həm Siz, həm də Dmitri Anatolyeviç Medvedev tez-tez
deyirsiniz ki, aranızda çox yaxın, dostluq münasibətləri yaranmışdır. Maraqlıdır, bu münasibətlər nəyə
əsaslanır, sizi bu qədər yaxınlaşdıran nədir?
- Bu, həqiqətən belədir. Mən çox şadam ki, Rusiya Prezidenti ilə bizim doğrudan çox yaxın, dostluq
münasibətlərimiz var. Yəqin ki, burada bir neçə amil rol oynayır. Bəlkə də ona görədir ki, biz eyni nəslin
nümayəndələriyik, praktik olaraq qonşu şəhərlərdə təxminən eyni təhsil almışıq, gənc yaşlarımızdan
siyasətdəyik və prezident olmazdan əvvəl də ölkələrimiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə
fəal məşğul olmuşuq. Əlbəttə, ölkələr arasında münasibətlərdə şəxsi rəğbət hissi də az rol oynamır və mənə çox
xoşdur ki, Rusiya Prezidenti ilə mənim münasibətlərim ölkələrimiz arasında dolğun münasibətlərin
genişləndirilməsi üçün çox yaxşı zəmin yaradır.
Bizim müzakirə etməyimiz üçün mövzular çoxdur. Bu dəfə mənim Dmitri Anatolyeviçlə iki dəfə
görüşmək imkanım oldu – birinci axşam ailə çərçivəsində, ertəsi gün rəsmi danışıqlarda. Biz təkcə siyasət
haqqında deyil, çox müxtəlif mövzular barədə söhbət etdik. Buna görə də həmin amil mənim üçün həqiqətən
çox mühümdür. Bu cür münasibətlərin mövcud olması çox xoşdur və ümid edirəm ki, gələcəkdə onlar daha da
möhkəmlənəcəkdir.
- Amma hər halda, gəlin siyasətə qayıdaq. Dünən rəsmi danışıqlar aparılmışdır. Siz həmin
danışıqların hansı əsas məqamlarını vurğulamaq istərdiniz?
- Ölkələrimiz arasında münasibətlərin gündəliyi kifayət qədər genişdir, buna görə də biz prioritet
məsələləri əhatə etməyə, təhlil etməyə və onlar barədə fikir mübadiləsi aparmağa çalışdıq. Çünki hazırda
ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq həyata keçirilir və münasibətlərimiz çox səmərəli, dinamik
inkişaf edir.
Təbii ki, biz qarşılıqlı siyasi əlaqələr, siyasi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı məsələləri
müzakirə etdik. Bunun üçün çox yaxşı müqavilə - hüquqi baza, keçən ilin yayında Bakıda imzalanmış Dostluq
və strateji tərəfdaşlıq haqqında müqavilə var. Həmin müqavilə bütün bu sahələri əhatə edir. Biz gündəlikdə
duran iqtisadi məsələləri ətraflı nəzərdən keçirdik, məmnuniyyətlə vurğuladıq ki, keçən il əmtəə dövriyyəsinin
həcmi 40 faiz artmış və 3 milyard dollara yaxınlaşmışdır. Böhrana baxmayaraq, bu il əmtəə dövriyyəsi müəyyən
qədər, ancaq gözlənildiyinə nisbətən cüzi azalmışdır. Əmtəə dövriyyəsinin strukturunda keyfiyyət dəyişiklikləri
baş vermişdir. Bütün bunlar ölkələrimiz arasındakı möhkəm siyasi münasibətlərin nəticəsidir.
Humanitar əməkdaşlıq barədə də razılıq hissi ilə qeyd edildi ki, mənim Moskvaya bundan əvvəlki
səfərimdən sonra ötən müddətdə çox mühüm hadisələr baş vermişdir: Bakıda MDU-nun filialı, Rusiya
Mədəniyyət Mərkəzi açılmışdır. Yəni bunlar o deməkdir ki, qəbul edilmiş qərarlar praktikada yerinə yetirilir, bu
qərarlar operativ şəkildə həyata keçirilmişdir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiyanın rolu
məsələsi diqqət mərkəzində olmuşdur. Energetika ilə bağlı dialoq davam edir və yeni-yeni sahələri əhatə edir.
Neft və elektrik energetikası sahəsində ənənəvi əməkdaşlığa qaz komponenti də əlavə olunur. Bu, həm ikitərəfli
münasibətlərin, həm də regional inkişafın mühüm elementidir. Əlbəttə, bizim müzakirə etdiyimiz bütün
məsələləri sadalamaq çətindir. Lakin adlarını çəkdiyim, diqqəti daha çox cəmləşdirdiyimiz bu mövzular göstərir
ki, bizim münasibətlərimiz nə qədər strateji xarakter daşıyır, müxtəlif sahələri əhatə edir və bütün bu
istiqamətlər üzrə aramızda qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlıq və daha da irəliləmək arzusu var.
Bütün bu sahələrdə nəzərdə tutduğumuz proqramların hamısının uğurla həyata keçirilməsi, öz
növbəsində, ölkələrimiz arasında, bir-biri ilə qonşu olan Rusiya və Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da
möhkəmlənməsinə doğru aparır, bizim maraqlarımıza və əminəm ki, Rusiyanın da maraqlarına tamamilə
uyğundur.
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- Əlbəttə. İcazənizlə, Sizin adlarını çəkdiyiniz bir neçə mövzudan biri – qaz sahəsində
əməkdaşlıq üzərində bir qədər ətraflı dayanmağınızı xahiş edərdik. Dünən mətbuat konfransında Siz və
Prezident Medvedev dediniz ki, qazla bağlı saziş bağlanması ehtimalı çox böyükdür. Mümkündürsə, bu
istiqamətdə nə, hansı şərtlər daxilində və nə vaxt edilə biləcəyini bir qədər açıqlayardınız...
- Bu, bizim münasibətlərimizdə nisbətən yeni mövzudur. Rusiya ilə Azərbaycan arasında qaz
sahəsində əməkdaşlıq əvvəllər başqa formatda həyata keçirilirdi. Təxminən 2006-cı ilə qədər biz Rusiyadan qaz
alırdıq. 2007-ci ildən bu əməkdaşlıq dayandırılmışdır. İndi isə artıq Rusiyaya Azərbaycan qazının satışından
söhbət gedir.
Nisbətən qısa müddət ərzində biz öz investisiya layihələrimizi, qaz hasilatına sərmayə qoyuluşunu
xeyli dərəcədə həyata keçirməyə, qaz hasilatını ciddi şəkildə artırmağa və mahiyyət etibarilə qaz ixracatçısına
çevrilməyə nail olmuşuq. Biz Türkiyə bazarına təqribən 7 milyard kubmetr qaz ixrac edirik, Türkiyə isə bu
qazın bir hissəsini təkrar Yunanıstana ixrac edir. Beləliklə, bizim qaz fiziki mənada artıq Avropa İttifaqına
çıxmışdır. Digər qaz kəməri vasitəsilə biz Gürcüstana qaz ixrac edirik. Üçüncü qaz kəməri vasitəsilə İranla
mübadilə əməliyyatları aparılır. Təəssüf ki, bizim qonşulardan təkcə Rusiya ilə qaz sahəsində hələlik praktik
nəticə yoxdur. Ona görə də bu boşluğu doldurmaq üçün, habelə qaz ixracını tam şaxələndirmək imkanına malik
olmaq üçün Rusiya bazarı Azərbaycan üçün, əlbəttə, çox cəlbedicidir.
Rusiya tərəfi də bu əməkdaşlıqda maraqlıdır və Rusiya tərəfindən qaz sahəsində əməkdaşlıq haqqında
təklifi bir il bundan əvvəl almışdıq. Bu, Rusiya tərəfinin təşəbbüsü idi və biz bunu çox müsbət qarşıladıq. Bu
yaxınlarda “Qazprom” ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında Memorandum imzalanmışdır, hazırda
danışıqlar gedir. Zənnimcə, bu danışıqlar müsbət nəticə ilə yekunlaşa bilər və yekunlaşmalıdır. Təbii ki,
şirkətlər bütün şərtləri – kommersiya, texniki, zəmanət məsələlərini, yəni şirkətlər səviyyəsində həll edilməli
olan məsələlərin bütün kompleksini razılaşdırırlar.
Qaz sahəsində əməkdaşlıq üçün hər iki dövlətin siyasi iradəsi var. Buna görə də, danışıqlar uğurlu
gedərsə, təbii ki, saziş imzalana bilər. Bu sazişin nədən ibarət olacağı, hansı həcmdə qaz ixrac edilməsinin
nəzərdə tutulması – bütün bunlar yəqin ki, şirkətlər səviyyəsində müzakirə olunacaqdır. Mənim fikrimcə, bu
sazişin əhəmiyyəti məhz ondadır ki, Azərbaycan qazının ixracı üçün yeni istiqamət açılır. Rusiya Azərbaycan
qazından istifadə imkanı əldə edir, beləliklə, gələcəkdə bu sahədə daha genişmiqyaslı əməkdaşlıq üçün
perspektivlər açılır.
- Mən bir məsələni dəqiqləşdirmək istərdim. Siz hazırda hasilatın artması barədə danışanda
“Şahdəniz” və “Şahdəniz-2” yataqlarını nəzərdə tuturdunuz...
- Təkcə onları yox, Azərbaycanda bir neçə yataqdan qaz çıxarılır. “Şahdəniz” layihəsi əcnəbi
tərəfdaşlarımızla birgə işlənilir. Bundan əlavə, biz “Azəri-Çıraq” yataqlarından səmt qazı da alırıq, o da ümumi
qaz balansına daxildir. Dövlət Neft Şirkəti özü hasilatın həcmini praktik olaraq iki dəfə artırmış, onu təxminən 8
milyard kubmetrə çatdırmışdır. Yəni, indi Azərbaycanın qaz hasilatı potensialı 20 milyard kubmetrdən çoxdur.
Qısa müddətdə bu hasilatı artırmaq üçün potensial imkan var. Biz neft hasilatını artırmaq üçün neft
yataqlarından alınan səmt qazının bir hissəsini yenidən neft laylarına vururuq. Bu qazdan ixrac üçün də istifadə
edilə bilər. Siz “Şahdəniz-2” layihəsinin adını çəkdiniz, həmin layihəyə görə bugünkü hasilatın həcminə daha
12-14 milyard kubmetr əlavə edilməsi nəzərdə tutulur.
- Bu, nə vaxt baş verə bilər?
- Yəqin ki, əlbəttə, işin sürətinin müxtəlif olması nəzərə alınmaqla, layihə təsdiqlənəndən sonra 3-5 il
müddətində baş verə bilər. Layihə hələ təsdiqlənməyib və bunun səbəbi də məhz ondan ibarətdir ki, bizim satış
bazarımız yoxdur. Bizim qazın ənənəvi yollarla, əlavə həcmin tranziti vasitəsilə nəql edilməsi məsələləri hələ
tənzimlənməmişdir. Potensial alıcılarla danışıqlar aparılmalıdır, çünki qaz biznesinin neft biznesindən fərqli
xüsusiyyətləri var. Buna görə də “Şahdəniz-2” layihəsinin təsdiqlənməsinin və onun həyata keçirilməsinin
müəyyən dərəcədə ləngiməsi bizim təqsirimiz üzündən baş verməmişdir. Əlbəttə, bizə çox ağır gəlir ki,
təsdiqlənmiş minimum ehtiyatları 2 trilyon kubmetr, perspektiv ehtiyatları isə 5 trilyon kubmetr olan
Azərbaycanın tranzit məsələləri həll edilmədiyinə görə malik olduğu qazı hasil etmək imkanı yoxdur.
Buna görə də mən hesab edirəm ki, əsas məsələ Rusiya ilə Azərbaycan arasında həm qazın tranziti,
həm də onun alqı-satqısı barədə razılığa gəlmək və irəliyə doğru hərəkət etməkdir. Bizim münasibətlərimizdə
üstünlüklərdən biri ondan ibarətdir ki, artıq nəqliyyat infrastrukturu, yəni ciddi əlavə sərmayə qoyuluşu həyata
keçirilmədən indi ildə ən azı 5 milyard kubmetr qaz nəql edə biləcək kəmər mövcuddur. Bizim aramızda
tranzitlə bağlı məsələlər yoxdur, çünki biz qonşuyuq və bununla da müəyyən dərəcədə mürəkkəblik doğuran
məsələ aradan qalxır. Ümumiyyətlə, Rusiya da dəfələrlə bu vəziyyətlə üzləşmişdir. Demək istəyirəm ki, indiki
halda bütün bunlar bizim əməkdaşlığımızın üstünlükləridir. İndi yalnız qarşılıqlı surətdə faydalı kommersiya
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şərtlərini razılaşdırmaq, hansısa məqamların, yaxud bazar konyunkturunun əməkdaşlığımızın sonrakı gedişinə
mane olmaması üçün uzunmüddətli əməkdaşlığa zəmanət məsələlərini razılaşdırmaq lazımdır. Saziş elə
olmalıdır ki, tərəflərin hər hansı biri sonradan ona düzəlişlər etməsin. Onda irəliyə doğru hərəkət etmək olar.
- Siz boru kəmərləri, qaz kəmərləri mövzusuna toxundunuz. Bu yaxınlarda mətbuatda, o
cümlədən Qərb mətbuatında xəbər verilmişdi ki, Azərbaycan şirkətlərinin Nabukko layihəsinə qoşulması
mümkündür. Bu məlumat həqiqətə nə dərəcədə uyğundur və ümumiyyətlə, həmin layihə nə
vəziyyətdədir?
- Bildiyiniz kimi, Nabukko layihəsi çoxdan müzakirə edilir. Bu layihə barədə ilk dəfə təşəbbüs irəli
sürüləndə Azərbaycan təchizatçı kimi nəzərdə tutulmurdu. Başqa təchizatçılar vardı və onlar layihənin
iştirakçılarının fikrincə, indiyə qədər də Nabukkonun əsas təchizatçılarıdır. Biz Nabukko konsorsiumunun üzvü
deyilik. Birinci mərhələdə bizi Xəzərin şərq sahillərindən çıxarılan qazın nəql edilməsi üçün tranzit ölkə kimi
nəzərdə tuturdular. Müəyyən mərhələdə məhz hasilatın həcmini artırmağa başladığımıza və idxalatçıdan
ixracatçıya çevrildiyimizə görə, bizi potensial təchizatçı kimi nəzərdən keçirməyə başladılar.
Əlbəttə, yeni bazarlara çıxış imkanına malik olmaq hər bir ölkə üçün böyük maraq doğurur, ona görə
ki, bazarların sayı nə qədər çox olsa, rəqabət bir o qədər güclü, qiymətlər bir o qədər yaxşı olacaq, müəyyən
səbəblər üzündən təchizatda fasilələr yaranmayacağına zəmanət bir o qədər çox olacaqdır. Ona görə də biz,
əlbəttə, həmin layihənin həyata keçiriləcəyi halda onda iştirak etməkdə maraqlıyıq.
Lakin Nabukko layihəsinin başqa layihələrdən, o cümlədən bizim həyata keçirdiyimiz layihələrdən
fərqi ondadır ki, bu halda boru kəmərinin inşası ilə hasilatçılar deyil, istehlakçılar məşğul olmalıdır. Təbii ki,
istehlakçılar həm maliyyə məsələləri haqqında, həm də beynəlxalq maliyyə təsisatları tərəfindən dəstək barədə
razılığa gəlməlidirlər. Əlbəttə, ciddi siyasi dəstək olmasa, bu layihəni reallaşdırmaq çox çətin olacaq, ona görə
ki, texniki məsələləri həll etmək, boru kəmərləri çəkmək o qədər də asan iş deyildir. Biz son dövrdə BakıTbilisi-Ceyhan boru kəmərini, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərini, Bakı-Supsa boru kəmərini tikmişik. Bizim
ərazinin relyefini və Qafqazın coğrafiyasını nəzərə alsaq, bunlar çox mürəkkəb texniki layihələrdir. Yəni burada
mürəkkəb məqamlar olduqca çoxdur. Lakin siyasi iradə, maliyyə komponenti və layihənin bütün üzvlərinin
əlaqələndirilmiş, ahəngdar işi olanda, həmin layihə həyata keçirilə bilər.
Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan Nabukko layihəsinin nə təşəbbüsçüsü, nə də onun
iştirakçısıdır. Lakin əgər tranzit ölkə qismində tranziti təmin etmək üçün bizə müraciət olunsa, biz, əlbəttə, bunu
məmnuniyyətlə edərik. Çünki hər bir başqa ölkə kimi biz də maraqlıyıq ki, karbohidrogenlər də daxil olmaqla,
istənilən yüklər bizim ərazidən keçməklə nəql edilsin. Bundan əlavə, biz tranzit ölkənin bu cür mövqeyini
nəzərdə tutan Enerji Xartiyasını imzalamışıq. Əgər Nabukko boru kəməri tikilsə, təbii ki, biz yaxşı şərtlər
daxilində öz qazımızın bir hissəsini bu istiqamətdə nəql edə bilərik.
Lakin indiki anda elə vəziyyət yaranmışdır ki, bu layihənin durğunluq nöqtəsindən nə vaxt
tərpədiləcəyini və bunu kimin edəcəyini söyləmək çətindir.
- Onda icazə verin, indi daha bir çox mühüm mövzuya keçək. Mən Dağlıq Qarabağı nəzərdə
tuturam. Rusiya Prezidenti dünən mətbuat konfransında demişdir ki, bu məsələnin həllinə yeni
yanaşmalar yarana bilər. Siz isə dediniz ki, hələlik aşkar irəliləyiş yoxdur və bu, əlbəttə, təəssüf doğurur,
bununla belə, müəyyən irəliləyişlər nəzərə çarpır. Siz nəyi nəzərdə tuturdunuz və yaxın gələcəkdə bu
məsələdə irəliləyiş gözləmək olarmı?
- Mətbuat konfransında Rusiya Prezidenti və mən öz şərhlərimizdə, onu da qeyd etdik ki, münaqişəni
beynəlxalq hüquq normaları, ATƏT-in qərarları və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həll
etmək lazımdır. Yəni bunlar münaqişənin həlli üçün hüquqi əsasdır. Təbii ki, bu hüquqi əsas Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsini, erməni işğalçı qüvvələrinin bizim ərazimizdən çıxarılmasını və qaçqınların öz
doğma torpaqlarına qayıtmasını nəzərdə tutur.
İrəliləyiş və tərəqqi barədə danışarkən mən çoxdan davam edən mürəkkəb danışıqlar prosesini nəzərdə
tuturdum və son beş ildən artıq müddətdə Azərbaycanın Prezidenti kimi mən bilavasitə bu məsələ ilə məşğulam.
Bu müddətdə razılaşdırılması çox çətin görünən bir sıra məsələlər razılaşdırılmışdır. Yəni hər iki tərəf, əlbəttə,
müxtəlif dərəcədə həvəs və uğur nümayiş etdirməklə çalışmışdır ki, həll oluna bilən məsələləri konstruktiv yolla
həll edək. Dediyim kimi, bəzi məsələlər barədə biz mövqelərimizi, prinsipial mövqeləri razılaşdırmışıq.
Lakin razılaşdırılmış məsələlərdən heç də az əhəmiyyət kəsb etməyən, bəlkə də onlardan daha
əhəmiyyətli olan bir sıra məsələlər, təəssüf ki, hələ həll edilməmiş qalır. Minsk qrupunun həmsədrləri çox
kreativ, çox səmərəli işləməyə cəhd göstərirlər. Biz bunu qiymətləndiririk. Dünən mən Rusiyanın rolunu
vurğuladım və hər iki tərəfə bu məsələnin həllində kömək etməyə çalışan o biri həmsədrlərin də rolunu qeyd
etmək istəyirəm. Əlbəttə, biz ümid edirik ki, Ermənistan tərəfi bu məsələlərə konstruktiv ruhda, o cümlədən
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beynəlxalq hüquq mövqeyindən yanaşacaqdır. Ona görə ki, bu məsələni beynəlxalq hüquq çərçivəsindən
kənarda həll etmək mümkün olmayacaqdır.
Bizim təklifimizdə də məhz hazırda orada, Dağlıq Qarabağda yaşayan və gələcəkdə də yaşayacaq
insanların təhlükəsizliyi öz əksini tapır; Dağlıq Qarabağın yerli özünüidarə məsələləri öz əksini tapır;
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi məsələləri də öz əksini tapır. Dağlıq Qarabağın statusu
haqqında qərar qəbul edilməsi qeyri-müəyyən vaxta təxirə salına bilər. İndiki halda biz Minsk qrupu
həmsədrlərinin təklifini dəstəkləyirik. Münaqişənin nəticələrini aradan qaldırmaq lazımdır, Ermənistan işğalçı
qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədindən kənarda yerləşən ərazilərdən də çıxarılmasına nail olmaq
lazımdır. Biz Ermənistan ilə Dağlıq Qarabağ arasında yerüstü əlaqəyə malik olmağın erməni tərəfi üçün
vacibliyini başa düşürük və bu məsələdə problem görmürük. Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələlər elə səmərəli həll
edilə bilər ki, həm bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayanların, həm də münaqişənin həllindən sonra oraya qayıdacaq
azərbaycanlı əhalinin kommunikasiya blokadasında qalmaq baxımından narahatlığı olmasın.
Yəni biz bu məsələyə məhz elə yanaşmağa çalışırıq ki, onu həll etmək mümkün olsun. Həm bizim
təklifimizdə, həm də Minsk qrupu həmsədrlərinin təklifində ərazi bütövlüyünün bərpası, təhlükəsizliyə
zəmanətin təmin edilməsi, bütün qaçqınların və daxili köçkünlərin Dağlıq Qarabağın ətrafındakı tarixi
torpaqlarına və Dağlıq Qarabağa qaytarılması və gələcəkdə Dağlıq Qarabağın statusu barəsində hər iki tərəfi
qane edən qərar qəbul olunması məsələləri əlaqələndirilir. Dağlıq Qarabağın statusu haqqında birtərəfli qərar
qəbul edilə bilməz. Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan hüquqi cəhətdən ayrılması mexanizmini nəzərdə tutan
proseslərdə Azərbaycan özünün iştirakını mümkün saymır və heç vaxt bu proseslərdə iştirak etməyəcəkdir. Bu,
bizim birmənalı mövqeyimizdir.
Eyni zamanda, biz başa düşürük ki, münaqişənin həlli üçün orada yaşayan insanlar özlərini təhlükəsiz
şəraitdə hiss etməli, özünüidarə imkanlarına malik olmalı, öz həyatlarını yaşamalıdırlar. Bu baxımdan bizim heç
bir amirlik cəhdlərimiz və ya onların həyatına müdaxilə cəhdlərimiz yoxdur. Yəni mənim fikrimcə, bütün bu
amillər birlikdə münaqişənin həllində irəliləyişə gətirib çıxara bilər.
- İlham Heydər oğlu, söhbətimizə qısa yekun vurmaq üçun soruşuram: Sizin fikrinizcə,
Azərbaycanın fikrincə, indiki mürəkkəb şəraitdə Qafqazda həm siyasi, həm də ümumiyyətlə iqtisadi
firavanlığa necə nail olmaq mümkündür?
- Bizim ölkəmizə gəldikdə, deməliyəm ki, qazandığımız uğurlardan razıyıq. Son beş ildə
Azərbaycanın iqtisadiyyatı 2,6 dəfə, büdcə xərcləri 10 dəfədən çox artmış, yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 13
faizə düşmüş, işsizlik bir sosial hadisə kimi praktik olaraq aradan qaldırılmışdır. Böhranlı 2009-cu ilin üç ayı
ərzində ÜDM-in artımı 4,1 faiz, qeyri-neft sektorunda ÜDM-in artımı, demək olar ki, 14 faiz təşkil etmişdir.
- Özü də neftin qiymətinin düşməsinə baxmayaraq...
- Bəli, neftin qiymətinin düşməsinə və bizdə mövcud olan müəyyən texniki problemlər üzündən
hasilatın bir qədər azalmasına baxmayaraq. Yəni bu onu göstərir ki, biz iqtisadiyyatı şaxələndirməyə, neft
amilindən asılılığı aradan qaldırmağa və ölkənin davamlı inkişafını təmin etməyə nail olmuşuq.
Lakin sizin qeyd etdiyiniz kimi, regionda firavanlıq, yəni ayrılıqda götürülmüş bir ölkənin firavanlığı
əməkdaşlıq, təhlükəsizlik olmadan və sabah nə olacağını bilmədən mümkün deyildir. Bu baxımdan mən
söhbətimizin əvvəlinə qayıdaraq, hesab edirəm ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər bütün Qafqaz
regionunda – həm Cənubi, həm də Şimali Qafqazda sabitləşmənin mühüm amilidir. Ona görə ki, Qafqaz vahid
orqanizmdir və həm Cənubi Qafqazda, həm də Şimali Qafqazda məskunlaşan xalqlar arasında ənənəvi mədəni
əlaqələr, qohumluq əlaqələri mövcuddur və əminəm ki, mövcud olacaqdır.
Ona görə də iki Qafqaz ölkəsi kimi Rusiya və Azərbaycan bu regionda təhlükəsizliyin bərqərar
olmasında maraqlı ölkələr kimi, əlbəttə, bundan sonra Qafqazla bağlı məsələlərdə aparıcı rol oynamalıdır. Bu
rolu həm ölkələrimizin tarixi, həm də onların bugünkü iqtisadi potensialı, siyasi sanbalı, proseslərə təsir
göstərmək imkanı irəlicədən müəyyən etmişdir və biz regional məsələlərdə bir-birimizi çox yaxşı tamamlaya
bilərik.
Mən Cənubi Qafqaz regionunda genişmiqyaslı əməkdaşlığın yaranacağı günü görməyi arzulayıram.
Lakin buna yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və qaçqınların öz doğma yurdlarına
qayıtması şərti ilə nail olmaq mümkündür. Onda Qafqaz regionunda əməkdaşlıq tamam başqa şəkil alacaq, bu
halda indiyə qədər mühüm layihələrə cəlb edilməmiş ölkələr özlərini daha çox cəlb olunmuş hiss edə biləcək və
təbii ki, onların həm iqtisadi preferensiyaları, həm təhlükəsizliyə təminatı, həm də siyasi perspektivləri
olacaqdır. Mənim fikrimcə, Azərbaycanla münasibətləri tənzimləmədən Ermənistanın böhrandan çıxması, siyasi
təcriddən, enerji və nəqliyyat baxımından təcriddən çıxması asan olmayacaqdır. Biz əməkdaşlığa hazırıq, lakin
təbii ki, yalnız işğala son qoyulacağı və sülhün bərqərar olacağı təqdirdə.
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- İlham Heydər oğlu, bu müsahibəyə görə və maraqlı cavablarınıza görə bir daha çox sağ olun.
-Sağ olun.
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BRÜSSELDƏ AVROPA KOMİSSİYASININ SƏDRİ JOZE MANUEL BARROZU İLƏ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
ÇIXIŞ
Brüssel şəhəri,
28 aprel 2009-cu il
- Hörmətli xanımlar və cənablar,
İlk öncə, mən Brüsselə yenidən səfər etmək məqsədi ilə göndərdiyi dəvətinə görə cənab Sədrə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Xatirimdədir ki, sonuncu səfərim zamanı biz strateji enerji tərəfdaşlığı
haqqında Memorandum imzaladıq. Həmin vaxtdan etibarən, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında
münasibətlər uğurla inkişaf etmişdir. Biz münasibətlərimizə çox mühüm əhəmiyyət veririk. Bugünkü söhbət bir
daha göstərdi ki, həmin münasibətlər hər iki tərəf üçün necə inkişaf etməlidir. Mən ölkəmizin iqtisadi inkişafı
ilə bağlı söylədiyi sözlərə görə cənab Sədrə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Faktiki olaraq, son beş il ərzində,
ölkəmizdə görünməmiş iqtisadi artım müşahidə olunmuşdur. Ümumi daxili məhsul 2,6 dəfə, sənaye istehsalı 2,5
dəfə, büdcə xərcləri isə, 10 dəfə artmışdır. Bu il, iqtisadi böhrana və neftin qiymətlərinin gözəçarpan dərəcədə
bir neçə dəfə aşağı düşməsinə baxmayaraq, biz artımı davam etdirəcəyik. Cari ilin birinci rübündə
iqtisadiyyatımız 4 faizdən çox artmışdır. Ən vacibi isə ondan ibarətdir ki, qeyri-neft iqtisadiyyatı 14 faiz
artmışdır. Bu, aydın şəkildə onu göstərir ki, bizim iqtisadi inkişafın şaxələndirilməsi, sərmayələr və iqtisadi
islahatlar siyasətimiz onunla nəticələnmişdir ki, biz artıq neft və qazdan asılı deyilik. Neft və qaz
iqtisadiyyatımızda əvvəl olduğu kimi həlledici rol oynamır. Biz iqtisadi islahatları davam etdiririk. Ötən il,
Dünya Bankı özünün “Doing Business” hesabatında Azərbaycanı bir nömrəli islahatçı ölkə elan etmişdir.
Azərbaycanda, həmçinin siyasi islahatlar aparılır. İqtisadi və siyasi islahatlar paralel şəkildə həyata
keçirilir. Bizim üçün Avropa İttifaqı ilə münasibətlər vacibdir, çünki biz istəyirik ki, həyatımızın bütün
meyarları Avropa İttifaqının meyarlarına uyğun olsun. Həmin əlaqələrimiz çox möhkəmdir. Onların yaxşı
gələcəyi var və ikitərəfli maraqlara əsaslanır.
Enerji cənab Sədr ilə ciddi şəkildə müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri idi. Mən Avropada müzakirə
olunan layihələrə bir daha öz dəstəyimi bildirdim. Azərbaycan Xəzərdən Qərbə gedən boru kəmərlərinin
tikintisini başlayan ölkə oldu. Məhz bizim təşəbbüslərimiz və işlərimiz əsasında bu gün biz Nabukko, TürkiyəYunanıstan-İtaliya, Transadriatik qaz kəmərləri və digər layihələr haqqında danışa bilərik, çünki biz bütün
zəruri ilkin işləri artıq yerinə yetirmişik. Bu gün, nəhəng neft və qaz ehtiyatları, müasir infrastruktur, boru
kəmərləri və önəmli məkanda yerləşən Azərbaycan əlbəttə ki, regional enerji təhlükəsizliyi və Avropanın enerji
təhlükəsizliyində mühüm rolunu davam etdirir. Avropa Azərbaycanın böyük tərəfdaşıdır. Əminəm ki, bu səfər
və gələcəkdə atılacaq addımlar həmin münasibətləri möhkəmləndirəcəkdir.
Mən dəvətə, o cümlədən məhsuldar və səmimi söhbətə görə cənab Sədrə bir daha minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm və bu söhbət gələcəyimiz üçün çox vacibdir.
Sağ olun!
XXX
Sonra jurnalistlərin suallarına cavab verildi.
SUAL (Şahin Cəfərov, AzərTAc): Sualım Prezident Əliyev və cənab Barrozuyadır. Həm Azərbaycan,
həm də Ermənistan “Şərq tərəfdaşlığı”nın üzvləridir. Halbuki Ermənistan Azərbaycan ərazilərini hələ də işğal
altında saxlayır. Vəziyyətlə bağlı rəyinizi bilmək istərdik.
İLHAM ƏLİYEV: Belə suala mən Azərbaycanda tez-tez cavab verirəm, ona görə də, özüm birinci
başlayım. Biz bu məsələni cənab Sədrlə müzakirə etdik. Əlbəttə ki, uzun illər ərzində Ermənistan tərəfindən
torpaqlarımızın davamlı işğalı nəinki Azərbaycan, o cümlədən regional təhlükəsizlik və sabitlik üçün ən böyük
təhdiddir. Bu, regionumuzda təxminən iki onillikdir ki, müşahidə etdiyimiz ən böyük ədalətsizlikdir.
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış əraziləri qonşu ölkənin işğalı altındadır. Bu işğal nəticəsində bir
milyon azərbaycanlı ölkə daxilində qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Azərbaycanlılara qarşı
aparılmış etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədlərinin ətrafında yerləşən yeddi
rayon hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Biz münaqişəni beynəlxalq hüquq normaları, o
cümlədən ATƏT-in qərarları və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan silahlı
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qüvvələrinin ərazimizdən qeyd-şərtsiz çıxmasını tələb edən qətnamələri əsasında həll etməyə çalışırıq. Bəzən
Ermənistanın mövqeyi Dağlıq Qarabağda yaşayanların öz müqqəddəratını təyin etmək hüququna əsaslanır. Bu
hüquq o demək deyil ki, öz müqqəddəratını təyin etmək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına gətirib
çıxarmalıdır. Ermənilər bir millət kimi öz müqqəddəratını artıq təyin ediblər. Onlar suveren Ermənistan
dövlətinə malikdirlər. Əgər bu məntiqlə yanaşsaq, dünyada əhalisi erməni olan 20 dövlət yarana bilər. İkincisi,
ermənilərin və azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağda öz müqqəddəratını təyin etməsi suveren Azərbaycan
dövlətinin hüdudları çərçivəsində baş verə bilər və verməlidir. Beynəlxalq hüququn normaları bunu tələb edir.
Azərbaycan bu mövqedə qətiyyətlə dayanır və əminəm ki, münaqişə yalnız bu əsaslarla həll oluna bilər.
JOZE MANUEL BARROZU: Bəli, əlbəttə ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi, həm Azərbaycan, həm də
Ermənistan “Şərq tərəfdaşlığı” çərçivəsində tərəfdaşlarımızdır. İcazə verin bir daha vurğulayım ki, biz Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli məqsədi ilə Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqların davam etdirilməsinə
yönəlmiş bütün səyləri yüksək qiymətləndiririk. Ümid edirik ki, bu sahədə müəyyən irəliləyiş olacaq. Biz bu
yaxınlarda həmin müzakirələrin keçirilməsinə çağırırıq. Bilirəm ki, Prezident Əliyev Praqada Ermənistan
prezidenti ilə görüşəcək. Biz bu problemin həllinə yönəlmiş səyləri dəstəkləyirik, çünki bu, elə problemdir ki,
konstruktiv və yaxşı münasibətlər qurmaq istədiyimiz hər iki ölkəyə təsir göstərir. Biz regionda gərginliyin
azaldılması üçün atılan hər bir addımı dəstəkləyəcəyik. İnanırıq ki, regionda daha yaxşı mühit yaratmaq üçün,
müəyyən irəliləyişə nail olmaqdan ötrü bir sıra konkret aspektlər vacibdir.
SUAL (“Sabah Daily” qəzeti): Sualım Sədr Barrozuya və Prezident Əliyevədir. Ermənistan ilə
Türkiyə arasında son yaxınlaşmanı müzakirə etdinizmi? Məsələ ilə bağlı mövqeyinizi bilmək istərdik.
JOZE MANUEL BARROZU: Bu dəfə, mən başlayım. Bəli, məsələni müzakirə etdik. Bizim çox
yaxşı və səmimi söhbətimiz oldu. Dostlar arasında hər bir şey müzakirə olunur. Biz bu məsələni çox açıq
şəkildə müzakirə etdik. Əvvəlcə icazə verin bildirim ki, mən məsələnin Azərbaycan üçün həssaslığını tam
anlayıram. Biz bunu anlayırıq. Prezident Əliyev məsələnin Azərbaycan xalqı üçün nə olduğunu çox aydın
şəkildə bildirdi. Eyni zamanda, siz anlayırsınız ki, Avropa İttifaqı kimi biz regionda istənilən vaxt gərginliyin
azaldılmasından çox məmnunuq. Türkiyə ilə Ermənistan arasında gərginliyin azaldılması faktına gəldikdə isə
hesab edirəm ki, biz bunu alqışlayırıq. Buna görə də biz məsələni alqışlayırıq, çünki Türkiyə ilə Ermənistan
arasında ənənəvi olaraq çox mühüm problemlər var. Hesab edirik ki, bu, bütöv region üçün faydalı ola bilər.
Beləliklə, biz bu müsbət hadisəni alqışlayırıq. Lakin bu, o demək deyil ki, biz Dağlıq Qarabağ məsələsinin
həllini istəmirik və mən çox aydın şəkildə qeyd edirəm ki, biz ümid edirik və çox istəyirik ki, Azərbaycan və
Ermənistan problemin həllinə nail olsunlar. Biz bunu əvvəlcə də rəsmən qeyd etmişik. Bu gün mən Prezident
Əliyevə bunu bildirdim və məsələnin Azərbaycan xalqı üçün nə qədər həssas olduğunu onun tərəfindən çox açıq
və aydın şəkildə izah edildiyinə görə, ona minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
İLHAM ƏLİYEV: Biz Sədr Barrozu ilə çox geniş şəkildə bir çox məsələləri, o cümlədən regional
inkişaf və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik. Əlbəttə ki, biz regional əməkdaşlıqdan danışarkən, sizin də
sualınızda qeyd etdiyiniz regiondakı son hadisələrdən yan keçə bilməzdik. Biz bu məsələ ilə bağlı mövqeyimizi
dəfələrlə bildirmişik. Bu mövqe ondan ibarətdir ki, biz heç vaxt nə digər bir ölkənin daxili işlərinə qarışırıq, nə
də ki, iki suveren ölkə arasındakı münasibətlərə. Bu, Türkiyə və Ermənistan tərəfindən qəbul edilə bilən bir
qərardır. Öz aralarında münasibətləri necə davam etdirmək onların öz seçimidir. Bu məsələnin tarixi kökləri ilə
bağlı bəzi şərhlərə gəldikdə isə, xatırlatmaq istəyirəm ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhəd 1993-cü ildə
Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı nəticəsində bağlanmışdır və bu gün bu işğal davam edir.
Bu gün Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərini hələ də işğal altında
saxlamaqda davam edir. Bir daha demək istəyirəm ki, biz belə bir mövqedə deyilik ki, bu iki ölkə arasında
münasibətlərin irəliyə getməsinə imkan verək və ya onun qarşısını alaq. Yalnız bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki,
bizim də öz siyasətimizi regionda mövcud olan yeni reallığa uyğunlaşdırmaq, regionda yarana biləcək yeni
vəziyyətə uyğun addımlar atmaq hüququmuz var. Bu gün biz bu məsələ ilə bağlı müxtəlif mənbələrdən bir çox
ziddiyyətli şərhləri eşidirik. Bəziləri deyir ki, ilkin şərtlərlə “yol xəritəsi” tərtib edilmişdir. Digər mənbələrdən
eşidirik ki, ilkin şərtlər haqqında “yol xəritəsi”ndə heç nə deyilməyib. Bu, bir növ söz oyunudur. Hesab edirəm
ki, dünya, region və Azərbaycan xalqı nəyin baş verdiyini bilməlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması Türkiyə ilə Ermənistan arasında yaxınlaşma kontekstindən çıxarılıb, ya yox? Bu, çox sadə cavab
tələb edən sadə bir sualdır.
SUAL (Xədicə İsmaylova, “Azadlıq” radiostansiyası): Azərbaycanda demokratik sahədə
inkişafla bağlı göstəricilərə gəldikdə nə deyə bilərsiniz? Bu baxımdan, əməkdaşlıq sazişi əsasında yeni
mərhələ haqqında danışmaq olarmı?
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JOZE MANUEL BARROZU: Bu yaxınlarda biz öz hesabatımızı dərc etdik. Mənim Prezident
Əliyevlə çox mehriban və açıq söhbətim oldu. Biz Azərbaycanda qanunun aliliyi ilə bağlı göstərilən səyləri çox
yüksək dəyərləndiririk. Bir neçə dəfə burada qeyd edilmişdir ki, ölkədəki meyarlar Avropa İttifaqının
meyarlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Biz bu sahədə irəliləyişi görmək arzusundayıq. Cənab Əliyevin dediyi kimi,
iqtisadi islahatlar, həmçinin siyasi islahatlarla müşayiət olunmalıdır. Hesab edirəm ki, demokratiya ən münasib
siyasi sistemdir və Azərbaycan öz demokratik sistemi və təsisatları, qanunun aliliyi baxımından bir çox işlər
görmüşdür.
İLHAM ƏLİYEV: Əlavə etmək istəyirəm ki, çiçəklənən davamlı cəmiyyəti qanunun aliliyi və
cəmiyyətin güclü şəkildə demokratikləşməsi olmadan qurmaq mümkün deyil. İqtisadi və siyasi islahatlarımız
paralel şəkildə aparılır. Onlar bir-birini tamamlayır. Mən qətiyyətlə inanıram ki, ciddi iqtisadi və sosial
problemlər, o cümlədən yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmaq çox çətin olacaq. Ona görə də
səylərimiz uğurla azaltdığımız yoxsulluğun aradan qaldırılmasına yönəlib. Son beş il ərzində yoxsulluq
səviyyəsi xeyli azalmışdır. Ölkəmizin demokratikləşməsi də uğurla getmişdir. Avropa İttifaqı və Avropa Şurası
ilə münasibətlərimiz gündəlikdə bu məqsədi güdür. Əgər bu, Azərbaycanın məqsədi olmasaydı, biz bunu
etməzdik. Xüsusən nəzərə alsaq ki, Azərbaycan güclü iqtisadi potensiala malik olan və özünü təmin edən
ölkədir. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşamaq və uğurla inkişaf etmək qabiliyyətini artıq nümayiş
etdirmişdir. Biz öz siyasi sistemini, sosial problemlərin həllini və iqtisadi azadlıqları Avropa İttifaqının
meyarlarına uyğunlaşdıran müasir ölkəni, müasir Azərbaycanı qurmaq istəyirik və hesab edirəm ki, Avropa
İttifaqı, xüsusən də Qonşuluq Proqramı və “Şərq tərəfdaşlığı” bu müsbət meyli gücləndirəcəkdir. Sağ olun.
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BRÜSSELDƏ “AZƏRBAYCAN: AVROPA İTTİFAQI ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTİ ARTAN TƏRƏFDAŞ”
MÖVZUSUNDA GÖRÜŞDƏ
ÇIXIŞ
Brüssel şəhəri,
28 aprel 2009-cu il
-Çox sağ olun. Mən ilk öncə sizinlə bu gün bir daha görüşmək məqsədi ilə aldığım dəvətə görə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Əvvəlcə qeyd edildiyi kimi, beş il bundan öncə biz bir-birimizlə görüşmək imkanını əldə etdik. Mən
həmin vaxt əsasən planlarımız, Azərbaycanın gələcəyi və inkişafı ilə bağlı fikirlərimiz haqqında danışmışdım.
Həmin görüş 2003-cü ildə prezident seçkilərindən bir il sonra baş tutmuşdu. O vaxt, bizim bir çox planlarımız
və gözlədiyimiz nəticələr var idi. Bu gün isə mən sizi bir daha görməyimə və bu vaxt çərçivəsində
Azərbaycanda əldə etdiyimiz nailiyyətlər haqqında məlumatları sizinlə bölüşməyimə şadam.
Şərhlərimdə qısa olmağa çalışacağam, çünki inkişafın bütün sahələrinə toxunsaq, bir neçə saat tələb
olunacaqdır. Ümumiyyətlə, son beş il ərzində Azərbaycanın inkişafı çox uğurlu olmuşdur. Biz ölkəmizdə
genişmiqyaslı islahatlar həyata keçirmişik. Biz artıq elə bir iqtisadiyyat yaratmışıq ki, o, enerji amilindən ciddi
şəkildə asılı deyil. İqtisadi islahatlar siyasəti və enerji strategiyamız nəticəsində, biz dünyada görünməmiş
iqtisadi artıma nail olmuşuq. Ötən beş il ərzində ölkədə ümumi daxili məhsul (ÜDM) 2,6 dəfə, sənaye istehsalı
isə 2,5 dəfə artmışdır. Yoxsulluq səviyyəsində yaşayan insanların sayı 49 faizdən 13 faizə qədər azalmışdır. Beş
il ərzində büdcə xərcləri on dəfədən çox artmışdır. Biz sosial infrastruktura, təhsil, səhiyyə və informasiya
texnologiyalarının inkişafına böyük sərmayələr yatırmışıq. Özəl sahibkarlığın dəstəklənməsi məqsədi ilə bir çox
işlər görülmüşdür. Bu gün iqtisadiyyatımızın 85 faizi özəl sektorun payına düşür. Onu da qeyd edim ki, 1991-ci
ildə müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanda özəl sektor sıfır dərəcəsində idi. Ölkənin sürətli iqtisadi inkişafı
siyasi islahatlar da aparmağa imkan yaratdı. Tam əminəm ki, güclü siyasi dəyişikliklər olmadan, iqtisadi
nailiyyətlər əldə etmək mümkün deyil. Biz ölkədə möhkəm siyasi sistem yaratmışıq, qanunun aliliyini və
cəmiyyətimizin daha da demokratikləşməsini təmin edirik. Bütün bunlar, o cümlədən iqtisadi islahatlar daim
diqqət mərkəzimizdədir. Başqa sözlə desək, Azərbaycanda iqtisadi və siyasi islahatlar son beş il ərzində paralel
şəkildə aparılmışdır. Bunlar bir-birini tamamlamışdır. Bunun nəticəsində biz hazırda davamlı iqtisadi inkişafa
nail olmuşuq.
Azərbaycanda siyasi vəziyyət çox sabitdir. Həyata keçirdiyimiz tədbirlər xalqımızın tam dəstəyini
qazanmışdır. Bu dəstək siyasi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi üçün möhkəm zəmin yaradır. Xarici
siyasətə gəldikdə isə bu sahədə əldə etdiyimiz uğurlar ölkəmizə dünyada yeni dostlar qazandırmışdır. Xarici
siyasətimiz aydın, proqnozlaşdırılan siyasətdir. Azərbaycan etibarlı tərəfdaş olduğunu sübuta yetirib. Bütün
dünyada, o cümlədən Avropada biz müxtəlif ölkələrlə çox möhkəm əlaqələr qurmuşuq. Hazırda Avropa
İttifaqının üzvü olan ölkələr Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarıdır. İxracımızın böyük hissəsi Avropa İttifaqı
ölkələri ilə bağlıdır.
Biz Azərbaycanda infrastruktur və xidmət sahəsinə böyük sərmayələr yatırmışıq. Özəl sahibkarlığa
dəstək veririk. Bu il özəl sektorun dəstəklənməsinə 150 milyon dollar məbləğində uzunmüddətli güzəştli
kreditlər ayrılacaqdır. Bəzən inkişafımız və əldə etdiyimiz nailiyyətlər neft və qaz amili ilə izah edilir. Bu,
qismən həqiqətdir. Lakin biz, eyni zamanda, insan kapitalına böyük həcmdə sərmayə qoyuruq. Əgər belə demək
olarsa, neft və qaz amili bizim üçün hədiyyə deyil. Biz bu sahədə çox cəsarətli enerji siyasətini həyata
keçirməklə böyük uğurlara nail olmuşuq. Neft və qaz yataqlarının işlənilməsinə böyük sərmayələr yatırmışıq,
xarici investorları cəlb etmişik, münbit biznes mühiti yaratmışıq.
Biz bəzən xülya kimi görünən layihələri reallığa çevirmişik. Çox ağır geosiyasi şəraitdə 90-cı illərin
ortalarında biz bu gün Azərbaycanın rifahına xidmət edən nəhəng transmilli enerji layihələrini həyata keçirdik.
Enerji sahəsində şaxələndirmə siyasəti Avropanın enerji təhlükəsizliyi işinə töhfə verir. Buna görə də, bəzən
neft və qaz amili iqtisadi uğurlarımızın yeganə mexanizmi kimi təqdim edilir. Duzdür, bu amil əlavə
nailiyyətlərin əldə edilməsi üçün imkan yaradır. Lakin bu uğurlar bizim tərəfimizdən yaradılmışdır. Bu, bizim
uğurumuzdur.
Mən iqtisadi və maliyyə böhranı ili kimi xarakterizə edilən il üçün iqtisadi göstəricilərimiz barədə də
sizə məlumat vermək istərdim. Bu ildə neft qiymətləri üç-dörd dəfə aşağı düşmüşdür. Buna baxmayaraq,
iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Cari ilin birinci rübündə Azərbaycanda iqtisadiyyatın artımı 4,1 faiz səviyyəsində
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olmuşdur. Milli valyutamız sabitdir. Ölkənin ümumi inkişafı çox müsbətdir. Bu ilin ilk üç ayı ərzində
iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektoru təqribən 14 faiz artmışdır. Bu, aydın şəkildə onu göstərir ki, iqtisadi
inkişafımızın əsas səbəbi apardığımız iqtisadi islahatlar, eləcə də iqtisadi təşəbbüslər, bütün səylərimizin
səfərbər edilməsi, əsas diqqətin sosial məsələlərə yetirilməsi və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişaf
etdirilməsidir. 2008-ci ildə Azərbaycanın Dünya Bankı tərəfindən “Doing Business” hesabatında bir nömrəli
islahatçı ölkə kimi elan edilməsi bütün bunların göstəricisidir. Bu o deməkdir ki, biz bütün ölkələr arasında
islahatlara görə birinci yerdəyik. Bu qiymət ciddi iqtisadi islahatlar nəticəsində qazanılmışdır.
Biz enerji sektorunun maliyyə sistemində yüksək dərəcəli şəffaflığa nail olmuşuq. Azərbaycanın Dövlət Neft
Fondu tam şəffaf strukturdur. Bu qurum toplanmış kapital barədə ictimaiyyət qarşısında dövri hesabatlarla çıxış
edir. Onun fəaliyyəti beynəlxalq səviyyədə auditdən keçir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 2007-ci ildə
Azərbaycanın Dövlət Neft Fondunu şəffaflıq mükafatı ilə təltif etmişdir.
Bir sözlə, bütün bunlar ölkəmizin iqtisadi inkişafını xarakterizə edən məqamlardır. Enerji sahəsinin
inkişafı və bu sahədə siyasətə gəldikdə, son bir neçə il ərzində biz əsas boru kəmərlərinin tikintisini başa çatdıra
bildik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərlərini çəkdik. Ondan əvvəlki dövrdə
tikdiyimiz boru kəmərlərini əlavə etsək, qeyd edə bilərik ki, bu şəbəkə Azərbaycana öz enerjidaşıma
marşrutlarını tam şəkildə şaxələndirməyə imkan yaradır.
Hazırda neft hasilatı artır. Ümid edirik ki, bu il Azərbaycanda hasil edilən neftin həcmi 45-50 milyon
ton olacaqdır. Qaz yataqlarında xeyli inkişafa nail olmuşuq və bu gün Azərbaycan qazı müxtəlif istiqamətlərdə
nəql olunur. Deyə bilərik ki, enerji siyasətində əsas məqsədlərə nail olmuşuq. Buna görə biz özümüzü kifayət
dərəcədə rahat hiss edirik. Növbəti addımlarımız bu siyasətin davam etdirilməsinə yönəlməlidir. Qarşıdakı
mərhələdə yeni bazarlar haqqında düşünməliyik və Azərbaycandan karbohidrogen ehtiyatlarının davamlı şəkildə
nəqli üçün tərəfdaşlar, şirkətlər və ölkələrlə birgə işləməliyik.
Hesab edirəm ki, ötən illər ərzində gördüyümüz işlər bu gün xüsusən Avropada müzakirə olunan
layihələrə yaxşı təkan verir. Bu layihələr Avropaya təchizat marşrutlarının şaxələndirilməsinə imkan
yaradacaqdır. Bütün bunlar üçün iştirakçılar - hasilatçılar, tranzit ölkələri, istehlakçılar arasında olan
münasibətlər uğurla nəticələnməlidir. Hər üç tərəfin maraqları təmin edilməlidir. İstehlakçılar üçün
şaxələndirmə yeni mənbə deməkdir. Bu, hasilatçı bir ölkə kimi bizim üçün yeni bazarlar deməkdir. Ətrafımızda
bir çox bazarlar mövcuddur. Bizim karbohidrogen ehtiyatlarımıza ehtiyac daha da artır. Təbii ki, irəli sürülmüş
hər bir təklifi biz kommersiya əsasları ilə nəzərdən keçiririk. Əlbəttə ki, qəbul etdiyimiz qərarlar müxtəlif
amillərə əsalanır. Bizim üçün isə şaxələndirmə enerji daşıyıcılarının nəqletmə yollarının şaxələndirilməsi
deməkdir.
Bu günə qədər Azərbaycanın enerji siyasəti çox uğurlu olmuşdur. 90-cı illərin ortalarından bu günə
qədər mümkün ola biləcək hər bir münasib vəziyyətin yaradılması üçün Azərbaycanda çox işlər görmüşük.
Bizim Avropa İttifaqı ilə güclü əməkdaşlığımız var. 2006-cı ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji
sahəsində Strateji Tərəftaşlıq Memorandumunu imzalamışıq. Avropa İttifaqı bu baxımdan bizim strateji
tərəfdaşımızdır. Buna görə də indi biz təchizatın şaxələndirilməsinə müəyyən maneə yaradan məsələləri həll
etməliyik. Biz onları çox açıq və səmimi şəraitdə nəzərdən keçirməli və irəliyə doğru addımların atılması
üzərində düşünməliyik. Bizim bu sahədə təcrübəmiz var, biz boru kəmərlərini çox mürəkkəb vəziyyətdə
tikmişik. Dünyada ilk dəfə idi ki, Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarını dünya bazarlarına çıxardıq.
Texniki imkanlarımız var, bu cür boru kəmərlərini çəkmək asan məsələ deyil. Çox mürəkkəb coğrafi relyef
mövcuddur və dənizdəki yataqlarda nefti hasil etmək çətin işdir. Ona görə də biz, sadəcə, səylərimizi
əlaqələndirməliyik və bütün iştirakçılar arasında enerji inkişafı sahəsində güclü tərəfdaşlıq ruhunu yaratmalıyıq.
Azərbaycan əməkdaşlığa dair bütün proqram və layihələri həyata keçirir. Bu işlər həm neft, həm qaz,
həm də dəmir yolu sahəsində aparılır. Bütün bunlar Avropa ilə Asiya arasında daha geniş əməkdaşlıq və iqtisadi
əlaqələrə zəmin yaradacaqdır. Əlbəttə ki, bu sahədə Azərbaycanın coğrafi mövqeyi mühüm rol oynayır. Lakin
infrastrukturu olmayan coğrafi mövqe böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Biz çox güclü daşıma infrastrukturunu,
avtomobil və dəmir yollarını, hava xətlərini yaratmışıq, Xəzər dənizi donanmasını gücləndirmişik. Bütün bu
intrastrukturla Xəzərin şərq sahilindən Azərbaycan ərazisi vasitəsilə göndərilən malların, xüsusən də
karbohidrogenlərin həcmini dəfələrlə artırmaq mümkündür. Bütün bunlar tərəfdaşlıq və dostluq, eləcə də sülh
və təhlükəsizlik şəraitində həyata keçirilməlidir.
Bəli, ölkəmizdə sabit vəziyyət mövcuddur. Lakin hamı bilir ki, regionumuzdakı potensial təhlükələr
hələ ki, aradan qaldırılmayıbdır. Dondurulmuş münaqişələr adlandırılan münaqişələr, əslində dondurulmuş
vəziyyətdə deyil. Son hadisələr bunu bir daha göstərdi. Buna görə də, ciddi şəkildə başa düşülməlidir ki, Cənubi
Qafqazdakı münaqişələr həll olunmalıdır, xüsusən də Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyulmalıdır.
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Təxminən 20 ildir ki, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan əraziləri Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadır. Bir milyon azərbaycanlı öz doğma yurd-yuvalarından qovulublar, etnik təmizləmə
siyasəti nəticəsində onlar öz evlərini, mülkiyyətlərini və ümimiyyətlə, hər şeylərini itiriblər. Ərazimizin 20 faizi
işğal altındadır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının və Baş Məclisinin işğalçı qüvvələrin
Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxmasını tələb edən qətnamələri, ATƏT-in qərarları, sadəcə, kağız
üzərində qalıb. Budur böyük problem. Dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları qərarlar qəbul edib, lakin həmin
qərarlar icra olunmur və həmin qərarları pozan ölkələr cəzalandırılmır. Bu, nəinki bizim üçün, bütövlükdə
beynəlxalq münasibətlər sistemi üçün təhlükədir. Bu, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında böyük çağırışdır.
Azərbaycanın mövqeyi tam aydındır. Ərazi bütövlüyümüz bərpa olunmalı, işğalçı qüvvələr çıxmalı və Dağlıq
Qarabağın bugünkü sakinləri, bu ərazidə yaşamış və doğma yurd-yuvalarına tam qayıtmaq hüququna malik olan
qaçqın və məcburi köçkünlər orada təhlükəsizlik zəmanəti və qanunun aliliyi əsasında sülh şəraitində
yaşamalıdırlar. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regional sabitliyə əsas təhlükədir. Hesab
edirəm ki, münaqişəni yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll etmək məqsədi ilə beynəlxalq
ictimaiyyət bu məsələyə daha böyük diqqət yetirməlidir.
Öncə qeyd etdiyim kimi, ölkəmiz haqqında uzun danışmaq olar. Zənnimcə, yaxşı olardı ki, sizi
maraqlandıran suallara keçək.
Çox sağ olun.
XXX
APARICI: Çox sağ olun. Zənnimcə, iqtisadi inkişafla bağlı suallarımıza başlaya bilərik. Yaxşı olardı
ki, deyəsiniz, ölkənizin iqtisadi inkişafı iqtisadi və maliyyə böhranı zamanı davam edirmi? Fikrimcə, hazırkı
şəraitdə gördüyünüz tədbirlər ölkənizin uzunmüddətli iqtisadi inkişafının gücləndirilməsinə yönəlmişdir. Bilirik
ki, ölkənizin iqtisadi inkişaf templəri çox yüksəkdir. Bir sözlə, bu gün hamımız bura toplaşmışıq ki, uğurlu işlər
haqqında, o cümlədən çətin məsələlər haqqında cənab Prezidentlə fikir mübadiləsi aparaq.
SUAL: İcazə verin özümü təqdim edim. Mənim adım Yevgeni Kirilovdur. Mən Avropa
Parlamentinin Bolqarıstandan olan üzvüyəm. Azərbaycanın bu gün iqtisadi inkişaf sahəsində əldə etdiyi
naliyyətlərdən məmnunluq hissi duyuruq. Cənab Prezident, maraqlı təqdimatınıza görə olduqca
minnətdarıq. Biz verdiyiniz məlumatları qeyd etdik. Bildirmək istəyirəm ki, mən Azərbaycanda keçirilən
prezident seçkilərində müşahidəçi olmuşam. Biz bir orta məktəbdə olanda orada müəllimlərin ölkənin
gələcəyi və əmək haqlarının bir neçə dəfə artırılması haqqında söhbətlərini eşitdik. Zənnimcə, bu sahədə
Azərbaycanın əldə etdiyi naliyyətlər sözün əsil mənasında təqdirəlayiqdir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq 20 ildir ki, mövcuddur. Bu problem uzun müddətdir ki,
davam edir. Bir çox səylər də göstərilib. Lakin öz dostlarımız arasında bu məsələni müzakirə edərkən
qeyd edirik ki, Avropa təsisatları problemin həlli üçün kifayət dərəcədə fəal rol oynamır. Bu baxımdan
təbii ki, irəliyə doğru addımlar atılmalı, xüsusi qərarlar qəbul edilməlidir. Fikrimcə, zəruri hesab edilən
etimadın qurulması tədbirləri məqsədi ilə heç olmasa Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən və erməni
silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan rayonlarla bağlı hər hansı addım atılmalıdır. Hesab edirəm ki,
Avropa İttifaqı burada daha fəal rol oynamalıdır. Lakin fikrimcə, Rusiya da fəal olmalıdır. Bilirəm ki,
Siz Rusiyaya səfər etmisiniz. İndi isə Brüsseldə səfərdəsiniz. Fikrinizcə, qeyd olunan hər iki tərəf daha
fəal olarsa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hansı irəliləyişi əldə etmək olar?
APARICI: Cənab Prezident, yaxşı olardı ki, əlavə digər iki sual da verilsin, sonra hamısına birlikdə
cavab verəsiniz.
SUAL: Sağ olun, mən TÜSİAB-ı - Türkiyə Sənayeçilər Birliyini təmsil edirəm. Xəzərdə hasil
olunan qazın Avropaya nəqli üçün Avropa İttifaqının dəstəyi ilə yaradılacaq Xəzər konsorsiumu və
region üçün qaz təchizatı ilə bağlı rəyinizi bilmək istərdim.
SUAL: Çox sağ olun, mən Aida Əliyevayam. Mən Avropadakı Azərbaycanlı Tələbələr
Forumunun nümayəndəsiyəm. Brüssel Universitetində təhsil alıram.
Hörmətli cənab Prezident, Siz çıxışınızda ölkəmizin iqtisadi göstəriciləri və digər sahələrdəki inkişafı
barədə məlumat verdiniz. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Hazırda bir çox azərbaycanlı tələbə Avropada
təhsil alır və təhsillərini başa vurduqdan sonra iş yeri axtarırlar. Avropanın akademik dairələri Azərbaycan
tələbələrindən çox razıdırlar. Bilmək istərdim ki, Avropada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin Azərbaycana
qayıtdıqdan sonra işlə təmin olunma perspektivləri necədir?
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İLHAM ƏLİYEV: İlk olaraq burada Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı sual verildi. Hazırda
danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılır. Minsk qrupunun həmsədrləri 3 ölkədən – Amerika
Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiyadan ibarətdir. Bu ölkələr dünyanın aparıcı ölkələridir. Avropa İttifaqının
üzvü kimi Fransa həmsədr ölkədir, bundan başqa Birləşmiş Ştatlar və Rusiya da var. Münaqişə artıq 20 ildir ki,
davam edir. Sualınızda düzgün qeyd etdiniz ki, hazırda nəinki Dağlıq Qarabağ, o cümlədən keçmiş Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati sərhədlərindən kənarda yerləşən 7 rayon da işğal altındadır. Məhz həmin 7
rayondan qovulan azərbaycanlılar məcburi köçkünlərin əksər hissəsini, yəni 700 mindən çoxunu təşkil edir. Bu
gün həmin rayonlarda hər şey dağıdılıb, heç bir yaşayış yoxdur. Ermənilər hər şeyi yerlə-yeksan edib,
məktəbləri, xəstəxanaları, binaları və məscidləri, hətta qəbiristanlıqları dağıdıblar. Onlar Azərbaycanla
danışıqlarda bir növ mübadilə vasitəsi kimi həmin torpaqları əllərində saxlayırlar ki, günlərin bir günü
Azərbaycan həmin rayonların qaytarılması müqabilində Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə razılıq versin. Bu, heç
vaxt baş verməyəcək. Onlar bunu da yaxşı bilirlər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi ərazisidir. Əgər tarixə
nəzər salsaq görərik ki, ermənilər nə vaxt və kim tərəfindən həmin bölgəyə köçürülüblər. Bu hadisələr təxminən
200 il bundan əvvəl baş verib. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Azərbaycan BMT-yə daxil
olanda o, Dağlıq Qarabağla birlikdə qəbul edilib. Buna görə də Azərbaycanın ərazisinin bölünməsi və Dağlıq
Qarabağın müstəqil olmasına razılığın verilməsi imkanından söhbət belə gedə bilməz.
Münaqişənin həlli ilə nəticələnə biləcək yeganə yol var. Əvvəlcə, Ermənistan silahlı qüvvələrini
Dağlıq Qarabağ ətrafında olan rayonlardan çıxarmalıdır. Biz, eyni zamanda, razılaşırıq ki, hamı üçün
təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə sülhməramlı əməliyyatlar aparıla bilər. Ermənistanla Dağlıq Qarabağ
arasında torpaq əlaqəsinin olmasında da problem görmürük. Bu ona görə edilə bilər ki, bölgədə yaşayan insanlar
özlərini daha təhlükəsiz hiss etsinlər. Biz, eyni zamanda, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək
muxtariyyət statusu verilməsinə də razıyıq. Avropada da bu təcrübədən istifadə edirlər. Biz dünyada
muxtariyyətin ən yaxşı nümunəsini tətbiq edə bilərik.
Bundan əlavə, qeyd etmək istəyirəm ki, onların dedikləri məntiqsizdir. Onlar Dağlıq Qarabağın
müstəqilliyini istəyirlər və bildirirlər ki, Dağlıq Qarabağda ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmək hüququ
var. Lakin onlar artıq öz müqəddəratını təyin ediblər və Ermənistan dövlətinə malikdirlər. Sabah onlar ABŞ,
Fransa, Rusiya və yaşadıqları digər ölkələrdə öz müqəddəratını təyin etmək tələbi ilə çıxış edə bilərlər. Belə
olarsa, neçə erməni dövləti yarana bilər? Bu, düzgün yanaşma deyil. Biz ümid edirik ki, hər iki tərəf Minsk
qrupunun yaxından iştirakı ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına, Dağlıq Qarabağ ermənilərinə
Azərbaycanın ərazisi çərçivəsində özünüidarəetmə imkanlarının yaradılmasına yardım edəcəkdir.
Növbəti suala gəldikdə, siz Xəzərin şərq sahilində hasil olunan qazın Azərbaycan ərazisi ilə nəql
edilməsi məqsədi ilə Xəzər konsorsiumunun yaradılması imkanı haqqında danışdınız. Biz bu haqda eşitmişik.
Biz həmin qurumun təfərrüatlarını, onun hansı praktiki addımlar atacağını və nə vaxt atacağını bilmirik. Lakin
əvvəlcədən dəfələrlə bildirmişik ki, hər bir ölkə malların öz ərazisindən daşınmasına üstünlük verir. Bu istər
neft, istər qaz, istərsə də digər mallar ola bilər.
Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqeyə malikdir və əvvəl qeyd etdiyim kimi, bu mövqe mövcud olan
infrastruktura əsaslanır. Əgər şərq sahilindəki qonşularımızın bu sahədə arzusu olarsa və bizim ərazimiz
vasitəsilə öz mallarını daşımaq istəyərlərsə, biz buna şərait yaradacağıq. Bu baxımdan biz istehlakçıların da
səylərini dəstəkləyirik ki, onların karbohidrogen ehtiyatlarına çıxışı daha da asanlaşsın.
Azərbaycan tələbələrinə gəldikdə isə, deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda biz gənc azərbaycanlıların
xaricdə təhsil alması məqsədi ilə Dövlət Proqramının icrasına başlamışıq. Bu məqsədlər üçün vəsaitlər Dövlət
Neft Fondundan ayrılır. Çox qısa müddətdə biz min tələbəyə yardım etməyi planlaşdırırıq. Planlaşdırırıq ki,
onlar xaricdə yaxşı təhsil alsınlar.
O ki qaldı, onların qayıdıb işləməsinə, bilirsiniz, bu gün qloballaşan dünyada Avropadan və ABŞ-dan
olan bir çox insanlar Azərbaycanda işləyirlər. Azərbaycanlılar da Avropada çalışırlar. Mən bunu normal hesab
edirəm. Hər kəsin təhsil almaq hüququ var. Azərbaycan dövləti bu imkanı yaradır və bunu maliyyələşdirir.
Əlbəttə ki, ölkəmizdəki inkişaf səviyyəsi dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin səviyyəsi ilə müqayisə edilə
bilməz. Lakin vaxt yetişəcək ki, Azərbaycan da dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevriləcəkdir. İşlə
təmin olunmaya gəldikdə deyə bilərəm ki, böyük sosial bəla olan işsizlik son 5 il ərzində demək olar ki, aradan
qaldırılmışdır, 760 min iş yeri açmışıq.
Bir əlavə məsələni də qeyd edim: Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox xarici və yerli şirkətlərin
rəhbərləri xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Bu, onu göstərir ki, bizim lazımi bilik və bacarıqlara malik şəxslərə
ehtiyacımız var. Ümid edirəm ki, sizin təhsiliniz vətəndə müvafiq iş tapmağa yardım edəcəkdir. Mən bilirəm ki,
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bu, bütün azərbaycanlıların ürəyindəndir, onların hamısı öz ölkəsində yaşamaq istəyir və ölkəmiz də onların
qayıtmasını arzulayır.
APARICI: Cənab Prezident, icazə verin, öncə Sizə ünvanladığım sualı bir daha təkrarlayım.
İqtisadi və maliyyə böhranı Sizin ölkənizə nə kimi təsir göstərir?
İLHAM ƏLİYEV: Təbii ki, biz dünya iqtisadiyyatının bir hissəsiyik. Böhranın mənfi təsirini hiss
edirik. Bu, xüsusən də müvafiq bazarların olmamasından və istehsal etdiyi məhsulları kifayət qədər ixrac edə
bilməməsindən əziyyət çəkən müsəssisələrə aiddir.
Lakin bizim müşahidələrimizə və beynəlxalq maliyyə təsisatlarının verdiyi qiymətlərə əsasən, böhran
Azərbaycana daha az təsir göstərir. Artıq qeyd etdiyim kimi, iqtisadiyyatımız yenə də inkişaf edir, milli valyuta
sabitdir. Bəzən görürük ki, bizim regionda, keçmiş sovet məkanında və hətta Şərqi Avropa ölkələrində milli
valyutanın dəyəri 10, 20, 50 faiz aşağı düşür. Bizim güclü maliyyə imkanlarımız var. Bu ilin əvvəlinə olan
məlumata görə, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 18 milyard dollara bərabərdir, büdcə kəsiri yoxdur. Təbii ki,
biz dövlətin maliyyələşdirdiyi layihələrə düzəliş edə bilərik. Çünki neftin qiymətinin aşağı düşməsi bizə təsir
edib, lakin adi vətəndaşlara gəldikdə, onlar əziyyət çəkmirlər. Çünki istehlak mallarının qiymətləri aşağı düşüb.
Ərzağın qiymətləri 20-30 faiz aşağı düşüb, bunu digər mallara da aid etmək olar. Zənnimcə, biz böhran dövrünü
minimal itkilərlə yaşayacağıq.
SUAL: Cənab Prezident, çıxışınıza görə minnətdaram. Mən Amerikanın təhlükəsizlik
araşdırmaları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatını təmsil edirəm. Mənim sualım Azərbaycanla
OPEK, qaz OPEK-i adlandırılan qurumla münasibətlərin perspektivlərinə aiddir.
SUAL: Cənab Prezident, Siz çıxışınızda Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlığı qeyd
etdiniz. Sizin Avropa İttifaqına inteqrasiyanız seçiminizdir, yoxsa məqsədiniz? Nəzərə alsaq ki, iki
qonşunuz - Ermənistan və Gürcüstan bu istiqamətdə irəliləyirlər.
SUAL: Mən Avropa İttifaqının Sosial və İqtisadi Komissiyasının icra şurasının
nümayəndəsiyəm. Biz Avropada yeni enerji dəhlizləri məsələsi ilə məşğuluq, o cümlədən mən Cənubi
Qafqazda Demokratiya və Vətəndaş Cəmiyyəti Fondunun rəhbəriyəm.
Zati-aliləri, mənim sualım sırf yeni enerji dəhlizləri ilə bağlıdır. Sizin Nabukko ilə bağlı real və
dəqiq rəyinizi bilmək istərdim. İkincisi, bir həftə sonra İstanbulda Avrasiya İqtisadi Forumu
keçiriləcəkdir. Nabukko layihəsinə alternativ bir təklif də var - Qara dənizin dibindən keçməklə
Zonquldağı Konstansiya ilə birləşdirən, oradan Polşaya, Baltikyanı ölkələrə və Bolqarıstanın cənubuna
gedən boru xəttinin çəkilməsi gündəlikdədir. 2013-cü ildə “Şahdəniz” layihəsinin ikinci fazasının
başlanması imkanlarını necə görürsünüz? Avropa İttifaqını təbii qazla təmin edəcək bu cür layihələr
üçün müəyyən kvotanın zəruri olması ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik.
İLHAM ƏLİYEV: Bizim OPEK-lə əlaqələrimiz formalaşma mərhələsindədir. Bizim
nümayəndələrimiz OPEK-in son bir neçə tədbirində iştirak etmişlər. Bu, birinci dəfə idi ki, baş verirdi. Əvvəllər
OPEK-lə əlaqələrimiz olmayıb. OPEK-lə əlaqələrimiz ona görə yox idi ki, biz əvvəllər əsas neft hasilatçısı
deyildik. Biz neft istehsalını son illər sürətlə artırmağa başladıq. Amma bizim əməkdaşlıq əlaqələrimizə ehtiyac
duyularsa, biz bunları qura bilərik. Bundan əlavə, qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan çox az ölkələrdən biri
olmuşdur ki, ümumi işin naminə bu il üçün nəzərdə tutulan neftin istehsal həcmini aşağı salmışdır.
Sizin qeyd etdiyiniz qaz OPEK-i ilə bağlı heç bir şərh verə bilmərəm. 2006-cı ilin sonuna qədər biz
Rusiyadan qaz idxal edirdik, indi isə biz qazı Gürcüstana, Türkiyəyə ixrac edirik. Türkiyə qazımızın bir
hissəsini yenidən Yunanıstana satır və eyni zamanda, biz qaz sahəsində İranla mübadilə əməliyyatı aparırıq.
Eyni zamanda, Rusiyaya gedən qaz borumuz da var.
Buna görə də çıxışımda qeyd etdiyim kimi, biz özümüzü kifayət qədər təhlükəsiz hiss edirik. Avropa
İttifaqı ilə münasibətlərimizə gəldikdə isə, biz bu münasibətlərimizin səviyyəsindən məmnunuq. Bu cür
münasibətlərdə təşəbbüs həmişə Avropa İttifaqından gəlir. Biz Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimizi - Avropa İttifaqı
bunu nə qədər istəyirsə, o qədər qurmaq istəyirik və bu təşkilatla əməkdaşlıqda, inteqrasiyada Avropa İttifaqı nə
dərəcədə hazırdısa, biz də bir o qədər irəliyə getməyə hazırıq.
Siz sualınızda qeyd etdiniz ki, Gürcüstan və Ermənistan sizin fikrinizcə bu istiqamətdə irəliləyirlər.
Lakin onların bu istiqamətdə irəliləmə sürəti də Avropa İttifaqından asılıdır. Buna görə də biz realist olmalıyıq.
Əgər Avropa İttifaqı bizi assosiasiya olunmuş, inteqrasiya olunmuş və ya hansısa digər şəkildə görmək istəyirsə,
biz buna hazırıq. Lakin eyni zamanda, qeyd etmək istəyirəm ki, biz öz siyasətimizi populizm üzərində yox,
realizm üzərində qururuq. Biz burada və ya orada olmaq istəyimizlə bağlı hər hansı bir bəyanatdan uzaq olmağa
çalışırıq. Bu bir prosesdir. Buna biz də hazır olmalıyıq, Avropa da hazır olmalıdır.
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Yenə də demək istəyirəm ki, bu gün bizim Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimiz çox müsbət istiqamətdə
inkişaf edir və əlbəttə ki, biz “Şərq tərəfdaşlığı”na böyük ümidlərlə baxırıq. Mən belə düşünürəm ki, bu
təşəbbüs mütləq Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında daha yaxın əməkdaşlığa xidmət etməlidir.
Enerji dəhlizləri və o cümlədən, Nabukko ilə əlaqədar demək istəyirəm ki, biz təşəbbüslərimizin
nəticəsində meydana çıxan bütün layihələri dəstəkləyirik. Nabukko layihəsindən danışdıqda, biz bu layihənin
necə meydana gəlməsinə nəzər salmalıyıq. Bu layihə irəli sürülən zaman Azərbaycan potensial təchizatçı ölkələr
sırasında deyildi. Azərbaycan yalnız tranzit ölkə kimi nəzərdə tutulurdu. Potensial təchizatçılar digər ölkələr idi
və onlar bu gün də Nabukko layihəsi üçün mühüm ehtiyatlara malik ölkələr sayılırlar. Lakin sonradan aydın
oldu ki, Azərbaycan təkcə tranzit deyil, eyni zamanda, təchizatçı ölkə ola bilər, biz bu barədə daha ətraflı
danışmağa başladıq. Biz ötən ilin noyabrında Bakıda böyük enerji sammiti keçirdik və orada Nabukko,
həmçinin hazırda mövcud olan və gələcəkdə nəzərdə tutulan digər layihələrə iştirakçı ölkələr tərəfindən güclü
dəstək verildi. Sammitin birgə bəyannaməsinə imza atan ölkələr sırasında Avropa İttifaqına üzv olan doqquz
ölkə də var idi.
Fikrimcə, Nabukko layihəsinin reallaşmasını sürətləndirmək üçün bir neçə mühüm məsələ öz həllini
tapmalıdır. Əvvəla, tranzit məsələləri. Tranzit ölkələrlə tranzit müqaviləsi yoxdur. Bu məsələ bir ildən artıqdır
ki, həllini gözləyir. Bizim mövqeyimiz tamamilə beynəlxalq normalara, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmışdır və
bu mövqe Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənir. İkincisi, güclü siyasi dəstək. Belə düşünürəm ki, bunsuz
Nabukko layihəsini həyata keçirmək çətin olacaqdır. Üçüncüsü, çox güclü maliyyə öhdəliyi. Əgər Nabukko
layihəsi konsorsiumunda iştirak edən ölkələrin siyahısına baxsaq, görərik ki, öz hesablarına milyardlarla dollar
məbləğində vəsait qoymaq onlar üçün çətin ola bilər. Beynəlxalq maliyyə yardımına, bank kreditlərinə böyük
ehtiyac var. Hətta biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttini inşa edərkən, bp və digər şirkətlərin bu layihədə
iştirakına baxmayaraq, xərclənən vəsaitin 75 faizi müxtəlif banklardan alınan vəsait idi. Bu gün biz maliyyə
paketi ilə bağlı vədverici addımların atıldığını görürük. Digər mühüm məsələ bütün iştirakçı ölkələr, o cümlədən
hasilatçı, istehlakçı və tranzit ölkələr arasında güclü koordinasiyanın olmasıdır. Buna görə də düşünürəm ki,
bütün bu addımlar atılarsa, layihənin yaxşı gələcəyi ola bilər.
“Şahdəniz” yatağının ikinci fazası ilə bağlı sualınıza qismən cavab vermişəm. Bununla bağlı yubanma
var və bu yubanma bizim səhvimiz üzündən deyil, tranzit məsələsinin həll olunmaması səbəbindən baş verir.
Biz “Şahdəniz” yatağının ikinci fazası ilə bağlı azı iki il vaxt itirdik. “Şahdəniz” qazına Avropada böyük ehtiyac
var.
Qaz məsələsinə bir daha qayıdaraq bildirmək istəyirəm ki, biz bu prosesi başladıq, boru kəmərlərini
çəkdik. Boru kəmərlərini Türkiyəyə çəkdik, indi isə həmin kəmərlə nəql olunan qaz Yunanıstana çatdırılır.
Bizim üçün bazar qıtlığı yoxdur, ətrafımızda bazarlar çoxdur. Qonşu ölkədən bizə təklif olundu ki, biz
istədiyimiz qədər qazı onlara sata bilərik. Ona görə də layihəyə bilərəkdən və ya bilməyərəkdən mane olan
tərəflər bunu nəzərə almalıdır.
APARICI: Çox sağ olun. Cənab Prezident, Siz “Şərq tərəfdaşlığı” təşəbbüsünü burada xüsusilə qeyd
etdiniz. Siz Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq etmək istəyirsiniz, Avropa İttifaqı da bunu istəyir. Bilmək istərdik ki,
bu sahədə Sizin üçün perspektivlər nədən ibarətdir?
SUAL: Cənab Prezident, sovet dönəmində və hətta ondan əvvəl quruda vaxtilə hasil edilən neft
yataqlarında ekoloji vəziyyətlə bağlı hökumətinizin planları haqqında bilmək istərdik. Həmin yerlərin
çirklənmədən təmizlənməsi üçün hazırda Sizin hökumətiniz hansı addımları atır?
SUAL(“Ceyns Difens” jurnalının müxbiri): Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı aparılan danışıqlar təbii ki, müsbət haldır. Lakin bilirik ki, Ermənistan ümumi daxili
məhsulun böyük bir hissəsini hərbi xərclərə yönəldir. Ermənistan hərbi baxımdan daha da güclənmək
fikrindədir. Mənim Sizə iki sualım var: Bu cür addımlar iki ölkə arasında etimad tədbirlərini sual altına
qoymurmu və Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə nizamlanmasını çətinləşdirmirmi? İkinci sualım,
Azərbaycan Ermənistanın bu addımına qarşı hansı tədbirləri görür?
İLHAM ƏLİYEV: “Şərq tərəfdaşlığı” məsələsi ilə bağlı bizim bu yaxınlarda - may ayında Praqada
görüşümüz olacaqdır. Təbii ki, bizim də gözləntilərimiz var. Bəlkə də indi nəyi gözlədiyimiz haqda dəqiq nəsə
demək çətin olar. Lakin vacib məsələ odur ki, “Şərq tərəfdaşlığı” proqramında həm Avropaya, həm də
Azərbaycana fayda gətirəcək konkret və dəqiq elementlər mövcuddur. İlk mərhələdə Avropa Qonşuluq Siyasəti
proqramına start verildi və biz bunun yaxşı bir addım olduğunu başa düşdük. Bu regiona verilən önəmin
göstəricisi idi. Lakin indi “Şərq tərəfdaşlığı” proqramından biz daha çox şey gözləyirik. Biz Avropaya, oradakı
bəzi təhsil proqramlarına daha asanlıqla çıxış əldə etmək istəyirik. Ümumiyyətlə, məqsədimiz Avropa İttifaqının
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qabaqcıl təcrübələrinə çıxış əldə etmək, həyatımızın müxtəlif sahələrini Avropa İttifaqının standartlarına
yaxınlaşdırmaq və gələcək illər üçün çiçəklənən və dayanıqlı ölkə qurmaqdır.
Ətraf mühitin qorunması məsələlərinə gəldikdə isə, bu istiqamətdə biz çalışmalıyıq. Çünki əfsuslar
olsun ki, hələ Sovet İttifaqı, hətta Rusiya imperiyası dövründə neft və qaz sahələrinin işlənilməsi nəticəsində biz
ətraf mühitin ciddi şəkildə çirklənməsinə məruz qalmışıq. 1991-ci ildə müstəqil ölkə kimi bizə qalan çirklənmiş
ərazi, çürümüş infrastruktur və neft istehsalının aşağı düşməsi idi. Azərbaycan dünya neft istehsalının 50-70
faizini təmin edən bir məkan olub. 1990-cı illərdə biz hər şeyi yenidən başlamalı olduq. Xarici şirkətlər neftin
hasilatı və işlənilməsi sahələrinə sərmayə qoymaqda maraqlı idi. Lakin ətraf mühit elə bir məsələ idi ki, biz
onunla özümüz məşğul olmalı idik. Hətta bu məsələ ilə bağlı bizə kömək etmək üçün beynəlxalq maliyyə
təsisatlarına ünvanladığımız müraciətlər cavabsız qoyuldu. Yalnız vəsait toplayandan sonra biz sərmayə
qoymağa başladıq. Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı biz böyük bir proqrama start verdik. Bakı ətrafında ən çox
çirklənmiş bəzi ərazilər artıq təmizlənmiş və onların yerində parklar salınmışdır. Keçmişin mirasından yaxa
qurtarmaq və bütün çirklənmiş əraziləri münbit hala gətirmək üçün biz böyük vəsaitlər sərf etməyi
planlaşdırırıq.
Ermənistanın müdafiə xərcləri məsələsinə gəldikdə isə, siz tamamilə doğru deyirsiniz. Ölkənin ümumi
daxili məhsuluna (ÜDM) nisbətdə bu, yəqin ki, regionda ən yüksək göstəricidir. Əgər siz rəqəmlərə diqqət
yetirsəniz görərsiniz ki, bizim iqtisadi imkanlarımız hərbi sahəyə daha çox sərmayə yatırmağa imkan verir.
Hətta bəzən bəzi beynəlxalq qurumlar tərəfindən tənqid edilirik ki, biz regionu hərbiləşdiririk. Bu isə bizim
işğala qarşı təbii cavabımızdır. Mən sizə sadə bir rəqəmi deyim. Bildiyimə görə, Ermənistanın dövlət büdcəsi
təxminən 2 milyard dollardır. Azərbaycanın hərbi xərcləri isə 2 milyard dollar təşkil edir. Başqa sözlə desək,
Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Biz hərbi xərcləri istədiyimiz qədər
artıra bilirik, onlar isə imkanları çatdığı qədər. Bu, böyük bir fərqdir. Bu səbəbdən də onlar məsuliyyətli olmalı,
işğala son qoymalı və bizi digər addımlar atmağa məcbur etməməlidirlər.
APARICI: Digər suallara keçək.
SUAL: Cənab Prezident, maraqlı çıxışınıza görə minnətdarıq. Mən Avropa İttifaqının mülki
böhranların idarə edilməsi qurumunu təmsil edirəm. 1990-cı illərdən etibarən mən Azərbaycana səfər
edirdim, ölkənizdə bir çox maraqlı şəxslərlə tanış olmuşam, söhbətlərim olub, bölgədə silahlanma
məsələlərini araşdırmışam. Məhz bu məsələ ilə bağlı Sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Lakin eyni
zamanda, olmazmı ki, Cənubi Qafqazın üç ölkəsi Rusiya və digər tərəflərin, o cümlədən Minsk qrupunun
vasitəçiliyi olmadan “Qafqaz icması” təşəbbüsü ilə taleyini öz əllərinə götürərək danışıqlar masasına
əyləşib ümumi nəticəyə gəlsinlər. Zənnimcə, nəqliyyat, münaqişələrin həlli və enerji məsələləri üzrə
“Qafqaz icması” qrupunun yaradılması Azərbaycanın da marağında olardı. Əslində bu, Cənubi
Qafqazın üç ölkəsinin maraqlarına uyğun ola bilərdi. Sağ olun.
SUAL: Cənab Prezident, verilən xəbərlərdə qazın qiyməti ilə bağlı Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında problemin olduğu bildirilmişdi. Türkiyə rəsmiləri bunu inkar edir. Məsələ ilə bağlı yekun
sözünüzü bilmək istərdik. İkinci sualım: Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılmasına dair
razılaşma paketində Dağlıq Qarabağ məsələsi qoyulmasa Sizin reaksiyanız necə olardı? Nəhayət,
sonuncu sualım: cənab Joze Manuel Barrozu Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına hər
hansı bir formada sərt reaksiya verməməyi Sizdən xahiş edibmi? Çox sağ olun.
SUAL: Çox sağ olun, cənab Prezident. Mən elə həmin mövzu, yəni, Türkiyə-Ermənistan
yaxınlaşması və sərhədlərin açılması ilə bağlı sual vermək istəyirdim. Lakin məndən əvvəl artıq bu sual
verildi. Buna görə də Sizə digər bir sual vermək istərdim. Sizin fikrinizcə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllindən öncə iki ölkənin xalqları arasında hər hansı təmas ola bilərmi, yaxud biz məsələnin tam həllini
gözləməliyik ki, bu cür təmaslar baş tutsun?
İLHAM ƏLİYEV: Qeyd etdiyiniz “Qafqaz icması” təşəbbüsünə gəldikdə, bizim mövqeyimiz ondan
ibarətdir ki, münaqişə sona çatmayanadək biz Ermənistanla hər hansı bir əməkdaşlıq etməyəcəyik. Hesab
edirəm ki, bu, başadüşülən mövqedir. Bəzən ermənilər ictimai rəyi manipulyasiya etməyə çalışırlar. Onlar
özlərini çox konstruktiv, çox dost və əməkdaşlıq edilə biləcək bir tərəf kimi qələmə verirlər. Aydındır ki,
torpaqlarımızı işğal edən, yüz minlərlə vətəndaşımızın acınacaqlı vəziyyətə düşməyinə səbəb olan bir ölkə ilə
əməkdaşlıq ola bilməz. Məhz bu səbəbdən münaqişə həll edilmədən hər hansı bir birgə iqtisadi əməkdaşlıqdan
söhbət gedə bilməz, istər ikitərəfli olsun, istərsə də çoxtərəfli. Bu, birmənalıdır.
Qeyd etdiyiniz nəqliyyat və enerji sahəsi ilə bağlı. Biz Qafqaz regionunda qonşumuz olan Gürcüstanla
bu sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Bildiyiniz kimi, biz Gürcüstanı təbii qazla tam təmin edirik, neft məhsullarının
əsas təchizatçısı sayılırıq, bizim Dövlət Neft Şirkətinin törəməsi olan “SOCAR Energy Georgia” Gürcüstanın ən
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iri vergi ödəyicisi və ən iri sərmayədarıdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Gürcüstan hissəsinin tikintisi üçün
biz Gürcüstana bir faizlə 200 milyon dollar məbləğində kredit ayırmışıq. Bu isə bizim tərəfdaşlığımızın əyani
nəticəsidir.
Ermənistan isə özünü normal apararsa, işğala son qoyarsa, o da istər enerji, istərsə də nəqliyyat
sahəsində bu layihələrin bir hissəsi ola bilər. Sadəcə, onlar özlərini hər şeydən - enerji və ya nəqliyyat layihələri
baxımından təcrid ediblər və zaman ötdükcə bu təcrid onların vəziyyətinə daha çox təsir edəcəkdir. Bu, bizim
üçün onların işğala son qoymalarına təsir edən vasitələrdən biridir. Bunun yalnız bir mənası var. Göstərmək
istəyirik ki, onların işğal siyasətinin gələcəyi yoxdur. Hesab edirəm ki, bu münaqişə həll edilmədən bizim
Ermənistanla nə üçün əməkdaşlıq etməyə hazır olmadığımızı göstərən vacib bir izahdır.
Türkiyəyə satılan qazın qiymətinin qaldırılması ilə bağlı onu demək istərdim ki, bu müddət ərzində
təbii qazın mövcud qiyməti Türkiyə və “Şahdəniz” konsorsiumu üzvləri arasında aparılan danışıqlar nəticəsində
formalaşmışdır. Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti isə “Şahdəniz” konsorsiumunun yeganə üzvü deyil. Qiymət
razılaşdırılanda, - bu 2000-ci illərin əvvəlinə təsadüf edirdi, - o zaman razılaşdırılırdı ki, hər min kubmetr qaza
görə 120 dollar ödəniləcək. Bu qiymət yalnız bir il üçün müəyyən edilmişdi. Bir ildən sonra isə qiymət bazara
uyğun hesablanmalı idi. Həmin bir il ötən ilin aprel ayında başa çatıb və konsorsiumun bütün üzvləri tərəfindən
ümumi anlaşma yaranıb ki, yeni qiymət danışılsın. Qiymətin yuxarı və ya aşağı olacağını demək çətindir. İndi
neftin qiyməti aşağı düşür, ola bilər ki, qiymət də aşağı olsun. Lakin bazar qiyməti olmalıdır. Bu sahədə
çalışanlar bilirlər ki, 2008-ci ildə Türkiyə təbii qazı Rusiyadan 400 dollara, bəzən isə 500 dollara alırdı,
Əlcəzairdən 300 və ya bir qədər çox. Azərbaycandan isə aldığı qazın qiyməti 120 dollar idi. 2008-ci ildə isə
bazar qiyməti 400-500 dollar idi.
İndi siz özünüz hesablaya bilərsiniz, bu səbəbdən “Şahdəniz” konsorsiumunun itkiləri nə qədər idi.
Lakin o da aydındır ki, hər şey müqavilə əsasında həll edilməlidir. Biz daim beynəlxalq öhdəliklərə hörmətlə
yanaşmışıq. Azərbaycan heç vaxt beynəlxalq müqavilələri pozmayıb və bütün danışıqlar tərəfdaşlıq, dostluq
ruhunda, qarşılıqlı maraq, ədalətli bazar qiyməti və hüquqi baza çərçivəsində aparılmalıdır. Bizim mövqeyimiz
bundan ibarətdir. Ona görə hesab edirəm ki, artım və ya azalmadan danışmaq düzgün olmazdı. Biz gərək
müqavilənin öhdəliklərindən və bazar qiymətlərindən danışaq. Bazar qiyməti olmasa o, nəinki iqtisadi itkilər
yarada bilər, həmçinin əməkdaşlığın perspektivlərinə də təsir göstərə bilər.
Növbəti sual belə idi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi Türkiyə və Ermənistan razılaşmasında olmasa nə
baş verər. Belədirmi?
İlk növbədə, mən bunu bu gün mətbuat konfransında da demişdim, biz heç bir ölkənin daxili işlərinə
qarışmırıq. Biz heç vaxt ölkələrin ikitərəfli münasibətlərinə müdaxilə etmirik. Lakin o da aydındır ki, 1993-cü
ildə Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin bağlanmasının səbəbi Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan
tərəfindən işğalı olmuşdu. Hazırda Azərbaycan torpaqları hələ də işğal altındadır.
Son illər ərzində Türkiyə rəhbərləri adından bəyanatlar verilirdi və onlarla söhbətlər zamanı bildirilirdi
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilmədən sərhədlər açılmayacaq. Bu yaxınlarda Türkiyə rəhbərlərindən
eyni bəyanatları eşitdik. Verdiyiniz sual tamamilə əsaslıdır. Bu sual mənə ünvanlanmamalıdır. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli Ermənistan-Türkiyə gündəliyindən kənardadır, yoxsa yox? Bu, bir sözdən ibarət cavabı olan
sadə bir sualdır. Bəli, yaxud xeyr. Ondan sonra hər şey aydın olacaqdır.
Bir daha söylədiklərimə qayıdaraq onu demək istərdim ki, əgər Türkiyə və Ermənistan arasındakı
əlaqələrin normallaşdırılması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hər hansı irəliləyişdən öncə baş versə, o
zaman bu, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olmayacaqdır. Lakin bu heç də o demək deyil ki, biz bu
prosesə hər hansı şəkildə müdaxilə etməyə çalışırıq. Xeyr, bu, seçim məsələsidir.
Türkiyə ilə güclü mədəni, tarixi və siyasi əlaqələrə malik olan və artıq 20 ildir ki, Ermənistanın
təcavüzündən əziyyət çəkən Azərbaycan öz seçimini etmək və özünün milli maraqlarına uyğun addımları atmaq
hüququna malikdir.
Fərdi təmaslara gəldikdə, biz bunun əleyhinə deyilik. Bizim ziyalılardan ibarət bir qrup Xankəndi və
İrəvana, onların qrupu isə Bakıya səfər etmişdilər. Bu görüşlər bir gün ərzində keçirildi və fikrimcə, bu,
danışıqlar prosesinə bir dəstək oldu. Qrup üzvləri keçirdikləri görüşlərdən razı qaldılar. Lakin məsələ elə
bununla da bitdi, yəni, bu təşəbbüs hər hansı ciddi irəliləyişlə nəticələnmədi. Ona görə də əgər öz
cəmiyyətlərində nüfuza malik şəxslər arasında təmasların nəticəsi olmursa, bu görüşlərin dəyəri nədir?
Zənnimcə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilmədən bu haqda danışmaq tezdir. Məsələ öz həllini tapmasa
vəziyyəti əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq və ya əməkdaşlıq etmək mümkün deyil.
APARICI: Cənab Prezident Əliyev, bizimlə görüşdüyünüzə və bu cür geniş, maraqlı söhbət
apardığınıza görə Sizə olduqca minnətdarıq.
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BRÜSSELDƏ NATO-nun BAŞ KATİBİ YAAP DE HOOP SXEFFERLƏ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Brüssel şəhəri,
29 aprel 2009-cu il
-Çox sağ olun, cənab baş katib.
Dəvətə görə bir daha olduqca minnətdaram. Burada yenidən olmağıma və Sizinlə görüşmək, eləcə də
Şurada çıxış etmək imkanına görə çox şadam.
İlk öncə, mən, cənab baş katib, şəxsən Sizə Azərbaycan-NATO münasibətlərinə verdiyiniz töhfəyə
görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz bir-birimizi uzun illərdir ki, tanıyırıq. Sizin baş katib kimi
fəaliyyətiniz təşkilatı daha da gücləndirmişdir. Eyni zamanda, apardığınız iş Azərbaycan kimi ölkələri təşkilata
daha da yaxınlaşdırmış və bir çox tədbirlərdə iştirakını mümkün etmişdir. Artıq öncə qeyd etdiyim kimi, təkcə
ötən il Azərbaycan təmsilçiləri NATO-nun təşkil etdiyi 200-dən çox əməkdaşlıq tədbirində iştirak etmişlər. Biz
bu tərəfdaşlığı yüksək dəyərləndiririk. Azərbaycan Əfqanıstanda öz hərbçilərinin sayını iki dəfə artırmaq
üzrədir. Biz öz regionumuz və bütün dünyada sülh, sabitlik və təhlükəsizlik kimi ümumi işə və antiterror
əməliyyatlarına verdiyimiz töhfəni davam etdirəcəyik.
Bu gün müzakirə etdiyimiz məsələlər arasında təbii ki, NATO ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə
və regional vəziyyətə dair məsələlər var idi. Biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
ərazi bütövlüyü prinsipinə əsaslanan qəti mövqeyinə görə NATO-ya olduqca minnətdarıq. Bu, regiona çox yaxşı
mesajdır. Hesab edirəm ki, biz həmin münaqişənin həlli istiqamətində yalnız bu prinsip əsasında irəliyə doğru
gedə bilərik.
Bu gün biz enerji təhlükəsizliyi və əməkdaşlığını müzakirə etdik. Regionda enerji təhlükəsizliyi
olmadan ümumi təhlükəsizlikdən danışmaq mümkün deyil. Enerji təhlükəsizliyi və əməkdaşlığı bu gün dünyada
daha əhəmiyyətli məsələlərə çevrilmişdir. Yaxşı resurslara, infrastruktura və coğrafi mövqeyə, o cümlədən
önəmli kommunikasiyalara, siyasi əlaqələrə və qonşuluğa malik olan Azərbaycan, təbii ki, gələcəkdə daha
mühüm rol oynamağı planlaşdırır.
Bu günə qədər rolumuz regional hüdudlarla məhdudlaşırdı. İndi isə, hesab edirəm ki, qlobal səviyyədə
qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün çox yaxşı imkanlar var. Boru kəmərlərimiz, neft və qaz ehtiyatları regionun bugünkü
sabitliyi və təhlükəsizliyinə xidmət edir və gələcəkdə qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə verəcəkdir. Buna görə,
bu məsələlər gündəliyimizdə davamlı olaraq birinci yeri tutacaqdır.
Azərbaycan siyasi və iqtisadi dəyişikliklər siyasətini aparmaqdadır. Bu günə qədər həmin siyasət
uğurlu olmuşdur. NATO-Azərbaycan əlaqələri, o cümlədən “Fərdi tərəfdaşlığın əməliyyat planı” formatı
ölkəmizdə ümumi siyasi dəyişikliklərdə mühüm rol oynayır.
Yekun olaraq, bildirmək istəyirəm ki, biz NATO ilə əlaqələri yüksək dəyərləndiririk.
Münasibətlərimizin uzun - 15 illik tarixi var. Həmin vaxtdan biz “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının
üzvüyük və bu səmərəli əməkdaşlığı davam etdirmək istəyirik.
XXX
SUAL (Şahin Cəfərov, AzərTAc): Ermənistanın Azərbaycana davam edən təcavüzü bölgədə
sülhün və sabitliyin təmin olunmasına zərər vurur. NATO-nun bu yaxınlarda keçirilmiş yubiley
sammitinin bəyannaməsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı narahatlıq ifadə olunur. Perspektivdə
bu münaqişənin həllini necə görürsünüz?
YAAP DE HOOP SXEFFER: İcazə verin onunla başlayım ki, əvvəlcə qeyd etdiyim kimi, NATO
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində birbaşa rol oynamır və buna çalışmır. Vaxtilə ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədri kimi mən məsələ ilə yaxından məşğul olmuşam. Minsk qrupu, əlbəttə ki, məsələ üçün müvafiq qurumdur.
Lakin siz və mən, həmçinin qeyd etdiyimiz kimi, NATO-nun üzvü olan dövlət və hökumət başçılarının
Strasburqda keçirilmiş Zirvə görüşündə bir daha qeyd edilən qaydada əsas prinsip ərazi bütövlüyü prinsipidir.
Ərazi bütövlüyü danışıqlar prosesində müzakirə mövzusuna çevrilməməlidir. Buna görə də, mən sizin
diqqətinizi Strasburq Sammitində qəbul edilmiş bəyannaməyə yönəltdim, çünki bildiyiniz kimi, vacib prinsip
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bundan ibarətdir. Lakin hazırda NATO, Şimali Atlantika Alyansı Dağlıq Qarabağ probleminin həllində rol
oynamağa çalışmır.
Cənab Prezident, çox sağ olun.
BRÜSSELDƏ AVROPA İTTİFAQI NAZİRLƏR ŞURASININ BAŞ KATİBİ, Aİ-nin
ÜMUMİ XARİCİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİ ÜZRƏ ALI NÜMAYƏNDƏSİ
XAVYER SOLANA İLƏ BİRGƏ MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Brüssel şəhəri,
29 aprel 2009-cu il
-Sağ olun. Dəvətə görə Sizə təşəkkür edirəm. Dünən və bu gün apardığım danışıqlardan çox
məmnunam. Bu müzakirələr Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin davamlı inkişafı üçün çox
geniş imkanlar yaradır. Biz bu əlaqələrə böyük önəm veririk. Biz əməkdaşlığın səviyyəsini yüksək
dəyərləndiririk. Biz bu əməkdaşlığın praktiki cəhətlərini müzakirə etdik. Əlaqələrimizin gündəliyi genişlənir.
Hazırda bu gündəlik regional inkişafa, iqtisadi əməkdaşlığa, siyasi islahatlara və təbii ki, enerji təhlükəsizliyi və
şaxələndirməyə dair bir sıra məsələləri özündə əks etdirir.
Münaqişələrin həlli, regiondakı təhlükəsizlik - bütün bunlar bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir və bu
məsələlərin həlli üçün biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı səmərəli dialoqu davam etdirəcəyik. Bizim
baxışlarımız bir çox regional inkişaf məsələləri üzrə üst-üstə düşür. Bu gün qitənin təhlükəsizliyi sahəsində ən
mühüm məsələlərdən biri sayılan enerji təhlükəsizliyinə gəldikdə isə, Azərbaycan bir dost, karbohidrogen
ehtiyatlarının etibarlı təchizat mənbəyi və etibarlı tranzit ölkəsi kimi enerji şaxələndirilməsində öz rolunu davam
etdirəcəkdir. Bu, hamımız üçün vacibdir.
Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasındakı əlaqələr qarşılıqlı şəkildə faydalıdır. Ümid edirəm ki, “Şərq
tərəfdaşlığı” təşəbbüsü çərçivəsində yaranacaq yeni format bu əlaqələri möhkəmləndirəcəkdir.
Bir daha qəbul edən tərəfə qonaqpərvərliyə görə təşəkkür etmək istərdim və cənab Solananı istənilən münasib
bir vaxtda Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Bu günlərdə apardığım danışıqlardan dərin razılığımı ifadə edirəm.
Sağ olun.
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BAKIDA GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞDƏN SONRA TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ
RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANLA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
13 may 2009-cu il
-Hörmətli cənab Baş nazir,
Hörmətli qonaqlar,
Xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, mən Baş naziri bir daha Azərbaycanda salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Bu gün biz sizinlə
çox səmərəli işlədik. Geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Həm təkbətək görüşdə, həm də ki, nümayəndə
heyətlərinin iştirakı ilə aparılan danışıqlarda Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin müxtəlif sahələri nəzərdən
keçirildi, təhlil edildi. Əldə edilmiş nailiyyətlər, uğurlar haqqında danışdıq və şübhəsiz ki, gələcək əməkdaşlıq
haqqında da geniş fikir mübadiləsi aparıldı.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr həmişə olduğu kimi, çox yüksək səviyyədədir. Bizim
xalqlarımız qardaş xalqlardır və bu birlik, qardaşlıq əlbəttə ki, ikitərəfli əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verir.
Biz bu gün həm ikitərəfli məsələləri geniş müzakirə etdik, həm də bölgədə mövcud olan vəziyyət nəzərdən
keçirildi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli yolları müzakirə olundu və danışıqlar
prosesi haqqında mən hörmətli cənab Baş nazirə öz fikirlərimi bildirdim. Regional vəziyyət, regionda baş verən
hadisələr şübhəsiz ki, diqqətimizdən kənarda qalmadı. Eyni zamanda, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi
əlaqələr, enerji sektorunda əldə edilmiş nailiyyətlər və perspektivlər haqqında da çox səmimi söhbətimiz
olmuşdur.
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri çoxşaxəlidir, bu əlaqələrin çox böyük tarixi vardır. Bütün dövrlərdə
bizim xalqlarımız bir yerdə yaşayıb-yaratmışlar. Bu gün isə iki müstəqil dövlət kimi biz öz imkanlarımızı ortaya
qoyaraq, həm ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün çalışırıq, həm də ki, bölgədə sülhün təmin olunması üçün
birgə səylər göstəririk.
Beynəlxalq məsələlərdə Türkiyə ilə Azərbaycan bir çox hallarda vahid mövqedən çıxış edir. Əlbəttə,
bu bölgədə yerləşdiyimizə görə biz istəyirik ki, bölgədə sülh nə qədər mümkünsə tez təmin olunsun,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun və beləliklə, bölgə geniş mənada əməkdaşlıq çərçivəsində inkişaf
etsin.
Mən aparılan danışıqlardan və keçirdiyimiz söhbətlərdən razıyam. Hesab edirəm ki, hər zaman olduğu
kimi, səmimi söhbətlər bir çox məsələyə aydınlıq gətirdi və ən önəmlisi gələcək birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq
üçün çox gözəl şərait yaratdı. Sağ olun.
XXX
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan
jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
SUAL (ANS, Azərbaycan): Təşəkkür edirəm. Mənim sualım cənab Baş nazirədir.
Cənab Baş nazir, Siz qeyd etdiniz ki, işğal amili ortadan qalxmayınca sərhədlər açılmayacaqdır. Ermənistan
mətbuatında fevralın əvvəllərindən bəri sərhədlərin açılmasına dair məlumatla bağlı Türkiyənin Xarici İşlər
Nazirliyi, Türkiyə səfirliyi birbaşa suallara cavab vermədi. Yalnız aprelin ortalarında Siz cavab verdiniz ki, işğal
amili ortadan qalxmayınca sərhədlər açılmayacaqdır. Nə üçün bəs, Türkiyə tərəfi bu şübhələr üçün yer qoydu.
Baş nazir Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN: - Mənim əgər həm Londonda, həm də Türkiyə parlamentindəki
qrup danışıqlarında etdiyim açıqlamalarımı bir mətbuat nümayəndəsi olaraq izləsəydiniz inanıram ki, mənə
burada bu sualı verməzdiniz. Mən Türkiyədə parlamentdəki qrup danışıqlarında bunu dəfələrlə açıqladım. Eyni
zamanda televiziya proqramlarında açıqladım. Londonda iştirak etdiyim “Böyük 20-lər”in zirvə toplantısından
sonra keçirdiyim konfransda yenə eyni şəkildə açıqladım. İsrarla üzərində dayandığım məsələ budur – bizim
sərhədlərimiz Dağlıq Qarabağın işğalından sonra bağlanmışdır. İndi də işğal ortadan qalxmayınca biz
sərhədlərimizi açmayacağıq. Bunu kim söyləyir? Bunu Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri söyləyir. Bundan
başqa daha zəmanətli ifadə ola bilərmi?!
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SUAL (Ceyda Karan – “Radikal” qəzeti, Türkiyə): - Mənim sualım hörmətli Əliyevədir. Keçən
ay Brüsseldə etdiyiniz açıqlamada Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı “Yol xəritəsi”ndə Dağlıq
Qarabağın əsas şərt olub-olmadığı məsələsində sadə bir cavab gözləyirik demişdiniz. Buna cavab ala
bildinizmi?
Prezident İlham ƏLİYEV: - Məncə, hörmətli cənab Baş nazir, dəyərli qardaşımın sözləri bu suala ən
gözəl cavabdır. Mən bu suala görə də, cavaba görə də minnətdaram. Çünki, bundan açıq-aydın cavab ola
bilməz.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yəqin bu, heç kim üçün sirr deyil, son aylar ərzində Azərbaycan
cəmiyyətində müəyyən mənada bir narahatlıq hissləri var idi. O hisslərin yəqin ki, müəyyən təbii səbəbləri də
var idi. Ancaq ən önəmlisi odur ki, hesab edirəm və bu gün mən üzümü Azərbaycan xalqına tutub bunu demək
istəyirəm ki, heç bir şübhə üçün, heç bir başqa fikir üçün, möhtəkirlik üçün yer qalmadı. Türkiyə hökumətinin
başçısı, Türkiyə Cümhurbaşqanı dəfələrlə bu məsələyə aydınlıq gətirmişlər və bu gün dəyərli qardaşım cənab
Baş nazirin sözləri, bir daha demək istəyirəm ki, bunun ən gözəl cavabıdır.
SUAL (Nərmin Yüzdəri – NTV, Türkiyə): Mənim də sualım hörmətli Prezident Əliyevə olacaq.
Əslində hörmətli Baş nazirə verdiyimiz sualın başqa bir tərəfi. Dediniz ki, heç bir şübhə qalmadı.
Hörmətli Baş nazir, hörmətli Cümhurbaşqanı Türkiyədə dəfələrlə Dağlıq Qarabağ problemi həll
olunmayınca sərhədlərin açılmayacağını söylədiyi halda, bilmək istərdik bəs, bu şübhələr nədən yarandı?
İkincisi, bu hadisələrdən sonra Azərbaycanın Rusiyaya yaxınlaşması haqqında bəzi xəbərlər,
şərhlər yayıldı. Azərbaycanın Rusiya ilə əlaqələrində, siyasətində bir dəyişiklik varmı?
Son olaraq Türkiyəyə verilən qaza yaxın zamanda qiymət artımı gözlənilirmi? Bu istiqamətdə xəbərlər
yayılmışdı. Təşəkkür edirəm.
İlham ƏLİYEV: Bu bir sual olmadı, bir üç sual oldu və elə suallardır ki, bunu bir sözlə
cavablandırmaq çətin olacaq, ancaq mən çalışaram.
Birincisi, əgər biz məsələnin xronologiyasına baxsaq görərik ki, erməni mətbuatında TürkiyəErmənistan sərhədlərinin açılması ilə bağlı məlumatlar fevral ayının birinci yarısından yayımlanmağa
başlamışdır və bu məlumatlar bir müddət bir növ cavabsız qaldı. Yəni bu məlumatlara lazımi səviyyədə cavabı
hər halda Azərbaycan cəmiyyəti görmədi, yəni heç bir şərh verilməmişdir. Yəqin ki, müəyyən şübhələrin ortaya
çıxmasının birinci səbəbi budur.
Digər tərəfdən, müxtəlif ölkələri təmsil edən yüksək vəzifəli şəxslər öz çıxışlarında və öz sözlərində
yenə də bir növ Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin normallaşması məsələlərinə əldə edilmiş bir fakt kimi
yanaşırdılar və belə olan halda əlbəttə ki, Azərbaycanda müəyyən fikirlər ortaya çıxdı, müəyyən şübhələr
oyandı. Aprel ayının ortalarında bu şübhələrə son qoyuldu. Məhz Türkiyənin yüksək vəzifəli şəxsləri – Baş
nazirin, Prezidentin birmənalı sözlərindən sonra bu məsələyə son qoyuldu. Artıq mən hesab edirəm ki, bu,
tarixdir və biz bu tarixə qayıtmamalıyıq.
O ki qaldı, Azərbaycanın hansısa ölkə ilə yaxınlaşma siyasətinə, biz bütün ölkələrlə normal dostluq
münasibətlərinin qurulmasına tərəfdarıq. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin də çox böyük tarixi vardır və hər
iki ölkə üçün bu münasibətlər əhəmiyyətlidir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiya Prezidenti cənab
Medvedev ilk xarici səfərlərindən birini bir il bundan əvvəl məhz Azərbaycana etmişdir. O səfər zamanı Rusiya
ilə Azərbaycan arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında Müqavilə bağlanmışdır. Bu Müqavilə çox
böyük siyasi məna daşıyır. Bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz onsuz da yaxındır və hansısa müvəqqəti qeyrimüəyyən vəziyyəti nəzərə alıb əlavə addımlar atmağa ehtiyac yoxdur. Biz istəyirik ki, bütün ölkələrlə
münasibətlərimiz yaxın olsun, yaxşı olsun, qarşılıqlı hörmət, etimad, bir-birinin işlərinə qarışmamaq əsasında
qurulsun. Bizim qonşularımızla münasibətlər məhz bu məqsədləri güdür və bu əsaslarda qurulubdur.
Üçüncü suala gəldikdə isə, bu məsələnin də son aylar ərzində mövcud olan ab-hava ilə heç bir əlaqəsi
yoxdur. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qaz sahəsində əməkdaşlığın uzun tarixi vardır, razılaşdırılmış
kontraktda müəyyən müddəalar vardır. O müddəalar tələb edirdi ki, qiymətlərə vaxtaşırı yenidən baxılsın.
Amma qiymətin dəyişməsi əlbəttə ki, dünyada neftin qiymətindən asılıdır. Yəni qaz qiymətləri neftin qiymətinə
bağlıdır və belə olan halda qiymətlərə vaxtaşırı yenidən baxılır. Bu məsələni, yenə də demək istəyirəm ki,
bölgədə yarana biləcək, yaxud, yaranmaqda olan, yaxud da ki, yaranmaqda olmayan hər-hansı yeni bir
vəziyyətlə bağlamaq düzgün olmazdı.
SUAL: (ATV, Azərbaycan): Mənim sualımın birinci hissəsi cənab Ərdoğanadır. Bildiyiniz kimi,
Türkiyə 2008-ci ildə Rusiyadan qazı 400-450 dollara, Əlcəzairdən 300-350 dollara alırdı. Azərbaycan qazı
isə Türkiyəyə 120 dollar civarında satılır. Sizcə, bu nə dərəcədə ədalətlidir və nə üçün bir ildən çoxdur ki,
Türkiyə
Azərbaycan
qazının
Avropaya
ixrac
olunması
işinə
imkan
vermir?
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Sualımın ikinci hissəsi Azərbaycan Prezidentinədir. Cənab Prezident, gələcəkdə qaz ixracı ilə bağlı hansı
təkliflər nəzərdən keçirilir? Təşəkkür edirəm.
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN: Təbii ki, ilk müqavilə bağlandığı zamandan bu rəqəm bu işin başladığı
vəziyyətdədir. İndiki halda təbii ki, mən bu rəqəmin ədalətli olduğunu hesab etmirəm. Ədalətli rəqəm deyil. Ona
görə biz bu gün dəyərli qardaşım, hörmətli Cümhurbaşqanı Əliyevlə bu söhbətləri etdik. ARDNŞ-in başçısı
hörmətli Rövnəqlə enerji nazirim bu gün görüşəcəklər və bu görüşmələrdən sonra, inşaallah, bunu daha ədalətli
bir rəqəmə çatdıracağıq.
İlham ƏLİYEV: Təkliflərə gəldikdə isə, bildiyiniz kimi, Azərbaycanın çox böyük qaz ehtiyatları
vardır. Təsdiq edilmiş ən minimum rəqəmlər onu göstərir ki, Azərbaycanın ən azı 2 trilyon kubmetr qaz
potensialı vardır və əlavə qazma işlərinin aparılması nəticəsində bu rəqəm ən azı iki dəfə arta da bilər.
Bu gün Azərbaycan qazı Türkiyəyə, Gürcüstana birbaşa ixrac edilir və növbəti illərdə, hər halda
müzakirələr onu göstərir ki, bu ixracın həcmi arta da bilər və artmalıdır. Biz “Şahdəniz” yatağının ancaq birinci
mərhələsini artıq icra edirik. “Şahdəniz” layihəsinin ikinci mərhələsini başlamaq üçün müəyyən şərtlər
olmalıdır. Həm alqı-satqı müqavilələri, eyni zamanda tranzit anlaşması imzalanmalıdır.
Bu yaxınlarda Praqada “Cənub dəhlizi” mövzusunda enerji zirvəsi keçirilmişdir və çox önəmli qərarlar
qəbul edilmişdir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi işinə öz töhfəsini verir və verməkdə davam
edəcəkdir. Digər tərəfdən, Azərbaycana başqa yerlərdən də təkliflər daxil oldu. Bildiyiniz kimi, qaz bazarı çox
genişdir və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda hər yerdə Azərbaycan qazına ehtiyac var. Biz digər qonşu
ölkələrdən də rəsmi təklifləri aldıq və bu təkliflər indi nəzərdən keçirilir.
Bir sözlə, biz neft sahəsində olduğu kimi, qaz sahəsində də şaxələndirmə siyasətimizi uğurla aparırıq.
Bu siyasət bizim maraqlarımıza cavab verir və əminəm ki, bizim üçün dost, qardaş ölkələrin maraqlarına da
cavab verir. Hesab edirəm ki, indiki mərhələdə çox ciddi addımlar atılmalıdır ki, qaz sahəsində əməkdaşlıq daha
yeni müstəviyə qalxsın. Bu gün əldə edilmiş razılaşmalar daha çox regional xarakter daşıyır. Ancaq həm bizdə
potensial var, həm potensial istehlakçılarda maraq var ki, bu əməkdaşlığın həcmi böyüsün və əməkdaşlıq
genişlənsin. Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi bu sahədə öz rolunu davam etməyə hazırdır.
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BAKIDA SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA
GÜRCÜSTAN PREZİDENTLİ İLƏ BİRGƏ MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
20 may 2009-cu il
-Hörmətli cənab Prezident,
hörmətli qonaqlar!
əziz dostlar!
İlk növbədə, cənab Prezident, Sizi və nümayəndə heyətinizin bütün üzvlərini Azərbaycanda
səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
Bu gün biz Sizinlə geniş müzakirələr apardıq, ikitərəfli münasibətlər təhlil edildi, regional məsələlərə
münasibətimizi bildirdik. Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Bu əlaqələrin çox böyük
tarixi var. Bu tarix bizi daha da sıx birləşdirir. İki müstəqil dövlət öz əlaqələrini bu möhkəm tarixi əsaslar
üzərində qurubdur və bu əlaqələr sürətlə irəli gedir.
Səfər çərçivəsində apardığımız danışıqlar və etdiyimiz söhbətlər, əminəm ki, Gürcüstan-Azərbaycan
münasibətlərinin gələcək inkişafına çox müsbət təkan verəcəkdir, bunun çox böyük rolu olacaqdır və beləliklə,
biz bölgədə ənənəvi dostluq, qardaşlıq münasibətlərini daha da gücləndirəcəyik.
Regional məsələlərə gəldikdə, Gürcüstan və Azərbaycan tərəfindən birgə icra olunan layihələr region
üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyır və daha geniş mənada isə beynəlxalq münasibətlərə müsbət təsirini göstərir.
Bu gün müzakirə etdiyimiz məsələlər müxtəlifdir. Energetika sahəsində əldə olunmuş uğurlar bir daha təhlil
edildi və biz gələcək birgə layihələr haqqında fikir mübadiləsi apardıq.
Gürcüstan və Azərbaycan bölgədə enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələlərinə daim böyük
diqqət göstərmişdir və birgə səylərimiz nəticəsində bu gün bölgədə tamamilə yeni vəziyyət yaranmışdır.
Əlbəttə, çox vacibdir ki, əldə edilmiş bu uğurlarla kifayətlənməyək, gələcəkdə daha önəmli və böyük layihələri
birlikdə icra edək.
Bu gün, eyni zamanda, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə edildi. Bu yaxınlarda
“Cənub dəhlizi” ilə əlaqədar keçirilmiş tədbirdə Sizinlə bərabər iştirak etdik və bizim mövqeyimiz də
birmənalıdır. Biz həm öz maraqlarımızı müdafiə edirik, həm də bütün tərəfdaşlarımızla energetika sahəsində
çox səmərəli əməkdaşlıq edirik.
Nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq uğurla davam edir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi uğurla
gedir. Bu gün, eyni zamanda, biz bu layihənin gələcək icrası haqqında geniş fikir mübadiləsi apardıq və müvafiq
göstərişlər verdik.
Biz ənənəvi olaraq beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizi müdafiə edirik, bir-birimizi dəstəkləyirik və
mən əminəm ki, bu qarşılıqlı dəstək gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinin
bölgədə çox böyük əhəmiyyəti vardır. Dostluq və qardaşlıq əlaqələrimizin inkişafı həm xalqlarımız üçün,
ölkələrimiz üçün vacibdir, həm də bölgədə sülhün, sabitliyin təmin edilməsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
Mən apardığımız danışıqların mahiyyəti haqqında fikirlərimi söyləmişəm. Hesab edirəm ki, bu
danışıqlar və gələcək birgə fəaliyyət ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaqdır.
Bir daha Sizi ürəkdən salamlayıram və Sizə, bütün Gürcüstan xalqına xoşbəxtlik və uğurlar
arzulayıram.
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BAKIDA XVI BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA,
NEFT KİMYASI SƏRGİ VƏ KONFRANSDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
2 iyun 2009-cu il
-Hörmətli xanımlar və cənablar,
hörmətli sərgi iştirakçıları,
əziz qonaqlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox əlamətdar bir gündür, bizim üçün ənənəvi bir
gündür. On altıncı ildir ki, Bakıda Xəzər Beynəlxalq neft-qaz sərgisi keçirilir. Bu sərgi beynəlxalq müstəvidə öz
yerini tutan bir tədbirdir. On altı il bundan əvvəl ilk dəfə olaraq Bakıda belə sərginin keçirilməsi Azərbaycanın
enerji potensialının dünyaya təqdimatı kimi qəbul edilirdi. Bu münasibətlə mən sərginin təşkilatçılarına öz dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki onların səyi nəticəsində Azərbaycanı tanıdılar.
Deyə bilərəm ki, 1994-cü ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda, ümumiyyətlə, nəinki enerji sahəsində,
bütövlükdə Azərbaycan üçün ən önəmli tədbir keçirilmişdi. Azərbaycan gənc müstəqil dövlət idi. Azərbaycan
müəyyən səbəblər üzündən o vaxt hələ öz imkanlarını tam şəkildə ortaya qoya bilmirdi. Ölkə iqtisadiyyatı çox
ağır vəziyyətdə idi. Ölkənin gələcəyi o qədər də aydın deyildi. Məhz o şəraitdə Azərbaycanın neft-qaz sektoruna
göstərilən maraq və bu marağın nəticəsində ondan sonrakı illərdə əldə edilmiş nailiyyətlər ölkəmizin ümumi
gələcəyini müəyyən etdi.
O illər Azərbaycan üçün həlledici anlar idi. Azərbaycan hansı yolu seçəcək, hansı istiqamətlə irəliyə
gedəcək? Müxtəlif variantlar var idi. Ancaq Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin qətiyyəti və
birmənalı siyasəti nəticəsində Azərbaycan düzgün yol seçmişdi və biz bu yolun düzgün olmasını bugünkü
Azərbaycanın inkişafında görürük. 1994-cü ildə isə Azərbaycan çox riskli bir ölkə kimi tanınırdı. Ölkədə
ictimai-siyasi vəziyyət hələ tam sabitləşməmişdi. Ölkədə bütövlükdə iqtisadi inkişaf çox aşağı səviyyədə idi,
daha doğrusu, iqtisadiyyatda və sənayedə tənəzzül müşahidə olunurdu. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi
təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın işğal altına düşməsi də, əlbəttə ki, xarici investorlar üçün əlavə stimulverici
amil sayıla bilməzdi.
O illərdə ölkəmiz üçün həlledici qərarlar qəbul edildi və sərginin keçirilməsi, Azərbaycanın imkanlarının
dünya birliyinə çatdırılması çox önəmli hadisə idi. İlk sərginin keçirilməsindən bir neçə ay sonra “Əsrin
müqaviləsi” imzalandı. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması Azərbaycanda yeni neft strategiyasının başlanması
demək idi. Bu gün uğurla icra edilən neft siyasətimiz həm Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini təmin etdi,
Azərbaycanı dünya birliyinə çox etibarlı ölkə və etibarlı tərəfdaş kimi təqdim etdi və eyni zamanda, bu gün
bizim ölkəmiz və neft-qaz imkanlarımız geniş mənada qitənin enerji təhlükəsizliyi üçün əvəzolunmaz
funksiyalar daşıyır.
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, ondan iki il sonra “Şahdəniz” yatağı üzrə müqavilənin imzalanması
bu gün Azərbaycanın əsas enerji potensialını təşkil edir. Ondan sonrakı illərdə çoxsaylı beynəlxalq müqavilələr
imzalanmışdır. Azərbaycan xarici investisiyalar üçün çox cəlbedici ölkə kimi özünü təqdim etməyi bacarmışdır.
Azərbaycanda yaradılmış gözəl investisiya iqlimi şübhəsiz, qeyri-neft sektoruna da öz müsbət təsirini
göstərmişdir.
Neft sektoru bizim üçün təkanverici bir vasitə idi. Mən həmişə demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki,
bizim üçün neft amili bir məqsəd deyil, bir vasitədir. Biz bu vasitədən çox uğurla istifadə etdik. Bu gün
Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli iqtisadiyyatdır. Bu gün iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı neft
sektorundan daha da sürətlə irəli gedir. Bu ilin, bütün dünya üçün böhranlı ilin ilk rübündə iqtisadi inkişaf 4,3
faiz, qeyri-neft sektorunun artımı isə 13,7 faiz təşkil etmişdir. Biz buna məhz neft siyasətinin uğurlu icrası
nəticəsində, neftdən əldə edilmiş gəlirlərin səmərəli şəkildə digər sektorlara investisiya kimi qoyuluşu
nəticəsində nail ola bilmişik. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatdır və əminəm ki, bütün son
illər ərzində əldə edilmiş iqtisadi uğurlar növbəti illərdə davam etdiriləcəkdir.
Neft-qaz sahəsinə gəldikdə, Azərbaycan 1994-cü ildən bu günə qədər çox böyük və uğurlu yol keçibdir.
Biz qarşıda duran bütün vəzifələri, demək olar ki, uğurla icra etmişik. Bu gün reallıq sayılan layihələr o illərdə
əfsanəvi ideyalar kimi təqdim edilirdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum nəinki Azərbaycanın
inkişafını müəyyən etdi, eyni zamanda, bölgədə və regionda tamamilə yeni situasiyanı yaratdı. İlk dəfə olaraq,
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xarici şirkətlər məhz Azərbaycan tərəfindən Xəzər dənizinə dəvət olundular və investisiyalar qoymağa
başladılar. İlk dəfə olaraq Xəzər dənizinin nefti müxtəlif yollarla dünya bazarlarına çıxarıldı və artıq hasilat
gündən-günə artır. İlk dəfə olaraq Azərbaycan qaz ixrac edən ölkəyə çevrildi. Bu gün Azərbaycan qazı həm
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini təmin edir, həm də qonşu ölkələrə ixrac edilir və gələcəkdə bu ixrac daha
da böyük rəqəmlərlə ölçüləcəkdir.
Biz investisiyaları cəlb edə bilmişik, çox dərin yerlərdə, minlərlə metr suyun altında yerləşən yataqların
işlənilməsinə nail ola bilmişik. Neft-qaz sərvətimizi dünya bazarlarına ixrac edə bilmişik və bu gün Azərbaycan
öz enerji potensialını müxtəlif boru kəmərləri ilə ixrac edir. Bizim 7 neft və qaz kəmərimiz var. Hər bir kəmər
özlüyündə böyük məna daşıyır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk neft kəmərləri - onların
hamısı bu gün işlək vəziyyətdədir, Azərbaycan neftini müxtəlif istiqamətlərə ixrac edir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum,
Bakı-Rusiya, Bakı-İran, Bakı-Gürcüstan qaz kəmərləri. Bu dörd kəmərdən üçü bu gün işlək vəziyyətdədir və üç
kəmər vasitəsilə Azərbaycan qazı ixrac edilir. Yəni, Azərbaycanın enerji, neft və qaz potensialının
şaxələndirilməsi məsələlərini biz tam şəkildə həll edə bilmişik. Dünya bazarına birbaşa çıxışı olmayan ölkə
üçün bu, həlledici məsələdir. Neft-qaz sərvəti nə qədər olursa-olsun, bunları dünya bazarına çıxarmaq mümkün
olmadığı təqdirdə onun heç bir mənası yoxdur.
Ona görə mən deyirəm ki, Azərbaycanın neft-qaz sahəsində qarşısında duran bütün vəzifələr vaxtında
yüksək keyfiyyətlə icra olundu. Çox gərgin regional vəziyyətdə, çox həlledici məqamlarda Azərbaycandan çox
böyük qətiyyət tələb edilirdi və bu qətiyyət göstərildi.
Bu gün isə biz irəliyə baxırıq. Biz öz siyasətimizi artıq əldə edilmiş uğurlar əsasında genişləndiririk. Bu
gün Azərbaycan artıq elektrik enerjisi ixracatçısı kimi çıxış edir. Biz elektrik enerjisini qonşu ölkələrə ixrac
edirik və əminəm ki, görüləcək əlavə tədbirlər nəticəsində bu sahədə də çox böyük - həm iqtisadi, həm də siyasi
məsələlər həllini tapacaqdır.
Biz regional müstəvidə çox fəal iştirak edirik və bölgədə ənənəvi olaraq Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə
üçtərəfli əməkdaşlığı bu gün də davam edir. Bu əməkdaşlıq artıq yeni layihələrə keçir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu da Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirən, eyni zamanda, Avropanı Asiya ilə birləşdirən bir
layihədir. Necə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələri artıq regional müstəvidən çıxıb və
qlobal xarakter daşıyır. Bu layihələr olmasaydı, bu gün hər hansı bir “Cənub dəhlizi”ndən söhbət gedə bilməzdi.
Bu layihələr olmasaydı, bu gün Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri tamamilə başqa istiqamətdə həll
olunacaqdı. Məhz bu layihələr barədə bax, burada, Azərbaycanda, Bakıda xarici şirkətlərin sərmayələri ilə,
Azərbaycan hökumətinin qərarları ilə, beynəlxalq birliyin və beynəlxalq maliyyə qurumlarının maliyyə dəstəyi
ilə həlledici qərarlar qəbul edildi.
Bu, təsadüfi deyil, çünki hamımız yaxşı bilirik ki, dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft məhz Bakıda hasil
edilib. İlk dəfə olaraq dəniz yataqlarından neft məhz Azərbaycan neftçiləri tərəfindən hasil edilib. Ona görə də
Bakı və Azərbaycan ənənəvi neft paytaxtıdır, - bu gün isə yeni reallıqlar əsasında, - amma əslində, eyni
mənzərəni biz bu gün də görürük. Bizim növbəti addımlarımız da bu vaxta qədər olduğu kimi, ilk növbədə,
Azərbaycanın milli maraqlarını təmin edəcək, eyni zamanda, əməkdaşlığın dərinləşməsi, beynəlxalq səviyyədə
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələlərinə də çox müsbət təsir göstərəcəkdir.
Keçən il noyabr ayında Bakıda keçirilmiş enerji sammiti və qəbul edilmiş qərarlar, ondan sonra keçən ay
Praqada keçirilmiş “Cənub dəhlizi” mövzusunda enerji sammiti və orada qəbul edilmiş qərarlar bir-biri ilə
uzlaşır, bir-birinin elə bil ki, məntiqi davamıdır.
Bu gün biz artıq əldə edilmiş uğurlar əsasında gələcəyə baxırıq. O gələcəyə ki, bizə yeni imkanlar açacaq,
qarşımızda yeni üfüqlər açılacaqdır. Bu gün biz böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanda bugünkü
neft-qaz hasilatı nəinki bizim tələbatımızı ödəyir, eyni zamanda bölgənin enerji təhlükəsizliyini təmin edir.
Müxtəlif hesablamalara görə, bu il Azərbaycanda hasil ediləcək neftin həcmi minimum 45 milyon ton təşkil
edəcəkdir. Təbii qazın hasilatı 25-27 milyard kubmetr təşkil edəcəkdir. Düzdür, bu qazın bir hissəsi təzyiqin
artırılması üçün yenidən laylara vurulacaqdır. Ancaq bu gün bax, bu rəqəmlər Azərbaycanın real imkanlarını
göstərir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda ən minimal hesablamalara görə, qaz ehtiyatları 2 və orta hesabla 5
trilyon kubmetr səviyyədədirsə, görmək olar ki, uzun illər bundan sonra, onilliklər bundan sonra Azərbaycan
enerji sahəsində çox önəmli və strateji tərəfdaş kimi öz rolunu oynayacaq və bu rol getdikcə artacaqdır.
Biz çalışmalıyıq və çalışırıq ki, bu gözəl imkanlardan gələcəkdə də səmərəli şəkildə istifadə edək, Azərbaycanı
hərtərəfli inkişaf etdirək. Bu gün Azərbaycanın enerji potensialı ölkəmizin hərtərəfli inkişafına xidmət göstərir.
Biz neft kapitalını insan kapitalına çeviririk. Bu gün neftdən əldə olunan gəlirlər sosial məsələlərin həllinə
yönəldilir. Bu gün işğaldan əziyyət çəkən soydaşlarımız yeni qəsəbələrə köçürülür. Azərbaycanda bir dənə də
çadır şəhərciyi qalmayıbdır. Bu, məhz, neft siyasətinin sayəsində mümkün olubdur. Minlərlə yeni məktəblər,
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yüzlərlə yeni xəstəxanalar, yollar, elektrik stansiyaları bugünkü Azərbaycanın reallıqlarıdır və bunun təməlində
enerji siyasəti dayanır.
Növbəti illərdə biz elə etməliyik ki, ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr öz həllini tapsın. Bunun üçün
həm bizim maddi imkanlarımız var, eyni zamanda, iradə də var.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm, o da çox böyük əhəmiyyət daşıyır və bugünkü uğurlu neft
siyasətimizdə sonuncu rol oynamır – bu, şəffaflıq kriteriyalarıdır. Biz ilk illərdən çalışmışıq və hesab edirəm ki,
buna nail olmuşuq ki, neft-qaz sahəsində maksimum dərəcədə şəffaflıq təmin edilsin.
Azərbaycan ilk ölkələrdəndir ki, Böyük Britaniyanın keçmiş Baş nazirinin təşəbbüsü ilə Hasilat
Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulmuşdur. Azərbaycan bu təşəbbüsdə, bu proqramda deyə bilərəm ki,
aparıcı rol oynayır. Azərbaycanda yaradılmış Dövlət Neft Fondu şəffaflıq kriteriyaları üzrə nümunəvi bir
qurumdur və təsadüfü deyil ki, BMT Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu yüksək mükafatla təltif etmişdir.
Biz elə etməliyik ki, neft-qaz sahəsində əldə edilmiş şəffaflıq bütün maliyyə sektoruna şamil edilsin və
Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatı maksimum dərəcədə şəffaflıq əsasında təşkil edilsin. Bütün gələn gəlirlər
şəffaf şəkildə saxlanılır, əhaliyə mütəmadi qaydada məlumatlar verilir, gəlirlərin yığılması və gəlirlərin
xərclənməsi çox şəffaf şəkildə keçirilir. Məhz buna görə hesab edirəm, əsas səbəb kimi bunu göstərmək olar ki,
Azərbaycanda neftdən əldə edilmiş gəlirlər çox səmərəli şəkildə istifadə olundu, Azərbaycan xalqının milli
maraqlarının müdafiəsinə sərf edildi.
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı da dediyim kimi, neft siyasətinin məntiqi davamıdır.
Növbəti illərdə Azərbaycan enerji sahəsində etibarlı tərəfdaş kimi öz mühüm funksiyalarını davam etdirəcəkdir.
Biz həm hasilatçı, həm tranzit ölkə kimi nadir imkanlara malikik. Həm təbii sərvətlər, həm coğrafi vəziyyətimiz,
həm də ki, artıq mövcud olan enerji və nəqliyyat infrastrukturu bizim üçün bu imkanları açır. Gələcək illərdə
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işində istehsalçılar, istehlakçılar və tranzit ölkələr mütləq əməkdaşlıq
etməlidirlər. Hər üç tərəfin maraqları təmin edilməlidir. Azərbaycan bir müddət bundan əvvəl istehlakçı ölkə
kimi, fəaliyyət göstərib və biz bilirik ki, xarici enerji resurslarından asılılıq nə deməkdir. Eyni zamanda, bu gün
Azərbaycan həm tranzit, həm də ixracatçı ölkədir. Əlbəttə ki, bizim maraqlarımız da müdafiə olunmalıdır.
Enerji təhlükəsizliyi hamı üçün, təkcə istehlakçılar üçün yox, eyni zamanda istehsalçılar üçün, tranzit ölkələr
üçün təhlükəsizlik deməkdir. Ancaq bu üç tərəf arasında əməkdaşlıq mütləq şəffaf olmalıdır. Bu əməkdaşlıq
beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmalıdır. Bu əməkdaşlıq qarşılıqlı surətdə faydalı əsaslar üzərində, bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında, azad və sağlam rəqabət prinsipləri əsasında qurulmalıdır. Bu, çox önəmlidir.
Çünki neft-qaz sahəsi son illər ərzində çox siyasiləşib və bunu siyasiləşdirmək istəyən qüvvələr kifayət qədərdir.
Biz elə etməliyik ki, üç tərəf arasında əməkdaşlıq maksimum dərəcədə, bir daha demək istəyirəm ki, beynəlxalq
normalara uyğun olsun. Əgər alqı-satqı müqaviləsi gözlənilirsə, qiymət ədalətli olmalıdır. Əgər tranzit
anlaşması gözlənilirsə, şərtlər beynəlxalq praktikaya uyğun olmalıdır. Ancaq bu təqdirdə həm istehsalçılar, həm
tranzitçilər, həm də istehlak edən tərəflər öz maraqlarını təmin edə bilərlər. Bir tərəfin maraqları başqa tərəfin
maraqları hesabına təmin oluna bilməz. Bu, bizim prinsipial yanaşmamızdır və bu, bizim enerji siyasətimizin
mühüm hissəsini təşkil edir. Mən əminəm ki, ancaq bu yanaşma bölgədə və geniş mənada qitədə enerji
məsələlərində əməkdaşlığın təmin olunmasına şərait yarada bilər. Hər halda biz bu mövqedəyik və bu mövqeyi
müdafiə edəcəyik. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə və geniş mənada yerləşdiyimiz
qitədə enerji təhlükəsizliyi məsələləri tam şəkildə həll oluna bilməz, şübhə etmirəm ki, bu mövqe üstünlük təşkil
edəcəkdir. Bilirəm ki, tərəfdaşlarımızın böyük əksəriyyəti bu mövqeyi bölüşür.
Mən hesab edirəm, bugünkü sərgi və konfrans, eyni zamanda, yaxşı fürsətdir ki, burada iştirak edən
şirkətlərin nümayəndələri bütün bu məsələləri bir daha müzakirə etsinlər, təhlil etsinlər və növbəti illər üçün biz
vahid strateji yanaşmanı hazırlamalıyıq.
Mən bir daha bütün iştirakçılara öz salamlarımı çatdırmaq istəyirəm, sərgiyə və konfransa uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN-İSRAİL SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİ BAŞA ÇATDIQDAN
SONRA İSRAİL PREZİDENTİ ŞİMON PERESLƏ BİRGƏ MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
28 iyun 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz. Biz bu gün bir
sıra məsələlər üzrə yaxşı müzakirələr apardıq. Biz ikitərəfli əlaqələrə aid məsələləri müzakirə etdik və əminəm
ki, bu səfər ikitərəfli əlaqələrimizin uğurlu inkişafında çox önəmli rol oynayacaqdır. Biz iqtisadiyyatın
inkişafına dair məsələləri də müzakirə etdik. Ölkələrimiz arasında birgə ticarət dövriyyəsinin həcmi artmaqdadır
və bu rəqəm ötən il 3,6 milyard dollara bərabər olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin 2009-cu ildə də bu rəqəm civarında
olacağına əminliyini vurğuladı. Kənd təsərrüfatı, səhiyyə, turizm, elm və texnologiya, kosmik sənaye
sahələrində əməkdaşlıq üçün çox yaxşı perspektivlərin olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı, ölkələrimizin bu
sahələrdəki nailiyyətlərindən danışdı və müsbət meylin gələcəkdə inkişaf etdirməyin planlaşdırıldığını söylədi.
Ölkələrimiz arasında enerji sektorundakı əlaqələrə toxunan Prezident İlham Əliyev bu sahədə əməkdaşlığın
gələcəkdə də davam etdiriləcəyini bildirdi. Humanitar əməkdaşlıqdan söz açan dövlətimizin başçısı Azərbaycan
və İsrail xalqları arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu bildirdi.
Prezident İlham Əliyev dedi: Azərbaycanın yəhudi icması əsrlər boyu burada sülh və dostluq şəraitində
yaşayıb və yaşayır. Bu gün müzakirə etdiyimiz kimi, Azərbaycanda doğulan və hazırda İsraildə yaşayıb çalışan
İsrail vətəndaşları da ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafında çox önəmli rol oynayırlar. Onlar əslində İsraildə
Azərbaycan diasporu kimi fəaliyyət göstərirlər. Yəqin ki, insanlar arasında ünsiyyət cənab Prezidentin
səfərindən sonra daha geniş vüsət alacaqdır.
Biz, eyni zamanda, bu gün regional məsələləri, regional vəziyyəti, Yaxın Şərqdəki, Qafqazdakı
vəziyyəti, münaqişələrə aid məsələləri də müzakirə etdik. Mən cənab Prezidenti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişənin həlli ilə bağlı vəziyyət haqda məlumatlandırdım. Əfsuslar olsun ki, atəşkəsin əldə
edilməsindən 15 ildən də çox vaxt keçsə də, münaqişənin həllində heç bir əsaslı irəliləyiş, nailiyyət olmayıb.
Torpaqlarımızın 20 faizi hələ də işğal altındadır. Bir milyondan çox azərbaycanlı öz torpaqlarında qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycan
torpaqlarından dərhal çıxarılmasını tələb edən 4 qətnaməsinin qəbul olunmasına baxmayaraq, işğal hələ də
davam edir və bu, nəinki bizə, hətta bütün regiona ən böyük təhlükədir.
Əminəm ki, səfərin uğurlu başlanğıcı bu gün və sabah davam edəcəkdir. Qəbul ediləcək qərarlar və əldə
olunacaq razılaşmalar ikitərəfli əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün yeni imkanlar yaradacaqdır.
Cənab Prezident, bir daha xoş gəlmisiniz və diqqətinizə görə minnətdaram.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ADINDAN
İSRAİL DÖVLƏTİNİN PREZİDENTİ ŞİMON PERESİN ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
28 iyun 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Əziz qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən İsrail Prezidentini Azərbaycanda bir daha salamlamaq istəyirəm. Bu gün bizim çox yaxşı
müzakirələrimiz oldu. Münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. Biz cənab Prezidentlə bir neçə dəfə görüşmüşük və
bu görüşlər beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində müxtəlif ölkələrdə baş tutub. İndi isə cənab Prezident Azərbaycana
rəsmi səfərə gəlib. Bu səfər böyük əhəmiyyət daşıyır. Səfər ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün yeni imkanlar
açacaq. Bu gün biz ikitərəfli əlaqələrə dair vacib məsələləri, regional inkişaf məsələlərini, o cümlədən
beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan məsələləri nəzərdən keçirdik.
İkitərəfli əlaqələr haqqında danışarkən əminəm ki, əlaqələrimiz bundan sonra daha da güclənəcəkdir.
Bizim iqtisadi əməkdaşlığımızın çox yaxşı perspektivləri var. Bu gün belə məsələlər çox geniş formatda
müzakirə olundu. İqtisadi münasibətlərimiz inkişaf edir və bu sahədə dövriyyəmiz 2 milyard dollara yaxındır.
Zənnimcə, gələcək illərdə bu rəqəm daha da artacaq.
Biz kənd təsərrüfatı, turizm, elm, texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıq haqqında da danışdıq, səhiyyə
sahəsinə də toxunduq. Əminəm ki, bu sahələrdə və bir çox digər yeni sahələrdə yaxşı həll variantlarını tapa
bilərik ki, onlar bizi bir-birimizə daha yaxın etsin.
Azərbaycanda xalqımızın yəhudilərlə daim dinc şəraitdə birgə yaşadığını vurğulayan Prezident İlham
Əliyev respublikamızdakı yəhudi icmasının ölkəmizin inkişafı üçün töhfələrini əsirgəmədiyini bildirdi.
Dövlətimizin başçısı İsraildəki Azərbaycan diasporunun da çox məhsuldar fəaliyyətini xüsusi qeyd edərək dedi:
- Onlar məhz Azərbaycanı tərk etmiş yəhudilərdir. Lakin onlar ölkəmizi tərk etmələrinə baxmayaraq,
Azərbaycanla hər zaman təmaslarını saxlayırlar və ikitərəfli münasibətlərdə müstəsna rol oynayırlar ki, bu da
bizi çox fərəhləndirir. Mən şübhə etmirəm ki, bu səfərdən sonra ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla davam və
inkişaf edəcəkdir.
Dövlətimizin başçısı İsrail Prezidenti Şimon Pereslə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi barədə də ətraflı fikir mübadiləsi apardıqlarını diqqətə çatdıraraq dedi:
- Bu münaqişə regionda ən böyük hədə mənbəyidir və bu münaqişə beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. Yalnız o yolla ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilsin. Bildiyiniz
kimi, işğalçı qüvvələr Azərbaycan ərazisindən qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır və Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı
apardığı etnik təmizləmə siyasətinin qurbanına çevrilmiş soydaşlarımız öz yurd-yuvalarına qayıtmalıdırlar.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə İsrail arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün
böyük potensialın olduğunu bildirdi və həmin potensialın reallaşdırılması üçün ölkəmizdə əlverişli biznes
mühitinin yaradıldığını vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı dedi:
- Azərbaycanda çox münbit sərmayə mühiti var və dünyanın bütün ölkələrindən olan şirkətlər
ölkəmizdə rahat işləyə bilərlər.
Mən bir daha cənab Prezident, Sizi və nümayəndə heyətinizi Azərbaycanda salamlamaq istəyirəm və bu
badəni Sizin şərəfinizə, İsrail ilə Azərbaycan xalqlarının şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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AZƏRBAYCAN-İSRAİL BİZNES FORUMUNDA
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
29 iyun 2009-cu il
Dövlətimizin başçısı biznes forumda İsraildən çox sayda iş adamının iştirakını müsbət hal kimi
dəyərləndirdi və ölkəmizdəki sərmayə mühiti barədə məlumat verərək dedi:
- Azərbaycanda çox müsbət sərmayə mühiti var. Bizim tərəfdaşlarımız dünyanın aparıcı şirkətləridir. Bu
günə qədər onlar hər hansı bir narazılıq və yaxud mübahisələrlə üzləşməyiblər. Azərbaycanda sərmayə qoyan
şirkətlər ilə hökumət arasında heç bir mübahisə olmayıb. Əsas beynəlxalq müqavilələr parlament tərəfindən
ratifikasiya edilir, Prezident tərəfindən Fərmanla təsdiqlənir və qanun qüvvəsini alır. Bu o deməkdir ki, həmin
müqaviləni heç kim dəyişə bilməz. Bu, sərmayədarlarda əlavə etimadı artırır və eyni zamanda, Azərbaycanda
çox münbit sərmayə mühiti yaradır. Məhz elə bu səbəblərə görə, ola bilsin, Azərbaycan uzun illər ərzində
regionda aparıcı mövqeləri tutmuşdur. Bu öncül mövqe birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə mövcuddur.
Bu gün dünyada mövcud böhranın olmasına baxmayaraq, bir çox digər ölkələr və onların şirkətləri Azərbaycana
sərmayə yatırmağı davam etdirirlər. Biz öz islahatlar siyasətimizi davam etdirməyə çalışırıq, “açıq qapı”
siyasətini yürüdürük. Bizim sərmayədarlarla apardığımız iş çox məhsuldar bir mühitdə baş tutur və bu siyasət
yaxşı nəticələr verir. Ötən il Dünya Bankı özünün “Doing Business” hesabatında Azərbaycanı islahatların
aparılması sahəsində birinci yerdə tutmuşdur.
Prezident İlham Əliyev dünyada hökm sürən iqtisadi böhrana baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatının
yüksələn templə inkişaf etdiyini diqqətə çatdıraraq dedi:
- Böhrana baxmayaraq, cari ilin birinci aylarında iqtisadiyyatımız yenə də artmışdır. İlk beş ay ərzində
ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artımı 4,5 faiz, qeyri-neft sektorunda isə artım 6 faizdən çox olmuşdur. Bu, onu
göstərir ki, infrastruktura yatırılan sərmayələr, insan kapitalına, təhsilə, xidmətə, qeyri-neft sektoruna qoyulan
sərmayələr artıq yaxşı imkanlar açır və biz iqtisadiyyatımızı şaxələndiririk.
Birmənalı olaraq gələcəkdə bir neçə il ərzində neft sektoru iqtisadiyyatımızda əsas yer tutacaq. Bu,
məhz onunla bağlıdır ki, biz enerji siyasətimizi, enerji strategiyamızı uğurla həyata keçiririk. Azərbaycan
müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk illərdə bizim neft və qaz hasilatımız öz tələbatlarımıza cavab vermirdi. Halbuki
Azərbaycan neft hasilatının vətənidir. Dünyada ilk neft məhz Azərbaycanda hasil edilmişdir. Daha sonra
dənizdə yerləşən yataqlardan neft birinci dəfə məhz Azərbaycanda hasil olunubdur. İkinci dünya müharibəsində
Sovet İttifaqında hasil edilən neftin 70 faizi Bakıdan göndərilirdi. Bu günə qədər Azərbaycanın yataqlarından
1,5 milyard ton neft hasil edilmişdir. Lakin 1991-ci ildə müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra biz özümüzü çox
çətin bir vəziyyətdə hiss etdik. Çünki daxili qaz hasilatı da qənaətbəxş deyildi. Həmin vaxt Azərbaycanda neft
hasilatı yalnız 8 milyon ton təşkil edirdi. Bu gün isə iqtisadi islahatlar siyasətinə, “açıq qapı” siyasətinə,
sərmayədarların stimullaşdırılmasına və eyni zamanda, sabit siyasi vəziyyətə görə Azərbaycan etibarlı tərəfdaş
hesab edilir.
Azərbaycan Prezidenti qeyd etdi ki, bu il ölkəmizdə neft hasilatı 50 milyon ton, qaz hasilatı isə 25-27
milyard kubmetrə çatacaqdır. Bu gün Azərbaycan enerjiyə olan daxili tələbatını tam ödəyir, bununla yanaşı,
Azərbaycanın təbii sərvətləri beynəlxalq bazarlara da çıxarılır. Üç-dörd il bundan əvvəl elektrik enerjisi
çatışmazlığından əziyyət çəkən Azərbaycan indi bəzi qonşu ölkələrə elektrik enerjisi ixrac edir.
Dövlətimizin başçısı Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının Avropanın müxtəlif ölkələrinə çatdırılması üçün
tikilən nəhəng boru kəmərlərinin regionda vəziyyətə təsirindən də danışaraq dedi:
- Əgər Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə neftin nəqli üçün boru kəməri olmasaydı, əgər digər boru
kəmərləri və 4 qaz boru kəməri olmasaydı, ola bilsin ki, enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli daha da
mürəkkəb olardı.
Artıq qeyd etdiyim kimi, enerji sektorunun bu gün iqtisadiyyatımızın əsas hissəsi olması bizim üçün
prioritet deyil. Bizim üçün təhsil, səhiyyə, kənd təsərrüfatı vacibdir. Biz bu sahələrə çox uğurla sərmayələr
yatırırıq. Mən bir neçə rəqəmi söylədim. Azərbaycanda son beş il ərzində 1300 yeni məktəb tikilmiş və yüzlərlə
tibb ocağı istismara verilmişdir. Biz kənd təsərrüfatı sahəsinə sərmayələr qoymuşuq. Bu il bəlkə də birinci il
olacaq ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatını tam, 100 faizlik əminliklə təmin edəcəkdir.
Biz turizm sahəsində işləyirik və hökumət infrastruktura böyük sərmayələr yatırır. Bu, bizə nəinki paytaxtı, o
cümlədən regionları da inkişaf etdirməyə imkan yaradır. 2004-cü ildə icrasına başladığımız regionların sosial-
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iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 100 faiz həyata keçirilmişdir. Bu proqramın həyata keçirilməsi nəticəsində
Azərbaycanda təxminən 800 min iş yeri açılmışdır. Yoxsulluq səviyyəsi 2003-cü ildə 49 faiz idisə, ötən ilin
sonunda 13 faizə düşmüşdür.
Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, son beş il ərzində ölkədə ümumi daxili məhsulun həcmi 2,3 dəfə,
sənaye məhsulu 2,5 dəfə, büdcə xərcləri 12 dəfə artmışdır.
Dövlətimizin başçısı bütün bunlara Azərbaycan xalqının öz gücü sayəsində nail olduğunu dedi:
- Bəzi qonşularımızdan fərqli olaraq böyük xarici yardıma möhtac deyilik, yəni kənar mənbələrdən
vəsait almırıq. Bütün bunlar - əldə etdiyimiz nailiyyətlər məhz bizim öz fəaliyyətimiz və gərgin işimiz sayəsində
mümkün olmuşdur.
Ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanları çox genişdir. Mən öz
prioritetlərimizi təşkil edən bir neçə sahəni qeyd etdim. Qeyd etdim ki, biz, eyni zamanda, Azərbaycanda çox
sahədə infrastruktur layihələri həyata keçiririk. Yolların çəkilməsi, suvarma, su təchizatı və digər layihələri
həyata keçiririk. Biz İsraildən olan şirkətləri burada işləməyə, daha fəal şəkildə işləməyə dəvət edirik. Təbii ki,
biz onları sərmayədar kimi görmək istəyirik və eyni zamanda, onlar podratçı kimi də işləyə bilərlər. Çünki
Azərbaycanda bunun üçün çox yaxşı imkanlar var. Xüsusən də İsrail Prezidentinin ölkəmizə uğurlu səfəri
çərçivəsində dünən bizim səmərəli danışıqlarımız olmuşdur. Hesab edirəm ki, bu danışıqların davam etdirilməsi
səfərin birinci günü kimi ikinci günündə də uğurlu olacaqdır. Əminəm ki, ölkələrimizin işgüzar dairələri bizim
ikitərəfli münasibətlərimizin gücləndirilməsinə töhfə verəcəklər.
Çox sağ olun.
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AZƏRBAYCAN-RUSİYA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA
AZƏRBAYCAN VƏ RUSİYA PREZİDENTLƏRİNİN BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
29 iyun 2009-cu il
- Hörmətli Dmitri Anatolyeviç!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən Rusiya Prezidentini ölkəmizdə yenidən salamlamağa şadam. Ölkələrimiz arasında çox yüksək
səviyyədə qarşılıqlı siyasi fəaliyyət, çox sıx əlaqələr mövcuddur. Münasibətlər yüksək dərəcədə dinamikliyi ilə
xarakterizə edilir. Prezidentlər səviyyəsində müntəzəm görüşlər keçirilir ki, bu da münasibətlərimizin
xarakterini əks etdirir və ölkələrimizi daha da yaxınlaşdırır.
Biz hamımız Prezident Medvedevin düz bir il əvvəl Azərbaycana rəsmi səfərini çox yaxşı xatırlayırıq.
Yüksək qiymətləndiririk ki, bu, Prezident kimi Dmitri Anatolyeviçin ilk rəsmi səfərlərindən biri idi və həmin
səfər çərçivəsində imzalanmış sənədlər bu gün yerinə yetirilir. Dostluq və strateji əməkdaşlıq haqqında
müqavilə uğurla yerinə yetirilir və bu gün imzalanmış sənədlər son bir il müddətində əldə etdiklərimizin məntiqi
davamıdır.
Bizim aramızda bir neçə görüş olmuşdur və onların hər biri çox mühüm idi. Biz həm bu gün və həm də
gələcəkdə münasibətlərimizin xarakterini və regional prosesləri xeyli dərəcədə müəyyənləşdirən qərarlar qəbul
etmişik.
İqtisadi planda müxtəlif layihələr də uğurla həyata keçirilir. Dünyada baş vermiş maliyyə böhranı ilə
əlaqədar əmtəə dövriyyəsinin bir qədər azalmasına baxmayaraq, bunun dinamikliyi, strukturu deməyə imkan
verir ki, bu müvəqqəti hal tezliklə aradan qaldırılacaqdır. Həm də, bu gün imzalanmış sənədləri nəzərə almaqla
inanıram ki, növbəti ildə biz əmtəə dövriyyəsinin kəskin surətdə artacağını görəcəyik.
Biz humanitar sahədə əməkdaşlığın inkişaf etməsindən çox məmnunuq. Bu sahə ölkələrimiz üçün çox
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Biz öz tərəfimizdən hər şeyi etməyə çalışırıq ki, bu sahədə əməkdaşlıq ölkələrimiz
arasında həm siyasi və həm də iqtisadi münasibətlərə həmişə uyğun gəlsin. Şadam ki, bu baş verir.
Bu gün biz qaz sahəsində səmərəli əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmin yaratdıq. Bu gün “Qazprom” və ARDNŞ
arasında münasibətlərimizdə yeni səhifə açan müqavilə imzalamışıq. Hesab edirəm ki, bu əməkdaşlıq çox
uğurlu, qarşılıqlı faydalı olacaq, Rusiya və Azərbaycanın maraqlarını tam təmin edəcəkdir. Təməli qoyulan bu
işlərin, bu təşəbbüslərin uğurla həyata keçirilməsi, təbii ki, ölkələrimiz arasında energetika sahəsində
genişmiqyaslı əməkdaşlıqdan çox asılı olacaqdır. Bu, neft, qaz və həm də elektroenergetikadır və bütün bu
istiqamətlərdə yaxşı nəticələr vardır.
Bu gün imzalanmış müqavilə energetika üzrə münasibətlərimizin yeni istiqamətidir. Qaz amilinin
regionda və dünyada vacibliyini nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, imzalanmış müqavilənin mühümlüyü xüsusi
şərh tələb etmir.
Bu gün ölkələrimiz arasında sərhədin yekun delimitasiyası işində də mühüm addım atdıq. Bundan sonra
bu istiqamətdə irəliləyəcəyimiz və müqavilələrin imzalanmasına imkan verən prinsiplər razılaşdırılmışdır.
Ümumiyyətlə mən münasibətlərimizin inkişafından çox razıyam.
Rusiya və Azərbaycan arasında münasibətlər barədə çox danışmaq olar. Bu gün geniş formatın yalnız
bir hissəsi müzakirə edildi və biz mühüm razılaşmaya nail olduq.
Təbii, bu gün biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması
məsələlərini müzakirə etdik. Biz Rusiyaya və şəxsən onun Prezidentinə münaqişənin nizama salınması
prosesində fəal iştiraka görə çox minnətdarıq. Bu ayın əvvəllərində Peterburqda Rusiya Prezidentinin iştirakı ilə
Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında keçirilmiş görüş əminəm ki, danışıqların davam etdirilməsi
üçün yaxşı mühit yaratmışdır. Biz vasitəçi kimi, Azərbaycanın qonşusu kimi bu mürəkkəb məsələnin nizama
salınmasında Rusiyanın gələcəkdə də fəal iştirakına ümid bəsləyirik.
Bir daha bu gün keçirilmiş görüşlər və imzalanmış sənədlərə, həm də bütövlükdə ölkələrimiz arasında
münasibətlərə görə məmnunluğumu ifadə etmək istəyirəm.
Əminəm ki, gələcəkdə onlar uğurla inkişaf edəcəkdir.
Sağ olun.
XXX
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Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
SUAL: (Mixail Petrov, İTAR-TASS). Mənim sualım hər iki Prezidentədir. Elə indicə özünüzün
bəyanatlarınızda Siz qaz müqaviləsini xatırlatdınız. İstərdim ki, bunu bir qədər geniş şərh edəsiniz. Sizin
fikrinizcə, bu nədir? İki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində növbəti addım, yeni tərəqqinin
sübutudur və ya dünyada müasir meyillərə, müasir böhranlara cavab reaksiyasıdır?
İLHAM ƏLİYEV: Hesab edirəm ki, ilk növbədə həmin müqavilə burada, bu sarayda apardığımız və
əldə etdiyimiz razılaşmalardan irəli gəlir. Bir il əvvəl Dmitri Anatolyeviçin rəsmi səfəri zamanı bu mövzu
müzakirə edilmişdi. Bundan əvvəl “Qazprom”un prezidenti cənab Miller ölkəmizə səfər etmişdi. Beləliklə,
minimum bir il müddətində şirkətlərimiz arasında həmin mövzu ilə bağlı danışıqlar aparılmış, prinsiplər,
kommersiya parametrləri razılaşdırılmışdır. Danışıqlar konstruktiv, xoş məram ruhunda aparılmış və tərəflər
razılığa gəlmişlər, bu da təbii olaraq, bizdə müsbət hisslər yaradır. Ona görə ki, bu gün qeyd edildiyi kimi,
Azərbaycan qazının Rusiyaya ixrac olunması münasibətlərimizin yeni sahəsidir.
Azərbaycan bu yaxınlarda qaz ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan qazı artıq dünyanın
dörd ölkəsinə nəql edilir və gələn ildən başlayaraq, həm də Rusiyaya ixrac olunacaqdır. Ölkəmizin qaz
potensialı kifayət qədərdir və mən deyə bilərəm ki, bu il qaz hasilatının səviyyəsi təqribən 27 milyard kubmetr
olacaqdır. Növbəti ildə isə biz 30 milyard kubmetrdən çox qaz çıxarmağı planlaşdırırıq. Bizim üçün Rusiya ilə
qaz sahəsində əməkdaşlıq həm də yeni bazara çıxmaq, qaz təchizatının şaxələndirilməsini təmin etmək
imkanıdır. Hərdən “şaxələndirmə” sözü eşidiləndə, əsasən istehlakçılar üçün şaxələndirmə nəzərdə tutulur.
Lakin Rusiya kimi və artıq Azərbaycan kimi istehsalçılar üçün nəqletmənin şaxələndirilməsi, istehsalçılar üçün
təchizat mənbələrinin şaxələndirilməsi kimi vacibdir. Bu müqavilə maraqlarımıza bütünlüklə cavab verir və
deyə bilərdim ki, Rusiyanın da maraqlarına cavab verir. Həmin müqavilə yaxşı perspektivlərə malikdir.
Gələcəkdə Azərbaycanda qaz hasilatı artdıqca, nəql olunacaq qaz həcmlərini də artırmağı planlaşdırırıq.
Bu müqavilə kommersiya xarakterinə malikdir və ona görə çox vacibdir ki, təəssüf, son vaxtlar qaz
münasibətləri mövzusu süni surətdə və tamamilə əsaslandırılmamış şəkildə siyasiləşdirilir. Bu müqavilə ilə
Rusiya və Azərbaycan qaz sahəsində siyasiləşdirilməyən, hər iki dövlətin marağına xidmət edən, azad rəqabət
və bazar iqtisadiyyatı ruhuna cavab verən münasibətlər mədəniyyətini nümayiş etdirir. Belə olan halda heç bir
məsələ meydana çıxmaz.
Gizlətmirəm ki, bu müqavilənin əldə olunması üçün potensial nəqledənlərlə çoxlu məsləhətləşmələr və
danışıqlar aparmaq lazım olmamışdır. Rusiya və Azərbaycan arasında heç bir nəqledən yoxdur. Bizə, habelə qaz
kəmərləri çəkmək üçün vəsait axtarmaq lazım deyildir. Qaz kəməri vardır və o, işlək vəziyyətdədir. Bizə isə
yalnız texniki və kommersiya parametrləri üzrə və bir il əvvəl imzalanmış dövlətlərimizin milli maraqlarını
təmin edən dostluq və strateji əməkdaşlıq haqqında Bəyannamənin ruhuna uyğun müqavilə lazım idi. Mən sizin
sualınızı belə şərh edərdim.
DMİTRİ MEDVEDEV: İlham Heydər oğlunun söylədiklərinə, demək olar heç nə əlavə edə
bilməyəcəyəm. Çünki Azərbaycan Prezidentinin imzalanmış həmin müqavilələrin məzmunu, əməkdaşlığımızı
inkişaf etdirən həmin sazişlərin istiqaməti və mahiyyətinə dair söylədiklərinin altından qol çəkməyə hazıram.
Yeganə olaraq nəyi demək istərdim: Rusiyanın əslində təbii qazı az deyil və biz həqiqətən müxtəlif bazarlarda
işləyirik. Lakin məhz belə sazişlər bizə gələcəyə baxmağa imkan verir. Niyə? Ona görə ki, enerji daşıyıcılarını
özlərinin baza milli sərvəti kimi nəzərdən keçirən iki ölkə nəinki sivil şəkildə razılığa gəlir, həmçinin
perspektivi bunda görür. Həm də bu, siyasi motivlərə görə deyil, bayaq düzgün deyildiyi kimi, qarşılıqlı
faydadan irəli gələrək edilir. Bizim əməkdaşlığımıza heç kimin mane ola bilməyəcəyi şəraitdə edilir və yalnız
əlavə imkanlar yaradır. Mənim fikrimcə bu, hamımızın belə intensiv şəkildə can atdığımız, haqqında çox
danışdığımız və onunla bağlı xüsusi enerji layihəsi, yəni yaxın gələcəkdə energetika sahəsində necə
işləyəcəyimiz barədə razılaşma qəbul olunmasını təklif etdiyimiz enerji təhlükəsizliyinin özünə dair nümunədir.
Buna görə də hesab edirəm ki, bu cür, yenidən bu termini işlədirəm, nümunəvi münasibətlər digər energetika
münasibətlərinin, bu sahədə digər münasibətlərin istiqamətləndiyi indikator rolunu oynaya bilər.
Hesab edirəm ki, imzalanmış müqavilənin yaxşı gələcəyi vardır. Bu, yalnız başlanğıcdır. Ümid edirik ki, bu
əməkdaşlıq gözlədiyimiz bəhrəni verəcəkdir, bunun üçün bütün şərait vardır. O zaman əməkdaşlığın miqyası
genişlənəcəkdir. Biz bu sahədə hansısa digər birgə layihələr barədə düşünə bilərik. Ən əsası nədənsə
başlamaqdır. Bu gün elə həmin əməkdaşlığın başlanğıcıdır. Bu gün Rusiya-Azərbaycan qaz münasibətləri üçün
mühüm gündür. Ümid edirəm ki, biz hamımız bu günü yadda saxlayacağıq.
SUAL: (Səbinə Məmmədova, AzTV). Mənim sualım hər iki Prezidentədir.
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Moskva Bəyannaməsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq və
beynəlxalq təşkilatların qərarları əsasında nizama salınması barədə dəqiq deyilmişdir. Bu müddəa beynəlxalq
birliyin prinsipial mövqeyinə uyğundur. Həmin müddəanın gələcək həyatı təcəssümünü necə görürsünüz?
İLHAM ƏLİYEV: Bəli, siz haqlısınız. Moskvada imzalanmış Bəyannamədə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hansı prinsiplər üzrə nizama salınması dəqiq göstərilmişdir: beynəlxalq hüquq
prinsipləri hamıya məlumdur, indiki halda beynəlxalq təşkilatların qərarlarını, təbii ki, ən nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatın – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarını əsas götürürük. BMT Təhlükəsizlik Şurası erməni silahlı
qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz surətdə çıxmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul
etmişdir. Digər beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT də müvafiq qərarlar qəbul etmişdir. ATƏT-in
Lissabon sammitinin qərarı da indiyədək qüvvədədir. Təbii ki, həmin münaqişə bu prinsiplər əsasında nizama
salınmalıdır. Ərazi bütövlüyü prinsipi pozulmazdır. Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsinə gəldikdə isə o,
vahid Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü çərçivəsində uğurla reallaşdırıla bilər.
Bu gün danışıqlar prosesi mən deyərdim ki, yekun mərhələsinə daxil olur. Bu gün biz Dmitri
Anatolyeviçlə birlikdə qeyd etdik ki, bu ay Sankt-Peterburqda keçirilmiş danışıqların növbəti mərhələsi kifayət
qədər səmərəli olmuşdur. Biz irəliyə doğru daha bir neçə addım ata bilmişik. Əlbəttə, Azərbaycanda, yəqin ki,
Ermənistanda və dünyada münaqişənin mümkün qədər tez nizama salınmasına dair böyük ümidlər vardır. Lakin
biz irəliyə doğru hərəkət edirik. Bu, nikbinlik təlqin edir, danışıqlar prosesini möhkəmlədir. Baxmayaraq ki,
atəşkəs barədə qərarın qəbul edildiyi 1994-cü ildən bəri münaqişə nizama salınmamışdır, bir neçə il əvvəllə
müqayisədə bu gün münaqişənin nizama salınmasına ümidlər daha çoxdur. Buna görə də hesab edirəm ki,
münaqişəni bütün tərəflərin konstruktiv əməkdaşlığı, anlaşma üstünlükləri və maraqları ruhunda nizamlaya
biləcəyik. Biz bunu istəyirik, buna can atırıq və öz tərəfimizdən buna nail olmaq üçün hər şeyi edirik.
DMİTRİ MEDVEDEV: Mən, əlbəttə tamamilə razılaşmaq istəyirəm ki, bu cür problemlər yalnız
möhkəm beynəlxalq hüquqi baza əsasında nizama salına bilər. Həmin baza məlumdur. O, elə indicə İlham
Heydər oğlu tərəfindən ifadə olunmuşdur. Həqiqətən, söhbət, bir vaxtlar sivil adlandırılan xalqlar tərəfindən
işlənib hazırlanmış beynəlxalq hüququn ümumi prinsiplərindən gedir. Söhbət təbii ki, əsas beynəlxalq
təşkilatların və ilk növbədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına
dair qərarlarından və qətnamələrindən gedir. Mənim fikrimcə, ən başlıcası heç də o deyil ki, bu prinsiplər
mövcuddur – onları heç kim inkar etmir, başlıcası odur ki, tərəflər bütün məsələləri məhz bu ruhda nəzərdən
keçirməyə hazır olmalı və münaqişəni hansısa başqa şeylər düşünmədən həmin baza prinsipləri əsasında nizama
salmalıdırlar. Bax elə bu, mənim fikrimcə, ümid verir ki, həmin mürəkkəb və kifayət qədər uzun sürən
münaqişənin həll edilməsi şansı vardır. Sankt-Peterburqda keçirilmiş sonuncu görüş göstərdi ki, fikrimizcə,
tərəfləri qəbul edən Rusiya Federasiyasının fikrincə, danışıqların iştirakçıları, - mən Azərbaycanı və Ermənistanı
nəzərdə tuturam, - müxtəlif məsələlər üzrə mövqelərdə mövcud olan fikir ayrılıqlarını tədricən aradan
qaldırmağa və Azərbaycan Prezidentinin irəliyə doğru hərəkət barədə söylədiyi kimi, irəliləməyə hazırdırlar.
Münaqişənin çox yaxın perspektivdə həll olunması üçün bütün imkanlar vardır və Rusiya digər dövlətlərlə
birlikdə, - burada heç bir qısqanclıq ola bilməz, – bu münaqişənin maksimum səmərəli şəkildə nizama
salınmasına çalışacaqdır.
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RUSİYA DÖVLƏT TELEVİZİYA KANALININ
“VESTİ V SUBBOTU” VERİLİŞİNƏ
MÜSAHİBƏ
Bakı şəhəri,
30 iyun 2009-cu il
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 30-da Rusiya Dövlət
Televiziya kanalının “Vesti v subbotu” verilişinin aparıcısı Sergey Brilyova müsahibə vermişdir.
Sual: Hörmətli İlham Heydər oğlu, Dmitri Medvedevlə Sizin imzaladığınız, indiyə qədər mislibərabəri olmayan müqavilənin əhəmiyyətini çoxları hələ dərk etmir. Uzun illər boyu Azərbaycana qaz
satmış Rusiya indi ilk dəfədir ki, Azərbaycandan qaz alır. Bunun mənası nədən ibarətdir və nə üçün hamı
razıdır? Dünən Siz çox məmnun görünürdünüz.
İlham Əliyev: Bu saziş, həqiqətən həm Rusiyanın, həm də Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Bizə
gəldikdə, bu saziş bizim üçün yeni, böyük bazara çıxmaq imkanı, qaz satışının tamamilə şaxələndirilməsini
təmin etmək imkanı deməkdir. Çünki bizim qaz ixracı əvvəldən Qərbə istiqamətlənmişdi və bu gün Azərbaycan
qazı artıq dörd ölkəyə satılır. Buna görə də Rusiya bazarına çıxış, əlbəttə, böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mən
dünən qeyd etdim ki, indiki halda infrastruktur, qaz kəməri artıq mövcuddur. Əlavə investisiyalara ehtiyac
yoxdur, tranzit dövlətlər yoxdur, ona görə də tranzit barədə danışıqlarla məşğul olmaq “ləzzətindən” məhrumuq.
Rusiyanın cənub regionlarının Azərbaycandan göndərilən qazla təmin edilməsinə ehtiyac var. Çox güman ki,
bu, iqtisadi baxımdan Rusiya tərəfi üçün daha sərfəlidir.
Müxbir: Bəli, bu halda bizə Sibirdən qaz kəməri çəkmək lazım olmayacaqdır.
İlham Əliyev: Əlbəttə. Üstəlik, qarşılıqlı faydalı olan yaxşı kommersiya şərtləri də vardır. Buna görə də
bu vəziyyətdə hər iki tərəf qazanır və Sizin qeyd etdiyiniz kimi, dünən görüşdə iştirak edənlərin hamısı məmnun
idi.
Sual: “Qazprom”un başçısı Aleksey Miller jurnalistlərə məlumat verərkən xüsusi vurğuladı ki,
“Qazprom” Azərbaycana çox sərfəli kommersiya şərtləri təklif edir, qazı çox sərfəli qiymətə alır və
istehlakın həcmini artırmağa hazırlaşır. Bu o deməkdirmi Nabukko kəmərini doldurmaq üçün potensial
imkan olmayacaqdır?
İlham Əliyev: Hələlik bu barədə danışmaq çətindir. Nabukko layihəsinə gəldikdə isə, biz bu məsələ
barədə öz mövqeyimizi dəfələrlə bildirmişik. Bu ideya yarananda Azərbaycan təchizatçı kimi nəzərdə
tutulmurdu. Azərbaycan tranzit ölkələrdən biri hesab edilirdi. Əsas təchizatçılar başqa ölkələr hesab olunurdu və
hələ də belə hesab edilir. Lakin görünür, ilkin təchizatçılarla müəyyən səbəblər üzündən razılıq əldə edilməsində
çətinliklər yaranmış və Azərbaycanın artıq böyük həcmdə qaz hasil edən ölkəyə çevrilməsi ilə əlaqədar əlbəttə,
bizə də maraq yaranmışdır. Təbii ki, biz qaz potensialımızın tam reallaşdırılmasında maraqlıyıq. Bizim qaz
ehtiyatlarımız çox böyükdür. Buna görə də təbii ki, biz yeni ölkələrin bazarlarına çıxmağımıza imkan verəcək
layihələri dəstəkləyirik. Lakin biz özümüzün qaz infrastrukturunu artıq yaratmışıq. Onun bir qismi, məsələn,
Rusiya ilə bizi əlaqələndirən qaz kəməri sovet dövründən qalmış, bir qismi təzə tikilmişdir. Buna görə də yeni
qaz kəmərlərinin tikintisinə sərmayə qoymağımıza heç bir lüzum yoxdur. İndi elə vəziyyət yaranıb ki,
istehlakçıların qaza marağı istehsalçıların marağından üstündür. İstehsalçıların qarşısında ciddi problemlər
yoxdur, çünki bazar başqa variantları nəzərdən keçirməyə imkan verir. Təbii ki, belə olan halda yeni
infrastrukturu istehlakçılar yaratmalıdırlar, onlar sərmayə qoymalı, öz enerji təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər.
Müxbir: Necə deyərlər, sizə lazımdır, siz də tikin.
İlham Əliyev: Ümumiyyətlə, belədir. Lap sadə dildə desək, yəqin ki, belədir. Bununla bərabər, əlbəttə,
əgər qazın nəqli üçün əlavə vasitələr yaradılsa, bu, bizim yalnız xeyrimizə olacaqdır. Əgər Nabukko qaz kəməri
tikilsə və bizə münasib kommersiya şərtləri təklif etsələr, əlbəttə, biz bundan istifadə edəcəyik. Lakin biz bu
prosesi başlamaq təşəbbüsünü irəli sürməyəcəyik və onu maliyyələşdirməyəcəyik. Bu, bizim birmənalı
mövqeyimizdir. Bu mövqe hamıya – həm Qərbdə, həm Türkiyədə, həm də başqa ölkələrdə olan
tərəfdaşlarımıza, bizim qazın potensial alıcılarına məlumdur. Buna görə də dünən imzalanmış müqavilə
ikitərəfli xarakter daşıyır. Azərbaycandan Rusiyaya göndəriləcək qaz Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən
hasil edilir. Bu, gələn il hasilatının artırılması nəzərdə tutulan “Şahdəniz-1” yatağından çıxarılan qaz ola bilər.
Bu, gələcəkdə “Şahdəniz-2” yatağından və başqa yataqlardan çıxarılan qaz da ola bilər. Bizim qazın alıcısı kimi
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Rusiya üçün bu, yəqin ki, əsas mövzu deyildir. Əsas mövzu təchizatın, qarşılıqlı öhdəliklərin yerinə
yetirilməsinin etibarlı və uzunmüddətli olmasıdır.
Sual: Hazırda söhbət Azərbaycan qazının Rusiyanın cənubundakı istehlakçılara satışından gedir.
Bəs, Siz Rusiya ərazisinə, həm də Azərbaycan qazının oradan Avropaya satışı üçün tranzit ərazi kimi
baxırsınızmı?
İlham Əliyev: Mənim bildiyimə görə, Rusiya qanunvericiliyi Rusiya ərazisindən tranzitin
mümkünlüyünü nəzərdə tutmur. Biz bu məsələni qaldırmışdıq. Məsələn, Türkiyədə bizə məxsus olan neftkimya kompleksinin Rusiyadan qaz ala bilməsi üçün svop əməliyyatları məsələsi nəzərdən keçirilmişdir. Bu
variant da istisna edilmir. Ona görə də, indiki halda Azərbaycan qazı Rusiya sərhədini keçəndən sonra onun
haraya gedəcəyinin bizim üçün ciddi fərqi yoxdur.
Müxbir: Başlıcası odur ki, sərhədi keçərkən yaxşı qiymət ödəsinlər.
İlham Əliyev: Əlbəttə, başlıcası budur. Əsas məsələ uzunmüddətli münasibətlərin etibarlı olması, hər
hansı bazar konyunkturunun artıq razılaşdırılmış mövqelərə düzəlişlər etməməsidir. Buna görə də müqavilə
öhdəliklərinin etibarlı və uzunmüddətli olması hər bir ölkə üçün, o cümlədən dünyada qazın əsas təchizatçısı
olan Rusiya üçün, həm də bizim üçün prioritet məsələdir.
Sual: Axşam danışıqlar başa çatdıqdan sonra Siz Dmitri Anatolyeviç Medvedevlə Xəzər dənizinin
dalğalarına tamaşa etməyə getdiniz. Həmin dalğalara baxanda, xüsusən Bakıda keçiriləcək növbəti
Ümumxəzər sammiti ərəfəsində ürəyinizdən hansı fikirlər keçirdi? Xəzəryanı dövlətlər öz mövqelərinin
razılaşdırılması baxımından çox uzun bir yolun hansı mərhələsindədir?
İlham Əliyev: Bu mənzərə bizim üçün təzə deyil. Biz Xəzər dənizinin mənzərəsinə adət etmişik. Lakin
əminəm ki, Bakı sakinlərinin mütləq əksəriyyəti Xəzər dənizinə enerji ehtiyatları mənbəyi kimi və həll edilməsi
zəruri olan məsələ kimi baxmır – mən beş Xəzəryanı dövlətin delimitasiyasını nəzərdə tuturam. Biz həmişə bu
fikirdə olmuşuq və indi də belə düşünürük. Xəzər dənizi bizim üçün həyat tərzidir, təbiətdir, çimərliklərdir,
istirahətdir. Lakin iş elə gətirib ki, Xəzərin enerji ehtiyatları, ekoloji təhlükəsizliyi, Xəzərdə milli sektorların
müəyyən edilməsi məsələləri təkcə Xəzəryanı dövlətləri deyil, daha geniş formatda bir sıra başqa ölkələri də
narahat edən məsələlərdir. Əlbəttə, biz istərdik ki, Xəzər dənizinin delimitasiyası məsələsinin tam
tənzimlənməsinə nail olaq. Bunun üçün yaxşı baza vardır. Mən hesab edirəm ki, bunun üçün zəmin artıq
mövcuddur. Məsələn, Azərbaycan və Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan, Rusiya və Qazaxıstan arasında
ikitərəfli sazişlər imzalanmışdır. Bu müqavilələr həm də çoxtərəfli, beştərəfli sazişin əsası olmalıdır.
Müxbir: Türkmənləri və iranlıları da inandırmaq üçün.
İlham Əliyev: Mənim fikrimcə, Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan öz aralarında bu müqavilələri
bağlayarkən beynəlxalq hüquq normalarını, öz milli maraqlarını əsas götürmüşlər. Biz onu əsas götürmüşük ki,
Xəzər hər ölkəyə 20 faiz olmaqla deyil, milli sektorlara uyğun bölünməlidir. Əgər belə olsaydı, Rusiya bəlkə də
qane olmazdı ki, ona 20 faiz deyil, daha az pay düşür. Buna görə də hər ölkəyə 20 faiz olmaqla bölgü
yanaşmasının heç bir əsası yoxdur və bu, sadəcə, məsələni dolaşdırmaq deməkdir. Əlbəttə, mənim fikrimcə,
bütün mövqeləri öz aralarında artıq razılaşdırmış, bütün sərhədləri müəyyən etmiş ölkələrin öz mövqelərini
müdafiə etməyə daha çox haqqı vardır. Çünki bu mövqe beynəlxalq miqyasda tanınmışdır. İstərdik ki, Xəzər
regionundakı bütün ölkələr bu mövqedən çıxış etsinlər. Əlbəttə, hər bir ölkənin öz mövqeyi vardır. Lakin
Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi məsələsinin uzadılması istər ekoloji təhlükəsizlik baxımından, istərsə də
təbii ehtiyatların istifadəsi üçün böyük problem deyildir. Biz öz neftimizin və qazımızın çox hissəsini Xəzərdən
çıxarırıq. Xəzərin statusunun tənzimlənməmiş qalması bizə mane olmur. Ancaq istərdik ki, bu mövzu havadan
asılı qalmasın, hər hansı spekulyasiyaların mövzusuna çevrilməsin, belə qeyri-müəyyən vəziyyətdə qalmasın.
Bundan əvvəl Tehran sammitində qərara alınmışdır ki, növbəti sammit Bakıda keçiriləcəkdir. Biz həmin
sammiti keçirməyə hazırıq. Lakin, əlbəttə bu sammitin sadəcə söhbət edib dağılışmaq üçün görüşə
çevrilməməsindən ötrü müəyyən qərarlar hazırlanmalıdır.
Sual: Sizinlə söhbətdə bir mövzudan yan keçə bilməyəcəyəm. Son iki həftə ərzində dünya
xəbərlərində bu məsələ ilk sətirlərdə yer tuturdu. Xüsusən də ona görə ki, Sizin iqamətgahın
pəncərələrindən Xəzər görünür. Mənim coğrafiyadan bildiyimə görə, Siz İran tərəfə baxırsınız və etnik
azərbaycanlıların təqribən dörddə üç hissəsi də Azərbaycan Respublikasında deyil, məhz İranda yaşayır.
Azərbaycan rəhbərliyinin fikrincə, Tehranda baş vermiş son dramatik hadisələr, ümumiyyətlə
seçkilərdən sonra İranda vəziyyət necə qiymətləndirilir?
İlham Əliyev: Bilirsinizmi, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bizim bütün ölkələrlə, o
cümlədən və yəqin ki, ilk növbədə, qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz mehriban qonşuluq, dostluq və bir-birinin
daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə əsaslanır. Müstəqillik dövrünün ilk iki ili istisna olmaqla, bütün bu
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müddət ərzində biz həmişə bu qızıl qaydaya əməl etmişik. Bu, qonşularla münasibətlərimizi həmin ölkələrdə
hakimiyyətin və idarəetmənin hansı strukturunun mövcudluğundan asılı olmayaraq, məhz qarşılıqlı hörmət, birbirinin daxili işlərinə qarışmamaq əsasında qurmağa imkan vermişdir. Diqqət yetirsək, həm keçmiş SSRİ
məkanında, həm də bizim regionda idarəetmə mexanizmlərinin tamamilə müxtəlif olduğunu görərik. Buna görə
də biz İranda seçkilərlə əlaqədar məsələləri bu ölkənin daxili işi hesab edirik. Onlar özləri heç kəsin məsləhəti
və müdaxiləsi olmadan bu məsələni daha yaxşı ayırd edərlər.
Sual: Bakılı tanışlarım İran radiosunda son günlərdə səslənən verilişlərin məzmununu mənə
söyləyiblər. İran öz növbəsində, Azərbaycanın daxili həyatının bəzi məqamlarına ciddi maraq göstərir.
Məsələn, Dmitri Anatolyeviç Medvedevin Bakıya səfəri ərəfəsində Siz burada İsrail Prezidentini qəbul
edirdiniz. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan bir ölkə üçün bu, çox qeyri-adi haldır. Ümumiyyətlə, Siz
bu cür çoxvektorlu siyasəti necə qurursunuz?
İlham Əliyev: Biz həmin siyasəti çoxvektorlu hesab etmirik. Bəzən bu siyasətə bir qədər tarazlaşdırılmış
çoxvektorluluq çalarları gətirilir. Bəlkə də kənardan baxanda belə görünür, lakin bizim üçün bu, təbii prosesdir.
Fikrimcə, Azərbaycanın timsalında çoxları yəqin edə bilər ki, bir-biri ilə, yumşaq desək, dostluq etməyən
ölkələrlə yaxşı münasibətlər qurmaq tamamilə mümkündür. Lakin bu bizim problem deyildir. Əgər bizim
tərəfdaşlarımızın və dostlarımızın öz aralarında problemləri varsa, biz həmişə onu əsas götürmüşük ki,
Azərbaycan həmin ölkələrin öz münasibətlərini ayırd edəcəyi yerə çevrilməməlidir. Müəyyən dövrdə bu cür
meyillər olmuşdur və öz aralarında problemləri olan ölkələr Azərbaycanın bu və ya digər ölkə ilə nə üçün yaxşı
münasibət yaratmasına qısqanclıqla yanaşırdılar. Lakin regionda bizim mövqeyimiz möhkəmləndikcə, hamıya
aydın olmuşdur ki, Azərbaycan özünü təmin edə bilən ölkədir. Hətta iqtisadi böhran da göstərdi ki, biz
yardımlardan, bəxşişlərdən, ianələrdən asılı deyilik...
Müxbir: Mənim bildiyimə görə, Azərbaycanın milli valyutası manatın məzənnəsi elə əvvəlki
kimidir.
İlham Əliyev: Bəli, tamamilə doğrudur. İqtisadiyyat inkişaf edir. Bu ilin ilk beş ayı ərzində ÜDM 4,5
faiz, qeyri-neft sahəsində isə 6 faizdən çox artmışdır. Buna görə də artıq başa düşürlər ki, bizim işlərimizə
qarışmasalar yaxşıdır. Əlbəttə, bəzi narazılıq amilləri ola bilər. Bizim də narazılığımız ola bilər. Lakin
Azərbaycan ərazisinin işğalını davam etdirən ölkənin prezidentini İranda ən yaxşı dost kimi qəbul edəndə biz ki,
buna etirazımızı bildirmirik. Biz buna tamamilə adi yanaşırıq. Bu, İranın daxili işidir. Müsəlman dövlətlərinin
rəhbərləri Ermənistana rəsmi səfərlər edəndə və həmin ölkə ilə dostluq və qardaşlıq haqqında bəyanatlar
verəndə də eyni cür. Biz belə hallara hər hansı əsəbi jestlərlə münasibət bildirmirik. Buna görə də təbii ki, biz də
özümüzə eyni münasibət tələb edirik.
Sizin dediyiniz məqamlar və müəyyən narazılıq halları o qədər aşağı səviyyədə ifadə olunmuşdur ki, bunu
araşdırmağa ehtiyac qalmamışdır. Heç bir dövlətin rəsmi strukturları bununla əlaqədar bizə heç bir mesaj
göndərməmişdir.
Sual: Siz Ermənistanın adını çəkdiniz. Bu, təbii haldır. Dmitri Medvedevlə birgə bəyanat zamanı
Siz Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Sankt-Peterburqda Ermənistan prezidenti ilə son görüşünüzün nəticələrini
çox yüksək qiymətləndirdiniz. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Ermənistanla münasibətlər barədə Sizdə
nikbinlik doğuran konkret amil nədən ibarətdir?
İlham Əliyev: Mənim dediklərim məhz danışıqlar prosesinin bugünkü vəziyyətini və Rusiyanın rolunu
tam əks etdirir. Tənzimləmənin vasitəçilərindən biri kimi Rusiyanın rolunun nə qədər səmərəli olduğunu
görürük. Moskvada imzalanmış, problemin həlli yollarını müəyyənləşdirən və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə
və beynəlxalq təşkilatların qərarlarına əsaslanan bəyannamə buna misaldır. Dünən Dmitri Anatolyeviç də bu
barədə danışdı. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında Rusiyada görüşlərin təşkil edilməsi də bu
qəbildəndir. Son bir ildə iki görüş istisna olmaqla, qalan görüşlərin hamısı Rusiya ərazisində keçmişdir və biz
Rusiyada bir daha görüşmək barədə yeni təklif almışıq. Rusiya Prezidentinin iştirak etdiyi ötən görüş də çox
səmərəli olmuşdur. Yəni biz, hər halda, Azərbaycanda aydın görürük ki, Rusiya tərəfi münaqişə tərəflərinin
razılığa gəlməsinə həqiqətən kömək etmək istəyir. Müəyyən nəticələr də vardır, çünki danışıqlar prosesi
mürəkkəb olsa da, biz düzgün istiqamətdə irəliləyirik.
Sual: Danışıqların məxfiliyini açıqlamamaq şərti ilə nə deyə bilərdiniz? Normallaşmanın
başlanması üçün oriyentir nə ola bilər?
İlham Əliyev: Siz müddətləri nəzərdə tutursunuz, yoxsa mahiyyəti?
Müxbir: Mahiyyəti.
İlham Əliyev: Mahiyyət etibarilə razılıq əldə edilmişdir ki, işğalçı Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmasına başlanmalı, hazırda Dağlıq Qarabağda yaşayan vətəndaşların və işğal
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edilmiş ərazilərə, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qayıdacaq, milliyyətcə azərbaycanlı olan vətəndaşların da
təhlükəsizliyinə beynəlxalq zəmanət təmin edilməlidir. Biz hesab edirik ki, indiki halda siyasi zəmanətlər hərbi
və ya hər hansı sülhməramlı zəmanətlərdən qat-qat sanballıdır. Söhbət ondan gedir ki, biz Dağlıq Qarabağda
yaşayanların işğal edilmiş yeddi rayonun hamısı qaytarılandan sonra Dağlıq Qarabağın Ermənistandan coğrafi
mənada yenidən təcrid edilə biləcəyindən narahat olduqlarını başa düşürük, Dağlıq Qarabağın Ermənistanla heç
vaxt əlaqəsi olmayıb. Buna görə də biz hazırda orada yaşayanların narahatlığını başa düşürük və yerüstü əlaqə
məsələsini konstruktivlik və beynəlxalq normalar ruhunda nəzərdən keçirməyə hazırıq, bu əlaqə etibarlı olmalı,
narahatlığa əsas verməməlidir.
Biz qarşı tərəfin narahatlığının səbəblərini başa düşürük. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə gəldikdə
isə, bu, gələcəyin işidir. Bu gün bizim müzakirə etdiyimiz, qəbul etdiyimiz və razılaşdırdığımız təkliflərdə status
məsələsi yoxdur. Əgər mövqelərin razılaşdırılması üçün bu mövzu yenidən ilkin şərt kimi irəli sürülərsə, biz heç
nəyə nail olmayacağıq. Buna görə də real həyatda olanları başa düşmək lazımdır. Əlbəttə, biz Dağlıq Qarabağın
müstəqil dövlət kimi mövcud olmasını mümkün hesab etmirik və Azərbaycan heç vaxt buna razılıq
verməyəcəkdir. Bizə belə gəlir ki, erməni tərəfi bunu başa düşür. Eyni zamanda, erməni tərəfi hesab edir ki,
Dağlıq Qarabağda hazırda mövcud olan özünüidarə səviyyəsi saxlanılmalıdır. Sovet dövründə Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayəti mövcud idi. Vilayətin rəhbərliyində, vilayət bürosunda cəmi bir nəfər azərbaycanlı var idi,
qalanları erməni idi. Həmin azərbaycanlı da əhalisinin 90 faizi azərbaycanlılar olan Şuşa şəhərinin rəhbəri idi.
Bu gün həmin ərazinin gələcək fəaliyyəti məsələsini nəzərdən keçirərkən çox uzağa getməməliyik. Bu gün biz
münaqişənin nəticələrini aradan qaldırmalı, işğala son qoymalı, bütün millətlərdən olan vətəndaşların
təhlükəsizliyini təmin etməli, bundan sonra bütün kommunikasiyaları açmalıyıq. Bundan sonra barışıq baş tuta
bilər. Axı, həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda azərbaycanlılar və ermənilər yaşamışdır və heç bir ciddi
problem yox idi. Yəni barışıq baş tutmalıdır. Biz daim müharibə vəziyyətində yaşaya bilmərik və biz hərbi
potensialımızı artırmağımıza baxmayaraq, müharibə istəmirik. Bu onun nəticəsidir ki, atəşkəs elan ediləndən
sonra 15 il müddətində tənzimləməyə nail ola bilməmişik. Bizim yanaşmamız bundan ibarətdir. Zənnimcə, əgər
Ermənistan tərəfi siyasi iradə göstərsə və hər bir halda atmalı olduğu addımları atsa, işğal edilmiş bütün
ərazilərdən çıxsa, azərbaycanlılar Şuşaya, Dağlıq Qarabağa qayıdandan sonra gələcəkdə biz təbii ki, statusun
müəyyən edilməsi məsələsini də müzakirə edəcəyik. Əlbəttə, Dağlıq Qarabağın müəyyən statusu olmalıdır. Biz
bunu başa düşürük. Lakin bir daha deyirəm, biz həmin statusu suveren Azərbaycan dövlətindən kənarda
təsəvvür etmirik. Zənnimcə, işğal edilmiş ərazilər azad olunandan sonra danışıqlar prosesi daha konstruktiv ola
bilər.
Sual: Bununla əlaqədar mənim əlavə bir sualım var. Siz prioritetləri müddətlər üzrə sadalayanda
bütün ərazilər haqqında məsələni birdən-birə qaldırırsınız, yoxsa məsələn, əvvəlcə hazırda ermənilərin
hərbi nəzarəti altında olan sırf Azərbaycan rayonlarından başlamağı, sonra isə Dağlıq Qarabağ
məsələsini qaldırmağı nəzərdə tutursunuz?
İlham Əliyev: Düzdür, belə bir xronologiya vardır. O, Minsk qrupunun həmsədrlərinin təkliflərində də
mövcuddur. Hətta söhbət Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləşən işğal edilmiş ərazilərdəki erməni
qoşunlarının mərhələlər üzrə oradan çıxarılmasından gedir. Yəni sazişlər imzalandıqdan dərhal sonra birinci
mərhələdə qoşunların beş rayondan çıxarılması nəzərdə tutulur. Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında yerləşən
Kəlbəcər və Laçın rayonlarından erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılmasını məhz həmin rayonların coğrafi şəraiti
nəzərə alınmaqla, saziş qüvvəyə minəndən beş il sonra təmin etmək nəzərdə tutulur. Bizim fikrimizcə, bu,
kompromis müddətdir və yəqin ki, həmin zonada daha artıq təhlükəsizlik tədbirləri təmin edilməlidir ki, hər iki
tərəfin sülhsevər xarakterinə heç kəsin şübhəsi olmasın. Lakin erməni silahlı qüvvələrinin eyni vaxtda bütün
yeddi rayondan çıxarılması hər hansı başqa amillərlə əsla bağlı deyildir və Minsk qrupunun təkliflərində bu
məqam dəqiq göstərilmişdir. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə gəldikdə isə, birinci mərhələdə müvəqqəti
status mexanizmi razılaşdırıla bilər, qəti status məsələsi isə tərəflər bu barədə razılığa gələndən sonra həll
ediləcəkdir. Bunun üçün ola bilsin bir il, ola bilsin on il, ola bilsin yüz il vaxt lazım gələcək, bəlkə də heç vaxt
mümkün olmayacaqdır. Bunu zaman göstərər.
Sual: İlham Heydər oğlu, toxunmaq istədiyim sonuncu mövzu onunla əlaqədardır ki, Dmitri
Medvedevlə Sizin görüşünüz Barak Obamanın Moskvaya səfərindən cəmi bir neçə gün əvvəl baş
tutmuşdur. Özü də Azərbaycan ərazisində yerləşən Rusiya hərbi obyektindən – Qəbələ RLS-dən
ümumdünya raketdənmüdafiə sistemi yaradılması üçün istifadə edilməsi və raketdənmüdafiə barədə
Moskvanın amerikalılara hələ inişil təklif etdiyi məsələ Amerika və Rusiya nümayəndə heyətlərinin
danışıqlar masası üzərindədir. Bu məsələ barədə Azərbaycanın mövqeyi necədir? Bu barədə Rusiya ilə
Amerika arasında ehtimal edilən sazişlərə Sizin münasibətiniz necə olacaq?
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İlham Əliyev: Qeyd etdiyiniz kimi, bu, təzə məsələ deyildir. Əvvəllər də ortaya çıxmışdı. O vaxt bu
barədə bizə müraciətlər olanda biz bunu...
Müxbir: O vaxt Siz dərhal razılaşmışdınız.
İlham Əliyev: ... müsbət qarşıladıq. Bəli, yəni biz bu mövzunu bir növ müzakirə etməyə razılaşmışdıq.
Amerika və Rusiya nümayəndələri arasında danışıqlar aparılmış, hətta rusiyalı və amerikalı mütəxəssislərdən
ibarət birgə qrup Qəbələ stansiyasına səfər etmişdi. Ona görə də indiki halda biz bu məsələyə beynəlxalq
təhlükəsizliyin çox mühüm problemini həll etməyə imkan verən bir proses kimi yanaşırıq. Eyni zamanda,
Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanmış sazişdə dəqiq göstərilmişdir ki, stansiyanın idarə edilməsi ilə bağlı
hər hansı dəyişikliklər və ya hər hansı əlavə addımlar Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırılmalıdır. Bu stansiya bizim
mülkiyyətimizdir. Təbii ki, stansiyanın fəaliyyətinin hər hansı yeni formatı Azərbaycanın iştirakı olmadan
qeyri-mümkündür. Yadınızdadırsa, müəyyən mərhələdə bu mövzuda söhbətlər səngimişdi. Təbii ki, bu
səngimədən sonra biz həmin məsələni qaldıra bilməzdik. Əgər bu gün ona yenidən maraq yaranarsa və bu
mövzu ciddi müzakirə edilərsə, onda əlbəttə, biz öz sözümüzü deyəcəyik, lakin bunu lazımi məqamda edəcəyik.
Əgər Rusiya və Amerika qlobal beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri barədə razılığa gəlsələr, buna mane
olmaq fikrimiz yoxdur. Təbii ki, bu halda Azərbaycan həmin prosesin tərkib hissəsi olacaqdır. Biz həm də
qlobal beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsi prosesinin tərkib hissəsi olacağıq və təbii ki, vaxtı gələndə
bizim maraqlarımızla əlaqədar müəyyən şərtlər də irəli sürəcəyik.
Müxbir: Çox sağ olun.

87

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

POLŞA PREZİDENTİ LEX KAÇİNSKİNİ “HEYDƏR ƏLİYEV” ORDENİ İLƏ
TƏLTİF ETMƏ MƏRASİMİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
2 iyul 2009-cu il
-Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz dostlar!
İlk növbədə, cənab Prezident, Sizi və nümayəndə heyətinizi
Azərbaycanda bir daha səmimiyyətlə salamlayıram, ölkəmizə xoş gəlmisiniz. Bu, Sizin Azərbaycana
son üç il ərzində etdiyiniz beşinci səfərdir. Bu, özlüyündə gözəl göstəricidir. Bu onu göstərir ki, bizim aramızda
əlaqələr çox yüksək səviyyədədir, çox intensiv xarakter daşıyır. Nəzərə alsaq ki, mən də öz prezidentlik
dövrümdə Polşaya beş dəfə səfər etmişəm, yəqin ki, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Doğrudan da Polşa-Azərbaycan
münasibətləri son illər ərzində ən yüksək səviyyəyə qalxmışdır.
Bizim çox güclü siyasi əlaqələrimiz var, iqtisadi sahədə yaxşı nəticələr var, Polşa-Azərbaycan birgə
iqtisadi komissiyası uğurla fəaliyyət göstərir və bir sıra sahələrdə, iqtisadi məsələlərin həlli istiqamətində çox
vacib addımlar atılmışdır. Humanitar sahədə ənənəvi olaraq əməkdaşlıq mövcuddur və bu gün bu, daha da
sürətlə inkişaf edir. Polyaklar əsrlər boyu Azərbaycanda yaşamış, yaratmışlar. Onların əsərləri, eyni zamanda
memarlıq əsərləri bu günə qədər Bakını gözəlləşdirir.
Biz son illər ərzində, o cümlədən Sizin təşəbbüsünüzlə energetika sahəsində Polşa-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişafını müşahidə edirik. Bu sahə həm bizim üçün, həm sizin üçün, Avropa üçün çox önəmlidir,
çox vacibdir. Azərbaycanın çox böyük və zəngin neft-qaz yataqları vardır. Biz 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda
çox uğurlu neft-qaz strategiyamızı icra edirik. Bu işlərin nəticəsində Azərbaycan neft-qaz hasilatını böyük
dərəcədə artıra bilmişdir və bu gün Azərbaycan nefti və qazı müxtəlif istiqamətlərlə dünya və Avropa
bazarlarına əmniyyətli şəkildə çatdırılır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın ehtiyatları, Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorundakı neft-qaz yataqlarının ehtiyatları çox böyükdür, uzun illər, onilliklər bundan sonra da Azərbaycan
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün önəmli ölkə olacaqdır.
Polşa-Azərbaycan əlaqələri bu istiqamətdə əlbəttə ki, həm ikitərəfli, həm geniş formatda həyata
keçirilir. Sizin təşəbbüsünüzlə Krakov təşəbbüsü adlandırdığımız addımlar əlbəttə ki, geniş mənada regional
əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət göstərir. Bir neçə enerji sammitinin uğurla keçirilməsi və əldə edilmiş
nailiyyətlər, qəbul edilmiş siyasi bəyanatlar bizim iradəmizi ortaya qoyur, bizim istəklərimizi ifadə edir.
Əminəm ki, bu vaxta qədər əldə edilmiş nəticələr əsasında biz növbəti illərdə yeni addımlar atmalıyıq.
Artıq bu sahədə vacib tədbirlər görülür, Odessa-Brodı-Qdansk neft kəmərinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması
hazırlanıbdır və bu da çox önəmli hadisədir. Ümid edirəm ki, gələcək illərdə regional əməkdaşlıq məsələləri həll
edildikcə biz istədiyimizə nail olacağıq.
Bu gün biz Xəzər dənizi-Qara dəniz-Baltik dənizi bölgəsinin əməkdaşlığından söhbət açırıq. Bu, həm
energetikanı, həm siyasi əlaqələri, nəqliyyat, humanitar məsələlərin həllini, ümumiyyətlə çox məsələləri ehtiva
edir. Polşa-Azərbaycan ikitərəfli münasibətləri bu məsələlərin həlli üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Prezident İlham Əliyev Polşa Prezidenti ilə görüşdə bölgədəki vəziyyətlə bağlı fikri mübadiləsi
aparıldığını, regional və beynəlxalq məsələlərin müzakirə olunduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki,
görüşdə Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin gücləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr də aparılmışdır.
Dövlətimizin başçısı daha sonra dedi:
-Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin gücləndirilməsi işində Polşanın çox mühüm və təsirli
imkanları vardır və Polşa bu imkanlardan istifadə edir. Bu yaxınlarda “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramının
başlanması, hesab edirəm, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərdə yeni səhifənin açılması
deməkdir və biz buna hazırıq. Biz enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə öz töhfəmizi verməyə hazırıq. Digər
məsələlərlə əlaqədar Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı hörmət əsasında gözəl münasibətlər
qurulubdur. Növbəti illərdə biz bu münasibətləri daha da dərinləşdirəcəyik. Bir sözlə, bizim münasibətlərimiz
çox geniş məna daşıyır, həm ikitərəfli münasibətlərimizi, uğurlu inkişafımızı təmin edir, eyni zamanda bunun
Avropa-Azərbaycan münasibətlərinə də böyük təsiri vardır.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində müəyyən irəliləyiş vardır. Sizin
bugünkü və bu günə qədər ki, çıxışlarınız bu mənada xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu bəyanatlar
birmənalıdır. Bütün məsələlər, bütün münaqişələr bir prinsip əsasında həll olunmalıdır, hər bir ölkənin ərazi
bütövlüyünə hörmətlə yanaşılmalıdır. Hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. İstənilən münaqişə, o
cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini məhz bu əsasda tapa bilər. Birmənalı
və qətiyyətli mövqeyinizə görə mən bir daha Azərbaycan xalqı adından Sizə öz təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm.
Əminəm ki, hörmətli cənab Prezident, səfəriniz çox uğurlu olacaq, Sizin üçün xoş keçəcək və səfərin
nəticələri iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.
Bir daha xoş gəlmisiniz.
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POLŞA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LEX KAÇİNSKİNİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
2 iyul 2009-cu il
-Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanım Kaçinska!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Sizin hamınızı Azərbaycanda bir daha səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
Bu gün çox gözəl bir gündür. Polşa Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində PolşaAzərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün çox vacib və əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilibdir. Əminəm ki, bu qərarlar
iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyacaqdır. Çünki, bu gün bir tərəfdən indiyə
qədər əldə edilmiş nəticələr və nailiyyətlər müzakirə olundu, eyni zamanda, müştərək gələcəyimizi müəyyən
edən çox önəmli sənədlər imzalandı. İlk növbədə siyasi sənədlər, Polşa və Azərbaycan Prezidentlərinin
Məşvərət Komitəsinin yaradılması haqqında, eyni zamanda, iki ölkə arasında təhlükəsizlik məsələlərinin həlli
üçün vacib sənədlər imzalandı. Enerji sahəsində, şirkətlər arasında vacib sənədlər imzalandı və görülən bütün bu
işlər bir daha göstərir ki, bizim münasibətlərimiz nə qədər geniş və çoxşaxəlidir. Bu, həm siyasi məsələləri, həm
də iqtisadi, sosial, təhlükəsizlik və enerji təhlükəsizliyi məsələlərini əhatə edir. Əlbəttə ki, bu məsələlərin hamısı
diqqət mərkəzindədir. Humanitar sahəyə çox böyük diqqət verilir və bu sahədə bizim çox gözəl müştərək
tariximiz vardır.
Əsrlər boyu Polşa xalqının nümayəndələri Azərbaycanda işləmişlər, yaratmışlar, onlar Azərbaycanın
inkişafına çox önəmli töhfələr vermişlər. Polyak memarları Bakıda çox gözəl memarlıq abidələri yaratmışlar.
Bu gün bu abidələr Bakını gözəlləşdirir. Onların hamısı bərpa və təmir olunur. Gələcəkdə bu gözəl tarixi
binaların təmirində Polşadan gələn mütəxəssislər də iştirak edəcəklər. Eyni zamanda, cənab Prezident, yaxşı
xatırlayıram ki, 2005-ci ildə mən Polşada səfərdə olarkən, Sizinlə bərabər, - Siz o vaxt Varşavanın meri idiniz, Varşava Üsyanı Muzeyinin həyətində Polşa uğrunda vuruşmuş Azərbaycan zabitlərinin xatirə lövhəsini bərabər
açmışdıq. Yəni, bu tarix bizim bugünkü və gələcək münasibətlərimiz üçün çox gözəl bir əsasdır. Bizim ölkələr
arasında münasibətlər çox dinamik və intensiv xarakter daşıyır. Bizim qarşılıqlı səfərlərimizin sayı bunun ən
gözəl göstəricisidir. Siz Azərbaycana beş dəfə səfər etmisiniz. Mən Polşaya beş dəfə səfər etmişəm. Bundan
başqa, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə biz dəfələrlə Sizinlə birlikdə olmuşuq, məsələləri müzakirə etmişik və
beləliklə, iki ölkə arasında əlaqələr bu gün çox yüksək səviyyədədir.
Mən birgə hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Komissiya əməli
məsələlərlə məşğuldur. Təkcə iqtisadi, siyasi, energetika sahələrində deyil, eyni zamanda, başqa sahələrdə,
iqtisadiyyatın digər sahələrində çox gözəl perspektivlər vardır. O ki qaldı enerji məsələlərinin həllinə, heç kimə
sirr deyil ki, “Krakov təşəbbüsü” məhz Sizin tərəfinizdən irəli sürülmüşdür və enerji məsələlərinə dair bir sıra
zirvə görüşləri keçirilmişdir. Sonuncu dəfə ötən ilin noyabr ayında keçirilən Bakı Enerji Sammitinin qərarları bu
gün də aktualdır və gələcək enerji əməkdaşlığının dərinləşməsi üçün o qərarların çox vacib əhəmiyyəti vardır.
Bu gün energetika sahəsində imzalanmış müqavilə əminəm ki, əməkdaşlığın gələcəkdə daha da dərinləşməsinə
xidmət göstərəcəkdir. Azərbaycan çox zəngin neft-qaz yataqlarına malikdir və bu gün Odessa-Brodı-Qdansk
neft kəmərinin tikintisi, fəaliyyətə başlaması məsələləri çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
Biz Sizinlə bərabər bu sahədə çox böyük işlər görmüşük. Ümid edirəm ki, gələcəkdə layihənin
reallaşması üçün bütün iştirakçı ölkələr eyni dərəcədə səylər göstərəcəklər. Mən keçən dəfə Polşaya səfərimdə
Sizinlə bərabər Qdansk şəhərində olmuşdum. Biz həm şəhərlə tanış olduq, həm də eyni zamanda, Xəzər dəniziQara dəniz-Baltik dənizi enerji dəhlizinin gələcəyi haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Bu dəhliz təkcə enerji
daşıyıcıları üçün deyil, eyni zamanda, gələcəkdə çox etibarlı nəqliyyat dəhlizinə çevrilməlidir. Bu, əslində üç
dənizin birləşməsi, bu bölgələrin birləşməsi, geniş mənada regional əməkdaşlığın dərinləşməsi deməkdir. Bütün
bu işlərdə Polşa-Azərbaycan münasibətlərinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Çünki biz Xəzər hövzəsində, siz Baltik
dənizi hövzəsində iki bölgənin birləşməsi üçün əməli işlər görürük.
Bu gün mən qeyd etdim, bir daha demək istəyirəm ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin
genişlənməsi işində Polşanın çox böyük rolu vardır. Polşa müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış etmişdir və bu
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təşəbbüslər bu gün reallığa çevrilir. “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının başlanması hesab edirəm ki, çox vacib və
tarixi bir məsələdir. Postsovet məkanında yerləşən ölkələr ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqı ilə çox konkret
proqram çərçivəsində birgə fəaliyyət göstərəcəkdir. Biz çox istərdik ki, “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının konkret
real nəticələri olsun, proqramın icrası nəticəsində Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə daha da sıx əməkdaşlıq edə
bilsin.
Bütün məsələlərdə, bu gün müzakirə etdiyimiz çox geniş gündəlikdə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür.
Mən Polşa-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyinə də çox böyük ümidlərlə və böyük nikbinliklə baxıram.
Polşa bizim üçün dost, tərəfdaş ölkədir və Sizin simanızda Azərbaycan Polşa kimi çox böyük dost qazanıbdır.
Sizin fəaliyyətiniz Azərbaycan xalqı tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir və Azərbaycan dövləti Sizin
fəaliyyətinizə çox yüksək qiymət verir. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün Siz ölkəmizin ən ali mükafatı olan
“Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilmisiniz. Bu münasibətlə mən Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm.
Bu badəni, cənab Prezident, Sizin sağlığınıza, xanım Kaçinskanın sağlığına, Polşa-Azərbaycan əlaqələrinin
inkişafının şərəfinə qaldırıram.

91

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

AZƏRBAYCAN VƏ SURİYA PREZİDENTLƏRİNİN
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
8 iyul 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident, Sizi və nümayəndə heyətinizi Azərbaycanda bir daha səmimiyyətlə
salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Bu səfər Suriya Prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Biz bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veririk.
Əminəm ki, səfər çox uğurlu keçəcək və səfər sayəsində Suriya-Azərbaycan əlaqələri daha da inkişaf edəcəkdir.
Buna nail olmaq üçün bütün imkanlar vardır. Biz bu gün çox geniş fikir mübadiləsi apardıq. Həm ikitərəfli
münasibətlər müzakirə edildi, regional məsələlərə vaxt ayrıldı, eyni zamanda, əminəm ki, imzalanmış sənədlər
münasibətlərimizin inkişafında çox mühüm rol oynayacaqdır.
Suriya-Azərbaycan münasibətlərinin çox gözəl perspektivləri vardır. Biz bu münasibətlərə xüsusi
əhəmiyyət veririk və bildiyiniz kimi, keçən ildən başlayaraq Suriyada Azərbaycanın səfirliyi fəaliyyət göstərir.
Biz beynəlxalq təşkilatlarda çox uğurlu əməkdaşlıq edirik. BMT və İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində
əməkdaşlığımız ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin möhkəmlənməsinə xidmət göstərir və eyni
zamanda, regional müstəvidə birgə səylərimiz uğur gətirir.
İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində birgə səylərimiz də çox təqdirəlayiqdir. Biz Azərbaycanda islam
həmrəyliyinin möhkəmlənməsi üçün əməli tədbirlər həyata keçiririk. Bakı şəhəri bu il İslam Mədəniyyətinin
paytaxtı elan edilibdir. Gələcəkdə bu istiqamətdə atılacaq müştərək addımlar bütün İslam dünyasının
birləşməsinə xidmət göstərəcəkdir.
Əminəm ki, siyasi əlaqələr gələcəkdə sürətlə inkişaf edəcəkdir. İqtisadi sahədə yaxşı perspektivlər vardır
və əminəm ki, sabah keçiriləcək birgə biznes forum iş adamları arasında əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət
göstərəcəkdir. Müxtəlif imkanlar var, müxtəlif təşəbbüslər irəli sürülə, birgə layihələr icra oluna bilər. Biz buna
hazırıq və çox böyük maraq göstəririk.
Regional məsələlərin müzakirəsinə də bu gün vaxt ayrıldı və mən cənab Prezidentə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyət haqqında fikirlərimi bildirdim. Bildiyiniz
kimi, Azərbaycan torpaqları uzun illərdir işğal altındadır, 15 ildən artıqdır ki, atəşkəs elan olunubdur, ancaq hələ
ki, məsələ öz həllini tapmamışdır.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə siyasəti və hərbi təcavüzü ölkəmizin ərazisinin 20
faizinin işğal altına düşməsinə gətirib çıxarıbdır, bir milyondan artıq qaçqın, köçkün yaranmışdır.
Biz məsələnin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun həll olunmasına tərəfdarıq və BMT Baş Məclisinin
qərarları və Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi erməni silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlardan qeydşərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Digər beynəlxalq təşkilatların qərarları da bizim mövqeyimizi müdafiə edir. Bu
işğala son qoyulmalıdır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. O ki qaldı Ermənistan tərəfinin
bəzən səsləndirdiyi tezislərə - xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququna, qeyd etmək istəyirəm ki,
erməni xalqı öz müqəddəratını artıq müəyyən edib. Ermənistan müstəqil dövlətdir və əlbəttə ki, məsələnin həlli
yalnız ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında mümkündür.
Cənab Prezident, mən bu gün çox şadam ki, bizim aramızda şəxsi münasibətlər də yaranır. Əminəm ki, bu
münasibətlərin də çox yaxşı gələcəyi vardır və şəxsi münasibətlər tarixdə çox mühüm rol oynayır. Bu gün qeyd
edildi ki, bizim atalarımız da bir-biri ilə çox yaxşı əməkdaşlıq edirdilər, bir-birini tanıyırdılar, onları dostluq
münasibətləri bağlayırdı. Əminəm ki, biz də bu gözəl ənənəni davam etdirəcəyik.
Hörmətli cənab Prezident, Sizi Azərbaycanda bir daha səmimiyyətlə salamlayıram. Sizə və bütün Suriya
xalqına xoşbəxtlik arzulayıram.
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SURİYA ƏRƏB RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ BƏŞŞAR ƏL-ƏSƏDİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
8 iyul 2009-cu il
-Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanım Əsma əl-Əsəd!
Xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident, mən Sizi və rəhbərlik etdiyiniz nümayəndə heyətini Azərbaycanda bir daha
səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bu Sizin Azərbaycana ilk səfərinizdir. Düşünürəm ki,
bu səfəriniz ikitərəfli münasibətlərimizdə mühüm hadisə olacaq və əlaqələrimizin inkişafına güclü təkan
verəcəkdir.
Mən bu gün keçirilmiş görüşlərə, aparılmış danışıqlara və fikir mübadiləsinə, habelə imzalanmış
sənədlərə, sabah təşkil olunacaq biznes foruma xüsusi əhəmiyyət verirəm və onları yüksək qiymətləndirirəm.
Suriya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin dərin tarixi kökləri vardır. Bizi uzun əsrlər ərzində təşəkkül tapmış
münasibətlər bağlayır. İslam dini xalqlarımızın tarixində çox mühüm rol oynamış, müştərək mənəvi dəyərlər
formalaşdırmışdır. Azərbaycanın və Şərqin böyük mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsimi, həmçinin Hələb
şəhərində yaşayıb-yaratmışdır. Nəsiminin əsərləri xalqlarımızın mənəvi sərvətidir. Ümummilli liderlərimiz,
mərhum prezidentlər Heydər Əliyev və Hafiz əl-Əsəd arasındakı görüşlər və şəxsi dostluq münasibətləri
ölkələrimizin yaxınlaşmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. Beynəlxalq və regional təşkilatlar, o
cümlədən İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığımızdan razıyam. Bu əməkdaşlıq İslam
həmrəyliyinin möhkəmlənməsi, İslam ümmətinin problemlərinin aradan qaldırılması baxımından xüsusilə
əhəmiyyətlidir. 2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmiş Bakı bu istiqamətdə səylərini
əsirgəməyəcəkdir.
Mən Suriya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın genişlənməsinin tərəfdarıyam. Biz bu əməkdaşlığı
inkişaf etdirmək üçün Dəməşqdə səfirliyimizi açdıq. Ölkələrimiz arasında bir sıra sahədə, xüsusilə də
energetika, mədən sənayesi, kənd təsərrüfatı, turizm, təhsil, səhiyyə sahələrində əməkdaşlığın yaxşı
perspektivləri vardır.
Bu gün Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatlarının istismarı və enerji daşıyıcılarının dünya bazarlarına nəqli
böyük əhəmiyyətə malikdir. Artıq fəaliyyət göstərən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəmərlərinin bütün regionun inkişafına və beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinə töhfəsi heç kimdə şübhə doğurmur.
İnanıram ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin həyata keçməsi əməkdaşlığımızın genişlənməsinə və
ticarət dövriyyəsinin artmasına şərait yaradacaqdır. Həyata keçirilən siyasi və iqtisadi islahatlar Azərbaycanın
sürətli inkişafına güclü təkan vermiş, yeni investisiya imkanları yaratmış, iqtisadi potensialın güclənməsini
təmin etmişdir. Atılan addımların nəticəsidir ki, son beş il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,6 dəfə artmışdır.
Bizim regionda ən böyük təhlükə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həll
olunmamasıdır. Ermənistanın hərbi təcavüzü və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20
faizi işğal olunmuş, ölkədə bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdır. Ermənistanın işğal etdiyi
Azərbaycan ərazilərində qədim tarix və mədəniyyət abidələri, məktəblər, muzeylər, məscidlər dağıdılmış, dünya
və İslam sivilizasiyasının nadir inciləri yer üzündən silinmişdir. Münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının dörd qətnaməsi, ATƏT, İKT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, NATO və digər beynəlxalq
təşkilatların müvafiq qərar və qətnamələri vardır. Bu münaqişə yalnız beynəlxalq hüquq normalarına uyğun,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycana rəsmi səfərinizə böyük əhəmiyyət verdiyimi bir daha ifadə edir,
Sizə və bütün Suriya xalqına xoşbəxtlik, səadət, firavanlıq arzulayıram.

93

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

AZƏRBAYCAN-SURİYA BİZNES FORUMUNDA
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
9 iyul 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident, əziz dostum!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident, Sizi və Sizinlə bərabər Azərbaycana gəlmiş dostlarımızı Azərbaycanda bir
daha səmimiyyətlə salamlayıram. Bu, Sizin səfərinizin ikinci günüdür və deyə bilərəm ki, birinci gün çox uğurlu
keçdi. Çox geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Çox vacib sənədlər imzalanmışdır. O sənədlər demək olar ki,
bütün sahələri əhatə edir. Əminəm ki, sənədlərin və əldə edilmiş razılaşmaların icrası nəticəsində SuriyaAzərbaycan əlaqələri gələcəkdə sürətlə inkişaf edəcəkdir. Biz buna çox maraqlıyıq, bunu arzulayırıq və əminəm
ki, iki ölkəni təmsil edən iş adamları da belə gözəl siyasi ab-havadan, bu fürsətdən səmərəli istifadə edəcəklər.
Mən çox şadam ki, hörmətli cənab Prezident, Azərbaycana Suriyadan Sizinlə bərabər iş adamlarından
ibarət böyük bir qrup gəlmişdir. Mən ümid edirəm ki, bugünkü biznes forum və Azərbaycan-Suriya iş adamları
arasında yaranacaq əlaqələr iqtisadi sahədə əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət göstərəcəkdir. İqtisadi sahədə
əməkdaşlığın bizi qane etdiyini deyə bilmərəm. Bu sahədə hələ çox iş görmək lazımdır. Dövlətlərimiz arasında
ticarət dövriyyəsi ölkələrimizin potensialına cavab vermir və əlbəttə ki, siyasi əlaqələr gücləndikcə iqtisadi
sahədə də daha böyük işlər görmək mümkün olacaqdır. Deyə bilərəm ki, bugünkü tarixi görüş iki ölkə arasında
iqtisadi sahədə canlanmaya gətirib çıxaracaqdır. Bunu etmək üçün gözəl imkanlar, yaxşı potensial vardır.
Ölkələrimizin iqtisadiyyatları inkişaf edir və bir-birini tamamlayır.
Biz müxtəlif sahələrdə çox uğurlu əməkdaşlıq edə bilərik. Dünən müzakirə etdiyimiz məsələlər əsasən
iqtisadi sahəyə aid idi. Biz turizm, əczaçılıq, energetika, kənd təsərrüfatı sahəsində - bütün sahələrdə geniş
əməkdaşlığın tərəfdarıyıq və ümid edirəm ki, bu gün yaranan ilkin əlaqələr yaxın gələcəkdə konkret
müqavilələrin, sazişlərin imzalanmasına gətirib çıxaracaqdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatı son illər ərzində sürətlə inkişaf edir. Biz müstəqilliyimizi əldə edəndə - 1991-ci
ildə iqtisadiyyatımız demək olar ki, dağılmış vəziyyətdə idi. Sənaye müəssisələri dayanmışdı, iqtisadi artımdan
ümumiyyətlə söhbət getmirdi, Azərbaycanda çox dərin iqtisadi böhran yaşanırdı. Bunun müxtəlif səbəbləri var
idi və aparılan köklü islahatlar, cəsarətli iqtisadi və siyasi islahatlar nəticəsində Azərbaycan o böhranlı illərdən
şərəflə çıxa bilmişdir.
90-cı illərin ortalarından Azərbaycanda geniş iqtisadi islahatlar aparılmağa başlanmışdır. Xüsusilə
Azərbaycanın energetika, neft-qaz sahələrinə qoyulan sərmayələr bu gün də iqtisadiyyatımıza böyük təkan verir.
Xüsusilə 1990-cı illərin ortalarında – o vaxt Azərbaycan haqqında bütövlükdə dünyada məlumat çox məhdud
idi, olan məlumat da reallığı əks etdirmirdi, - məhz o illərdə başlanmış iqtisadi islahatlar hesabına biz bugünkü
nailiyyətlərə çata bilmişik. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi başqa qonşulardan fərqli olaraq Azərbaycan
bütün uğurlarını, bütün siyasi və iqtisadi nailiyyətlərini öz hesabına, Azərbaycan xalqının zəhməti hesabına,
Azərbaycan dövlətinin siyasəti hesabına əldə etmişdir.
Azərbaycan özünü tam şəkildə təmin edən bir ölkədir və iqtisadi sahədə görülən işlər bunun bariz
nümunəsidir. Əgər 1991-ci ildə Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı sıfır səviyyədə idisə, - çünki biz Sovet
İttifaqının tərkibində yaşayırdıq və Sovet İttifaqında bazar iqtisadiyyatı mümkün deyildi, - bu gün iqtisadiyyatın
85 faizi özəl sektorda formalaşıb və strateji müəssisələrdən başqa bütün digər sahələrdə genişmiqyaslı
özəlləşdirmə siyasəti aparılmışdır. Bu gün iqtisadiyyatımız deyə bilərəm ki, çoxşaxəli iqtisadiyyatdır. Biz çox
ciddi investisiya siyasəti aparmışıq və bu gün də aparırıq. Adambaşına düşən xarici sərmayələrin həcminə görə
Azərbaycan bu bölgədə birinci yerdədir. Azərbaycan xarici investorlar üçün cəlbedici yerdir və əlbəttə ki, xarici
investisiyalar iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə də xidmət göstərirlər. Bu yaxınlarda Azərbaycanda Dövlət
İnvestisiya Şirkəti yaradılmışdır. Bu şirkətin əsas vəzifəsi xarici və yerli investorları Azərbaycan dövlətinə
lazım olan sahələrə yönəltməkdir ki, ölkəmizin iqtisadiyyatı çoxşaxəli şəkildə inkişaf etsin. Biz
iqtisadiyyatımızın əsas sahəsi olan neft-qaz amilindən asılılığımızı böyük dərəcədə azaltmağa çalışmışıq və
buna nail olmuşuq. Hətta neftin qiyməti 140 dollardan 35 dollara düşəndə belə nə Azərbaycan iqtisadiyyatı, nə
də Azərbaycan əhalisi bu asılılığı hiss etmədi. Gələcəkdə şaxələndirmə siyasətinin gücləndirilməsi üçün
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xüsusilə qeyri-neft-qaz sektoruna daha da böyük diqqət göstəriləcəkdir. Bizdə bu gün buna nail olmaq üçün çox
yaxşı imkanlar vardır və Suriya-Azərbaycan iş adamları arasında bu istiqamətdə müxtəlif formada əməkdaşlıq
mümkündür. Biz əlbəttə ki, qarşılıqlı investisiya layihələrini dəstəkləyirik və buna çox böyük əhəmiyyət veririk.
Eyni zamanda, ölkələrimizi təmsil edən şirkətlər müxtəlif layihələrdə podratçı kimi iştirak edə bilərlər. Yəqin ki,
bu gün burada ölkələrimizin imkanları, qanunvericilik bazası, vergi məsələləri, geniş müzakirə ediləcəkdir.
Əlbəttə iş adamlarımız bir-birini yaxşı tanımalıdırlar, eyni zamanda, ölkələrimizin imkanlarını yaxşı
bilməlidirlər ki, hansı sahədə işləməyin onlar üçün daha sərfəli olduğunu müəyyən etsinlər. Biz prezidentlərin
vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu gün sizə öz tövsiyəmizi verək. Bu da ondan ibarətdir ki, Suriya-Azərbaycan
əlaqələri sürətlə inkişaf edir. Biz çox istəyirik ki, iş adamları da bizdən geridə qalmasınlar və iqtisadi əlaqələri
siyasi əlaqələrin səviyyəsinə gətirib çıxarsınlar.
Bizim dünən müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri də neft-qaz sahəsi olmuşdur. Bu sahədə çox gözəl
imkanlar vardır. Biz dünən konkret məsələlər haqqında danışmışıq və istisna olunmur ki, gələcəkdə Suriya ilə
Azərbaycan arasında qaz sahəsində əməkdaşlıq yaransın. Biz görürük ki, bunun üçün qarşılıqlı maraq vardır.
Azərbaycan zəngin neft-qaz yataqlarına malik olan ölkədir və nəinki bu yataqlar mövcuddur, bu yataqlarda
böyük işlər aparılır, hasilat aparılır, bütün nəqliyyat infrastrukturu yaradılmışdır. Azərbaycanda yeddi neft və
qaz kəməri fəaliyyət göstərir. Bizim ehtiyatlarımız dünya və Avropa bazarlarına bu kəmərlərlə çıxarılır. Bütün
istiqamətlərə ixrac etmək üçün bizim imkanlarımız vardır və hesab edirəm ki, Suriyanın Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəmərinə qoşulması layihəsi də çox real layihədir. Biz bu layihənin üzərində çox böyük məmnuniyyətlə
işləyəcəyik.
Bu il Azərbaycanda qaz hasilatı təxminən 25-27 milyard kubmetr səviyyəsində olacaqdır, Azərbaycan
qazı müxtəlif ölkələrə – Gürcüstana, Türkiyəyə, Yunanıstana, İrana nəql edilir. Gələn ildən bu yaxınlarda
imzalanmış sazişə əsasən Rusiyaya da Azərbaycan qazı ixrac ediləcəkdir. Coğrafi məkan nə qədər çox
genişlənsə, həm bizim üçün, həm istehlakçılar, həm də istehsalçılar üçün bir o qədər yaxşıdır. Ona görə əminəm
ki, energetika sahəsində yaxın zamanlarda ciddi irəliləyiş ola bilər.
Bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatı son beş il ərzində çox sürətlə artıb, ümumi daxili məhsul 2,6 dəfə,
sənaye istehsalı 2,5 dəfə artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi beş ildə 4 dəfə azalıb. Dövlət büdcəsinin xərcləri isə 12
dəfə artıbdır və bunun hesabına bu gün ölkədə geniş quruculuq-abadlıq işləri aparılır, bütün infrastruktur
layihələri icra edilir, insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün konkret proqramlar icra edilir. Hesab
edirəm ki, bugünkü görüşlərdə bu məsələlər, ilk növbədə ikitərəfli iqtisadi məsələlər geniş müzakirə ediləcək.
Mən Suriya və Azərbaycan iş adamlarına birgə fəaliyyətdə uğurlar arzulayıram.
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LONDONDA KRAL BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR İNSTİTUTUNDA
KEÇİRİLMİŞ GÖRÜŞDƏ
ÇIXIŞ
London şəhəri,
13 iyul 2009-cu il
- Çox sağ olun.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Dəvətə görə minnətdaram. Burada yenidən olmağımdan şərəf hissi duyuram. Xatirimdədir, təxminən beş
il bundan əvvəl mən Chatham House-də olmuşam. Həmin vaxt mən, əsasən, planlarımız haqqında danışırdım,
çünki ilk dəfə prezident seçildiyim vaxtdan cəmi bir il ötürdü. Hazırda, beş ildən sonra biz artıq nailiyyətlər
haqqında danışa bilərik. Lakin ölkəmizdə görüləcək işlər hələ də çoxdur. Hesab edirəm ki, son beşillik dövr
ölkənin, onun gələcəyinin inkişafı üçün olduqca mühüm olmuşdur.
Həmin illər göstərdi ki, Azərbaycan müstəqil ölkə kimi uğurla inkişaf edə bilər, öz milli maraqlarını
qorumağa, tərəfdaş ölkələrlə səmərəli münasibətlər qurmağa qadirdir. Xüsusən də, maliyyə və iqtisadi böhran
zamanı. Cari il bir daha nümayiş etdirdi ki, iqtisadiyyatımız davamlı və şaxələndirilmiş formadadır. Son beş il
ərzində biz əsas diqqətimizi ölkə daxilindəki məsələlərə və xarici siyasətə aid olan məqamların həllinə
yönəltmişdik. Lakin əlbəttə ki, güclü iqtisadiyyat, siyasi sabitlik və cəmiyyətdə birlik olmadan xarici siyasətdə
tam müstəqilliyə nail olmaq çox çətindir. Əsas diqqət məhz iqtisadi islahatlara, iqtisadi inkişafa, enerji
siyasətinə yönəlibdir. Bildiyiniz kimi, enerji siyasəti iqtisadiyyatımızın böyük hissəsidir və bu səylərin nəticələri
nailiyyətlərimiz barədə bəzi rəqəmlərdə görünə bilər.
Son beş il ərzində iqtisadiyyatımız 2,6 dəfə artmışdır. Üç il ərzində isə Azərbaycan dünyada ən sürətlə
inkişaf edən iqtisadiyyat hesab edilmişdir. Sənaye istehsalı 2,5 dəfə, büdcə xərcləri 12 dəfə artmışdır.
Yoxsulluğun səviyyəsi 4 dəfə azalmışdır. Son beş il ərzində təhsil və səhiyyə sahəsində böyük işlər
görülmüşdür. Azərbaycanda 1600 məktəb tikilmişdir. İqtisadi inkişaf nəinki paytaxtı, rayonlarımızı da inkişaf
etdirməyə imkan yaradır. Azərbaycanın rayonlarında sürətli inkişaf gedir.
Bəzən iqtisadi göstəricilərimizi neftə və neft qiymətlərinə bağlayırlar. Lakin bu, belə deyil, çünki neft
digər ölkələrdə də hasil olunur. Qonşularımızdan bir neçəsi bizdən də çox neft hasil edir. Eyni zamanda, əgər siz
rayonlarımızın iqtisadi inkişafına nəzər yetirsəniz, eyni vəziyyəti görəcəksiniz. Neft rayonlarımızda deyil,
Bakıda, Xəzərdə hasil edilir. Buna görə də, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, sahibkarlığa dəstək və iqtisadi
islahatlar yalnız neftdən asılılığı aradan qaldırır. Bu, bizim əsas məqsədlərimizdən biri olmuşdur: neftdən
asılılığı azaltmaq, böhran və aşağı neft qiymətləri, hətta hasilatın azalması zamanı sabit olacaq güclü
iqtisadiyyat yaratmaq.
Sosial məsələlər ciddi şəkildə həll olunur. Qeyd etdiyim kimi, yoxsulluğun azaldılması, fikrimcə,
Azərbaycanda ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Bu, həmçinin onu göstərir ki, neft gəlirləri ədalətli şəkildə
bölüşdürülür. Belə olmasaydı, yoxsulların sayı azalmazdı, əksinə, çoxalardı. Biz neft hasil edən bəzi digər
ölkələrin təcrübəsini də bilirik. Bütün qeyd edilən amillər Azərbaycanda çox yaxşı mühit yaratmışdır.
Azərbaycanın həyata keçirdiyi islahatlar Dünya Bankı tərəfindən də qeyd edilmişdir. Bu təşkilat Doing Business
hesabatında 2008-ci ildə Azərbaycanı bir nömrəli islahatçı ölkə kimi elan etmişdir. Bu, həmçinin gündəliyimizi
çox aydın şəkildə nümayiş etdirir. Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatlar paralel şəkildə həyata keçirilir.
Hesab edirəm ki, bu, ölkədə islahatların aparılması üçün yeganə mümkün formatdır. 18 il bundan öncə ölkəmiz
Sovet İttifaqının hissəsi olmuşdur. Bazar iqtisadiyyatı sıfır səviyyəsində idi. Bu gün iqtisadiyyatımızın 85 faizini
bazar iqtisadiyyatı təşkil edir.
Müstəqillikdən öncə tariximizdə bizim siyasi sistemimiz olmamışdır. Lakin bu gün siyasi sistem inkişaf
edir. Buna görə də, diqqət yetirdiyimiz daxili məsələlər regionda özümüzü rahat hiss etməyə, müstəqil siyasət
aparmağa imkan verir. Çünki siz heç kəsdən asılı olmayanda, müstəqil siyasəti rahat həyata keçirə bilirsiniz.
Belə halda, siz xalqınızın maraqlarından irəli gələn siyasəti, qarşıdurmaya deyil, əməkdaşlığa, tərəfdaşlığa,
qonşularla və ənənəvi tərəfdaşlarla normal əlaqələrə yönəlmiş siyasəti həyata keçirirsiniz.
Enerji siyasəti bizim mövqeyimizin mühüm hissəsi olub və ola bilsin ki, bu amil artıq nəinki
Azərbaycanda, o cümlədən bölgədə mühüm rolunu davam etdirəcəkdir. Həyata keçirdiyimiz neft və qaz
layihələri bu gün dünyada gələcək enerji inkişafının möhkəm bünövrəsidir. Azərbaycan Xəzər dənizinə xarici
sərmayədarları dəvət edən ilk ölkə oldu. Strateji tərəfdaşımız BP şirkəti bizim üçün ən mühüm layihələrdə və
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regional inkişaf məsələlərində liderdir. Hazırda neft və qaz yataqlarında hasilatın artması, sərmayələr
nəticəsində yaratdığımız boru kəmərləri, Azərbaycandakı əlverişli sərmayə mühiti və qeyri-enerji sektoruna
sərmayələrin cəlb edilməsi kimi məsələlər ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrikliyi sayəsində baş
tutmuşdur. O, 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ideyasını irəli sürdü. Bu gün isə bizim
şaxələndirilmiş təchizat infrastrukturumuz var. 7 boru kəmərinə malikik. Onlardan 3-ü nefti, 4-ü isə qazı
müxtəlif istiqamətlərdə nəql edir. Hasilata milyardlarla dollar sərmayə qoyulmuşdur. Bu il neft hasilatı 50
milyon tona yaxın olacaq, qaz hasilatı isə 25-27 milyard kubmetrə çatacaqdır. Aşkar olunmuş ehtiyatlar ən azı
100 il ərzində Azərbaycana beynəlxalq bazarlarda etibarlı qaz təchizatçısı olmağa imkan verəcəkdir. Yeni
sərmayələr, o cümlədən BP ilə ARDNŞ arasında bu gün səhər imzalanmış Anlaşma memorandumu
Azərbaycanın hətta böhran illərində, neftin qiymətlərinin aşağı düşdüyü dövrdə nə dərəcədə cəlbedici olduğunu
nümayiş etdirir. Bu, onunla bağlıdır ki, ölkəmizdə çox proqnozlaşdırılan vəziyyət, siyasi sabitlik mövcuddur və
bütün sərmayələrin qorunması təmin edilir. Neft şirkətləri ilə enerji əməkdaşlığımızı başladığımız vaxtdan
etibarən heç vaxt hər hansı hüquqi çəkişmə və ya mübahisə, yaxud şərtləri dəyişdirmək cəhdi olmamışdır. Biz
müqavilə şərtlərinə sadiqik və bütün əsas neft müqavilələri parlamentdə ratifikasiya ediləndən sonra Prezident
tərəfindən imzalanır və qanun qüvvəsi alır. Beləliklə, onları heç kəs dəyişə bilməz. Bu, etimad deməkdir və
həmin etimad digər sahələrə də sərmayələr cəlb etməyə imkan yaradır. Azərbaycan kimi gənc müstəqil ölkələrə
sərmayələri cəlb etmək məqsədi ilə biz etimadı davamlı şəkildə möhkəmləndirməli, lazımi siyasi və iqtisadi
mühit yaratmalıyıq.
Əvvəllər xülya kimi görünən Bakı-Tbilisi-Ceyhan artıq reallığa çevrilmişdir. Artıq 3 ildir, həmin boru
kəməri uğurla istismar olunur və böyük həcmdə neft nəql edir. Boru kəməri işə düşdükdən sonra onunla nəinki
Azərbaycan, həm də Qazaxıstan nefti nəql olunur. Bu, o deməkdir ki, gələn illər ərzində nəql olunan həcmlər
artacaqdır. Belə olan halda, boru kəmərinin buraxıcılıq qabiliyyəti, ola bilsin, gündə 1,6 milyon barreldən 1,8
milyon barrelə çatdırılacaqdır. Hətta yenisi də layihələndirilib tikilə bilər. Azərbaycan Xəzərin digər sahilində
yerləşən qonşuları üçün artıq tranzit ölkəyə çevrilmişdir. Biz nəhəng qaz yataqlarını aşkar etdikdən sonra qonşu
ölkələrə ixraca başladıq. Bunun vacibliyi get-gedə artır və Avropa üçün hər hansı mümkün gələcək artırma və
ya şaxələndirmə layihəsi Azərbaycanda yaratdığımız və qazımızı Avropa bazarlarına çıxaran mövcud
infrastruktura söykənir. Üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, biz bir təchizat marşrutu ilə məhdudlaşmırıq. Bizim
müxtəlif istiqamətlərdə gedən 4 qaz kəmərimiz var: Avropaya uzadıla biləcək Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri,
bizi Gürcüstanla birləşdirən boru kəməri, Rusiyaya və İrana gedən boru kəmərləri, demək olar ki, hazırda
onların hamısı istismar olunur, ya da ediləcəkdir. Azərbaycan özünü etibarlı təchizatçı, hüquqi öhdəliklərinə
hörmətlə yanaşan tərəf və hər zaman öz vəzifələrini yerinə yetirən ölkə kimi göstərmişdir.
İndi enerji siyasətinin əhəmiyyəti daha da artır. Qeyd etmək istəyirəm ki, enerji bazarında olan vəziyyəti
regionda ümumi siyasi inkişafdan ayırmaq mümkün deyil, çünki enerji məsələləri siyasi inkişafa təsir göstərir.
Bəzən enerji siyasəti məsələləri prosesin siyasiləşdirilməsinə aparır. Biz bu yanaşmanın əleyhinəyik. Hesab
edirik ki, hər bir iş milli maraqlara, kommersiya şərtlərinə və azad bazar prinsiplərinə, azad rəqabətə
əsaslanmalıdır. Bu, bizim yanaşmamızdır. Fikrimcə, vəziyyəti təhlil etməkdə yeganə yanaşma belədir. Eyni
zamanda, potensial diktə hallarının qarşısını almaq üçün hasilatçı, tranzit ölkələr və istehlakçıların maraqları
arasında tarazlıq olmalıdır. Diktə etmə nəinki hasilatçı, bəzən tranzit ölkələrə və ola bilsin, istehlakçılara da aid
ola bilər. Buna görə də enerji formatının bütün iştirakçıları vahid heyət kimi çalışmalıdır. Yalnız bu halda biz
uğura nail ola bilərik.
Əminəm ki, gələn illər ərzində Azərbaycan öz enerji potensialını artıracaqdır. Çünki mövcud potensial və
həyata keçirilən kəşfiyyat layihələri 3-5 il ərzində yeni ehtiyatların tapılması ilə nəticələnəcəkdir. Bu isə enerji
potensialımızı ciddi şəkildə artıracaqdır. Coğrafi mövqeyimiz və artıq mövcud olan infrastruktur bütün
tərəfdaşlarımız üçün vacib olacaqdır.
Biz həmçinin nəqliyyat infrastrukturuna böyük sərmayələr yatırırıq. Coğrafi mövqeyimizi nəzərə alsaq,
bu, tamamilə məntiqlidir. O cümlədən, Azərbaycanın maliyyələşdirdiyi, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən dəmir
yolu xəttinin çəkilməsi regional əməkdaşlıq məsələlərində və bölgəmizdə biznes mühitinin və imkanlarının
yaxşılaşdırılmasında olduqca mühüm rol oynayacaqdır. Bizi qonşularımızla birləşdirən infrastruktura böyük
sərmayələr qoyuruq. Artıq bu gün Azərbaycan nəinki neft və qaz ixracatçısına, o cümlədən qonşu ölkələrə
elektrik enerjisi təchizatçısına çevrilmişdir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bu məsələlər bir-biri ilə
bağlıdır və nailiyyətlərimiz özümüzü təhlükəsiz, rahat və etibarlı hiss etməyə imkan verir. Eyni zamanda, biz
hər zaman qonşularımız və tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq etməyə, işgüzar münasibətlər qurmağa hazırıq.
Azərbaycanın xarici siyasəti olduqca aydın və proqnozlaşdırılandır. Biz bütün ölkələrlə səmərəli ikitərəfli
münasibətlərin tərəfdarıyıq. Qarşılıqlı maraqlar, ortaq dəyərlər, qarşılıqlı hörmət, daxili işlərə müdaxilə
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etməmək prinsipinə əsaslanan və tərəfdaşlıq ruhunda olan münasibətlərin qurulması bizim üçün vacibdir. Hesab
edirəm ki, bu yanaşma artıq müsbət nəticələrini nümayiş etdirmişdir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, xarici
siyasətimiz müstəqildir. Bu siyasətə heç bir xarici amil təsir göstərmir. O, iqtisadi potensiala və müstəqilliyə
əsaslanır.
Böyük Britaniya ilə münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. Bu, mənim ölkənizə ikinci rəsmi səfərimdir. Bu
gün səhər Baş nazir Braun ilə səmərəli müzakirələrim oldu. İkitərəfli, regional məsələləri, eləcə də sülhməramlı
əməliyyatlarda göstərdiyimiz səyləri müzakirə etdik. Biz lap ilk günlərdən İraq və Əfqanıstanda sülhməramlı
əməliyyatlarda iştirak etməyə başlamışıq. Əfqanıstana gəldikdə, koalisiya qüvvələrinə dəstək olaraq, biz
hərbçilərimizin sayını iki dəfə artırmışıq. Biz həmçinin enerji siyasətinə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinə aid məsələləri müzakirə etdik. Birləşmiş Krallıq bizim üçün strateji tərəfdaş,
mühüm ölkə və Azərbaycanda ən böyük sərmayədarlardan biridir. Biz münasibətlərimizi yüksək dəyərləndiririk
və əminəm ki, bu əlaqələr daha geniş gündəliyi əhatə edəcəkdir: siyasi əlaqələr, iqtisadi əməkdaşlıq,
informasiya texnologiyaları və təhsil sahələri. Azərbaycan gənclərinin dünyanın aparıcı universitetlərində təhsili
üçün böyük təhsil proqramını həyata keçiririk. Bu, Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan maliyyələşdirilən xüsusi
proqramdır. Adətən, bu Fondun vəsaitləri strateji məqsədlər üçün sərf edilir. Neft Fondundan ayrılan vəsaitlər
qaçqınların və məcburi köçkünlərin yeni yerlərə köçürülməsi, su kəmərinin tikintisi, Ermənistanın işğalından
əziyyət çəkmiş insanların probleminin həlli, təhsil məqsədləri üçün istifadə olunur. Həmin məsələlər bizim üçün
çox önəmlidir. Hazırda biz bacarıqlı, gənc, yaxşı təlim və təhsilli, geniş dünyagörüşü olan və Azərbaycana,
dövlətçiliyə və gələcəyimizə sadiq şəxslərə ehtiyac duyuruq.
Müstəqil olmaq bizim üçün böyük nailiyyətdir. Azərbaycan xalqı uzun əsrlər boyu müstəqillikdən
məhrum olmuşdur. Buna görə də müstəqilliyin bizim üçün xüsusi mənası var. Biz müstəqilliyimizi
gücləndirmək və sonrakı nəsillərə xoşbəxt gələcək təmin etmək üçün hər gün fəal çalışmalıyıq.
Birləşmiş Krallıqla əlaqələrimiz Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq məsələlərini də əhatə edir. Bu yaxınlarda
Azərbaycan Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulmuşdur. Üç il əvvəl Azərbaycan Avropa
İttifaqının Yeni qonşuluq siyasətinə qoşulmuşdur. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox
müsbət və səmərəlidir. Bu, əsl tərəfdaşlar arasında olan münasibətlərdir. NATO ilə də əməkdaşlığımız uğurla
inkişaf edir. Azərbaycan Fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının fəal iştirakçısıdır. Biz bu əməkdaşlığı
gələcəkdə də inkişaf etdirəcəyik.
Xarici siyasətimizin əsas çağırışlarından biri və ümumiyyətlə, ölkəmizin qarşısında duran əsas vəzifə
Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllidir. Artıq 15 ildir ki, biz nə hərb, nə sülh şəraitindəyik.
1994-cü ildə atəşkəs əldə edilib, lakin həmin vaxtdan etibarən beynəlxalq ictimaiyyətin müxtəlif səylərinə
baxmayaraq, biz sülhə nail olmamışıq. Düzdür, hazırda danışıqlar prosesi daha fəal, vədedici şəkildə aparılır və
artıq müəyyən nəticələr var. Lakin bu, beynəlxalq hüququn normaları və prinsiplərinə əsaslanan həllin tapılması
və yekun razılaşma üçün kifayət deyildir.
Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bu münaqişə yalnız beynəlxalq hüquq və beynəlxalq
təşkilatların qərarları əsasında həll olunmalıdır. Ermənistan rəhbərliyi də buna hazırdır. Belə olmasaydı, onlar
Moskva Bəyannaməsini imzalamazdılar. Orada aydın şəkildə deyilir ki, münaqişə beynəlxalq təşkilatların
qətnamələri əsasında həll olunmalıdır. Həmin qətnamələrdə nə deyilir? Orada aydın şəkildə bildirilir ki,
Ermənistan qüvvələri işğal olunmuş ərazilərdən qeyd-şərtsiz və dərhal çıxmalıdırlar. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası bu barədə 4 qətnamə qəbul etmişdir. Həmçinin BMT-nin Baş Məclisinin
qətnaməsi bu mövqeni dəstəkləyir. ATƏT-in, xüsusən də Lissabon zirvə görüşünün qərarlarında münaqişənin
hansı yolla həll olunacağı aydın şəkildə göstərilir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Ümumi ərazimizin 20 faizini təşkil edən zəbt olunmuş
bütün torpaqlar erməni işğalından azad olunmalıdır. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkmiş
bir milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtmaq hüququ var. Biz hər zaman həm 1990-cı illərdə də demişik və indi də deyirik ki, Dağlıq Qarabağa suveren Azərbaycan dövlətinin hüdudları
daxilində mümkün qədər ən yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırıq. Bu, yeganə mümkün yanaşmadır.
Hesab edirəm ki, əgər erməni tərəfi siyasi iradə göstərsə, münaqişə həll olunacaqdır. Eyni zamanda, biz
Ermənistanın bəzi narahatlığını, Ermənistan ilə Dağlıq Qarabağ arasında yerüstü əlaqə məsələsi, təhlükəsizlik
zəmanəti və sülhməramlı əməliyyatlar kimi məsələləri anlayırıq. Biz bu məsələləri konstruktiv şəkildə həll edə
bilərik. Regionda sülh hamıya bir çox üstünlüklər gətirəcəkdir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək
və insanlarımız yenidən öz doğma yerlərində, ulu babalarının torpaqlarında yaşamaq imkanına malik olacaqlar.
Ermənistan işğalçı siyasətinə son qoymalıdır. Ermənistan digər suveren ölkənin ərazisini zəbt edən ölkə imicinə
son qoymalıdır. Eyni zamanda, Azərbaycanın daxilində yerləşən və Ermənistanla heç vaxt əlaqəsi olmamış
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Dağlıq Qarabağ Ermənistana dəhliz vasitəsilə çıxış əldə edə bilər. Regiondakı bütün kommunikasiyalar açılar və
tammiqyaslı regional əməkdaşlıq baş tutar. Qafqazdakı bütün ölkələr və tərəflər bundan yalnız fayda görəcəkdir.
Nə hərb, nə sülh vəziyyəti münaqişənin dondurulmuş olması haqda səhv mesaj göndərir. Bu, dondurulmuş
münaqişə deyil, atəşkəs Ermənistan və Azərbaycan orduları tərəfindən təmin edilir. Burada heç bir sülhməramlı
yoxdur. Sülh şəraiti çox kövrəkdir. Buna görə də hazırda irəliyə doğru getmək və artıq bəlli olan məsələlər
üzərində razılığa gəlmək lazımdır. Çünki işğalçılıq siyasəti heç vaxt Dağlıq Qarabağın tanınmasına gətirib
çıxarmayacaqdır. Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil ölkə kimi tanınmayacaqdır. Bunu gözləmək cəfəngiyatdır.
Suveren Azərbaycan dövləti daxilində cəmi 60 min əhalisi olan ərazi müstəqil ola bilməz. Fakt ondan ibarətdir
ki, Dağlıq Qarabağ bu günə qədər heç bir ölkə tərəfindən, o cümlədən Ermənistan tərəfindən tanınmamışdır. Bu,
aydın şəkildə onu göstərir ki, müstəqillik mümkün deyildir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqillik statusunu
öncədən müəyyənləşdirən sülh planına heç vaxt razılaşmayacaqdır. Bu haqda söhbət belə gedə bilməz. ATƏTin Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən verilmiş və hazırda müzakirə etdiyimiz təkliflər aydın şəkildə
göstərir ki, müstəqilliyə nail olmaq üçün mexanizmlər yoxdur. Nəyə nail olmaq olar? Dağlıq Qarabağın erməni
və azərbaycanlı icmalarının sülh şəraitində birgə yaşamasına nail olmaq olar. Biz keçmişdə sülh şəraitində
yaşamışıq və yenə də yan-yana yaşayacağıq. Biz coğrafiyanı dəyişə bilmərik. Ona görə də biz bu cür mühüm
beynəlxalq məsələnin həllinə nail olmalıyıq. Bunun dünya üçün vacibliyi bizə yardım edən ölkələrin göstərdiyi
diqqətdə əks olunubdur.
Mən giriş sözümü bununla yekunlaşdırıram ki, müzakirələr üçün də vaxt qalsın. Dəvətə görə bir daha
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
“Chatham House”da görüş iştirakçılarının suallarına cavab verməyə hazıram. Hesab edirəm ki, sizin üçün
də əhəmiyyətli olardı ki, regionumuza aid olan mühüm məsələlər haqqında məlumatı ilk mənbədən alasınız.
Çox sağ olun.
XXX
Brayn Fol ətraflı məlumata görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi.
Dövlətimizin başçısı daha sonra görüş iştirakçılarının suallarına cavab verdi.
-Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, bu gün səhər Türkiyədə Nabukko layihəsi ilə bağlı
hökumətlərarası saziş imzalanmışdır. Azərbaycan bu tədbirdə energetika naziri ilə təmsil olunmuşdur.
Azərbaycanın bu layihəyə münasibəti barədə fikirlərinizi bildirsəydiniz, minnətdar olardım. Çünki
bilirik ki, ölkəniz bu yaxınlarda Rusiya ilə qaz müqaviləsi imzalamışdır.
-Bildiyiniz kimi, Azərbaycan həmişə Nabukko layihəsinin tərəfdarı olmuşdur. Artıq qeyd etdiyim kimi,
Nabukko ideyası Azərbaycan ilə Türkiyə arasında çəkilmiş qaz boru kəmərinə əsaslanaraq layihə kimi irəli
sürülmüşdür. Əgər Azərbaycan 1996-cı ildə BP və digər şirkətlərlə “Şahdəniz” qaz yatağında hasilatla bağlı
saziş imzalamasaydı və tərəfdaşları ilə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərini tikməsəydi, onda Nabukko ilə
əlaqədar imzalanmış bugünkü razılaşma mümkün olmazdı. Reallıq bundan ibarətdir. Ona görə ki, biz bu işin
nəinki başlanğıcında durmuşduq, eyni zamanda, bir ölkə kimi şaxələndirməni və nəql infrastrukturunun
inkişafını fəal şəkildə dəstəkləmişik. Lakin Nabukko ideyası ortaya çıxanda, elan ediləndə Azərbaycan potensial
təchizatçı hesab edilmirdi, çünki həmin vaxt bizim kifayət qədər qazımız yox idi. Digər ölkələr potensial
təchizatçı hesab edilirdi. Lakin sonra Azərbaycan ixracatçıya çevrildi. Misal üçün, bu il Türkiyəyə 7 milyard
kubmetr qaz ixrac etmək fikrindəyik. Biz tələbatdan asılı olaraq, Gürcüstana 1 milyard kubmetr qaz verməyi
planlaşdırırıq. Türkiyə bizim göndərdiyimiz qazın müəyyən hissəsini yenidən Yunanıstana ixrac edir. Biz
həmçinin mübadilə əsasında İrana qaz ötürürük. “Qazprom”la bu yaxınlarda imzalanmış müqavilə bizim
təchizat imkanlarımızın tam şaxələndirilməsinə yönəldilibdir. Nə qədər çox bazar olsa, biz bir o qədər yaxşı
kommersiya şərtləri əldə etmiş olarıq. “Qazprom”la Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti arasındakı
müqavilə sırf iqtisadi, azad bazar prinsipləri və ədalətli qiymətlər əsasında imzalanmışdır və zənnimcə, bu,
gələcək potensial sazişlər, razılaşmalar üçün yaxşı bir misaldır.
Mən çox şadam ki, tranzit ölkələr arasında saziş imzalanmışdır. Bu, vacibdir. Eyni zamanda, ümid edirəm
ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında tranzit haqqında saziş mümkün qədər tez imzalanacaqdır. Əfsuslar olsun, bu
günə qədər həmin saziş imzalanmayıbdır. Təbii ki, bu gün imzalanmış saziş və gələcək sazişlər ədalətli şərtlərlə,
azad iqtisadiyyat, rəqabət prinsiplərinə, eləcə də beynəlxalq səviyyədə tanınmış şərtlərə əsaslanmalıdır. Bu ilin
may ayında Azərbaycan Nabukkonu dəstəkləyən siyasi bəyannaməni imzalayıb və əgər layihə həyata keçsə və
bizə yaxşı kommersiya şərtləri təklif olunarsa, təbii ki, biz də həmin boru kəməri ilə qazımızı ixrac edərik.
Nəzərə alsaq ki, bu gün Azərbaycanda aşkar edilmiş qaz ehtiyatlarının minimum həcmi 2 trilyon kubmetrdir,
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maksimum isə bu, 5 trilyon kubmetrə bərabərdir, yeni yataqlar aşkarlanacaq, zənnimcə, bizim istənilən
istiqamətdə qaz ixrac etmək imkanımız olacaqdır.
-Mənim adım Tomas de Valdır. Dağlıq Qarabağ haqqında kitab yazmışam. Cənab Prezident, bu
gün Sizin Dağlıq Qarabağla bağlı söylədiyiniz fikirləri diqqətlə dinlədim. Eyni zamanda, mövzu ilə bağlı
Sizin son müsahibələrinizi də izləyirəm. Mən xüsusən də Sizin Rusiyanın “Vesti v subbotu” kanalına
verdiyiniz müsahibəni nəzərdə tuturam. Keçmişdə Siz bəyan etmisiniz ki, nəzəri baxımdan gələcəkdə
münaqişənin hərbi yolla həllini istisna etmirsiniz. Bilmək istərdim, danışıqların belə bir mühüm
mərhələsində daha yaxşı etimad mühitini yaratmaq məqsədi ilə siz bəyan edə bilərsinizmi ki, hər hansı
hərb variantı istisna olunur və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yalnız siyasi yolla ola bilər?
-Artıq qeyd etdiyim kimi, bilirsiniz ki, 15 ildir Azərbaycan danışıqlar prosesindədir. Hesab edirəm ki, bu,
bizim sülhsevər siyasətimizin ən yaxşı göstəricisidir. Çünki 20 ilə yaxındır ki, bizim torpaqlarımız işğal
altındadır, qaçqınlar və məcburi köçkünlər bu işğaldan əziyyət çəkir. Buna baxmayaraq, biz yenə də danışıqlar
prosesindəyik. Bu, aydın şəkildə bizim yanaşmamızı göstərir.
Eyni zamanda, əfsuslar olsun ki, mən bu gün hərb variantını istisna edə bilmərəm. Çünki birincisi,
Azərbaycan BMT-nin Nizamnaməsi əsasında özünü müdafiə etmək hüququna malikdir. Dünyanın istənilən
digər ölkəsi kimi, Azərbaycanın da öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək hüququ var. Tarixdən də bilirik ki, bəzi
hallarda ölkələr uzaq yerlərdəki ərazilərində də suverenliyini bərpa etmişlər. Zənnimcə, siz də bu təcrübəni
bilirsiniz. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın daxilində yerləşir. Bu, Azərbaycanın tarixi torpağıdır. Dağlıq Qarabağa
ermənilər XIX əsrin əvvəlində köçürülmüşlər. Onlar orada 1978-ci ildə ermənilərin İrandan Qarabağa
köçmələrinin 150 illiyinə həsr olunmuş abidə qoymuşdular.
Danışıqlar prosesində irəliləyiş əldə etdikdən sonra, təbii ki, biz heç bir hərb yoluna əl atmayacağıq və
üzərimizə siyasi öhdəliklər də götürəcəyik. Lakin indiki halda biz hərb yolunu istisna edə bilmərik. Əgər biz
bunu etsək, ermənilər işğal olunmuş torpaqlardan, ümumiyyətlə, çıxmaq istəməyəcəklər.
Hazırda bizim əlimizdə iki mühüm alət var. Birincisi, Azərbaycanın ordusunun artan potensialıdır, o,
ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyə qadir olan ordudur. Biz hərbi məqsədlər üçün Ermənistanın bütün büdcəsi
qədər vəsait ayırmışıq. İkincisi isə iqtisadi məsələdir. Bəzi hallarda biz ittiham olunuruq ki, Ermənistanı təcrid
edirik. Amma biz bunu etməyə məcburuq. Ermənilər işğal etdikləri ərazilərdəki dəmir yolu keçən yerlərdən öz
qoşunlarını çıxarsalar, biz həmin dəmir yolunu aça bilərik. Əgər onlar Dağlıq Qarabağ ərazisindən cənub-şərqdə
yerləşən beş rayondan çıxsalar, kommunikasiyalar dərhal açıla bilər.
Ona görə 2009-cu ilin reallığını və gələcəyi nəzərə alaraq bəyan edirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan
müqayisəedilməzdir. Onların tam fərqli iqtisadi, siyasi vəziyyəti var və əgər beş ildən, on ildən sonraya
baxsanız, bu fərq daha da artacaqdır. Buna görə onlar onsuz da edəcəkləri seçimi etməlidirlər: öz qoşunlarını
işğal olunmuş ərazilərdən çıxarmalıdırlar. Bundan sonra biz gücdən istifadə olunmaması haqqında öhdəlik
götürə bilərik.
-Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın ciddi marağı varmı?
-Rusiya Prezidenti cənab Medvedev şəxsən bu prosesdə çox fəaldır, onun iştirakı ilə Ermənistan
Prezidenti və mən siyasi bəyannaməyə imza atdıq. Mən öz çıxışımda bu bəyannaməni də xatırlatdım. Biz SanktPeterburqda görüşdük. Rusiya Prezidenti tərəfindən təklif olunan digər görüş bir həftədən də az vaxtda
Moskvada baş tutacaqdır. Rusiya tərəfi prosesdə çox fəaldır və digər həmsədrlərlə birgə mühüm rol oynayır.
-Mən BBC World Service radiosunu təmsil edirəm. Siz ölkənizin Böyük Britaniya ilə əla
münasibətlərini tam təfərrüatı ilə təsvir etdiniz. Ölkəniz ATƏT-in, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa
İttifaqının tərəfdaşıdır. Britaniyanın ən nüfuzlu təsisatlarından biri sayılan BBC World Service
radiosunun milli tezliklərdə yayımlanmaması faktının həmin münasibətlərə uyğun gəlməməsi ilə razılaşa
bilərsinizmi?
-Siz bilirsiniz ki, hər bir ölkə öz qanunlarına hörmət etməlidir. Bizim ölkənin qanununa uyğun olaraq,
xarici yayımçılar milli tezliklərdə yayım fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz. Əgər bu qanun mövcud olmasaydı,
onda təbii ki, BBC, - söhbət təkcə BBC-dən getmir, - eləcə də Azadlıq, Amerikanın səsi, Rusiyanın Avropa
plyus radiolarının fəaliyyəti mümkün olardı. Bütün bunlar hüquqi proseduralar əsasında baş vermişdir. Yəni biz
BBC-nin yayımını qadağan etməmişik. Biz, sadəcə, hər hansı digər ölkədə olduğu kimi, öz qanunvericiliyimizə
əməl edirik. Əgər həmin radiolarla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq davam edərsə, biz bundan şad olarıq və
yayımın başqa formalarını tapa bilərik: internet, qısa dalğalar və s. Biz Azərbaycanda azad mətbuatı
məhdudlaşdırmırıq. Bu gün qeyd etdim ki, son beş il ərzində Azərbaycanda 1600 məktəb tikilmişdir və
kompyuterlə təchiz olunub və onlar internetə çıxışa malikdir. Əgər biz mətbuatı məhdudlaşdırsaydıq, onları
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internetlə təchiz etməzdik. Biz, sadəcə, istəyirik ki, qanunvericiliyimizə əməl edilsin və işlər hər hansı digər
inkişaf etmiş və demokratik ölkələrdə olduğu kimi tənzimlənsin.
-Çox sağ olun, cənab Prezident, əhatəli çıxışınıza görə Sizə olduqca minnətdaram. Mən London
Universitetini təmsil edirəm. Sualım Türkmənistanla münasibətlərinizə, o cümlədən Xəzər dənizinə və bu
ölkə ilə layihələrin həyata keçirilməsinə aiddir.
-Türkmənistanla münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. Bizim çox yaxşı siyasi əməkdaşlığımız var. Son
vaxtlarda dövlət səfərləri - Türkmənistan Prezidentinin Azərbaycana və Azərbaycan Prezidentinin
Türkmənistana səfərləri baş tutmuşdur. Biz iqtisadi, siyasi əməkdaşlığın vacib məsələlərini, o cümlədən Xəzər
dənizinin hüquqi statusu məsələsini nəzərdən keçirmişik. Prinsip etibarilə ziddiyyətlərimiz yoxdur. Yataqlarla
bağlı - Türkmənistanla Azərbaycan arasındakı sərhəddə yerləşən yataqlarla bağlı məsələlər var. Biz bunu da
konstruktiv yolla həll etməyə hazırıq. Hesab edirəm ki, əgər biz öz türkmən dostlarımızla bu məsələnin həllinə
nail olsaq, onda ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi daha asan olacaqdır.
-Mənim sualım əvvəlki sualın davamıdır. Mən “Sərdar-Kəpəz” yatağı ilə bağlı sual vermək
istəyirəm. Siz bu yatağın birgə işlənilməsi ehtimalı haqqında son iki il ərzində bəyanat vermisiniz. Dövlət
Neft Şirkəti ilə Türkmənistan tərəfinin bu yataqda birgə işlərin aparılması ehtimalı nə dərəcədə realdır?
-Bəli bu, bizim yanaşmamızdır və bu mövqeyimizi açıq şəkildə elan etmişik ki, biz qeyd etdiyiniz yatağın
birgə işlənilməsinin tərəfdarıyıq. Yeri gəlmişkən deyim ki, sovet vaxtında həmin yatağın adı başqa idi, o, nə
Kəpəz deyildi, nə də Sərdar adlanırdı. O, rus dilində, “Promejutoçnaya” adlanırdı. Rus dilini bilən insanlar başa
düşür ki, onun mənası nədir. “Promejutoçnaya” aralıqda olan deməkdir. Əgər o, aralıqdadırsa, bu o deməkdir ki,
mübahisə obyekti ola bilər. Biz öz türkmən dostlarımıza təklif etdik ki, bu yatağın işlənilməsi üçün birgə
əməliyyat şirkətini yaradaq. Çünki bizim infrastrukturumuz və boru kəmərlərimiz bu yatağa çox yaxındır və
əgər lazım gələrsə, birlikdə beynəlxalq əməliyyatçıları dəvət edək və onlar gəlib sərmayə qoya bilərlər. Biz
payların da müxtəlif proporsiyalarına baxmağa hazırıq və bu da həmin yataqdan keçən sərhədə uyğun olan bir
pay bölümü olacaqdır. Əgər türkmən dostlarımız bu yanaşmaya razılaşarsa, hesab edirəm ki, biz məsələnin,
Xəzər dənizinin ümumi hüquqi statusunun müəyyən edilməsini daha da asanlaşdıracağıq.
-Mən “Chatham House”da Rusiya və Avrasiya proqramı çərçivəsində çalışıram. Sizin fikrinizcə,
Buş administrasiyasından fərqli olaraq, ABŞ-ın yeni administrasiyası Cənubi Qafqazda daha fəal
işləyirmi? Bir tərəfdən, regionun Rusiyanın təsiri altına düşməməsinə çalışır və digər tərəfdən, Rusiya ilə
Qərb arasında münasibətləri tənzimləməyə cəhd edirmi?
-Təcrübəmizə əsaslanaraq biz görürük ki, yeni administrasiya Cənubi Qafqazın regional məsələlərində
çox mühüm və fəal rol oynayır. İlk anlardan biz bir çox mesajlar almışıq. Eyni zamanda, mənimlə Prezident
Obama və dövlət katibi xanım Klinton arasında bir neçə telefon danışıqları olubdur. Bu yaxınlarda dövlət
katibinin birinci müavininin rəhbərliyi ilə yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti Bakıya səfər etmişdir. Aldığımız
mesajlar, ünsiyyət və danışıqlar aydın göstərir ki, yeni administrasiyanın regional məsələlərdə böyük marağı
var. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində sülh prosesinə güclü dəstək, enerji siyasəti, regional inkişaf və
təhlükəsizlik məsələləri - bütün bunlar Birləşmiş Ştatlarla ikitərəfli münasibətlərimizin gündəliyindədir. Biz bu
yanaşmanı görməyimizdən çox şadıq. Bu yanaşmanı gözləyirdik. Ümid edirik ki, Birləşmiş Ştatlarla
Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq gələn illər ərzində daha da güclənəcəkdir.
-Cənab Prezident, mən Britaniya-Ermənistan parlament qrupunu təmsil edirəm. Zati-aliləri,
icazənizlə, yenidən Dağlıq Qarabağ məsələsinə qayıdaq. Dağlıq Qarabağ məsələsinin sırf insan hüquqları
məsələsi olmasına baxmayaraq, Azərbaycan bu problemi ərazi iddiası kimi təqdim etmək üçün əlindən
gələni edir və münaqişənin digər əsas tərəfi, Dağlıq Qarabağın özü ilə danışmaqdan imtina edir. Bu,
Dağlıq Qarabağın münaqişə tərəfi kimi ATƏT-in sənədlərində tanınması faktına baxmayaraq baş verir.
Azərbaycan Dağlıq Qarabağın seçilmiş nümayəndələrini danışıqlarda tərəf kimi tanımır. Əgər
Azərbaycan həqiqətən sülhdə maraqlıdırsa, onda birbaşa Dağlıq Qarabağla danışmalı deyilmi? Sağ olun.
-Biz bu münaqişədə insan hüquqları barədə danışdıqda, ilk növbədə, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin,
Azərbaycan vətəndaşlarının həyatı haqqında danışmalıyıq. Bu vətəndaşlar Ermənistanın etnik təmizləmə
siyasətinin qurbanına çevrilmişlər. Azərbaycanın rayonlarında - Dağlıq Qarabağ ərazisində, onun ətrafında
yaşamış 700 min insanın hüquqları var. Onların əllərində olan hər bir şey itirilibdir. Onların mülkiyyətinin bir
hissəsi dağıdılıb, bir hissəsi oğurlanmış, talan edilmişdir. Onlar öz torpaqlarını itirmiş, tarixi abidələr dağıdılıb,
orada hər bir şey yerlə-yeksan olunmuşdur. Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqları ölü bir zonadır və bu ölü
zona bizim tərəfimizdən yox, ermənilər tərəfindən yaradılmışdır. Bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistanın
ziyalılar və deputatlar qrupu Dağlıq Qarabağda, Şuşa, İrəvan və Bakıda olmuşlar. Onlar Şuşaya getdikdə
Azərbaycan məscidini ziyarət etdilər. Bu məscid dağıdılıb və demək olar, 20 ildir ki, xarabalığa çevrilibdir.

101

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Lakin onlar Bakıya səfər etdikdə erməni kilsəsinə getdilər. O, bizim tərəfimizdən bərpa olunub və bir tarixi
abidə kimi saxlanılıbdır. Ona görə bu münaqişəyə gəldikdə, insan hüquqları aspekti Ermənistanın xeyrinə
işləmir. Digər aspektlər də Ermənistanın xeyrinə işləmir. Danışıqlar tərəflərindən söhbət açsaq, deyə bilərəm ki,
Ermənistan Prezidenti Sarkisyan Moskva bəyannaməsini münaqişənin tərəfi kimi imzaladı. Əgər Dağlıq
Qarabağ münaqişə tərəfi olsaydı, o, bunu imzalamazdı. Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişə tərəfi olmaq istəyirsə,
bunu etmək çox asandır. Birincisi, Ermənistan ordusu Dağlıq Qarabağdan çıxarılmalıdır. Bu gün tam aydındır
ki, Ermənistan ordusu Dağlıq Qarabağda yerləşdirilibdir. Ermənistan prosesdən tamamilə çıxmalıdır. Sonra isə
60 min əhalisi olan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan nə etməli olduqlarını qərarlaşdıracaqlar. Danışıqlar
Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılır. Bu, beynəlxalq formatdır. Bizim üçün heç bir səbəb yoxdur ki, bu
formatı dəyişək. Əgər Dağlıq Qarabağın erməni icması iştirak etmək istəyirsə, onda onlar Dağlıq Qarabağın
azərbaycanlı icması ilə danışıqlara gedə bilərlər. O azərbaycanlı icması ki, zorakılıqla Dağlıq Qarabağdan
qovulub və qeyd etdiyim kimi, onların bütün abidələri yerlə-yeksan edilibdir.
-Mən türkiyəliyəm, Şeffild Universitetində təhsil alıram. Cənab Prezident, Ermənistan-Türkiyə
münasibətlərində baş vermiş son hadisələr barədə rəyinizi bilmək istərdim. Azərbaycanın həmin
diplomatik addıma münasibəti necədir?
-Azərbaycan heç vaxt digər ölkələrin ikitərəfli münasibətlərinə müdaxilə etmir. Türkiyə ilə Ermənistan
arasındakı münasibətlər həmin ölkələrə aid münasibətlərdir. Eyni zamanda, əlbəttə ki, Azərbaycan bəzi
məsələlərə regional inkişaf nöqteyi-nəzərindən yenidən baxmaq hüququna malikdir. Siyasi baxımdan bu, bizim
işimiz deyildir. Amma, eyni zamanda, bildiyiniz kimi, Türkiyə ilə Azərbaycan bir-birinə çox yaxın olan
ölkələrdir, müstəqilliyimizin ilk vaxtlarından bir yerdə olublar. Kəlbəcərin Ermənistan tərəfindən işğalından
sonra Ermənistanla Türkiyə arasındakı sərhəd bağlanmışdır. Bununla Türkiyə Azərbaycanla öz həmrəyliyini
göstərir və bu, nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda, Baş nazir Ərdoğan Bakıda birgə mətbuat konfransımızdakı və
parlamentdəki çıxışında bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan Türkiyə Ermənistanla
sərhədlərini heç vaxt açmayacaqdır. Bu, bir dövlət xadiminin, dostumuzun yanaşması idi, mövqeyi idi. Biz bu
cür yanaşmalarına görə Baş nazirə və eyni zamanda, Türkiyənin Prezidentinə çox minnətdarıq.
- Mən Ərəb-İran Tədqiqatlar Mərkəzinin təmsilçisiyəm. İranla bağlı rəyinizi bilmək istərdim.
Xüsusən də İranın nüvə enerjisi sahəsində tədbirləri müəyyən narahatlıq doğurur. Bu məsələ
Azərbaycanı da narahat edirmi? Əhmədinejadın yenidən Prezident seçilməsi ilə bağlı onu təbrik
etmisinizmi?
–Mən Caspian and Gulf Consultants təşkilatını təmsil edirəm. Bu gün Nabukko layihəsinə dair
hökumətlərarası saziş imzalandı. Bildiyiniz kimi, Türkmənistan qazının Rusiyaya nəqli aprelin 8-dən
sonra dayandırılmışdı, 197 qaz quyusu bağlanmışdır. Hazırda Türkmənistan qazının yalnız 8 faizi
Rusiyaya ötürülür. Cümə günü Aşqabadda Prezident Obamanın Xəzər dəniz regionu üzrə elçiləri
Makfol, Börns və Morninqstar ölkə rəhbərliyi ilə görüşlər keçirmişlər. Onlar ARDNŞ-in prezidenti
Abdullayevlə də görüşmüşlər. Bildiyiniz kimi, Almaniya şirkəti Türkmənistandan başlayaraq, Xəzər
dənizinin dibi ilə qaz boru kəmərini tikmək istəyir. Bu baxımdan Transxəzər boru kəməri layihəsinin baş
tutacağı barədə və cədvəli ilə bağlı nə deyərdiniz?
-Mən Avropa Bankını təmsil edirəm. İranla münasibətləriniz haqqında nə deyə bilərsiniz? Bu ölkə
ilə münasibətlərinizin inkişaf perspektivlərini necə görürsünüz?
-Bizim İranla münasibətlərimizin çox uzun tarixi var, xalqlarımız bir-biri ilə çox yaxındır. Müstəqil
ölkələr kimi müxtəlif məsələlərdə əməkdaşlıq edirik. İqtisadi əməkdaşlığımız, insanlar arasında ünsiyyət çox
yaxşıdır. Enerji sahəsi münasibətlərimizin bir hissəsidir. Azərbaycan İrana neft məhsulları ixrac edir və qaz
mübadiləsi əməliyyatlarında iştirak edir. Enerji əməkdaşlığının çox yaxşı gələcəyi var. Biz İranla Azərbaycan
arasında elektrikötürmə xətlərinin tikintisi layihəsini yekunlaşdırırıq və bu, İrana 700 meqavat elektrik enerjisi
ixrac etmək imkanı yaradır. Əlaqələrimiz dostluğa, bir-birimizin işlərinə qarışmamaq prinsipinə əsaslanır.
Hesab edirəm ki, bu, qonşular arasında olan ən yaxşı bir yanaşmadır.
İranın nüvə proqramına gəldikdə, biz mövqeyimizi dəfələrlə bildirmişik. Hər bir ölkənin sülh məqsədləri
üçün nüvə proqramını həyata keçirmək hüququ var. Lakin əgər beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edən məsələlər
varsa, onlar da öz həllini tapmalıdır.
Mənim iranlı həmkarıma təbrikim Azərbaycan mətbuatında çap edilmişdir. Mən onu seçkilərdə qalib
gəlməsi ilə bağlı təbrik etdim və yeni prezidentlik dövründə ona uğurlar arzuladım.
Transxəzər layihəsinin reallaşdırılması ehtimalına və cədvəlinə gəldikdə, bunu demək çətindir, çünki bu,
bizim layihəmiz deyildir. Azərbaycan tərəfindən başlanmış bütün layihələr, - bəziləri vaxtından gec olsa da, həyata keçirilibdir. Hər halda olmaq, olmamaqdan daha yaxşıdır. Transxəzər layihəsinə gəldikdə, Azərbaycan

102

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

bunu irəli sürən ölkə deyildir. Bu, Türkmənistan qazını Azərbaycandan keçməklə Avropaya çatdırmaq üçün
nəzərdə tutulubdur. Ona görə bu baxımdan Azərbaycan yalnız tranzit ölkə kimi çıxış edə bilər. Tranzit ölkə
kimi, o cümlədən Enerji Xartiyasını imzalayan ölkə kimi biz bütün lazımi icazələri verəcəyik və
infrastrukturumuzu təqdim edəcəyik. Bildiyiniz kimi, Transxəzər layihəsi haqqında qərar hələ qəbul
olunmayıbdır. Əgər qərar qəbul olunarsa, biz bunu dəstəkləyəcəyik. Amma biz özümüz təşəbbüs
göstərməyəcəyik.
-Mənim qısa şəxsi sualım var. Cənab Prezident, Siz seçilən liderlər qrupuna aidsiniz, çünki Sizin
kimi rəhbərlərin ataları vaxtilə dövlət sükanı arxasında olmuşdur. Bilmək istərdim, Siz ölkə rəhbəri kimi
fəaliyyətə başlayanda sabitlik və davamlılıq baxımından hansı üstünlükləri hiss etdiniz? Atanızın Sizin
üzərinizə qoyduğu xüsusi məsuliyyəti necə dərk edirsiniz?
-Sağ olun. Atamın başladığı bütün işlərin uğurla davam etməsindən qürur hissi keçirirəm. Sabitlik və
davamlılıq Azərbaycana etimadı gücləndirdi. Atam tərəfindən həyata keçirilən siyasət Azərbaycanı fəlakətdən,
böhrandan, müstəqilliyin itirilməsindən xilas etdi. Tarixdə acı təcrübəmiz olub: 1918-1920-ci illərdə
Azərbaycan iki il ərzində müstəqil olmuşdu, lakin daxili və xarici amillərə görə o vaxt müstəqilliyi itirdik. Eyni
ssenari 1993-cü ildə də baş verə bilərdi. Yəni ikiillik müstəqillikdən sonra ölkə dağılmaq təhlükəsi qarşısında
idi. Müstəqillik sual altında idi. Heydər Əliyev müstəqilliyi möhkəmləndirdi, Azərbaycanda lazımi şəraiti
yaratdı və Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt yaddan çıxarmaz.
Bu, böyük məsuliyyətdir. Atamın oğlu kimi mən hər zaman bu məsuliyyəti dərk edirəm və 2003-cü ildə
mənə etimad göstərən şəxsləri məyus etmərəm. 2003-cü ildə onlar Heydər Əliyevin siyasətinə, sabitliyə və
davamlılığa səs verdilər. 2008-ci ildə onlar son beş il ərzində əldə edilmiş nailiyyətlərə əsaslanaraq səs verdilər.
Fərəh hissi ilə deyə bilərəm ki, beş il ərzində planlaşdırılmış bütün işləri həyata keçirdik, ölkəmizi
möhkəmləndirə, müasir Azərbaycanı yarada bildik. Azərbaycanda dünyəviliyi möhkəmləndirdik və müstəqilliyi
qoruyub saxladıq. Zənnimcə, gələn illər ərzində, gələcəkdə biz bu uğurlu inkişafı davam etdirəcəyik,
Azərbaycan regional və beynəlxalq işlərdə daha fəal rol oynayacaqdır.
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LATVİYA VƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTLƏRİNİN
ALİ ORDENLƏRLƏ TƏLTİF OLUNMA MƏRASİMİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA
MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
10 avqust 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Mən Sizi – Latviya Prezidentini bir daha Azərbaycan Respublikasında salamlamaq istəyirəm. Bu gün
bizim çox məhsuldar müzakirələrimiz və ölkələrimiz arasındakı münasibətlərlə bağlı danışıqlarımız oldu.
Biz Latviya Prezidentinin ölkəmizə səfərinə yüksək əhəmiyyət veririk və hesab edirəm ki, ikitərəfli
münasibətlərimiz bu səfərdən sonra birmənalı olaraq ciddi şəkildə inkişaf edəcəkdir. Hazırda əlaqələrimiz bir
çox sahələrdə inkişaf edir. Bizim yaxşı siyasi əməkdaşlığımız vardır. Məhsuldar dialoq gedir. Biz iqtisadi
əməkdaşlığımızı artırırıq və əminəm ki, sabah keçiriləcək biznes forum hər iki ölkənin iş adamlarına birbirilərini daha yaxşı tanımağa və birgə layihələri həyata keçirməyə imkan yaradacaqdır.
Bizim münasibətlərimiz bir çox digər sahələri də əhatə edir. Bu gün biz informasiya texnologiyaları, turizm,
mədəniyyət, nəqliyyat, energetika sahələrində əməkdaşlığı da nəzərdən keçirdik və perspektivlər haqqında
danışdıq. Bu gün imzaladığımız sənədlər əminəm ki, əməkdaşlığımızın böyük qanunverici əsaslarını daha da
genişləndirəcəkdir. Başqa sözlə desək, Latviya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox uğurla inkişaf edir.
Əlaqələrimizin çox yaxşı gələcəyi vardır və əminəm ki, gələn illər ərzində bügünkü sazişlərin bir çox konkret
nəticələrini görəcəyik.
Biz NATO və Avropa İttifaqı ilə apardığımız əməkdaşlığa Latviyanın verdiyi dəstəyə görə minnətdarıq.
Azərbaycan NATO-nun Fərdi tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq planında fəal iştirak edir. Biz, eyni zamanda, Avropa
İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramının üzvüyük və təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlıq,
həmçinin, bizim müxtəlif sahələrdəki əlaqələrimizin inkişafına yardım edəcəkdir. Energetika əməkdaşlığı bizim
Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimizin xüsusi bir hissəsini təşkil edir. Biz enerji məsələləri ilə bağlı yüksək
səviyyəli müzakirələr aparırıq. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol
oynayır. Biz enerji ehtiyatlarımızı müxtəlif istiqamətlərdə nəql edən boru kəmərlərini çəkmişik, Avropa
İttifaqının bazarlarına çıxışı əldə etmişik və gələcəkdə daşınan enerji ehtiyatlarının həcmi daha da artacaqdır.
Bu, hər iki tərəfə imkan yaradacaq ki, bu məhsuldar əməkdaşlıqdan bəhrələnsin. Təbii ki, bütün bu sahələrdəki
əməkdaşlıq tarazlı şəkildə aparılmalıdır və burada tranzit, istehlakçı və istehsalçı ölkələrin maraqları bərabər
şəkildə təmin edilməlidir. Hesab edirəm ki, gələcəkdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni əməkdaşlıq
sahələri olacaqdır və Şərq tərəfdaşlığı buna zəmin yaradır. Əlbəttə ki, Latviya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli
əlaqələr, o cümlədən Avropa təşkilatları ilə əməkdaşlıq çərçivəsindəki münasibətlərimiz uğurla davam
edəcəkdir. Bu gün Prezidentin səfəri bu istiqamətdə atılan mühüm addımdır və əminəm ki, bu səfər gələcək
əməkdaşlığımız üçün bir çox mühüm nəticələr verəcəkdir. Bir daha demək istəyirəm, cənab Prezident ölkəmizə
xoş gəlmisiniz.
XXX
Daha sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar.
Ella Batmane (“Onlayn Media Apollo”): Mənim sualım Prezident Əliyevədir. Sizin fikrinizcə,
Azərbaycanın iş adamları Latviyanın hansı sahələrinə sərmayə qoya bilərlər?
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu, təbii ki, onlardan asılı olan bir qərar olacaq. Biz isə öz növbəmizdə
ölkələrimizin işgüzar dairələrinə yardım etməyə çalışırıq ki, onlar bir-birini daha yaxşı tanısınlar, birgə
layihələrdə iştirak etsinlər. Hesab edirəm ki, sabah keçiriləcək biznes forum bu cür imkanları yaradacaqdır.
Hökumətlərarası iqtisadi komissiya bu səyləri sadəcə əlaqələndirməlidir. Prioritetləri müəyyən etməli, hüquqi
baza haqqında lazımi təqdimatları verməli, sərmayə imkanları və mühiti, vergilər haqqında məlumatı təqdim
etməli və ümumi iqtisadi vəziyyəti təsvir etməlidir. Eyni zamanda, hər iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq
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müxtəlif sahələrə aid olmalıdır. Çünki iqtisadiyyatlarımız bir-birini dəstəkləyir. Onlar bir-biri ilə rəqabət aparan
iqtisadiyyatlar deyildir. Bu iqtisadiyyatlar bir-birini dəstəkləyən iqtisadiyyatlardır.
Əminəm ki, Azərbaycan və Latviya şirkətləri hər iki ölkədə uğurla işləyə bilərlər. Onlar hər iki ölkədə
sərmayədar, podratçı kimi işləyə bilərlər. Sabah təşkil olunacaq geniş müzakirə zamanı hər iki ölkənin işgüzar
dairələri üçün sərmayə imkanları açıqlanacaqdır. İşgüzar dairələr arasında təmaslar yaxşı siyasi
münasibətlərimizə dəstək verəcək və ümumilikdə ölkələrimiz arasında əlaqələr özəl sektorun dəstəyi ilə uğurla
inkişaf edəcəkdir.
Nəsib Muxtarov (Azərbaycan Televiziyası): Sualım Prezident Valdis Zatlersədir. Məlumdur ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regional təhlükəsizliyə böyük maneədir. Avropa İttifaqının
üzvü kimi ölkənizin münaqişənin nizamlanması istiqamətində mövqeyi nədən ibarətdir?
Prezident Valdis ZATLERS: Bu münaqişə beynəlxalq hüququn və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
prinsipləri əsasında dinc yolla həll edilməlidir. Burada tələsmək olmaz. Müəyyən addımlar atılıbdır. ATƏT-in
Minsk qrupunun işi və Madriddə müəyyən edilmiş prinsiplər nəzərə alınmalıdır. Səbirli və ehtiyatlı olmalıyıq,
silahsızlaşmaya çalışmalıyıq. Biz sülhə müharibə ilə nail ola bilmərik. Sülh danışıqlar yolu ilə əldə olunmalıdır.
Bəzi hallarda bu, darıxdırıcı görünür, lakin yekun nəticə uzunmüddətli və davamlı olmalıdır. Latviya hər hansı
bu cür münaqişəyə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə belə yanaşır.
Çox sağ olun!
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LATVİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ VALDİS ZATLERSİN ŞƏRƏFİNƏ
RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
10 avqust 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanım Lilita Zatlere!
Xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycanda bir daha səmimiyyətlə salamlayır və “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
Bu gün Latviya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni səhifəsi açılır, səmərəli siyasi dialoq aparılır.
Mən Sizin Azərbaycana rəsmi səfərinizi yüksək qiymətləndirir, bu səfərin ölkələrimiz arasında münasibətlərin
yeni mərhələsinə zəmin yaradacağına inanıram. Şübhə etmirəm ki, keçirdiyimiz görüşlər, apardığımız danışıqlar
və fikir mübadiləsi, habelə imzalanmış sənədlər və iki ölkənin iş adamlarının sabah təşkil olunacaq biznes
forumu qarşılıqlı fəaliyyət üçün yeni sahələri müəyyən edəcək, əlaqələrimizin gələcək inkişafına öz töhfəsini
verəcəkdir.
Mən Latviya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişaf edərək genişlənməsinin tərəfdarıyam.
Düşünürəm ki, ölkələrimiz arasında ticarət-iqtisadi, sənaye və energetika, mədəniyyət və turizm, təhsil,
informasiya texnologiyaları və digər sahələrdə yaxşı əməkdaşlıq imkanları vardır. Bu əməkdaşlığı həyata
keçirmək üçün ölkələrimizdə səfirliklər açılmış, Azərbaycan-Latviya hökumətlərarası komissiyası yaradılmış,
müqavilə-hüquq bazasını təmin edən sənədlər imzalanmışdır.
Latviya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın indiki göstəriciləri təəssüf olsun ki, ölkələrimizin
potensialına cavab vermir. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi və sərmayə qoyuluşunun həcmi daha da
genişlənməlidir. Əminəm ki, biz birgə səylərimizlə iqtisadi əməkdaşlığın səmərəsini artırmağa nail olacağıq.
Bu, indi - qlobal iqtisadi böhran şəraitində xüsusilə aktualdır.
Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimiz beynəlxalq terrorizmə, kütləvi qırğın silahlarının
yayılmasına və müasir dövrün digər təhdid və təhlükələrinə 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 əlaqələrimizdən razıyam. GUAM və Baltik dənizi
Dövlətləri Şurası formatında əlaqələrimiz Xəzər, Qara dəniz, Baltik hövzəsi regionunda inteqrasiya proseslərini
sürətləndirmək baxımından əhəmiyyətlidir. Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü əməkdaşlığımız üçün
yeni imkanlar açır və mən inanıram ki, ölkələrimiz həmin imkanlardan yetərincə istifadə edəcəklər.
Azərbaycan son illər ərzində sürətli inkişaf yolu keçmişdir. Ötən beş ildə ölkəmizin iqtisadiyyatı 2,6 dəfə
artmışdır, eyni zamanda irimiqyaslı beynəlxalq layihələrin həyata keçməsi nəticəsində Böyük İpək yolunun
bərpası, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, eləcə də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması
istiqamətində səylərimiz artıq öz bəhrəsini verməkdədir.
Azərbaycan regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin təmin edilməsində və beynəlxalq əməkdaşlığın
inkişafında mühüm rol oynayır. Lakin artıq 20 ildir ki, Azərbaycan Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz
qalmışdır. Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin 20 fazini işğal etmiş və etnik təmizləmə siyasəti aparmışdır.
Nəticədə ölkədə bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdır. Münaqişənin həlli ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, NATO və digər
beynəlxalq təşkilatların müvafiq qərar və qətnamələri vardır. Bu münaqişə yalnız beynəlxalq hüquq normalarına
uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Hörmətli cənab Prezident, icazə verin, Azərbaycana rəsmi səfərinizə böyük əhəmiyyət verdiyimi bir daha
ifadə edim və bu badəni Sizin sağlığınıza, xanımınızın sağlığına, Latviya ilə Azərbaycan arasında səmimi
dostluq və faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafının şərəfinə qaldırım.
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AZƏRBAYCAN-LATVUİYA BİZNES FORUMUNDA
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
11 avqust 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda salamlamaq istəyirəm. Latviya Prezidentinə və onun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətinə, Latviyanın iş adamlarına Azərbaycana gəldikləri üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Bu,
bizim tərəfdaşlığımızın mühüm rəmzidir və münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. Ölkələrimiz arasında ikitərəfli
əlaqələr davamlı şəkildə inkişaf edir. Latviya Prezidentinin Azərbaycana səfəri birmənalı olaraq
münasibətlərimizin gələcəkdə yeni səhifəsini açacaqdır. Dünən bizim çox məhsuldar danışıqlarımız və
müzakirələrimiz oldu. Biz bir sıra hökumətlərarası sazişləri imzaladıq və bununla ölkələrimiz arasında
münasibətlərin qanunverici əsaslarını genişləndirdik. Təbii ki, yaxşı siyasi münasibətlərin olması iki ölkənin
işgüzar dairələri üçün də bir çox sahələrdə daha səmərəli şəkildə əməkdaşlıq etməyə imkan yaradır. Ona görə
iqtisadi əməkdaşlığın çox yaxşı perspektivləri vardır. Son bir neçə il ərzində bizim iqtisadi əməkdaşlıq
sahəsində artıq gözəçarpan nailiyyətlərimiz olubdur. Bizim birgə qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin rəqəmləri o
qədər yüksək deyildir. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də addım-addım irəliləyiş əldə olunur və ölkələrimiz
arasında bu dövriyyənin həcmi artmaqdadır. Ümidvaram ki, ölkələrimizin iş adamlarının bu görüşü,
ümumiyyətlə ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin inkişafına töhfə verəcəkdir. Hesab edirəm ki,
hökumətlərarası birgə iqtisadi komissiyanın rolu çox vacibdir. Çünki o, biznesmənlərə bir-biriləri ilə təmaslar
qurmaq, müxtəlif layihələri əlaqələndirmək və sərmayələrin daha çox cəlbedici sektorlara qoyulmasına yardım
edəcəkdir. Müxtəlif əməkdaşlıq formaları mövcuddur və əlbəttə ki, əməkdaşlığın hansı formasını seçmək barədə
qərarları iş adamlarının özləri qəbul edə bilərlər. Amma vacib məsələ ondan ibarətdir ki, biz geniş biznes
imkanları, hüquqi çərçivə, vergi, sərmayə mühiti və ümumiyyətlə iqtisadi inkişaf haqqında məlumatları
verməliyik.
Dünən müzakirələrdən sonra belə bir qənaətə gəldik ki, bizim iqtisadiyyatlarımız bir-biri ilə rəqabət
aparan iqtisadiyyatlar deyildir. Biz bazar uğrunda rəqabət aparmırıq, əksinə iqtisadiyyatlarımız uğurlu şəkildə
bir-birinə dəstək verə bilər. Burada söhbət nəinki iqtisadiyyatdan, o cümlədən mühitdən də, turizmin
inkişafından da gedir. Dünən mən cənab Prezidentə məlumat verdim ki, biz çalışdıq burada elə bir iqlim zonası
yaradaq ki, siz özünüzü evinizdəki kimi hiss edəsiniz. Çünki adətən avqustda Bakıda hava isti olur, yay havası
çox qızmar olur və Azərbaycandakı insanlar bəzi hallarda elə bir yerə getməyə üstünlük verirlər ki, orada
özlərini, necə deyərlər, daha sərin mühitdə hiss etsinlər.
Həmçinin, əminəm ki, Latviyadan gəlmiş qonaqlarımız çimərliklərimizdən, bütün digər imkanlardan
bəhrələnəcəklər. Turizm, mədəni mübadilə, o cümlədən informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq, elm,
təhsil üzrə işbirliyi vacibdir. Gündəliyimiz genişdir. Biz əlbəttə istərdik ki, şirkətlərimiz arasında iqtisadi
fəaliyyət daha da artsın. Birgə iqtisadi komissiya buna dəstək verə bilər.
Eyni zamanda, qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti bir neçə il bundan əvvəl yaranmışdır
və bu da potensial sərmayədarlara Azərbaycanda yardım edə bilər, o cümlədən müxtəlif layihələrdə həm də
sərmayədar kimi iştirak edə bilər. Ümumiyyətlə ölkəmizdə yaxşı sərmayə mühiti vardır və on milyonlarla dollar
birbaşa sərmayə buna yaxşı nümunədir. Bir çox digər yerlərlə müqayisədə regiona gəldikdə, ölkəmiz
adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələr üzrə aparıcı ölkələr arasındadır. İqtisadi islahatlar, iqtisadi
dəyişikliklər Azərbaycanda çox yaxşı sərmayə imkanları və ümumiyyətlə biznes mühiti yaratmışdır.
Bizim sürətli iqtisadi artımımız müxtəlif amillərin təzahürüdür. Enerji amili bizim üçün çox mühümdür. Neft və
qaz hasilatının yüksəlməsi son beş il ərzində bizim üçün ÜDM-in daha çox artımına nail olmağa imkan yaratdı.
Lakin, eyni zamanda, qeyri-neft sektorunun inkişafı da böyük töhfə verir. Biz iqtisadi islahatlar siyasəti aparırıq.
Biz Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq edirik. Avropa İttifaqı da bu sahədə mühüm bir amildir və biz Avropa
İttifaqına daha yaxın olmaq istəyirik. Bizim Şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirakımız birmənalı olaraq
Azərbaycanın iqtisadi inkişafına da töhfə verəcəkdir.
Ölkəmizdə özəl sektor ÜDM-in 85 faizini təşkil edir. Biz geniş özəlləşdirmə proqramını həyata
keçirmişik və ümumi iqtisadi vəziyyət, Azərbaycandakı iqtisadi islahatlar, həmçinin Dünya Bankının
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qiymətləndirilməsində də əks olunubdur. Bu qurum ötən ilin "Douing Business" hesabatında Azərbaycanı ən
islahatçı ölkə kimi tanımışdır və hesab edirik ki, bu illərdə, xüsusən də bu böhran dövründə biz əgər iqtisadi
göstəricilərimizə baxsaq görərik ki, cari ilin ilk altı ayında iqtisadiyyatımız 3,6 faiz, sənaye istehsalı isə 4,1 faiz
artmışdır. Biz infrastruktura, qeyri-enerji sektoruna böyük sərmayələr yatırmışıq. Dövlətimizin birbaşa qoyduğu
sərmayələrin həcmi artmışdır və biz, eyni zamanda, yerli sahibkarlara da yardım etmişik. Biz onlara – yerli
şirkətlərə güzəştli, yəni aşağı faizlə kreditlər ayırırıq ki, iqtisadiyyatımız daha şaxələnmiş olsun. Bu il biz öz
ölkəmizi kənd təsərrüfatı malları ilə demək olar ki, yüz faiz təmin edəcəyik. Bu il Azərbaycanda ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından vacib bir ildir. Biz müxtəlif kənd təsərrüfatı mallarının həm
ixracçısı, həm də keçmişdə idxalçısı olmuşduq. Bu il demək olar ki, biz bütün daxili tələbatlarımızı təmin
edəcəyik. Bu isə öz növbəsində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə imkan yaradır. Çünki bizim əhalinin yarısı
kənd yerlərində yaşayır. Ona görə kənd təsərrüfatı işçiləri, fermerlər dövlətin kifayət qədər yardımından istifadə
edərək, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə şərait yaradacaqlar.
Təbii ki, gələn illərdə enerji amili davamlı surətdə bizim iqtisadiyyatın vacib hissəsi olacaq və biz artıq
nəzərəçarpan nəticələri əldə etmişik. Azərbaycan o ölkədir ki, bütün dünyada ilk dəfə olaraq burada neft hasil
edilmişdir. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra bizim hasilatımız olduqca aşağı düşdü, infrastruktur demək olar ki,
tam dağıldı. Böyük iqtisadi potensiala və ehtiyatlara malik olmuş ölkə çox çətin vəziyyətə düşdü. Biz ciddi
iqtisadi böhranla üzləşdik. Biz çalışdıq ki, bir çox aparıcı enerji şirkətlərini Azərbaycana dəvət edək və buna nail
olduq. Beləliklə, beynəlxalq səviyyədə vacib bir neft və qaz hasilatçısına çevrildik. Müstəqillik illəri ərzində bu
hasilatın həcmi 5 dəfədən çox artmışdır və demək olar ki, bu il artıq 50 milyon tona çatır. Eyni zamanda,
Azərbaycan çox vacib təbii qaz ixracçısına çevrilmişdir. Bu, son iki il ərzində baş vermişdir. 2007-ci ilə qədər
biz qazı digər ölkələrdən idxal edirdik. Hazırda isə biz qazı ixrac edirik və ixrac coğrafiyası artır. Biz yaxın
gələcəkdə digər qonşularımıza da təbii qaz çatdıracağıq. Bu da gələcəkdə bizə bir çox faydalar gətirəcək və eyni
zamanda, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verəcəkdir.
2006-cı ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlığa dair Memorandum
imzalanmışdır və bu, münasibətlərimizin inkişafı deməkdir. Hazırda Avropanın müxtəlif strukturlarında
müzakirə edilən enerji dəhlizləri bizim tərəfimizdən təşəbbüs kimi irəli sürülmüşdür. Xəzərdə hasil olunmuş
neft dünya tarixində ilk dəfə boru kəməri vasitəsilə məhz Qara dənizdə yerləşən limanlara daşındı. Bu qapıları
biz açdıq. İndi isə, qaz boru kəməri çəkiləndən sonra bizim təbii qazımız artıq qeyd etdiyim kimi, bütün
istiqamətlərdə nəql edilir. İndi isə bizim dörd qaz boru kəmərimiz vardır. Onların ikisi Qərb istiqamətinə, biri
Şimal, digəri isə Cənub istiqamətinə gedir. Təbii ki, enerji amili iqtisadiyyatın bir çox sahələrində vacib yer
tutacaqdır. Lakin biz, eyni zamanda, informasiya texnologiyaları, turizm, infrastruktur və ölkəmizin
şaxələndirilmiş inkişafına sərmayələr qoyuruq. Dövlətin böyük yardımı ilə infrastruktur layihələri həyata
keçirilir və biz nəticələri görürük. İnfrastruktur layihələrini həyata keçirdikdən, məsələn, şoselər çəkiləndən,
elektrik stansiyaları, hava limanları tikiləndən sonra məhz işgüzar dairələr həmin yerlərə gəlirlər. Çünki
nəzərəçarpan infrastruktur layihələri məhz paytaxt şəhərdən 100 kilometrlərlə məsafədə yaşayan insanlara fayda
gətirir.
Hesab edirəm ki, bu baxımdan Azərbaycandakı və dost ölkələrdəki işgüzar dairələr əməkdaşlığı inkişaf
etdirmək üçün bir-biri ilə görüşməlidirlər. Latviya bizim üçün dost ölkədir. Bu ölkə bizim tərəfdaşımızdır.
Bizim çox yaxşı siyasi münasibətlərimiz vardır və bunu gördükdən sonra əminəm, işgüzar dairələrimiz də
çalışacaqlar ki, onlar arasında olan əlaqələr eyni səviyyədə, yəni siyasi münasibətlər səviyyəsində olsun. Bunun
üçün bütün imkanlar vardır. Artıq qeyd etdim ki, bizim yaxşı sərmayə mühitimiz, yaxşı sərmayə imkanlarımız
vardır, liberal iqtisadiyyat qurulubdur, sabit siyasi vəziyyət mövcuddur, yüksək səviyyədə şəffaflıq vardır. Bu
isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycana verdiyi mükafatda da öz təzahürünü tapmışdır.
Bir daha bildirmək istəyirəm ki, Latviya və Azərbaycanın iqtisadiyyatları bir-birini uğurla dəstəkləyə bilər.
Əminəm ki, bügünkü biznes forumu bu istiqamətdə öz vacib rolunu oynayacaqdır.
Bir daha bütün qonaqları salamlayıram və biznes foruma uğurlar arzulayıram.
Diqqətinizə görə minnətdaram.
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QAZAXISTANIN AKTAU ŞƏHƏRİNDƏ QAZAXISTAN PREZİDENTİ
NURSULTAN NAZARBAYEV, RUSİYA PREZİDENTİ DMİTRİ MEDVEDEV VƏ
TÜRKMƏNİSTAN PREZİDENTİ QURBANQULU BERDİMƏHƏMMƏDOVLA
BİRGƏ GÖRÜŞÜNDƏ
ÇIXIŞ
Aktau şəhəri,
11 sentyabr 2009-cu il
- Hörmətli Nursultan Abişeviçə bizi qardaş Qazaxıstana dəvət etdiyi üçün təşəkkürümü bildirmək
istərdim. Mən Sizin ölkəyə gələrkən, – həm ünsiyyətdə olmaq, həm də yeni şəhərlərlə tanışlıq imkanına görə, həmişə çox yaxşı hisslər keçirirəm. Biz müxtəlif tədbirlərdə, o cümlədən MDB-nin formal və qeyri-formal
sammitlərində tez-tez görüşürük. Buna görə bizim ünsiyyətimiz təbii prosesdir və Sizin təşəbbüsünüzlə keçirilən
bugünkü görüş də qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə dair, qeyri-formal şəraitdə, gündəliyi təsdiq edilməmiş,
istər çoxtərəfli, istərsə də ikitərəfli formatda, sadəcə, fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkan yaradacaqdır.
Ölkələrimiz arasında çox yaxşı münasibətlər vardır. Təbii ki, biz Xəzəryanı dövlətlərin Tehranda keçirilmiş
axırıncı sammitində qərara alındığı kimi, növbəti sammiti Bakıda keçirməyə hazırlaşırıq. Fəal iş gedir,
ekspertlər işləyir və əlbəttə, istərdik ki, biz Bakıda keçiriləcək sammitə konkret qərarlarla gedək, elə edək ki, bu
sammit də Tehran sammiti kimi irəliyə doğru böyük bir addım olsun. Tehran sammitinin qərarları çox vacibdir
və əminəm ki, həmin qərarların həyata keçirilməsi nəticəsində Xəzər dənizinin delimitasiyası məsələləri dostluq,
mehriban qonşuluq zəminində uğurla həll ediləcəkdir. Bu gün ölkələrimiz arasında başqa sahələrdə də mövcud
olan məsələləri müzakirə etmək üçün, sadəcə yaxşı imkan yaranmışdır.
Mən hörmətli həmkarlarımı bir daha salamlamaq və Nursultan Abişeviç, Sizə təşəkkür etmək
istərdim ki, Siz, adətən olduğu kimi ünsiyyət üçün bu cür gözəl şərait yaradırsınız.
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RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN İŞTİRAKI İLƏ
SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA
BƏYANAT
Buxarest şəhəri,
28 sentyabr 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident, məni Rumıniyaya dəvət etdiyinizə görə, mənə və nümayəndə heyətinə
göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Rumıniya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli
münasibətlər çox uğurla inkişaf edir və bu gün imzalanmış strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə, deyə
bilərəm ki, son illər ərzində görülmüş işlərin məntiqi nəticəsidir. Mən əminəm ki, bu gün imzalanmış bütün
sənədlər gələcək əməkdaşlığın uğurlu inkişafı üçün də yaxşı əsas yaradır. İkitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün
çox gözəl imkanlar, çox böyük potensial vardır və biz gələcək illərdə bu potensialdan səmərəli şəkildə istifadə
edəcəyik.
Bu gün həm təkbətək görüşdə, eyni zamanda, nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilmiş görüşdə
bütün vacib məsələlər müzakirə edildi və gələcək əməkdaşlıq haqqında çox vacib qərarlar qəbul edildi. Siyasi
əlaqələr, qeyd etdiyim kimi, çox yüksək səviyyədədir. Əminəm ki, iqtisadi sahədə yeni, gözəl layihələr icra
olunacaqdır. Neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq uğurludur və bu əməkdaşlığın gələcəyi daha da uğurlu olacaqdır.
Azərbaycanın çox zəngin neft-qaz yataqları vardır və Azərbaycanın resursları dünya və Avropa bazarlarına
uğurla çıxarılır. Əgər tezliklə tranzit ölkələrlə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmış müqavilələr imzalanarsa, gələn
ildən başlayaraq Azərbaycan qazı Avropa İttifaqının bazarına çıxarıla bilər.
Enerji resurslarının şaxələndirilməsi həm istehlakçılar, həm də istehsalçılar üçün vacibdir və bizim
maraqlarımız bu işdə üst-üstə düşür. Əminəm ki, Nabukko və digər layihələr uğurla icra olunacaqdır. Neft-qaz
sahəsində əməkdaşlıq, eyni zamanda, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq
haqqında Memorandumda da öz əksini tapıb və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələrdə enerji amili
çox mühüm yer tutur. Mən fürsətdən istifadə edərək, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin
inkişafında xüsusi rol oynadığına görə Rumıniyaya və cənab Prezident, şəxsən Sizə öz minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm.
Eyni zamanda, Siz qeyd etdiyiniz kimi, bütün dondurulmuş münaqişələrin, o cümlədən ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün beynəlxalq prinsiplərin rəhbər tutulması və ölkələrin
ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılması mövqeyi çox böyük əhəmiyyətə malikdir və buna görə mən Sizə
minnətdaram. Dünyada bütün məsələlər, o cümlədən münaqişələr ancaq beynəlxalq hüquq normaları əsasında
öz həllini tapa bilər. Əminəm ki, əgər bütün tərəflər beynəlxalq hüquq normalarına riayət etsələr, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tezliklə ədalətli həll oluna bilər və Azərbaycanın işğal olunmuş bütün
torpaqları işğalçı qüvvələrdən tezliklə təmizlənə bilər.
Cənab Prezident, göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə bir daha Sizə minnətdaram və əminəm ki, gələcək
əməkdaşlığımız da çox uğurlu olacaqdır.
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar:
YUNİS ORUCOV (Azərbaycan Televiziyası): Mənim sualım Rumıniya Prezidentinədir. Cənab
Prezident, Siz bu gün azərbaycanlı həmkarınızla strateji tərəfdaşlığın yaradılması razılaşması haqqında
Birgə Bəyannaməni imzaladınız. Sizcə bu sənəd ikitərəfli münasibətlərimizə hansı töhfəni verəcək? Bu
sənədin ümumilikdə perspektivlərini nədə görürsünüz? Təşəkkür edirəm.
TRAYAN BESESKU: Bildirmək istəyirəm ki, bizim strateji tərədaşlıq haqqında bu cür razılaşmamız
cəmi iki ölkə ilə vardır. Yəni, bu strateji tərəfdaşlıq siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və digər sahələrdə aparılır.
Onlardan biri Birləşmiş Ştatlar, ikincisi isə Fransadır. Mən bununla bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün cənab
Prezidentlə imzaladığımız bu bəyannamə əsasında, o cümlədən digər mühüm razılaşmaları nəzərə alaraq,
bundan sonra bizim hökumətlərimiz iki ölkə arasında qəbul olunacaq siyasi qərarların həyata keçirilməsi üzrə
planı tərtib edəcəklər. Bir növ yol xəritəsi. Bu yol xəritəsinin gələcəkdə həyata keçirilməsini təhlil etdikdən
sonra biz belə bir qənaətə gələcəyik ki, atılmış bu addımlar uğurlu oldu, yoxsa yox?!
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Mən burada həddindən artıq nikbin sözlərlə çıxış etmək istəməzdim. Sadəcə, deyə bilərəm ki, bu gün
Prezident Əliyevlə bizim imzaladığımız strateji tərəfdaşlıq haqqında bu bəyannamədə əks olunmuş müddəalar
bir növ göstərici, bələdçi xarakteri daşıyır. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin sənəddə əks olunmuş müddəalar çox
real müddəalardır və onlar hər iki ölkənin milli maraqlarına, o cümlədən Avropa İttifaqının maraqlarına uyğun
gəlir. Hesab edirəm ki, əgər biz həmin prioritetləri həyata keçirə bilsək, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq
böyük uğura çevriləcəkdir. Eyni zamanda, orada təcəssüm olunmuş prinsipləri Rumıniya nəinki öz milli
maraqları prizmasından görür, eyni zamanda, Rumıniya hesab edir ki, bu sənəd Avropa İttifaqının enerji və
xarici siyasətinə də töhfə verir, Avropa İttifaqının Qara dəniz regionundakı, o cümlədən “Şərq tərəfdaşlığı”
təşəbbüslərinə də xidmət edir.
Çox sağ olun. Mən bir daha Prezident Əliyevə bu bəyannaməni imzaladığına görə minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm.
MÜXBİR (Rumıniya): Mənim sualım Prezident Əliyevədir. Siz mətbuat üçün bəyanatınızda
Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatlarının daşınmasında tranzit məsələlərini də qeyd etdiniz. Mən bilmək
istərdim, Sizin fikrinizcə, Nabukko layihəsinin həyata keçirilməsi Konstansa-Triest layihəsinin
reallaşmasına nə kimi töhfə verə bilər?
İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiniz, bizim təcrübəmiz onu göstərir ki, Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş və
həyata keçirilmiş layihələr gələcəkdə başqa layihələrin icrasına da gətirib çıxarır. Əgər Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəməri tikilməsəydi və bir sözlə, əgər bu dəhliz açılmasaydı, yəqin ki, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri də
tikilməzdi. Əgər Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri tikilməsəydi, bu gün Nabukko haqqında, ümumiyyətlə,
söhbət aparmağa dəyməzdi. Çünki Nabukko layihəsinin icrası ancaq Azərbaycanın bu gün mövcud olan qaz
infrastrukturunu işə salması ilə bağlıdır. Beləliklə, biz görürük ki, bir uğurlu layihə o biri layihənin icrasına
gətirib çıxarır. Şübhə yoxdur ki, əgər Nabukko layihəsi uğurla icra olunarsa, regionda şaxələndirmə məqsədilə
tikiləcək digər kəmərlərin inşasına da gətirib çıxaracaqdır. Bugünkü danışıqlarda həm Nabukko layihəsi, eyni
zamanda, Konstansa-Triest layihəsi müzakirə olundu. Azərbaycan tərəfi hər iki layihəyə öz dəstəyini vermişdir
və mən bu gün də bunu bir daha təsdiq etdim.
TRAYAN BESESKU: İcazənizlə, mən bu cavaba da əlavə olaraq öz şərhlərimi vermək istərdim.
Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti Avropa İttifaqı ölkələrində öz fəaliyyətini Rumıniya vasitəsilə genişləndirmək
fikrindədir. Burada, bu layihənin həyata keçirilməsində Dövlət Neft Şirkəti hesab edir ki, Konstansada hazırda
xam neftin saxlanılması üçün bizim tutumların genişləndirilməsi imkanı mövcuddur. Dövlət Neft Şirkəti bu
sahədə işləmək arzusunu bildirmişdir. Beləliklə, Dövlət Neft Şirkəti öz resurslarını mövcud iki mümkün yol ilə
nəql edə biləcəkdir. Bu yollardan bir variant o ola bilər ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Kontansada özü,
yəni artıq tranzit olunmuş enerji daşıyıcılarının emalı üzrə Rumıniyadakı emal zavodlarında emal prosesləri ilə
özü məşğul ola bilər və bunu rumın həmkarları ilə həyata keçirə bilər. Bu, birinci variant. İkinci variant isə
Dövlət Neft Şirkəti Konstansa vasitəsilə, Konstansada xam neftin saxlanılma tutumu həcminin daha da
artırılması yolu ilə tranzit edib, daha sonra isə onu Triestə istiqamətləndirə bilər.
Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, Gürcüstanda - Supsa limanında böyük bir terminal vardır. Hazırda
həmin terminalda yüksək tonnajlı tankerlər lövbər sala bilir. Mən şəxsən özüm xam neftin həmin tankerlərə
doldurulmasını görmüşəm. Xam neft həmin tankerlərlə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçməklə Avropa
bazarlarına çatdırılır. Hesab edirəm ki, bu da düzgün bir yoldur.
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RUMINİYA PREZİDENTİ BESESKUNUN ADINDAN
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Buxarest şəhəri,
28 sentyabr 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanım Besesku!
Xanımlar və cənablar!
İlk növbədə cənab Prezident, məni ölkənizə rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edir, mənə və
nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu, mənim son beş ildə Rumıniyaya beşinci səfərimdir. Siz də cənab Prezident, son üç ildə Azərbaycana
dörd dəfə səfər etmisiniz. Belə səfərlər gözəl bir ənənənin əsasını qoyaraq, ölkələrimiz arasındakı
münasibətlərin nə qədər dinamik inkişaf etdiyini göstərir. Rumıniya-Azərbaycan münasibətlərinin çox böyük
əhəmiyyəti vardır. İnanıram ki, ölkənizə rəsmi səfərim, səfər zamanı ikitərəfli əməkdaşlıq, regional və
beynəlxalq məsələlər ətrafında apardığımız danışıqlar və imzalanmış sənədlər münasibətlərimizin gələcək
inkişafına təkan verəcəkdir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Rumıniya bizi tanıyan ikinci dövlət olmuşdur.
Elə o vaxtdan ikitərəfli münasibətlər qarşılıqlı anlaşma, dostluq prinsipləri əsasında inkişaf etməyə başlamışdır.
Müxtəlif sahələrdə əlaqələrimizin inkişafını təmin edən 40-dan çox sənəd imzalanmışdır. Bu gün imzalanmış
strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə demək olar ki, son illər ərzində görülən işlərin zirvəsi və məntiqi
nəticəsidir. Siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. İqtisadi sahədə əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün çox
gözəl perspektivlər vardır. Regional əməkdaşlıq baxımından, Xəzər dənizi-Qara dəniz əməkdaşlığı baxımından
Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində və GUAM formatında əməkdaşlığımız böyük məmnunluq doğurur.
Böyük İpək yolunun bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması istiqamətində səylərimiz
bizi daha da yaxınlaşdırır. Avratlantik təsisatlara inteqrasiyada, “Şərq tərəfdaşlığı” təşəbbüsü və NATO-nun
Fərdi Tərəfdaşlığın Əməliyyat Planı çərçivəsində əməkdaşlıqda Rumıniyanın Azərbaycana dəstəyi əsl dostluq
münasibətidir. Neft-qaz sahəsində əməkdaşlığımız dərinləşir və mən çox şadam ki, bu gün keçirdiyimiz
danışıqlar zamanı gələcək əməkdaşlıq haqqında konkret qərarlar verilmişdir.
Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli işində öz səylərini göstərir və
gələcəkdə də bu səylər göstəriləcəkdir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 1990-cı illərin ortalarında başlanmış və
uğurla icra edilən böyük transmilli layihələr, neft-qaz kəmərlərinin inşası bu gün yeni kəmərlərin, yeni
layihələrin icrasına təkan verir. Nabukko layihəsinin icrası, şübhəsiz, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin
istifadəyə verilməsindən sonra daha da real layihə kimi təqdim edilir. Bu gün biz Azərbaycanın neft-qaz
resurslarının Avropa bazarlarına çıxarılmasına dair öz fikirlərimizi, öz qəti mövqeyimizi bir daha bildirdik. Bir
daha bildirdik ki, Azərbaycan şaxələndirmə ilə bağlı bütün layihələrə öz siyasi və praktiki dəstəyini göstərir.
Ölkəmizdə əsaslı siyasi, iqtisadi və sosial islahatlar aparılır. Aparılan islahatlar nəticəsində son beş ildə
Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,6 dəfə artmışdır. Hətta bu il, baxmayaraq ki, dünyada qlobal maliyyə böhranı hökm
sürür, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir.
Lakin əfsuslar olsun ki, regionumuzda təhlükələr də mövcuddur. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həll olunmaması regionun inkişafı yolunda böyük maneə olaraq qalır. Dünya birliyi və
beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq ədalətli həllinin tərəfdarıdır. Münaqişə ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, NATO və digər
beynəlxalq təşkilatların müvafiq qərar və qətnamələri vardır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun həll
olunmalıdır. Bu baxımdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli istiqamətində Rumıniyanın mövqeyi
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu gün, cənab Prezident, Siz bir daha Rumıniyanın ədalətli mövqeyini öz çıxışınızda
qeyd etdiniz. Buna görə mən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Hörmətli cənab Prezident, dost ölkənizə səfərimdən məmnun olduğumu bir daha ifadə edir, Sizə
cansağlığı, ölkənizə və xalqınıza daim inkişaf və tərəqqi arzulayıram. Bu badəni Sizin sağlığınıza, xanımınızın
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sağlığına, Rumıniya ilə Azərbaycan arasında səmimi dostluq və faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafının
şərəfinə qaldırıram.
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BAKIDA SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA
QAZAXISTAN PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEVLƏ BƏRABƏR MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
2 oktyabr 2009-cu il
- Hörmətli Nursultan Abişeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Mən Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Sizi yenidən görməyimə çox şadam və sevinirəm ki, bu
gün aparılmış danışıqlar çox yaxşı nəticələr verir. Biz gündəliyi çox diqqətlə nəzərdən keçirdik. Bizim
münasibətlərimizin əhatə dairəsi çox genişdir. O, inkişaf edir, çox sahələri əhatə edir və bizim bütün
istiqamətlər üzrə fəxr etməyə haqqımız vardır. Siyasi münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. İqtisadi böhrana və
əmtəə dövriyyəsinin səviyyəsinin müəyyən qədər azalmasına baxmayaraq, əvvəlki illərin təcrübəsi göstərir ki,
iqtisadi əlaqələr dinamik inkişaf etmişdir və mən əminəm ki, bu müvəqqəti azalma yaxın vaxtlarda aradan
qaldırılacaqdır. Xüsusən ona görə ki, bizim nəzərdə tutduğumuz və bu gün imzalanmış sənədlərdə öz əksini
tapmış layihələr, ilk növbədə energetika sahəsində layihələr nəzərə alınmaqla əminəm ki, ölkələrimiz arasında
qarşılıqlı ticarətin səviyyəsi yaxın vaxtlarda əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır.
Energetika sahəsində biz müttəfiqlərik, Xəzərdə qonşuyuq və bu sahədə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi
üçün gözəl potensial imkanlar vardır. Mən əminəm ki, bu gün imzalanmış sənədlər böyük yolun yalnız
başlanğıcıdır. Hərçənd, deməliyəm ki, elə bu gün də yaxşı nəticələrimiz vardır. Qazaxıstan nefti bizim
ölkəmizin ərazisindən müxtəlif yollarla – həm dəmir yolu, həm də Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri vasitəsilə
dünya bazarlarına nəql edilir. Gələcəkdə yeni boru kəmərlərinin, Azərbaycanın digər nəqliyyat imkanlarının işə
salınması ölkələrimiz arasında daha artıq inteqrasiyaya gətirib çıxaracaqdır.
Nəqliyyat sahəsində yaxşı perspektivlər vardır. Əminəm ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi
başa çatandan sonra bizim Qazaxıstandakı dostlarımız da bu dəmir yolundan istifadə etmək imkanına malik
olacaqlar. Bu yol, sözün geniş mənasında, Avropanı Asiya ilə birləşdirəcəkdir.
Bu gün biz kənd təsərrüfatında münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin konkret yollarını müəyyən etdik. Bu
sahədə əmtəə dövriyyəsinin artırılması da böyük əhəmiyyətə və böyük potensiala malikdir.
Əminəm ki, nümayəndə heyətlərinin üzvləri də bu günü çox səmərəli keçirəcək və münasibətlərimizin
inkişaf etdirilməsinin gələcək yollarını müəyyən edəcəklər.
Nursultan Abişeviç, ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin möhkəmlənməsi, habelə Xəzərdə,
Qafqaz regionunda səmərəli əməkdaşlıq üçün əlverişli mühit yaradılması, təhlükəsizlik tədbirlərinin və qarşılıqlı
etimadın möhkəmlənməsi sahəsində səylərinizə görə Sizə çox minnətdaram. Bizim dəvətimizi qəbul etdiyinizə
və bu gün səfərə gəldiyinizə görə, bir daha təşəkkürümü bildirmək, Sizə və Sizin bütün nümayəndə heyətinə
uğurlar diləmək istərdim.
Biz bu gün və sabah Naxçıvanda hələ işləməliyik. Bu iş bizim ikitərəfli münasibətlərə yaxşı təsir
göstərəcəkdir.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ADINDAN QAZAXISTAN PREZİDENTİ
NURSULTAN NAZARBAYEVİN ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ NAHARDA
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
2 oktyabr 2009-cu il
- İki müstəqil dövlət məhz sizin birgə səyləriniz nəticəsində müstəqilliyin ilkin mərhələsinin bütün
çətinliklərini və mürəkkəbliklərini aradan qaldıra bilmiş, özünü təmin edən, uğurlu, müasir dövlət kimi inkişaf
etmişdir. Əminəm ki, gələcəkdə tarixi baxımdan ölkələrimizin inkişaf yolu fəaliyyətini öz ehtiyatları, öz
xalqının istedadı, öz ölkəsinin potensialı əsasında quran müasir müstəqil dövlətlərin tarixi kimi öyrəniləcəkdir.
Münasibətlərimizin bugünkü inkişafı 90-cı illərdə görülən işlərin məntiqi davamıdır.
Prezident İlham Əliyev bu gün Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasındakı münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə çatdığını vurğuladı. Əmin olduğunu bildirdi ki, bu gün imzalanan sənədlər ölkələrimiz arasında
əlaqələrin inkişafına, regional proseslərə təsir edəcəkdir.
Ölkələrimizin Xəzər dənizi regionunda əməkdaşlığının mühüm beynəlxalq əhəmiyyət kəsb etdiyini
vurğulayan Prezident İlham Əliyev demişdir:
- Siyasi baxımdan, iqtisadi inkişaf, sosial məsələlərin həlli baxımından ölkələrimiz dünyanın ən sabit
ölkələri kimi səciyyələndirilir. Bu sabitlik uğurumuzun təminatıdır. Bu sabitlik məhz xalqın birliyinə,
məqsədlərin birliyinə, ölkələrimizin qarşısında duran vəzifələrin tam anlaşılmasına əsaslanır. Əlbəttə ki,
ölkələrimiz arasında səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət dövlətlərimizin xeyrinədir, habelə regional əməkdaşlıq daha
tammiqyaslı olacaqdır.
Əminəm ki, bu gün bütün nəzərdə tutduqlarımızı yerinə yetirəcəyik. Bu, həmişə belə olmuşdur.
Danışıqlarda razılığa gəldiyimiz bütün məsələlərə əməl etmişik. Ölkələrimiz arasında enerji sahəsində
əməkdaşlığın əsası 2006-cı ildən, ilk sənəd imzalandığı vaxtdan qoyulmuşdur. Bu gün biz həmin sahədə
münasibətlərimizin tamamilə yeni, keyfiyyətcə yeni səviyyəsinə yüksəlirik. Əminəm ki, bütün digər sahələrdə
də bizi uğur müşayiət edəcəkdir.
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NAXÇIVANDA TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
IX ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ
NİTQ
Naxçıvan,
3 oktyabr 2009-cu il
- Hörmətli prezidentlər,
Hörmətli qonaqlar,
Xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana, Azərbaycanın qədim torpağı olan Naxçıvana
xoş gəlmisiniz. Bugünkü zirvə görüşümüz çox gözəl və əlamətdar bir hadisədir. Əminəm ki, zirvə görüşünün
nəticələri gözəl olacaq, çox səmərəli işləyəcəyik və qəbul ediləcək qərarlar bizim birliyimizi daha da
gücləndirəcəkdir. Mən çox şadam ki, Siz mənim dəvətimi qəbul edib bu gün buradasınız, Naxçıvandasınız.
Naxçıvan qədim Azərbaycan torpağıdır, qədim tarixə və mədəniyyətə malikdir. Naxçıvanın tarixi abidələri
Azərbaycan xalqının böyük istedadının nümunələridir. Dünən biz Naxçıvanla bir daha tanış olduq. Mən çox
şadam ki, mənim hörmətli qonaqlarım da bu fürsəti əldə etdilər və dünən axşam gözəl konserti bərabər dinlədik.
Əslində o konsert bizim birliyimizin təntənəsi idi, dostluq, qardaşlıq konserti idi. Mən əminəm ki, bizim
birliyimiz bundan sonra daha da güclənəcəkdir. Bunu etmək üçün bütün imkanlar vardır. Ölkələrimiz arasında
əlaqələr ikitərəfli formatda çox yüksək səviyyədədir, çox güclü siyasi dialoq aparılır. Biz beynəlxalq
təşkilatlarda əməkdaşlıq edirik. BMT-də, İslam Konfransı Təşkilatında, ATƏT-də və digər təşkilatlarda bizim
ölkələrimiz bir-birinə həmişə dəstək verir və bu, belə də olmalıdır. Çünki, bizi müştərək tarix birləşdirir, tariximədəni köklər birləşdirir. Dünən bütün türkdilli ölkələrin istedadını və incəsənətini təmsil edən konsertdə
səslənən mahnılar bir daha onu göstərir ki, bizim xalqlarımız bir-birinə nə qədər yaxındır. Biz öz işimizi bu
möhkəm təməl üzərində qururuq. Bizim birliyimiz təkcə ölkələrimizi gücləndirmir, bizim birliyimiz böyük
mənada regional əməkdaşlığın da çox vacib amilidir.
Biz çox istəyirik ki, aramızda olan iqtisadi əlaqələr daha da sürətlə inkişaf etsin. Bunu etmək üçün yaxşı
imkanlar vardır. Bizim iqtisadiyyatlarımız bir-birini tamamlayır. Bizim iqtisadiyyatlarımız bir-biri ilə rəqabət
aparmır, bu da çox önəmlidir. Gələcək illərdə iqtisadi sahədə yeni layihələrin həyata keçirilməsi əlbəttə ki, bizi
daha da yaxınlaşdıracaqdır. Ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi artmalıdır. Hələ ki, ticarət dövriyyəsinin
səviyyəsi bizi qane edə bilməz. Biz qarşılıqlı investisiya layihələrində iştirak etmək arzusundayıq və bu da
qarşılıqlı maraq doğura biləcək layihələr ola bilər.
Humanitar sahədə də çox gözəl perspektivlər vardır. Mədəniyyətlərimiz bir-birinə çox bağlı olduğuna
görə humanitar sahədə əməkdaşlıq daha da sürətlə inkişaf etməlidir. Bu sahədə TÜRKSOY təşkilatının
fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. Gələcək illərdə TÜRKSOY-un fəaliyyətini biz daha da
gücləndirməliyik. Biz təklif edirik ki, TÜRKSOY Fondu yaradılsın. Fondun maliyyə təminatı təşkil edilsin və
bu Fond bütün türk dövlətlərində və eyni zamanda bütün türk diyarlarında tarixi abidələrin bərpası,
mədəniyyətlərarası əlaqələrin inkişafı ilə məşğul olsun. Bir sözlə, Fond praktiki cəhətdən səmərəli işlərlə
xalqlarımızı daha da sıx birləşdirsin. Dünyada türkdilli xalqlar çoxdur və türkdilli xalqlar arasında dostluq,
qardaşlıq ölkələrimizi də gücləndirəcəkdir.
Biz böyük məmnunluq hissi ilə deyə bilərik ki, ölkələrimiz tərəfindən təşəbbüslə başlanan və uğurla icra
edilən böyük layihələr öz səmərəsini verir. Bu gün neft-qaz sahəsində yaranmış əməkdaşlıq bizim
dostluğumuzun nümunəsidir, eyni zamanda, regional əməkdaşlığın uğurlu nəticəsidir. Neft-qaz sahəsində
Azərbaycan ilə Türkiyə, Azərbaycan ilə Türkmənistan, Azərbaycan ilə Qazaxıstan çox səmərəli əməkdaşlıq
edir. Bu əməkdaşlığın praktiki nəticələri vardır. Xəzər dənizinin neft-qaz ehtiyatlarının dünya və Avropa
bazarlarına çıxarılması üçün əməli işlər görülmüşdür, böyük investisiyalar qoyulmuşdur, neft kəmərləri inşa
edilmişdir və bu proses davam edir.
Vaxtilə əfsanə hesab olunan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri artıq üç ildir ki, fəaliyyətdədir və bütün
bölgəyə fayda gətirir. Eyni zamanda, bu kəmərin əsasında Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin tikintisi də
böyük uğurumuzdur. Bu gün Azərbaycanın neft-qaz resursları dünya və Avropa bazarlarına əmniyyətli yollarla
nəql edilir. Dünən Bakıda Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında çox önəmli sazişlər bağlanmışdır. Bu sazişlər
gələcəkdə Qazaxıstanın neft-qaz resurslarının şaxələndirmə yolu ilə Azərbaycan ərazisindən dünya bazarlarına
çıxarılmasına gözəl şərait yaradır. Bu, hamımızın marağındadır. Biz hamımız istəyirik ki, iqtisadiyyatlarımız
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inkişaf etsin, çoxşaxəli olsun. Neft-qaz sahəsində şaxələndirmə prosesləri həm istehsalçılar, həm tranzit ölkələr,
həm də istehlakçılar üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bütün tərəflərin maraqları əlbəttə ki, beynəlxalq
təcrübəyə uyğun olaraq qorunmalıdır və müdafiə olunmalıdır.
Biz nəqliyyat sahəsində konkret layihələr üzərində işləyirik. Həm Xəzər dənizində əməkdaşlıq davam
edir, eyni zamanda, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası uğurla gedir. Bu dəmir yolu çəkiləndən sonra
Avropa ilə Asiya arasında çox əhəmiyyətli və yeni yol açılacaqdır. Biz yeni İpək Yolunun bərpasını təşkil
edirik. Əlbəttə ki, bunlar böyük yatırımlar, investisiyalar və eyni zamanda, böyük siyasi iradə tələb edən
layihələrdir. Bizim həm investisiya imkanlarımız, həm də siyasi iradəmiz vardır.
Bir sözlə, bu konkret layihələr bizi daha da birləşdirəcək, ölkələrimizə əlavə maliyyə resursları gətirəcək
və beləliklə bölgədə sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün də gözəl imkanlar yaradacaqdır. Biz
bunu istəyirik, buna çalışırıq.
Baxmayaraq ki, ərazi bütövlüyü pozulub, Azərbaycanın son illər ərzindəki uğurlu inkişafı, həmçinin
regional əməkdaşlığın dərinləşməsinə yönəldilib. Bizim torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Bu işğal
nəticəsində və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı öz doğma
torpağından didərgin salınıb. Buna baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurla inkişaf edir. 2004-2008-ci
illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,6 dəfə artmışdır. Bu artım əlbəttə ki, ölkə qarşısında duran bütün iqtisadi və
sosial məsələlərin həllində bizə kömək göstərir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı uzun illərdir ki, danışıqlar aparılır.
Ancaq əfsuslar olsun, hələ ki, biz heç bir nəticəyə gəlməmişik. Düzdür, danışıqlar prosesində müsbət dinamika
müşahidə olunur. Danışıqlar prosesi deyə bilərəm ki, artıq sonuncu mərhələsindədir. Müzakirə olunan məsələlər
münaqişənin həllinə kömək göstərə bilər. Müzakirə edilən məsələlər münaqişənin ərazi bütövlüyü əsasında həll
olunmasını təmin edir.
Azərbaycanın tarixi torpağı olan Qarabağ bölgəsi 20 ilə yaxındır ki, Ermənistanın işğalı altındadır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi icra olunmur. O qətnamələrdə erməni
qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılması nəzərdə tutulurdu. Digər beynəlxalq təşkilatlar
buna bənzər qərarlar qəbul etmişlər. Ancaq əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfi bu vaxta qədər beynəlxalq
normalara məhəl qoymur.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində
öz həllini tapa bilər. Azərbaycanın prinsipial və dəyişməz mövqeyi bundan ibarətdir və bir daha demək
istəyirəm ki, bu mövqe beynəlxalq prinsiplərə əsaslanır. Xalqların isə öz müqəddəratlarını təyinetmə prinsipləri
ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində uğurla həll oluna bilər və bundan kənarda heç bir başqa variant müzakirə
oluna bilməz. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsi nəinki Azərbaycan üçün, bütün region üçün
böyük problemdir, regional əməkdaşlığı əngəlləyən ən başlıca amildir.
Regionun çox böyük imkanları vardır. Regional əməkdaşlıq daha da hərtərəfli aparıla bilər. Bütün yollar,
bütün kommunikasiyalar açıla bilər, regionda yerləşən bütün ölkələr qarşılıqlı maraqlar əsasında əməkdaşlıq edə
bilər.
Ancaq o da həqiqətdir ki, torpaqlarımız işğal altında qaldığı bir dövrdə Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında heç bir əməkdaşlıq mümkün deyildir. Azərbaycan gələcəkdə də öz coğrafi, iqtisadi, siyasi və başqa
imkanlarından istifadə edərək Qarabağ məsələsinin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll olunmasına
çalışacaqdır.
Əziz dostlar, bu yaxınlarda Bakıda bizim birliyimizi daha da möhkəmləndirən önəmli hadisə baş
vermişdir. Bakıda Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının birinci toplantısı keçirilmişdir. Bu da çox
önəmli hadisədir. Bizim qanunvericilik orqanlarımız da bir-biri ilə daha sıx əlaqədə olacaqlar. Düzdür,
ölkələrimizi təmsil edən deputatlar bu vaxta qədər də bir-biri ilə sıx əlaqədə olmuşlar, müxtəlif beynəlxalq
qurumlar çərçivəsində əməkdaşlıq etmişlər. Ancaq Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının yaradılması
tam başqa bir hadisədir. Bunun çox böyük mənası vardır. Bu onu göstərir ki, türkdilli ölkələr arasında əlaqələr
geniş formatda daha da sürətlə inkişaf edir. Biz buna çox sevinirik, buna çox böyük dəstəyimizi veririk. Əgər
gələcəkdə bütün siyasi məsələlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq müstəvidə biz bir-birimizə öz
dəstəyimizi verməyə davam etsək, iqtisadi sahədə əməkdaşlığımızı konkret layihələrlə zənginləşdirsək,
humanitar və mədəniyyət sahəsində TÜRKSOY vasitəsilə, konkret layihələr vasitəsilə bu birliyi daha da
gücləndirsək bizim xalqlarımız bundan ancaq fayda götürəcəkdir.
Biz çox istəyirik ki, türkdilli xalqlar, ölkələr arasında birlik daha da güclənsin. Bu, bizim tariximizdir,
bizim mədəniyyətimizdir, bizim köklərimizdir. Eyni zamanda, bu, bugünkü vəziyyətin reallıqlarıdır.
Biz bilirik ki, beynəlxalq müstəvidə öz mövqeyini müdafiə etmək bəzi hallarda o qədər də asan olmur. Biz
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birlikdə olsaq, müəyyən məsələlərdə vahid mövqedən çıxış etsək və bu birliyi mütəmadi işlərlə
möhkəmləndirsək, bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha da güclü olacaqdır. Çünki türkdilli ölkələrdə bütün
imkanlar vardır - təbii sərvətlər, neft-qaz yataqları, əlverişli coğrafi vəziyyət, güclü iqtisadiyyatlar, insanların
istedadı, mövcud olan yeni infrastruktur. Bütün bu imkanları biz əgər bir yerə toplasaq və bir yerdə
cəmləşdirsək türkdilli ölkələr dünya miqyasında böyük gücə çevriləcəkdir. Bu gücə çevrilmək üçün biz səmərəli
işləməliyik. Bu, bizim əlimizdədir, bizim iradəmizdən asılıdır. Mən çox şadam ki, bizim aramızda olan birlik
son illər ərzində daha da güclənir. Dünən və bu gün hesab edirəm ki, türkdilli ölkələrin daha da sıx birləşməsi
üçün çox vacib addımlar atılmışdır. Bizim bir yerdə olmağımız, qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvanda
yığışmağımız, ikitərəfli formatda aparılan danışıqlar, bugünkü zirvə görüşü və zirvə görüşünün nəticəsi olan
imzalanacaq vacib sənədlər bizim birliyimizi daha da gücləndirəcəkdir. Bu, bizim arzumuzdur və mən əminəm
ki, biz bütün arzularımıza çatacağıq.
Bir daha Sizə mənim dəvətimi qəbul edərək Naxçıvana gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm
və bu zirvə görüşünə uğurlar arzulamaq istəyirəm.
X X X
Prezident İlham ƏLİYEV zirvə görüşünə yekun vuraraq dedi:
- Əziz dostlar, əziz qardaşlar!
Sizin dəyərli çıxışlarınız çox böyük maraq doğurur. Dünən və bu gün səslənən fikirlər, aparılmış fikir
mübadiləsi, şübhəsiz türkdilli ölkələrin gələcək fəaliyyəti üçün başlıca istiqamətdir. Mən əminəm ki, növbəti
aylarda, illərdə bizim əməkdaşlığımız bütün sahələrdə daha da dərinləşəcəkdir. Bu gün qəbul ediləcək qərarlar
uğurla icra ediləcəkdir. Bu gün iki vacib sənəd imzalanacaqdır. Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası
yaradılacaq və Naxçıvan bəyannaməsi qəbul ediləcəkdir. Bu sənədlər gələcək fəaliyyətimiz üçün əsas gündəliyi
təşkil edəcəkdir.
Mənim dəvətimi qəbul edib Naxçıvana gəldiyinizə görə Sizə bir daha öz təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm. Naxçıvanın türk dünyasında çox böyük xüsusi yeri vardır. Naxçıvan çox böyük tarixə malik olan
diyardır. Naxçıvanın strateji əhəmiyyəti, tarixi, mədəniyyəti, tarixi abidələri bizim böyük dəyərimizdir, böyük
sərvətimizdir. O da həqiqətdir ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin formalaşması, müstəqilliyinin bünövrəsinin
qoyulması da məhz Naxçıvanda həyata keçirilmişdir. O vaxt, hələ Sovet İttifaqının zamanında Heydər Əliyevin
fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvanda, burada görülən işlər bütövlükdə Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çox böyük
əhəmiyyət daşıyırdı. Azərbaycanın üç rəngli milli bayrağı böyük fasilədən sonra hələ Sovet İttifaqı zamanında
ilk dəfə olaraq məhz Naxçıvanda ucaldılmışdır. Ondan sonrakı illərdə Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi
formalaşmasında ulu öndər Heydər Əliyevin çox böyük xidmətləri olmuşdur. Bu gün Azərbaycan müstəqil ölkə
kimi yaşayır, güclənir, qarşıda duran bütün vəzifələri uğurla icra edir.
Naxçıvan, eyni zamanda, Azərbaycanın yeganə bölgəsidir ki, Türkiyə ilə həmsərhəddir. Vaxtilə
Azərbaycanın tarixi torpağı, əzəli torpağı Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycandan ayırıb Ermənistana
birləşdirilməsi demək olar ki, böyük türk dünyasını coğrafi baxımdan parçaladı. Yəni türk dünyasının vahid bir
ailə kimi, vahid bir qüvvə kimi fəaliyyəti on illiklər ərzində dayandırılmışdır. Ancaq biz bu gün qəbul edilmiş
qərarlarla, atılmış addımlarla bu bağlantını daha da gücləndiririk.
Düzdür, coğrafi baxımdan bu gün bizim aramızda Azərbaycanın indi Ermənistanın tərkibində olan qədim
diyarı - Zəngəzur bölgəsi yerləşir. Ancaq mənəvi baxımdan, siyasi baxımdan və iqtisadi layihələrin həyata
keçirilməsi nəticəsində türk dünyasının birləşməsi və bir qüvvə kimi fəaliyyət göstərməsi bu gün reallıqdır,
həqiqətdir. Bu həqiqəti biz yaradırıq və bizdən asılıdır ki, bu birlik davam etsin, güclənsin və bizim xalqlarımıza
yeni imkanlar yaratsın.
Türkiyədən başqa, bütün digər türkdilli ölkələr müstəqil ölkələr kimi gəncdir, müstəqilliyimizin gənclik
illərini yaşayırıq. Bu müstəqilliyin formalaşması, güclənməsi hər bir ölkə üçün böyük çətinliklərlə müşayiət
olunurdu. Bu çətinlikləri aşmaq, bu çətinlikləri aradan qaldırmaq böyük səylər, böyük siyasi iradə, dünyagörüşü
və cəsarət tələb edirdi. Bu gün biz böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, bütün türkdilli ölkələrdə vəziyyət çox
müsbətdir, siyasi vəziyyət sabitdir, iqtisadi böhran bizə o qədər də çox böyük təsir göstərməmişdir. Gənc
müstəqil ölkələr öz müstəqilliyini təsdiq etdilər. Təsdiq etdilər ki, onlar öz taleyinin sahibləridir, müstəqil
ölkələr kimi yaşaya və uğurla inkişaf edə bilərlər. Bu gün bu gözəl formatda bizim əməkdaşlığımızın çox yaxşı
perspektivləri vardır. Bir daha demək istəyirəm ki, bu gün imzalanacaq sənədlər gələcək fəaliyyətimiz üçün
praktiki əhəmiyyət daşıyır. Bizim səmərəli işimiz gələcəkdə bizi daha da birləşdirəcək, beynəlxalq
mövqelərimizi daha da gücləndirəcək və ölkələr qarşısında duran bütün problemlərin uğurlu həlli üçün də yaxşı
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imkanlar yaradacaqdır. Bu gün biz bu barədə geniş danışdıq, dünən ikitərəfli formatda və birlikdə bu məsələləri
müzakirə etdik. Bir daha görürük ki, çox böyük potensial, böyük imkanlar və güclü siyasi iradə vardır.
Beləliklə bizim toplantımız başa çatır. Növbəti zirvə görüşünün təşkili ilə bağlı əziz dostum Qırğızıstan
Prezidenti Kurmanbek Saliyeviç Bakiyev təşəbbüs göstərmişdir ki, növbəti zirvə görüşü gələn ilin avqustunda
Qırğızıstanda keçirilsin. Biz də böyük minnətdarlıqla və məmnuniyyət hissi ilə bu təşəbbüsü dəstəkləyirik. Çox
vacibdir ki, zirvə görüşləri mütəmadi qaydada keçirilsin. Əminəm ki, hər bir görüş yeni imkanların açılmasına
gətirib çıxaracaqdır.
Beləliklə, bizim görüşümüz başa çatır. İndi isə, sənədlərin imzalanma mərasiminə başlayırıq.
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KİŞİNYOVDA MDB DÖVLƏT BAŞÇILARI ŞURASININ İCLASINDAN SONRA
AZƏRBAYCAN TELEVİZİYASINA
MÜSAHİBƏ
Kişinyov şəhəri,
9 oktyabr 2009-cu il
-Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti ilə növbəti görüşünüz oldu. Naxçıvanda türkdilli
ölkələrin dövlət başçılarının sammitində qeyd etdiniz ki, hazırda danışıqlar son mərhələsindədir. Bu
baxımdan bugünkü görüşün nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz?
-Bildiyiniz kimi, danışıqlar uzun illərdir ki, aparılır. Əfsuslar olsun ki, hələ heç bir nəticə yoxdur. Mən
qeyd etmişdim ki, artıq danışıqlar son mərhələsindədir və bu mərhələdə həlledici qərarlar qəbul edilməlidir.
Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Erməni silahlı qüvvələri bizim işğal olunmuş bütün
torpaqlardan çıxarılmalıdır. Bizim məcburi köçkün soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim
mövqeyimiz, eyni zamanda, bütün beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Bildiyiniz kimi, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 4 qətnaməsi qəbul edilibdir. Digər beynəlxalq təşkilatların qərarları və qətnamələri vardır. Bir sözlə,
beynəlxalq hüquq baxımından bizim mövqeyimiz çox güclüdür.
Danışıqlara gəldikdə, deyə bilərəm ki, müsbət dinamika vardır. Əgər bu olmasaydı, indiyə qədər bu
danışıqlar aparılmazdı. Danışıqlara bizim sadiq qalmağımızın əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, danışıqlar
prosesində çətin də olsa, irəliləyiş vardır. Son 5-6 il ərzində çox vacib məsələlər razılaşdırılıb. İlk növbədə,
Ermənistan qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən bütün işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz
çıxarılmalıdır. Bu, deyə bilərəm ki, danışıqlar prosesində böyük irəliləyişdir. Çünki 4-5 il bundan əvvəl 4
rayonun, ondan sonra 5 rayonun boşaldılmasından söhbət gedirdi. Ancaq danışıqlar prosesində atılan addımlar
nəticəsində bu gün artıq deyə bilərəm ki, bu, razılaşdırılıbdır.
Danışıqların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, hər şey razılaşdırılmayana qədər heç nə razılaşdırılmır. Bu
o deməkdir ki, biz bütün məsələləri həll etməliyik. Ancaq biz o halda böyük sülh müqaviləsinə yaxınlaşa bilərik.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunmalıdır və Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və Dağlıq
Qarabağa qayıdacaq azərbaycanlılar gələcəkdə yüksək muxtariyyət şəraitində yaşamalıdırlar. Bu da, eyni
zamanda, dünyanın ən müsbət təcrübəsini özündə ehtiva edən bir yanaşmadır. Çox demokratik yanaşmadır və
məsələ ancaq bu yolla öz həllini tapa bilər.
Kişinyov danışıqlarına dünyada və bölgədə çox böyük maraq var idi. Çünki artıq hamıya bəllidir ki,
danışıqlar son mərhələsindədir və xüsusilə ermənilər konstruktiv mövqe tutarlarsa bu, danışıqlarda müsbət
nəticəyə gətirib çıxara bilər. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Biz bütün
proseslərdə öz mövqeyimizi müdafiə etmişik. Ancaq əfsuslar olsun ki, Kişinyov görüşü nəticəsiz qaldı. Bəli,
yenə də qeyd etməliyəm ki, müəyyən məsələlərdə müəyyən, o qədər də böyük olmayan tərəqqi vardır. Ancaq
əfsuslar olsun ki, tərəflər müzakirə edilən əsas məsələlərdə razılığa gələ bilməyiblər. Bunun da səbəbi, bir daha
demək istəyirəm ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyidir. Biz danışıqlarda həm beynəlxalq hüquq
normalarına əsaslanırıq, eyni zamanda, danışıqları konstruktiv şəkildə aparırıq. Biz başqa tərəfin narahatlığını
başa düşməyə çalışırıq. Biz başa düşürük ki, bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan əhali təhlükəsizlik təminatını
almalıdır. Eyni zamanda, işğaldan sonra öz torpaqlarına qayıdacaq Azərbaycan əhalisi də təhlükəsizlik təminatı
almalıdır. Dağlıq Qarabağa, Şuşaya qayıdacaq azərbaycanlılar da təhlükəsizlik təminatı almalıdırlar. Yəni bu
proses paralel şəkildə aparılmalıdır və bölgədə yaşayan bütün insanların təhlükəsizliyi eyni dərəcədə vacibdir.
Belə olan halda, bir daha demək istəyirəm ki, bizim prinsipial mövqeyimiz, danışıqlarda nümayiş etdirilən
yanaşmamız beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Ümid edirəm ki, Ermənistan tərəfi nəhayət konstruktivlik nümayiş
etdirərək, çox vacib addımlar atacaq, işğal edilmiş torpaqlardan öz qoşunlarını çıxaracaq və beləliklə bölgədə
sülh təmin olunacaq, bütün kommunikasiyalar açılacaq və geniş mənada əməkdaşlıq başlanacaqdır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilməmiş bölgədə heç bir müsbət meyil gözlənilmir. Əgər kimsə fikirləşir ki,
bölgədəki mövcud problemlərin bəzilərini asanlıqla həll etmək olar, mən buna şübhə ilə yanaşıram. Çünki
bölgənin əsas problemi, əsas məsələsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. İlk növbədə bu münaqişə öz həllini
tapmalıdır. Bundan sonra bütün başqa məsələlər də öz həllini tapa bilər.
-Cənab Prezident, oktyabrın 10-da Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin
nizamlanmasını nəzərdə tutan protokolların imzalanması planlaşdırılır və məlumdur ki, Dağlıq Qarabağ
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məsələsi bu protokollarda öz əksini tapmayıb. Bununla bağlı Azərbaycanın mövqeyi necədir?
-Azərbaycan öz mövqeyini dəfələrlə bəyan edib. Bu məsələ hələ aprel ayında gündəliyə salınanda Azərbaycan
öz mövqeyini bildirmişdi. Mən də öz çıxışlarımda bu məsələyə toxunmuşdum. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi
bəyanatla çıxış etmişdir. Mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz başqa ölkələr arasında yaranan, yaxud da ki, yarana
biləcək münasibətlərə müdaxilə etmirik. Bunu yolverilməz sayırıq. Eyni qaydada, biz öz daxili işlərimizə
kiminsə qarışmasını da arzulamırıq və buna imkan vermirik. Azərbaycan heç vaxt başqa ölkələrin nə daxili
işlərinə, nə də ölkələr arasında münasibətlərə qarışıb. Bu, birinci məsələdir.
Heç kəs üçün sirr deyil ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin bağlanmasının başlıca səbəbi və tək səbəbi
Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi olmuşdur. Yəni məhz buna görə Türkiyə-Ermənistan sərhədi bağlandı
və bu günə qədər belə vəziyyətdə qalır. Təbii ki, səbəb aradan qaldırılandan sonra sərhəd açıla bilər. Bu, bizim
mövqeyimizdir. Eyni zamanda, Türkiyə rəhbərləri də bu məsələ ilə əlaqədar dəfələrlə öz mövqelərini
bildirmişlər. Mən ümid edirəm ki, bu mövqe üstünlük təşkil edəcək və protokollarda, onların praktiki icrasında
bu amil nəzərə alınacaqdır.
Siz qeyd etdiniz və bizdə olan məlumata görə bu protokollarda Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli
nəzərdə tutulmur. Ancaq bununla bərabər, Türkiyənin rəhbərləri rəsmi bəyanatlarda və şəxsi görüşlər əsnasında
dəfələrlə bizə bildirmişlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmayana qədər Türkiyə-Ermənistan protokolları
məclis tərəfindən təsdiqlənməyəcək və beləliklə sərhədlər açılmayacaqdır. Bunu Türkiyənin Prezidenti
demişdir, Baş naziri demişdir, Türkiyə parlamentinin sədri demişdir, Türkiyənin xarici işlər naziri demişdir və
biz buna inanırıq. İnanırıq ki, belə də olacaqdır. Belə olan halda bölgəyə sülh gələ bilər. Belə olan halda
bölgədəki bütün ölkələr bu vəziyyətdən uğurla istifadə edib öz aralarında bütün məsələləri həll edə bilərlər.
Ancaq bu halda bölgədə genişmiqyaslı əməkdaşlıq yarana bilər.
Bəzən belə fikirlər də səslənir ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması, sərhədlərin
açılması gələcəkdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə kömək göstərə bilər. Mən bu fikirləri bölüşmürəm.
Çünki mən hesab edirəm ki, əgər Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllindən
əvvəl tənzimlənərsə, o zaman Ermənistanın mövqeyi danışıqlar prosesində daha da sərtləşə bilər. Ermənistan
bunu bir növ öz siyasi və diplomatik uğuru kimi təqdim etməyə çalışacaq və çox güman ki, danışıqlarda daha da
sərt və qəbulolunmaz mövqe tutacaqdır. Bunu deməyə kifayət qədər əsas vardır. Danışıqlar prosesi və danışıqlar
prosesində müxtəlif mərhələlərdə yaşanan hadisələr bunu deməyə əsas verir.
Mən tam əminəm ki, iki proses - Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və Türkiyə-Ermənistan
sərhədlərinin açılması prosesləri paralel şəkildə getməlidir. Bu proseslər arasında rəsmi də olmasa, qeyri-rəsmi
bağlantı vardır. Bu bağlantı saxlanılmalıdır və iki məsələ paralel şəkildə eyni anda həll olunmalıdır. Əks
təqdirdə bölgədə status-kvo mənfi tərəfə dəyişə bilər. Status-kvonun dəyişməsi çox vacibdir. Çünki bizim
torpaqlarımız uzun illərdir ki, işğal altındadır. Biz buna nə vaxta qədər dözəcəyik?! Ancaq status-kvo əgər mənfi
tərəfə dəyişərsə, bölgədə xoşagəlməz proseslərin başlanmasına gətirib çıxara bilər. Hələ ümid edirik ki, Dağlıq
Qarabağ məsələsini biz danışıqlar yolu ilə həll edə bilərik. Əgər bu ümidlər tükənsəydi, biz bir dəqiqə də
danışıqlarda iştirak etməzdik. Ancaq bölgədə gedən proseslər və böyük dövlətlərin bu məsələyə qoşulması, eyni
zamanda, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə öz müsbət təsirini göstərməlidir. Mən inanıram ki, belə də
olacaqdır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq münasibətləri çox yüksək səviyyədədir və bir daha
demək istəyirəm ki, mən verilən sözlərə inanıram. Türkiyə rəhbərləri tərəfindən verilən açıqlamalara inanıram
və əminəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmayana qədər Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmayacaqdır.
-Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti bu yaxınlarda xarici ölkələrə səfər edərkən erməni
diasporunun təhqir və təzyiqləri ilə üzləşib. Sizcə bunun səbəbi nədədir?
-Bilirsiniz, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu bölgədə yaşayırıq, bölgənin bütün problemlərini
yaxşı bilirik. Həm tarixini, həm bugünkü reallıqlarını bilirik və əlbəttə ki, bizim üçün nəyisə proqnozlaşdırmaq,
təxmin etmək daha asandır, nəinki bölgədə yaşamayan siyasətçilər, yaxud da ki, dövlət xadimləri üçün.
Dediyiniz kimi, Ermənistan prezidenti bu xarici səfərdə böyük təzyiqlərlə üzləşmişdir. Sözün düzü, bu səfərin
mənasını biz axıra qədər anlamırıq. Çünki, bildiyiniz kimi, uzun müddətdir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında
protokolların imzalanma günü təyin edilmişdir və bu tarix Türkiyə və Ermənistan tərəfindən razılaşdırılmışdır.
Belə olan halda bu ərəfədə diaspor nümayəndələri ilə görüş, məncə, formal xarakter daşıyırdı. Çünki, artıq tarix
bəlli, protokolların mətni bəlli və onların dəyişməsinə heç bir imkan yox. Sadəcə olaraq bu, formal xarakter
daşıyırdı. Amma özlüyündə bir göstəricidir. Baxın, bu normallaşma prosesi nəyə gətirib çıxarır.
Ermənistanda demək olar ki, siyasi böhran yaşanır. Ermənistanda koalisiya dağıldı, Ermənistanın diaspor ilə
əlaqələri sarsıldı. İlk dəfə olaraq Ermənistan prezidentini öz soydaşları xaricdə belə qarşılayırlar. Eyni zamanda,
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bu normallaşma əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyətində də birmənalı qarşılanmır. Bu da həqiqətdir. Azərbaycan
cəmiyyəti, cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti o fikirdədir ki, ancaq Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə bərabər
Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmalıdır. Eyni zamanda, Türkiyədə də bu məsələ geniş diskussiyalara gətirib
çıxarıb və bu diskussiyalar bəzi hallarda çox gərgin keçir. Yəni ortalıqda hələ heç nə yoxdur. Ancaq artıq,
görün, nə qədər mənfi fəsadlar yaşanır. Ermənistanda bu məsələyə böyük etiraz vardır. Azərbaycanın da ictimai
fikri bizim üçün bəllidir. Türkiyənin özündə bu məsələ birmənalı qarşılanmır. Amma hələ ki, ortalıqda bir şey
yoxdur. İmzalanacaq protokolların məclis tərəfindən təsdiqi də qeyri-müəyyəndir. Ona görə bölgədə hər bir
addım ölçülüb-biçilməlidir, çox böyük təhlillər aparılmalıdır, proqnozlar verilməlidir. Proqnozlar reallıqlar
əsasında verilməlidir. Biz elə etməliyik ki, bölgənin problemləri həll olunsun. Ancaq, bəzi hallarda biz görürük
ki, bölgədə yaşanan problemlər daha da dərinləşir. Ancaq bir şey də var, o da ondan ibarətdir ki, ilk dəfə hələ
fevral ayında Ermənistan mətbuatında Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə əlaqədar dərc
edilən məqalələr bir məqsədi güdürdü: Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirilsin. Ancaq bu gün
Türkiyə-Ermənistan prosesinin davamı artıq Ermənistanda çox ciddi fəsadlara gətirib çıxarıb. Dediyim kimi,
daxili vəziyyət gərginləşib, Ermənistan-diaspor münasibətləri pozulub.
-Cənab Prezident, məlumdur ki, Ermənistan işğalçı siyasətinə görə təcrid olunmuş vəziyyətdədir
və əgər Ermənistan-Türkiyə sərhədləri açılarsa, Sizcə bu, Ermənistanda iqtisadi canlanmaya gətirib
çıxara bilərmi?
-Bilirsiniz, Ermənistan iqtisadiyyatı hələ böhrandan əvvəl də çətin vəziyyətdə idi. Orada iqtisadi
perspektivlər də o qədər ürəkaçan deyildir. Həm bazarın məhdud olması, həm yerli istehsalın o qədər də inkişaf
etməməsi və həm də investisiya baxımından Ermənistan o qədər də cəlbedici ölkə deyildir. Coğrafi vəziyyət,
xüsusilə Azərbaycan və Türkiyə sərhədlərinin bağlı olması əlbəttə ki, çox böyük iqtisadi çətinliklər yaratmışdır.
Böhranlı vəziyyətdə isə bu, özünü daha da qabarıq şəkildə büruzə verir. Rəsmi statistikaya görə, bu il
Ermənistan iqtisadiyyatı təxminən 20 faiz aşağı düşübdür. Ona görə, bir o qədər də yaxşı vəziyyətdə olmayan
iqtisadiyyatı canlandırmaq çox çətin olacaqdır.
Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması daha çox mənəvi xarakter daşıyır. Eyni zamanda, müəyyən
dərəcədə, əlbəttə, iqtisadiyyatın fəallaşmasına gətirib çıxara bilər. Ancaq belə deyərdim, bu, elə bil ki, bir
oksigen maskasıdır. Oksigen maskası kömək edə bilər, oksigen maska ilə nəfəs almaq olar, ancaq normal
yaşamaq mümkün deyildir.
-Cənab Prezident, bu sualımız mövzuya aid olmasa da, böyük maraq doğurur. Sualımız Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında qaz sahəsində əməkdaşlıqla bağlıdır. Bildiyiniz kimi, Türkiyənin Baş naziri
Rəcəb Tayyib Ərdoğan may ayında Bakıda səfərdə olarkən qeyd etmişdi ki, hazırda mövcud qaz
qiymətləri ədalətli deyildir. Bu qiymətlərin ədalətli olması üçün hansı işlər görülüb?
-Bəli, siz düzgün deyirsiniz. Hörmətli cənab Baş nazir Bakıda olarkən belə də dedi. Dedi ki, qiymətlər ədalətli
deyil və biz çalışırıq ki, bu qiymətləri normal səviyyəyə gətirək. Bizim istəyimiz və danışıqlarda tutduğumuz
mövqe beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. Bölgədə, yaxud da ki, dünyada başqa ölkələr arasında bu alqı-satqı
məsələləri necə həll olunursa, bizim aramızda da eyni qaydada öz həllini tapmalıdır. Əfsuslar olsun ki, hələ bir
nəticə yoxdur. Qaz alqı-satqısı və qaz tranziti ilə bağlı danışıqlarda üç əsas məsələ vardır. Birinci məsələ
qiymətdir, hansı ki, ədalətli olmalıdır. Biz bunu gözləyirik ki, ədalətli qiymət haqqında razılaşma tezliklə öz
həllini tapacaqdır. İkinci məsələ gələcəkdə Türkiyəyə veriləcək qazın miqdarıdır. Bildiyiniz kimi, bu il
Türkiyəyə təqribən 7 milyard kubmetr Azərbaycan qazı ixrac edilib. Hələ ki, ədalətli olmayan qiymətlə.
“Şahdəniz” layihəsinin ikinci fazasından çıxarılacaq qazın, eyni zamanda, Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən digər
yataqlardan çıxarılan və çıxarılacaq qazın hansı hissəsi Türkiyə bazarına çatdırılacaqdır? Biz bunu da müəyyən
etməliyik. Bizim üçün, hər bir başqa ölkə üçün, eyni qaydada ixracımızın şaxələndirilməsi çox vacibdir. Biz neft
sahəsində buna nail ola bilmişik. Ona görə bizim neftimiz müxtəlif yollarla dünya və Avropa bazarlarına
çıxarılır. Biz qaz sahəsində də mövcud olan bütün qaz kəmərlərimizdən istifadə etməliyik. Əlbəttə, Türkiyə
bazarı bizim üçün çox maraqlıdır.
Bildiyiniz kimi, Rusiya ilə Azərbaycan arasında qaz sahəsində əməkdaşlıq başlanır və əminəm ki,
gələcəkdə bu, çox uğurlu əməkdaşlıq ola bilər. İran tərəfindən verilən təkliflər əsasında danışıqlar aparılır. İran
bazarı da bizim üçün çox maraqlıdır. Azərbaycan qazının Türkiyə ərazisindən Avropa İttifaqı bazarına
çıxarılması üçün də səylər göstərilir - həm Azərbaycan, həm Avropa ölkələri tərəfindən. Avropa İttifaqına üzv
olan ölkələrlə ikitərəfli əsasda çox ciddi danışıqlar aparılır. Yunanıstan, İtaliya, Rumıniya, Bolqarıstan,
Macarıstan və digər ölkələrlə danışıqlar aparılır. Yəni Azərbaycanda kifayət qədər qaz resursları vardır. Bu,
bizim böyük sərvətimizdir. Ancaq minimum təsdiq edilmiş qaz resurslarımız 2 trilyon kubmetr səviyyəsindədir.
Amma real miqdar ondan ən azı 2 dəfə çoxdur.
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Biz gərək bu qazı ixrac edək. Bunu ixrac etmək üçün gərək, çox böyük investisiyalar qoyulsun.
“Şahdəniz” layihəsinin ikinci fazasına nəzərdə tutulmuş investisiyaların həcmi təxminən 20 milyard dollar
səviyyəsindədir. Bu investisiyaları qoymaq üçün biz və bizim tərəfdaşlarımız, konsorsiumun üzvləri bilməliyik
ki, bu qazı hara satacağıq. Tarif şərtləri necə olacaq, qiymət necə olacaq, biz bunu hansı miqdarda satacağıq.
Üçüncü məsələ isə, - yəni birinci qiymət, ikinci miqdar, üçüncü tarif haqlarıdır. Qiymət kimi tarif haqları da
ədalətli olmalıdır və bölgədə mövcud olan bütün başqa tarif haqları ilə uzlaşmalıdır. Bax, bu üç məsələdə
əfsuslar olsun ki, biz hələ Türkiyə tərəfi ilə danışıqlarda bir nəticəyə gələ bilməmişik. Mən bir daha demək
istəyirəm ki, biz danışıqları xoş niyyətlə aparırıq. Ancaq bununla bərabər, danışıqlarda müzakirə edilən
məsələlər beynəlxalq təcrübəyə uyğun şəkildə öz həllini tapmalıdır. Belə olan halda Azərbaycan qazı Türkiyəyə
daha da böyük həcmdə ixrac ediləcəkdir.
-Təşəkkür edirik, cənab Prezident!
-Sağ olun.
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“BAKI-İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNİN PAYTAXTI-2009” MƏDƏNİYYƏT İLİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
BAKIDA KEÇİRİLƏN İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRİN
MƏDƏNİYYƏT NAZİRLƏRİNİN VI KONFRANSININ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
14 oktyabr 2009-cu il
- Əziz qonaqlar!
Hörmətli nazirlər!
Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin dünən və bu gün Bakıda
keçirilən konfransı çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hadisədir. Əminəm ki, dünən və bu gün aparılan
müzakirələr, qəbul edilən qərarlar ölkələrimiz arasında birliyi daha da möhkəmləndirəcək və İslam
həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün çox önəmli bir addım olacaqdır. Təmsil etdiyiniz ölkələrlə Azərbaycan
arasında münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Biz bu münasibətlərin inkişafına öz tərəfimizdən töhfəmizi
veririk. Mən tam əminəm ki, müsəlman ölkələri arasında olan dostluq, qardaşlıq münasibətləri hər bir ölkənin
beynəlxalq mövqelərini də gücləndirir.
Biz İslam Konfransı Təşkilatının xətti ilə Bakıda keçirilən çoxsaylı tədbirlərə böyük önəm veririk və
son illər ərzində Bakıda müxtəlif səviyyəli tədbirlər keçirilmişdir. Bu tədbirlərin hər biri bizim aramızda olan
birliyi daha da gücləndirmişdir. Bir tərəfdən bu, praktik cəhətdən çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Digər
tərəfdən qardaş, dost ölkələrdən gəlmiş qonaqlar Azərbaycanda olarkən, bizim tariximizlə, mədəniyyətimizlə
tanış olarkən və bir-biriləri ilə şəxsi münasibətləri daha da möhkəmləndirərkən, təbii ki, ölkələr arasında
əlaqələr də bundan ancaq fayda götürür.
Azərbaycan təmsil etdiyiniz ölkələrlə, eyni zamanda, beynəlxalq arenada çox uğurlu əməkdaşlıq edir.
Biz bir-birimizi beynəlxalq təşkilatlarda da dəstəkləyirik və bu dəstəyin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə
keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə müzakirə edilən
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyətlə bağlı məsələlərdə biz müsəlman ölkələrindən böyük dəstək
aldıq. Bu dəstək bizim marağımızı təmin edən və ədaləti özündə əks etdirən qətnamənin qəbul edilməsində
həlledici rol oynamışdır. Bu, dostluğun, qardaşlığın nümunəsidir. Bu, bir daha onu göstərir ki, biz birlikdə
olanda, bütün məsələlərə vahid ailə kimi yanaşanda və xüsusilə beynəlxalq müstəvidə bir-birimizə dəstək
verəndə bizim mövqelərimiz daha da güclənir. Mən əminəm ki, həm İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində,
həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və digər beynəlxalq təşkilatlarda biz qarşılıqlı dəstəyi bundan sonra da
verəcəyik. Bu dəstək bizi daha da möhkəmləndirəcək və eyni zamanda, bizim aramızda münasibətlərin
dərinləşməsinə xidmət göstərəcəkdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi uzun illərdir ki, həll olunmamış qalır. Mən bilirəm
ki, konfrans zamanı bu məsələ də müzakirə edildi. Çox geniş, ətraflı müzakirələr aparıldı və çox vacib
bəyanatlar verildi, qərarlar qəbul edildi. Buna görə mən bütün konfrans iştirakçılarına öz minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm.
Uzun illərdir ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Bu işğal və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir
milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin düşüb. Bizim işğal edilmiş ərazilərimizdə bütün
tarixi abidələrimiz dağıdılıbdır.
Azərbaycan xalqının istedadı və zəhməti hesabına yaradılmış bütün infrastruktur, bütün binalar yerləyeksan edilib. Bizim dini abidələrimiz, məscidlərimiz, əcdadlarımızın qəbirləri dağıdılıb. Bu ədalətsizlik artıq
20 ilə yaxındır ki, davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair dörd qətnamə qəbul etmişdir. Əfsuslar
olsun ki, Ermənistan bunlara məhəl qoymur və bu qətnamələr icra olunmur.
Bayaq qeyd etdiyim kimi, BMT Baş Məclisində buna oxşar qətnamələr qəbul edilmişdir. İslam
Konfransı Təşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, GUAM və digər təşkilatlar Azərbaycanın işğal edilmiş
torpaqlarından Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasına dair çoxsaylı qətnamələr və qərarlar qəbul etmişlər.
Ancaq əfsuslar olsun ki, onlara məhəl qoyulmur. Biz bu vəziyyətlə barışa bilmərik. Çünki Azərbaycanın
beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul edilmiş ərazi bütövlüyü pozulub.
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Qeyd etdiyim kimi, bu işğaldan əziyyət çəkən bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı bu günə qədər
də öz doğma torpaqlarına qayıda bilmir. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir və beynəlxalq hüquq normaları da
bunu təsdiq edir ki, bu məsələ ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. İşğal
edilmiş bütün torpaqlardan Ermənistanın işğalçı qüvvələri çıxarılmalıdır. Azərbaycan vətəndaşları öz doğma
torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Ondan sonra bölgədə sülh təmin oluna bilər. Ondan sonra bölgədə tammiqyaslı
əməkdaşlıq yarana bilər. Ancaq ondan sonra bölgədə irəli sürülmüş yeni təşəbbüslər reallaşa bilər. Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli bölgədə sülhün təmin edilməsi üçün birinci və başlıca şərtdir. Bu məsələ həll
olunmadan bölgədə heç bir başqa məsələ öz həllini tapa bilməz.
Bir daha bu fürsətdən istifadə edib bütün müsəlman ölkələrində yaşayan bacı-qardaşlarımıza bizə daim
dəstək verdiklərinə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Azərbaycanın çox zəngin tarixi, çox zəngin mədəniyyəti vardır. Biz 18 ildir ki, müstəqil ölkə kimi
yaşayırıq. Ancaq müxtəlif dövrlərdə başqa ölkələrin tərkibində yaşamağımıza baxmayaraq, öz mədəni irsimizi,
tarixi irsimizi saxlaya bilmişik, qoruya bilmişik. Abidələri qoruya bilmişik, ana dilimizi qoruya bilmişik, milli
və dini adət-ənənələri qoruya bilmişik. Bu gün Azərbaycanın uğurlu inkişafı üçün bizim milli-mənəvi
dəyərlərimiz çox böyük rol oynayır.
Müstəqilliyimizin ilk illərindən biz müstəqil ölkə kimi dünya birliyinə inteqrasiya etməklə, eyni
zamanda, bizim üçün dost, qardaş olan müsəlman ölkələri ilə də çox sıx əlaqələr qurduq. Bu əlaqələrin müxtəlif
istiqamətləri vardır və bu günlərdə Bakıda keçirilən konfrans bir daha onu vurğulayır.
Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində çox böyük işlər görülür. Bütün mədəniyyət ocaqları təmir olunur,
bərpa edilir. Yeni muzeylər, teatrlar tikilir, əvvəllər tikilmiş mədəniyyət infrastrukturu yeniləşir, müasirləşir.
Bildiyiniz kimi, Bakı bu il İslam mədəniyyətinin paytaxtı şəhəri seçilmişdir. Bu, bizim üçün böyük şərəfdir. Biz
bu şərəfli adı çox böyük qürur hissi ilə daşıyırıq. Bu il Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmaqla bərabər,
ölkəmizdə müxtəlif beynəlxalq tədbirlər də keçirilir.
Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqun gücləndirilməsinə öz töhfəsini verir. Çünki bizim coğrafi
vəziyyətimiz və eyni zamanda, Avropa təşkilatlarına üzv olmağımız bu unikal imkanları yaradır. Biz çalışacağıq
öz səylərimizi bundan sonra da qoyaq ki, mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsinə daha da böyük töhfə
verək.
Mən bir daha sizi Bakıda ürəkdən salamlayıram. Mən çox şadam ki, siz ölkəmizə səfər edirsiniz. Xahiş
edirəm ki, mənim salamlarımı və ən xoş arzularımı təmsil etdiyiniz ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına
çatdırasınız. Eyni zamanda, mən konfransda iştirak etmiş bütün beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini də
salamlayıram. Mən Azərbaycanın böyük dostu cənab əl-Tüveycrini xüsusilə salamlayıram. İSESKO ilə
Azərbaycan arasında çox uğurlu əməkdaşlıq aparılır və bu əməkdaşlığın çox praktiki gözəl nəticələri vardır.
Mən sizi bir daha salamlayıram və sizə ən xoş arzularımı bildirmək istəyirəm.
XXX
Prezident İLHAM ƏLİYEV görüşə yekun vuraraq dedi:
-Çox sağ olun, əziz dostlar. Azərbaycan haqqında, Bakı haqqında dediyiniz bütün xoş sözlərə görə mən
sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu günlər həqiqətən bir dostluq günləridir, qardaşlıq günləridir. Mən təəssüf edirəm ki, konfransın
açılışında iştirak edə bilməmişəm. Mən çox istəyirdim ki, açılışda sizinlə görüşüm. Amma bunun səbəbi də
ondan ibarətdir ki, mən xaricdə idim, rəsmi səfərdə idim. Bizim üçün dost, qardaş ölkə olan İordaniyaya səfər
edirdim. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan müstəqil ölkə kimi İslam ölkələri ilə, müsəlman ölkələri ilə
münasibətlərin qurulmasında çox fəaldır və bizim xarici siyasətimizin bu istiqaməti deyə bilərəm ki, prioritet
xarakter daşıyır. Çünki bizi bir-birimizlə bağlayan ancaq ortaq maraqlar deyildir. Bizi bağlayan bizim müştərək
tariximizdir, mədəniyyətimizdir, aramızda olan tarixi bağlardır. Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərindən
başlayaraq bu günə qədər öz xarici siyasətində İslam həmrəyliyi prinsiplərini həmişə uca tutmuşdur.
Qeyd etdiyim kimi, biz çox zəngin mədəniyyətə malikik. Ancaq 18 ildir müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. Biz
müxtəlif dövrlərdə başqa ölkələrin tərkibində yaşamışıq. Ancaq buna baxmayaraq, öz milli mənliyimizi saxlaya
bilmişik, öz tariximizi qoruya bilmişik və bu gün müstəqil ölkə kimi uğurla inkişaf edirik. Bunun səbəblərindən
biri də ondan ibarətdir ki, biz tarixi köklərimizə, dəyərlərimizə, müqəddəs İslam dininə həmişə sadiq olmuşuq.
Bildiyiniz kimi, Sovet İttifaqı zamanında ümumiyyətlə dinə qadağa qoyulmuşdu. Azərbaycanda məscidlər
dağıdılmışdı və Azərbaycan vətəndaşları öz vicdan azadlığını ifadə edə bilmirdilər. Azərbaycanda bir neçə
məscid qalmışdı. Onlar da sadəcə olaraq bir tarixi abidə kimi saxlanılmışdı. Müstəqillik dövründə,
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Azərbaycanın taleyi öz xalqının əlində cəmləşdiyi bir zamanda Azərbaycanda mindən artıq məscid tikilmişdir.
Bu, bizim mənəvi dəyərlərimizdir. Bu, bizim keçmişimizdir və bizim gələcəyimizdir.
Azərbaycan xalqı indi öz taleyini özü həll edir. Bu, bizim üçün tarixi əhəmiyyətdir. Biz bu gün dünya
birliyində öz müstəqil siyasətimizi aparırıq. Bizim üçün dost, qardaş ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr
qururuq və biz görürük beynəlxalq təşkilatlarda kimlər bizi dəstəkləyir. Bu, çox önəmlidir. Əlbəttə, biz çalışırıq
ki, bütün ölkələrlə yaxşı münasibətlər quraq və buna nail oluruq. Ancaq ölkəmiz üçün həlledici məqamlarda
bizim yanımızda olan ölkələr müsəlman ölkələri olmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlarda bizə ən çox dəstək verən
ölkələr müsəlman ölkələridir. Biz də öz növbəmizdə, bütün beynəlxalq təşkilatlarda həmişə müsəlman
ölkələrinin təşəbbüslərini dəstəkləyirik.
Ölkələr arasında həm iqtisadi, həm də siyasi əlaqələr daha da sürətlə inkişaf etməlidir. Mədəni
əlaqələrin inkişafı üçün böyük imkanlar vardır. Biz öz imkanlarımızı paylaşmalıyıq və elə etməliyik ki, İslam
dünyasında həmrəylik daha da yüksək səviyyəyə qalxsın, biz bütün tədbirlərdə vahid bir ailə kimi çıxış edək.
Yenə də demək istəyirəm ki, Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir və İslam Konfransı Təşkilatında bizim üzvlük
müddətimiz o qədər də böyük deyildir. Ancaq bu qısa müddət ərzində biz çalışmışıq və çalışırıq ki, İslam
həmrəyliyinin gücləndirilməsinə öz töhfəmizi verək.
Mən bayaq qeyd etdim ki, Azərbaycanda nazirlər – xarici işlər, təhsil, turizm nazirləri səviyyəsində
çoxsaylı tədbirlər keçirilmişdir. Bu gün isə Bakıda mədəniyyət nazirlərinin konfransı keçirilir. Bir neçə gün
bundan əvvəl Bakıda böyük elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. Bir neçə gün ərzində ərəb ədəbiyyatının
öyrənilməsi və tədqiqi üçün çox önəmli beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Yəni bu, bir daha onu göstərir ki,
bizim niyyətimiz nədən ibarətdir.
Mən bugünkü görüşə çox böyük əhəmiyyət verirəm. Mən sizi ürəkdən salamlayıram və bir daha xahiş
edirəm ki, mənim səmimi salamlarımı ölkələrinizin rəhbərlərinə çatdırasınız. Biz istəyirik ki, belə tədbirlər
Bakıda tez-tez keçirilsin. Biz çox şadıq ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri İslam mədəniyyətinin paytaxtı
seçilmişdir. Bu, bizim üçün böyük şərəfdir. Bu, İslam dünyasının Azərbaycana verdiyi qiymətdir. Biz bundan
sonra da çalışacağıq ki, bu həmrəyliyi praktiki işlərimizlə daha da gücləndirək.
Mən bir daha sizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, siz Azərbaycana gəlmisiniz, bu konfransda
yüksək səviyyədə iştirak edirsiniz. Əminəm ki, Bakıda keçirdiyiniz günlər sizin üçün xoşdur və burada
müzakirə olunan məsələlər, aparılan söhbətlər, danışıqlar gələcəkdə bizim birliyimizi daha da gücləndirəcəkdir.
Sağ olun.
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İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASININ PREZİDENTİ HANS-RUDOLF MERTSİNLƏ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bern şəhəri,
19 oktyabr 2009-cu il
- Çox sağ olun, cənab Prezident.
Hörmətli cənab Prezident,
Hörmətli xanımlar və cənablar,
Əvvəlcə, cənab Prezident, gözəl ölkənizə səfər etmək üçün mənə göndərdiyiniz dəvətə, mənə, o
cümlədən nümayəndə heyətimin üzvlərinə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm.
Mən Azərbaycan Prezidentinin İsveçrəyə ilk rəsmi səfərini ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafı
istiqamətində atılmış mühüm addım hesab edirəm. Münasibətlərimiz çox uğurla inkişaf edir. Bu ilin əvvəlində
biz Sizinlə Davosda görüşdük və maraqlı müzakirələrimiz oldu. Bu gün isə, biz dialoqumuzu davam etdiririk.
Bu dialoq bir çox sahələri əhatə edir. Artıq bir çox yaxşı nəticələr vardır və bu, gələcəkdə də belə ola bilər.
Münasibətlərimizin gələcəyi çox perspektivlidir. Qeyd etmək istərdim ki, son bir neçə il ərzində əlaqələrimiz
dinamik şəkildə inkişaf etmişdir. Prezidentlərin səfərləri, nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri, İsveçrə və
Azərbaycan parlamentlərində dostluq qruplarının yaradılması, İsveçrədə Azərbaycanın Mədəniyyət Günləri
ikitərəfli əlaqələrin çox mühüm elementləridir.
İsveçrə bizim üçün yaxın tərəfdaş, dost ölkədir. Bu gün, cənab Prezident, yaratdığınız mühit əsl dostluq
mühitidir. Biz ikitərəfli əlaqələrə aid bir çox mühüm məsələləri müzakirə etdik. Onların inkişaf yollarını
araşdırdıq. İsveçrə və Azərbaycanda qarşılıqlı sərmayə layihələrinin həyata keçirilməsi ətrafında fikir
mübadiləsi apardıq. Ticarət dövriyyəmiz sürətlə artır. Beynəlxalq maliyyə böhranına baxmayaraq, iqtisadi
münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir.
Bu gün biz regional inkişafın mühüm məsələlərini, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanmasını müzakirə etdik. Mən cənab Prezidentə danışıqlar prosesində baş verən son
hadisələr haqqında məlumat verdim.
Enerji əməkdaşlığımıza aid məsələləri cari ilin əvvəlində müzakirə etmişdik. Bu mövzu bu gün və sabah
da nəzərdən keçiriləcəkdir. Bu sahədəki əlaqələrimizin böyük potensialı vardır. Avropada enerji təhlükəsizliyi
ilə bağlı ümumi baxışlarımız mövcuddur. Nəhəng neft və qaz ehtiyatlarına malik olan Azərbaycan öz enerji
daşıyıcılarını Avropadakı tərəfdaşlarına tezliklə çatdırmağa hazırdır. Bu məsələdə ölkələrimizin qarşılıqlı
maraqları “Cənub dəhlizi” adlanacaq yeni nəql marşrutunun formalaşmasına yardım edə bilər.
Əminəm ki, gələn illər ərzində münasibətlərimiz uğurla inkişaf edəcəkdir. Onlar bir çox sahələrdə öz əksini
tapacaqdır. Çünki bunun üçün hər bir şərait vardır. Siyasi iradə, güclü siyasi təmaslar, iqtisadiyyatlarımızın birbirinə cəlbedici olması və münbit sərmayə şəraiti mövcuddur. Müstəqil siyasətə qəti sadiqliyimiz, müstəqil
siyasəti aparmaq bacarığı, coğrafi mövqeyimiz, xalqlarımızın və ölkələrimizin rifahı naminə daha sıx əlaqələri
qurmaq arzusu vardır.
Mən aparılmış müzakirələrdən çox məmnunam. Bir neçə saatlıq söhbətimiz oldu. Görüşümüz olduqca
faydalı idi. Bu görüş danışıqların ənənəvi mövzusu olan məsələlərə diqqət yönəltməyə və gələcəkdə həll
edəcəyimiz yeni vəzifələrə nəzər salmağa imkan verdi.
Cənab Prezident, dəvətinizə və qonaqpərvərliyinizə görə bir daha minnətdaram.
XXX
Şahin Cəfərov (AzərTAc-ın müxbiri): Sualım hər iki Prezidentədir. İki ölkə arasında hansı qeyrienerji layihələri həyata keçirilə bilər?
Hans-Rudolf MERTS: Əvvəlcə, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bizim üçün mühüm enerji
mənbəyidir. Bu, ən mühüm mənbələrdən biridir. Demək olar ki, təchiz edilən həcm o qədər çox deyildir. Lakin
bu, sabit təchizat mənbəyidir. Çünki bu sahədə əlaqə qurulan ölkə sabit və addımları gözlənilən ölkə olmalıdır.
Azərbaycan həmin ölkələrdən biridir. Azərbaycan İsveçrə üçün enerji təchizatçısı ola bilər. Təbii ki, biz
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enerjinin nəqli yolları məsələsini həll etməliyik. Bəzi məsələlər vardır ki, onlar hələ də həll olunmayıb. Məsələn,
Azərbaycandan Aralıq dənizinə gedən boru kəməri. Bu sahədə Türkiyə ilə də razılıq olmalıdır ki, layihə davam
etdirilsin. Bununla belə, biz əminik ki, çıxış yolu tapılacaqdır.
Digər tərəfdən, İsveçrə alternativ enerji texnologiyalarını ixrac edə bilər. Bu sahə İsveçrədə yüksək
səviyyədə inkişaf etmişdir. Belə texnologiya Azərbaycan tərəfindən istifadə edilə bilər. Hesab edirəm ki,
Azərbaycan böhrandan sonrakı vəziyyət haqqında düşünməlidir, çünki neft ilə qaz vaxt keçdikcə tükənəcəkdir.
Ölkəmiz bu sahədə Azərbaycanı dəstəkləyə bilər. Öz növbəmizdə isə, biz enerji daşıyıcılarına çıxış əldə
etməkdə çox maraqlıyıq. Hesab edirəm ki, bu cür mübadilə istənilən vaxt çox cəlbedici ola bilər.
İlham ƏLİYEV: Gələcəkdə enerji sektorunda qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlıq məsələlərini
müzakirə etdik. Bu vacib məsələ üzərində işləmək üçün imkan vardır. Azərbaycan artıq bir neçə müddətdir ki,
öz enerji resurslarını müxtəlif boru kəmərləri şəbəkəsi ilə ixrac edir. Dünya və Avropa bazarlarına çıxış bizim
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki biz bunun sayəsində böyük enerji potensialımızdan istifadə edə
biləcəyik. İsveçrə ilə ikitərəfli əsaslarla müzakirə etdiyimiz enerji əməkdaşlığının xüsusi yeri vardır. Bu cür
məsələləri biz hər zaman görüşəndə nəzərdən keçiririk. Hesab edirəm ki, qonşu ölkələrlə bütün tranzit
məsələlərinin həlli Azərbaycana böyük həcmdə enerji resurslarını Avropa bazarlarına çıxarmaq imkanı
yaradacaqdır və bunu etməklə biz ixrac marşrutlarımızı, Avropa isə, təchizat yollarını müxtəlifləşdirəcəkdir. Bu,
birmənalı şəkildə xeyir gətirən haldır və qarşılıqlı surətdə faydalıdır. Planlaşdırdığımız bütün işləri yerinə
yetirmək məqsədi ilə biz öz tərəfdaşlarımızla həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsaslarla işimizi davam
etdirəcəyik.
Qeyri-neft sektoruna gəldikdə, ölkələrimizin şirkətləri maraq göstərir ki, sərmayələr qoysun və birgə
biznes yaratsın. Biz İsveçrənin “Holsim” qrupunun Azərbaycanın qeyri-enerji sektoruna böyük yatırımlarında
maraqlıyıq. Hazırda, bu şirkət ölkəmizdə yeni sement zavodunu tikməkdədir. Bu məsələ yanvar ayında cənab
Prezidentlə görüşümüz zamanı müzakirə olunmuşdur. Mən Bakıda tikiləcək yeni sement zavodunun
təməlqoyma mərasimində iştirak etməkdən məmnun oldum. Zavodun tikintisi artıq başlanıb. Çox vacibdir ki,
sərmayələr yaxşı nüfuza malik olan və beynəlxalq səviyyədə tanınan şirkət tərəfindən qoyulur. Bu, beynəlxalq
maliyyə böhranı ili sayılan 2009-cu ildə qeyri-enerji sektoruna qoyulan sərmayədir. Bu, onu göstərir ki,
Azərbaycan nəinki enerji sektorunda, o cümlədən qeyri-enerji sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün
cəlbedici ölkə olaraq qalır. Azərbaycan sərmayədarları müxtəlif sahələrə dəvət etmək və onlar üçün mümkün
qədər ən yaxşı şərait yaratmaqda maraqlıdır. Hesab edirəm ki, bu nümunə şirkətlərimizin müxtəlif sahələrə
marağına müsbət təsir göstərəcək və gələn illər ərzində biz bir neçə oxşar layihənin şahidi olacağıq.
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BERNDƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT GÜNLƏRİNİN RƏSMİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
Bern şəhəri,
19 oktyabr 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli birinci xanım!
Xanımlar və cənablar!
Əvvəlcə, mən cənab Prezidentə İsveçrəyə rəsmi səfərə dəvətə və göstərilmiş səmimi qonaqpərvərliyə
görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən Sizin gözəl ölkənizdə bir neçə dəfə olmuşam. Lakin bu səfər
xüsusi əhəmiyyət daşıyan səfərdir. Çünki o, diplomatik münasibətlərin qurulmasından sonra Azərbaycan
Prezidentinin ilk rəsmi səfəridir. Bu, aydın şəkildə onu göstərir ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər çox uğurla
və sürətlə inkişaf edir. Deyərdim ki, biz son illər ərzində bir çox sahələrdə münasibətlərimizi intensivləşdirməyə
nail olmuşuq. Ötən il İsveçrə Prezidenti Azərbaycanda səfərdə oldu. Ölkələrimiz arasında nümayəndə heyətləri
geniş şəkildə qarşılıqlı səfərlərdə olur. Hər iki ölkənin parlamentlərində İsveçrə-Azərbaycan dostluq qrupları
fəaliyyət göstərir. Hazırda biz regionumuzun bir çox digər ölkələrini də əhatə edəcək qarşılıqlı maraq doğuran
məsələləri müzakirə edirik.
Ölkələrimiz arasında iqtisadi və siyasi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Bu gün bütün həmin məsələlər
müzakirə olundu. Biz mövcud irəliləyişi qarşılıqlı məmnunluq hissi ilə görürük və perspektivləri müəyyən
edirik. Əminəm ki, gələcək əlaqələrimiz daha gözəl olacaqdır. Çünki biz bir-birimizin imkanlarını yalnız indi
kəşf etməyə başlamışıq. Biz bir-birimizə real tərəfdaş kimi baxmağa başlamışıq. Son iki-üç il ərzində
əlaqələrimizin intensiv xarakter alması qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artmasına, yeni birgə layihələrin həyata
keçirilməsinə aparır. İsveçrə şirkətləri Azərbaycanı sərmayələr üçün etibarlı ölkə hesab edirlər. Hətta beynəlxalq
maliyyə və iqtisadi böhran ili olan 2009-cu ildə İsveçrə şirkətləri Azərbaycan iqtisadiyyatına yüz milyonlarla
vəsaitləri sərmayə kimi yatırırlar. Ən vacibi isə budur ki, sərmayələr iqtisadiyyatın qeyri-enerji sektoruna
qoyulur. Bu, bizim bir-birimiz üçün nə dərəcədə vacib olduğunu göstərir. Əminəm ki, Azərbaycan şirkətləri də
İsveçrədə sərmayə qoyacaqlar, birgə layihələrlə məşğul olacaqlar və bu, bizi daha da birləşdirəcəkdir.
Möhkəm siyasi əlaqələrin, qarşılıqlı iqtisadi maraqların olmasını və iqtisadiyyatlarımızın bir-biri ilə rəqabət
aparmayan, əksinə bir-birini dəstəkləyən iqtisadiyyatlar kimi mövcudluğunu nəzərə alaraq, biz böyük uğurları
əldə edə bilərik.
Azərbaycan müstəqil ölkə kimi nisbətən gəncdir. Müstəqil ölkə kimi biz yalnız 18 ildir ki, yaşayırıq.
Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, ölkələrimiz arasında bir çox oxşarlıqlar vardır. Ölkələrimizdə dövlətçiliyin
tarixi və təkamül yolu eyni olmuşdur. Fikrimcə, ən mühüm oxşarlıqlardan biri isə, müstəqillikdir. Biz
ölkələrimiz üçün müstəqillik kimi ən böyük nailiyyəti yüksək qiymətləndiririk. Müstəqil olmaq, özünü dərk
etmək, getdiyin yolu qavramaq və müstəqil siyasət aparmaq qabiliyyəti çiçəklənmə və uğurlara aparan yoldur.
İqtisadi və sosial inkişaf, yaşayış standartları baxımından Sizin ölkə dünyada aparıcı ölkələrdən biridir.
Müstəqillik, ləyaqət, neytrallıq, daxili məsələlərə diqqət və insanların həyatının yaxşılaşdırılması baxımından
Sizin ölkəniz nümunə ola bilər.
Biz müstəqil ölkə kimi gəncik. Müstəqilliyimizi on səkkiz il bundan əvvəl bərpa etmişik. Lakin böyük
keçid mərhələsini qət etmişik. Tam mənada planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına, birpartiyalı sistemdən
demokratik inkişafa, yoxsulluq və xaos vəziyyətindən iqtisadi və siyasi sabitliyə doğru getmişik. Bu gün
Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdən biridir ki, böhrana baxmayaraq iqtisadiyyatı artır.
Lakin biz bir-birimizi daha yaxşı tanımalıyıq. Daha çox təmaslar və səfərlər olmalıdır. Təbii ki, birbirimizi daha yaxşı tanımaq mədəniyyətdən keçir. Hər bir ölkə öz mədəni və tarixi irsi ilə fəxr edir. Biz müstəqil
ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətin üzvü kimi gənc dövlətik. Lakin bizim böyük tariximiz, ənənələrimiz,
mədəniyyətimiz vardır. Biz özünəməxsusluğumuzu bunların sayəsində qoruyub saxlamışıq. Əsrlər boyu
xalqımız digər dövlətlərin və imperiyaların tərkibində yaşamışdır. Lakin biz özünəməxsusluğumuzu, milli
qürurumuzu və mədəniyyətimizi itirmədik. Musiqimizi, poeziyamızı, dilimizi və ənənələrimizi qoruyub
saxladıq. Bu, hər hansı ölkənin inkişafı üçün ən mühüm əsasdır. Hazırda biz inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməliyik
və dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasında olmalıyıq. Əminəm ki, bu məqsədə nail olacağıq.
Biz tam dağılmış iqtisadiyyatdan yalnız on səkkiz il ərzində iqtisadi rəqabət qabiliyyətinə görə bu gün dünya
reytinqində 51-ci yerə çıxmışıq. Gələcəkdə görəcəyimiz işlər daha çoxdur. Bəli, bizim təbii sərvətlərimiz vardır.

129

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Lakin müasirləşmə də gedir. Biz Avropaya inteqrasiya xəttinə sadiqik və gələcəkdə inkişafı mümkün edəcək
bütün mütərəqqi qayda və qanunları Azərbaycanda tətbiq edirik.
Bu gün çox vacib gündür: mənim İsveçrəyə rəsmi səfərim və Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin
açılışıdır. Bu tədbir İsveçrədə yaşayanlara Azərbaycanı və onun mədəniyyətini, ənənələrimizi daha yaxşı
tanımaq və bir-birimizə daha yaxın olmaq imkanını yaradacaqdır. Mən İsveçrədə bu cür mühüm mədəni tədbiri
təşkil edən bütün şəxslərə minnətdaram. Cənab Prezident, mühüm tədbirdə iştirak etdiyinizə görə Sizə
minnətdaram. Bu gün Azərbaycan mədəniyyətinin yalnız kiçik bir hissəsi ilə tanış olmaq üçün buraya gəlmiş
şəxslərə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Mən, həmçinin Sizin hamınızı Azərbaycana səfərə dəvət edirəm
və istəyirəm ki, dostluğumuz davam etsin.
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN
XARİCİ ƏLAQƏLƏR KOMİSSİYASININ ÜZVLƏRİNİ
QƏBULDA
Bakı şəhəri,
28 oktyabr 2009-cu il
– Xoş gəlmisiniz. Sizi Bakıda salamlayıram. Çox şadam ki, siz belə böyük tərkibdə Azərbaycana səfər
edirsiniz. Bunun böyük əhəmiyyəti vardır və bir müddət bundan əvvəl Azərbaycandan da bir qrup deputat
Türkiyəyə səfər etmiş, sizlərlə görüşmüşdür. Belə qarşılıqlı səfərlərin böyük faydası vardır. Çünki hər bir görüş
yeni imkanlar açır, hər bir görüş imkan verir ki, biz həmişə olduğu kimi, bir-birimizlə səmimi söhbət edək, öz
fikirlərimizi bölüşək. Hesab edirəm ki, belə görüşlər mütəmadi qaydada keçirilməlidir. Xüsusilə indiki şəraitdə,
xüsusilə bölgədə yaşanan prosesləri nəzərə alaraq belə görüşlərin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki məlumatı
mənbədən əldə etmək, səmimi, açıq şəkildə bölgədə gedən proseslər haqqında bir-birimizi bilgiləndirmək çox
önəmlidir.
Azərbaycanda gedən proseslər, Türkiyədə gedən proseslər, bölgədə yaşanan hadisələr, müəyyən
yeniliklər – bütün bunlara biz həmişə olduğu kimi, vahid mövqedən yanaşmalıyıq. Türkiyə-Azərbaycan
münasibətlərinin inkişafı bütün dövrlərdə məhz bu amillər üzərində qurulmuşdur. Müstəqilliyimizi bərpa
etdikdən sonra bizi ilk tanıyan ölkə Türkiyə olmuşdur və o gündən bu günə qədər bütün dövrlərdə biz
beynəlxalq məsələlərdə deyə bilərəm ki, əksər hallarda vahid mövqedən çıxış etmişik. İkitərəfli münasibətlərin
nə qədər önəmli olduğunu həmişə vurğulamışıq. Siyasi əlaqələr, deyə bilərəm ki, ən yüksək səviyyədə idi və bu
gün də bu davam edir. Bəlkə də dünyada ikinci belə ölkələr yoxdur ki, bir-biri ilə bütün sahələrdə belə
əməkdaşlıq etsinlər, səmimi və faydalı əməkdaşlıq etsinlər.
Son illər ərzində iqtisadi sahədə böyük uğurlar əldə edilmişdir. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmi
daim artmaqdadır. Biz mədəniyyət sahəsində çox uğurlu əməkdaşlıq edirik. Bu yaxınlarda türkdilli ölkələrin
dövlət başçılarının zirvə görüşündə məhz mədəni əlaqələrin inkişafına dair çox önəmli qərarlar qəbul edilmişdir.
Azərbaycan Naxçıvanda keçirilən zirvə görüşündə TÜRKSOY Fondunun yaradılması haqqında təşəbbüs irəli
sürdü və bu təşəbbüs dəstəkləndi.
Ona görə bütün dövrlərdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri həm iki ölkə üçün, həm də bölgə üçün
çox önəmli rol oynamışdır. Bölgədə Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı, işbirliyi olmadan heç bir təşəbbüs, heç
bir layihə həyata keçirilə bilməz. Məhz Türkiyə və Azərbaycanın səyləri nəticəsində bu gün həm nəqliyyat, həm
energetika, həm də siyasi sahədə başlanan bütün təşəbbüslər uğurla gerçəkləşdi. Əlbəttə ki, bu müsbət meyillər
gələcəkdə də davam etməlidir, daha da gücləndirilməlidir. Bunun həm ölkələrimiz, həm xalqlarımız üçün və
bölgə üçün çox böyük faydası olacaqdır.
Bu il əlbəttə ki, başqa illərdən bir qədər fərqli ildir. İlk növbədə dünyada yaşanan iqtisadi böhran
demək olar ki, bütün ölkələrə öz mənfi təsirini göstərdi. Kiməsə daha çox, kiməsə daha az. Amma bütün ölkələr
bundan əziyyət çəkir. Bu, bir qlobal mənzərədir. Eyni zamanda, bizim bölgədə yaşanan hadisələr bir daha onu
göstərir ki, biz daim təmasda olmalıyıq, ola biləcək anlaşılmazlıqları tezliklə aradan qaldırmalıyıq. İmkan
verməməliyik ki, bu anlaşılmazlıqlar ikitərəfli münasibətlərə təsir göstərsin. Bunu təmin etmək üçün ilk
növbədə daim təmaslar olmalıdır. Dövlət, hökumət səviyyəsində bu təmaslar həmişə olduğu kimi lazımi
səviyyədədir və çox yaxşıdır ki, parlamentlərarası əlaqələr də məhz bu zəmində qurulur.
Bu ilin əvvəlində bizə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması haqqında məlumat daxil
olmuşdur. Daha dəqiq desəm, fevral ayının əvvəlində bu məlumat bizə rəsmi qaydada bildirildi. Bildirildi ki,
artıq ilyarımdır Türkiyə ilə Ermənistan arasında danışıqlar aparılır və bu danışıqlar artıq sona yaxınlaşır,
yekunlaşır. Beləliklə, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması haqqında sənəd
imzalanacaqdır. Əlbəttə ki, o vaxt və bu gün bizim buna münasibətimiz birmənalı olmuşdur. Heç vaxt
Azərbaycan başqa ölkələr arasında münasibətlərə qarışmayıb, qarışmır və qarışmayacaqdır. Yəni Türkiyə ilə
Ermənistan arasında olan ilişkilər iki ölkəyə aiddir və bizim ümumiyyətlə mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, hər
bir ölkə öz daxili işləri ilə məşğul olsun. Əgər bütün ölkələr ancaq öz işləri ilə məşğul olsaydılar dünyada nə
müharibə, nə münaqişə, nə də qovğa olardı. Təəssüf ki, biz hələ buna nail ola bilməmişik. Amma Azərbaycan
bütün dövrlərdə bu mövqedən çıxış edib. Heç vaxt heç bir başqa ölkənin nə daxili işinə qarışıb, nə də ki, ölkələr
arasında münasibətlərə müdaxilə edibdir.
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Ancaq, eyni zamanda heç kimə sirr deyil ki, 20 ilə yaxındır Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal
altında saxlayır və bu işğal nəticəsində bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı qaçqın vəziyyətinə düşübdür.
Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılıbdır və nəinki Dağlıq Qarabağdan,
Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən 7 rayondan bütün Azərbaycan əhalisi çıxarılmışdır. O rayonlarda ermənilər
ümumiyyətlə heç vaxt yaşamamışlar. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların say etibarilə tərkibi haradasa 30 faizə
yaxın idi. Ətraf bölgələrdə isə əhalinin təxminən 100 faizi azərbaycanlılardan ibarət idi. Bu işğal bu gün də
davam edir. Ermənilər tərəfindən Xocalı soyqırımı törədildi, 600-dən çox günahsız insan qətlə yetirildi, onların
içərisində uşaqlar, qadınlar, qocalar vardı. Danışıqlar davam edir, ancaq heç bir nəticə yoxdur.
Ona görə təbii ki, Ermənistanla münasibətlərdə Azərbaycan ictimaiyyəti çox həssasdır. Biz uzun
illərdir beynəlxalq birlikdən tələb edirik ki, Ermənistana öz təsirini, təzyiqini göstərərək onları işğal edilmiş
torpaqlardan çıxmağa məcbur etsinlər. Əgər belə olarsa, onda Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlər
normallaşa, bütün kommunikasiyalar açıla, bölgədə əməkdaşlıq, işbirliyi başlana bilər və bundan bütün ölkələr
ancaq faydalana bilərlər. Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yenə də belə dondurulmuş vəziyyətdə qalacaqsa, o
zaman bölgədə hərtərəfli əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Çünki bölgənin əsas məsələsi, əsas problemi məhz
Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalmasıdır. Bu, böyük ədalətsizlikdir. Çünki XXI əsrdə bir ölkə o biri
ölkənin torpaqlarını işğal etsin və heç kim buna reaksiya verməsin, heç kim öz təsirini göstərməsin, yəni dünya
dövlətləri, böyük dövlətlər öz münasibətini bildirməsin. Bu, dözülməz bir haldır.
Bununla bərabər bu, bütün beynəlxalq normaları kobudcasına pozan bir məsələdir. Çünki Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul edibdir. Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycan
torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair qətnamələr qəbul edilib. Ermənistan onları icra etmir və
beynəlxalq birlik buna biganə qalır. Ona görə, bu məsələ həll olunmadan əlbəttə ki, bölgədə genişmiqyaslı
əməkdaşlığın yaranması üçün heç bir əsas yoxdur. Beynəlxalq birlik və bu məsələ ilə məşğul olan dövlətlər bizə
tövsiyə edirlər ki, məsələni sülh yolu ilə, yəni barış yolu ilə çözmək lazımdır. Biz də bunun tərəfdarıyıq. Biz də
istəyirik ki, bu məsələ sülh yolu ilə çözülsün, amma çözülmür. Biz nə etməliyik? Minsk qrupunun artıq 20 ilə
yaxındır ki, fəaliyyəti nəticəsizdir. Qeyd etməliyəm ki, son bir neçə il ərzində, haradasa 3-4 il ərzində Minsk
qrupu öz fəaliyyətini daha da sürətləndirib, yeni təkliflər irəli sürür. Bu təkliflər prinsip etibarilə qəbuledilən
təkliflərdir. Çünki o təkliflərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal edilmiş bütün
torpaqlardan çıxarılır, bölgəyə sülhməramlı qüvvələr yerləşdirilir, yəni bütün tərəflərə təhlükəsizlik zəmanəti
verilir. Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar - ermənilər və ora qayıdacaq azərbaycanlılar müvəqqəti, keçici status
şəraitində yaşayacaqlar.
Gələcəkdə isə, nə vaxt ki, tərəflər razılaşar, – bu bir ildən, yüz ildən sonra ola bilər, - Dağlıq
Qarabağın yekun statusu haqqında Ermənistan və Azərbaycan – iki tərəf müzakirələr apararaq bir qərara
gələcəklər. Qərara gəlsələr, Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu müəyyənləşər, qərara gəlməsələr bu məsələ açıq
qalacaqdır. Yəni bu gün danışıqlar masası üzərində olan təkliflər demək olar ki, bundan ibarətdir.
Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında sərhəd yoxdur. Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın içində yerləşən bir ərazidir, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Amma buna baxmayaraq, biz razıyıq ki,
Ermənistanla Dağlıq Qarabağın əlaqəsinin pozulmaması üçün dəhliz verilsin, yəni biz buna da razıyıq. Ancaq
Ermənistan tərəfi məsələni süni şəkildə uzadır və əfsuslar olsun ki, Kişinyovdakı son görüş – bu ayın 8-də baş
tutan görüş nəticəsiz qaldı.
Ermənistan öz mövqeyini daha da sərtləşdirir və bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Səbəblərin biri də
ondan ibarət ola bilər ki, Ermənistan tərəfi fikirləşir, Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılacaq, Ermənistan bu
ağır, kritik iqtisadi durumdan çıxacaq və beləliklə, Dağlıq Qarabağ məsələsi hələ həll olunmamış qalacaqdır.
Mən iqtisadi böhrandan danışarkən qeyd etdim ki, bütün ölkələr zərər çəkdi, ancaq ən çox zərər çəkən bəlkə də
Ermənistandır. Çünki bu ilin 9 ayında Ermənistanın iqtisadiyyatı təxminən 20 faiz aşağı düşüb. Onsuz da zəif
olan iqtisadiyyat 20 faiz aşağı düşməklə, əlbəttə ki, Ermənistanı çox ağır bir duruma saldı. Böhran Azərbaycana
da mənfi təsir göstərmişdir. Ancaq buna baxmayaraq, 9 ayda Azərbaycanda iqtisadiyyat 6 faiz artdı. Ona görə
Ermənistanın bax belə, təcrid edilmiş, yəni izolə edilmiş vəziyyətdə qalması, bizim fikrimizə görə Dağlıq
Qarabağ məsələsinin həllinə, yəni onların məsələyə müsbət yanaşmalarına təkan verə bilər. Yəni onların əsas
məqsədi təcrid olunmuş vəziyyətdən çıxmaqdır. İndi Azərbaycan sərhədi təbii ki, bağlıdır. Türkiyə sərhədi
bağlıdır. Gürcüstan-Rusiya müharibəsindən sonra Gürcüstan üzərindən Ermənistan Rusiya ilə irtibat saxlaya
bilmir. Yəni bir İran sərhədi qalıb. O da böyük sərhəd deyil və o, hündür dağlardan keçir. Nə dəmir yolu var, nə
də etibarlı bir avtomobil yolu. Böyük, uca dağlardan keçən yol dünyaya çıxış üçün yetərli deyildir. Bəli,
Ermənistan bu gün blokadada deyildir. Çünki Gürcüstan limanlarından dünyaya çıxışı vardır. Ancaq bu
sərhədlərin bağlı qalması əlbəttə ki, onları daha da realist olmağa təhrik etməlidir, sövq etməlidir.
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Beləliklə, fevral ayında bizə məlumat daxil olanda, özümüzü çox təmkinlə aparmışdıq. Ancaq yəqin,
bilirsiniz, təxminən o dövrdə Ermənistan mətbuatında məqalələr çıxdı ki, Türkiyə və Ermənistan öz
münasibətlərini normallaşdırır və imzalanacaq protokollarda Dağlıq Qarabağa aid heç bir maddə yoxdur.
Əlbəttə ki, bizim mətbuat da o məqalələri dərc etdi və Azərbaycanda suallar meydana çıxdı. Əcəba, doğrudan da
belədir, yoxsa yox? Əfsuslar olsun ki, fevral, mart və aprel ayları ərzində bu suallara cavab verilmədi. Mən
hesab edirəm ki, bax, bu narahatlığın və lazım olmayan gərginliyin əsas səbəbi məhz bunda idi. Çünki əgər o
vaxt - fevralda, ya martda, ya apreldə rəsmi qaydada bir məlumat verilsəydi ki, - necə ki, indi bu məlumat
verilir, - Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmadan Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmayacaq, heç nə olmazdı.
İndi də heç nə yoxdur.
Amma sirr deyil ki, son aylar ərzində müəyyən gərginlik də baş verdi. Ancaq may ayında Türkiyənin
Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya səfəri zamanı verdiyi açıqlamalardan sonra Azərbaycan ictimaiyyəti
və Azərbaycan xalqı bildi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmayana qədər Türkiyə-Ermənistan sərhədləri
açılmayacaqdır. Bunu hörmətli Baş nazir bu binada, bizim mətbuat konfransımızda söylədi, eyni zamanda, Milli
Məclisdə çıxışı zamanı da bunu söylədi. Beləliklə ondan sonrakı dövr çox normal keçirdi. Bildiyiniz kimi,
ondan sonra həm Türkiyənin Prezidenti, həm yenə Baş naziri, Türkiyə parlamentinin sədri, Türkiyənin xarici
işlər naziri dəfələrlə rəsmi şəkildə və şəxsi görüşlər əsnasında bildirmişlər ki, baxmayaraq, protokollarda Dağlıq
Qarabağa heç bir reverans yoxdur, bu məsələ həll olunmalıdır, ondan sonra sərhədlər açılmalıdır. Yaxşı
xatırlayıram, hörmətli Baş nazir vurğulamışdır ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədini Azərbaycan torpaqlarının
işğalından sonra bağladı. Yəni daha dəqiq desək, 1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər rayonunun işğalından sonra
Türkiyə Ermənistanla sərhədini bağladı. O, səbəb oldu. O səbəb aradan qalxmadan əlbəttə ki, hər hansı bir
addım atılmamalıdır. Beləliklə, mən də öz növbəmdə, may ayında keçirilmiş həmin mətbuat konfransında
Azərbaycan xalqına üz tutub dedim ki, bu sözlərə inanıram və artıq bu mövzu qapadılmalıdır. Bu mövzu
ətrafında spekulyasiyalara son qoyulmalıdır.
Protokolların imzalanması ərəfəsində, bu ayın 8-də dediyim kimi, Kişinyovda mənim Sarkisyanla
görüşüm oldu. Qeyd etdiyim kimi, təəssüf ki, görüş nəticəsiz qaldı. Ancaq buna baxmayaraq, mən ayın 8-də
Azərbaycan Televiziyasına geniş müsahibə verdim və orada həm Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə
toxundum və həm də Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dair öz fikrimi bildirdim. Söylədim
ki, mən verilən sözlərə inanıram. Türkiyə rəhbərlərinin sözlərinə inanıram və əminəm ki, onlar verdikləri
sözlərə sadiq qalacaqlar. Mən bu müsahibəni qəsdən protokolların imzalanmasından bir neçə gün əvvəl verdim.
Çünki mən bilirdim ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycan xalqının bu mənzərəyə - protokolların
imzalanma mərasiminə münasibəti necə olacaq. Çünki bu, çox həssas məsələdir və Azərbaycan cəmiyyətində bu
məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı yoxdur. Deyə bilərəm ki, bütün cəmiyyət bir mövqedən çıxış edir və mən də
cəmiyyətin bir üzvü kimi həmçinin. Ona görə mən başa düşürdüm ki, o görüntülər, o mərasim, yaşanan o sevinc
burada başqa hisslər oyadacaqdır. O da təbiidir.
Ona görə mən söylədim ki, verilən sözlərə inanıram və Azərbaycan xalqına dolayı yolla bir mesaj
göndərdim ki, siz də mənə inanın, mənə verilən sözlərə inanın, o görüntüyə yox. Bax, qısaca desək, bu ilin
tarixçəsi bundan ibarətdir. Əlbəttə ki, biz gələcək əməkdaşlıqda da bu işlərdə koordinasiya məsələlərini daha da
gücləndirməliyik. Bu, həm də parlamentlərarası münasibətlərə aiddir.
Türkiyədə və Azərbaycanda mətbuat, yəni söz azadlığı vardır. Yəni bizdə yüzlərlə qəzet vardır. Sizdə
bəlkə minlərlə qəzet vardır. Özəl televiziya kanalları vardır. Yəni onlara nə biz təlimat verə bilərik, nə də sizin
iqtidar. Ancaq onlar da daha da həssas, daha da diqqətli olmalıdırlar. Onlar anlamalıdırlar ki, TürkiyəAzərbaycan münasibətləri xüsusi münasibətlərdir. Bu münasibətləri hər bir vətəndaş - həm Türkiyə vətəndaşı,
həm Azərbaycan vətəndaşı öz əməli işləri ilə gücləndirməlidir. Əgər hər hansı bir həssaslıq, hər hansı bir
narahatlıq varsa, o, aradan qaldırılmalıdır. O, daha da şişirdilməməlidir.
Əfsuslar olsun ki, həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda bəzi mətbuat orqanlarında bu həssas dönəmdə
vəziyyəti daha da gərginləşdirmək üçün xoşagəlməz yazılar dərc edilmişdir və bu yazılar insanların fikrinə istəristəməz mənfi təsir göstərmişdir. Ona görə mən hesab etdim, bu müddətdə çox vacibdir ki, ölkələrimizin
parlamentləri arasında əlaqələr daha da sıx olsun. Yəni məlumatları biz qəzet vasitəsilə yox, bir-birimizdən
eşidək. Bizim nümayəndə heyəti də Türkiyədə yüksək səviyyədə qəbul edildi və mənə verilən məlumata görə
çox səmimi söhbət aparıldı. Bu gün biz görüşürük. Mən bilirəm ki, sizin bu gün də, sabah da görüşləriniz
olacaqdır və həm məlumatı mənbədən alacaqsınız, həm də Azərbaycan xalqının ovqatını duyacaqsınız.
Bir daha demək istəyirəm ki, bu görüşlər vəziyyətdən asılı olmayaraq mütəmadi qaydada
keçirilməlidir və əgər belə olarsa, bundan sonra da Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri həmişə olduğu kimi,
ancaq və ancaq inkişaf edəcəkdir.
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BAKIDA “DİNLƏRARASI DİALOQ: QARŞILIQLI ANLAŞMADAN BİRGƏ ƏMƏKDAŞLIĞA
DOĞRU” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANSDA
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
6 noyabr 2009-cu il
- Hörmətli şeyx həzrətləri,
Hörmətli qonaqlar,
Xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bütün qonaqlara Azərbaycana xoş gəlmisiniz deyirəm.
Bu gün Bakıda çox əlamətdar hadisə baş verir, dinlərarası dialoq mövzusunda çox önəmli və mötəbər
konfrans öz işinə başlayır. Bu, çox əlamətdar hadisədir. İlk növbədə ona görə ki, bu hadisə Bakıda baş verir.
Bakı və Azərbaycan dinlərarası dialoqun inkişafı üçün həmişə çox fəal işləyir, öz fəal rolunu oynayır.
Ölkəmizdə bu mövzu ilə əlaqədar keçirilən müxtəlif beynəlxalq konfranslar dinlərarası dialoqun inkişafına çox
böyük töhfələr verir.
Digər tərəfdən, bu konfransın özəlliyi və önəmi ondan ibarətdir ki, qonaqlarımızın arasında dünya
miqyaslı şəxsiyyətlər vardır. Dünyada çox böyük nüfuza malik olan şəxsiyyətlər bizim qonaqlarımızdır. Eyni
zamanda, konfrans hörmətli şeyx həzrətlərinin 60 illik yubileyinə həsr edilir. Yəni, bütün bu amillər konfransın
önəmini böyük dərəcədə artırır. Əminəm ki, Bakıda bu gün və sabah aparılan müzakirələr, fikir mübadiləsi,
qəbul ediləcək qərarlar dünyada dinlərarası dialoqun inkişafına çox böyük töhfə verəcəkdir.
Azərbaycan əsrlər boyu dinlərarası münasibətlərin inkişafında öz rolunu oynamışdır. İctimai-siyasi
quruluşundan asılı olmayaraq bütün dövrlərdə Azərbaycanda dini və milli dözümlülük, tolerantlıq çox yüksək
səviyyədə olub. Bu, Azərbaycan xalqının duyğularıdır, eyni zamanda, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
siyasətidir və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini qurumların əməyinin praktiki nəticəsidir.
Bu, doğrudan da hesab edirəm ki, dünyada çox nadir hallarda rast gəlinən bir fenomendir.
Azərbaycanda bütün millətlər bir ailə kimi yaşayır. Heç vaxt Azərbaycanda nə milli, nə dini zəmində heç bir
münaqişə və qarşıdurma olmamışdır və əminəm ki, olmayacaqdır. Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün dinlərin
nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar, Azərbaycanın inkişafı üçün fəal çalışırlar. Onlar Azərbaycanın layiqli və
dəyərli vətəndaşları kimi ölkəmizin hərtərəfli inkişafına öz töhfələrini verirlər.
Coğrafi vəziyyəti, tarixi, bugünkü inkişaf templəri və xüsusilə sivilizasiyalararası münasibətlərə
verdiyimiz önəm Azərbaycanı bu mövzu ilə əlaqədar keçirilən və keçiriləcək tədbirlərin qeyri-rəsmi paytaxtı
elan edir. Azərbaycan İslam dünyasının bir parçasıdır. Azərbaycan xalqı öz dini və milli ənənələrinə çox
sadiqdir. Biz İslamın bir parçası olaraq İslam Konfransı Təşkilatının üzvüyük. Eyni zamanda, Azərbaycan
coğrafi vəziyyətinə görə bəzi Avropa təşkilatlarının da üzvüdür. Yəni, dünyada çox nadir hallarda biz bu
mənzərə ilə üzləşirik ki, bir ölkə öz dini və milli ənənələrinə sadiq olmaqla bərabər, bölgədə bütün millətlərin
nümayəndələrinin yaşaması, normal fəaliyyəti üçün əlindən gələni edir.
Biz hamımız bu nadir imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Çünki bugünkü zamanda
dünyada sülhün, əmin-amanlığın təmin edilməsi, asayişin qorunması üçün mütləq dinlərarası dialoq
gücləndirilməlidir. Sivilizasiyalararası dialoqla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir, müxtəlif bəyanatlar verilir.
Bunların hamısı çox vacib məsələlərdir. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, bu dialoqun gözəl nəticələrini real həyatda
görək, nəinki görək, bu nəticələri əldə edək. Biz birgə fəaliyyətimiz nəticəsində buna nail ola bilərik. Əgər biz
buna nail olsaq, onda dünyada sülhün bərqərar olması daha da sürətli templərlə gedəcəkdir. Buna həm dünyada,
həm yaşadığımız bölgədə, həm də Qafqazda böyük ehtiyac vardır. Mən həmişə demişəm ki, Qafqaz vahid bir
orqanizmdir. Şimali Qafqazda baş verən proseslər, Cənubi Qafqazda baş verən proseslərlə sıx bağlıdır. Biz
hamımız çalışmalıyıq ki, bölgəmizdə, bu gözəl Qafqaz bölgəsində sülh, əmin-amanlıq, tərəqqi təmin edilsin,
insanlar sülh, rifah şəraitində yaşasınlar və ölkələrimiz inkişaf etsin, çiçəklənsin. Biz buna ancaq birlikdə nail
ola bilərik. Birgə səylərimizlə, qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı hörmət əsasında, bir-birimizə kömək etməklə biz
buna nail ola bilərik. Azərbaycan öz tərəfindən bu istiqamətdə üzərinə düşən vəzifələrini, hesab edirəm ki,
ləyaqətlə icra edir.
Biz çalışmalıyıq ki, bütün dünyada dinlərarası münasibətlər yeni müstəviyə qalxsın. Bu gün buna böyük
ehtiyac vardır. Bunu reallaşdırmaq üçün bizdə bütün imkanlar vardır. Bu gün Azərbaycanda bu gözəl tədbirin
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keçirilməsi, müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin bu tədbirdə iştirakı və birgə fəaliyyəti, qarşılıqlı anlaşma, hətta
qeyri-formal və qeyri-rəsmi təmaslar əminəm ki, bu amala çatmaq üçün bizə yaxşı imkanlar yaradacaqdır.
Mən əminəm ki, növbəti illərdə də Azərbaycan dinlərarası dialoqun gücləndirilməsi üçün öz rolunu
oynayacaq. Bu il Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmişdir. Bu, bizim
üçün böyük şərəfdir. Mən ümid edirəm ki, gələcək illərdə Bakı, eyni zamanda, Avropa mədəniyyətinin paytaxtı
elan ediləcəkdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizdə bütün azadlıqlar yaradıldı, o
cümlədən vicdan azadlığı, dini azadlıqlar. Müstəqillik dövründə ölkəmizdə mindən çox məscid tikildi, yüzlərlə
tarixi, dini abidələrimiz bərpa edildi. Bununla bərabər, Azərbaycanda pravoslav və katolik kilsələri, sinaqoqlar
tikilir və təmir edilir. Bu, bizim siyasətimizin çox vacib bir hissəsidir. Düzdür, ölkəmizdə gedən iqtisadi inkişaf
qarşıda duran əsas iqtisadi və sosial problemlərin həlli üçün bizə gözəl şərait yaradır. Ancaq əgər ölkəmizdə
inkişaf yalnız iqtisadi göstəricilərlə ölçüləcəksə, hesab edirəm ki, biz bu vəziyyətlə kifayətlənə bilmərik.
Eyni zamanda, bütün siyasi proseslərdə, dinlərarası, millətlərarası münasibətlərdə daim dövlət dəstəyi
olmalıdır. Azərbaycan dövlətinin bu məsələlərlə əlaqədar çox düşünülmüş siyasəti vardır və ölkəmizin hərtərəfli
inkişafı məhz bu şəkildə mümkün olacaqdır. Hər bir vətəndaş eyni hüquqlara malikdir. Biz bunu təkcə rəsmi
qanunlarla yox, Konstitusiya ilə yox, gündəlik fəaliyyətlə hər gün təsdiq etməliyik. Elə etməliyik ki,
ölkələrimizdə yaşayan bütün vətəndaşlar dini və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq özlərini tamhüquqlu
vətəndaşlar kimi hiss etsinlər. Ölkələrimizin ictimai, siyasi, iqtisadi həyatında fəal rol oynasınlar.
Azərbaycan çoxmillətli ölkədir və biz bu amillə fəxr edə bilərik. Əsrlər boyu ölkəmizdə, Azərbaycanda
müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşayıblar, yaradıblar. Azərbaycanın bu gün müstəqil ölkə kimi inkişafında
ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların nümayəndələrinin çox böyük rolu vardır. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda
yaşayan bütün xalqların nümayəndələri üçün öz praktiki işlərimizlə, konkret proqramlarımızla çox gözəl şərait
yaradaq. Bütün bölgələrdə olduğu kimi, milli azlıqların yaşadığı bölgələrdə də sürətli inkişaf gedir, sosial və
iqtisadi problemlər uğurla həll edilir. Bunun nəticəsində Azərbaycan hətta 2009-cu ilin böhran ili olmasına
baxmayaraq, iqtisadi artım templərini saxlayır.
Bizim iqtisadi inkişafımız, eyni zamanda, ölkənin müstəqil siyasətini də şərtləndirir. Çünki müstəqil
siyasətə malik olmayan ölkələr bəzi hallarda asılı vəziyyətə düşürlər. Siyasi müstəqilliyi təmin etmək üçün
mütləq iqtisadi müstəqillik də lazımdır. Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri, son 5 il ərzindəki göstəricilər dünya
miqyasında seçilir. Son beş ildə iqtisadiyyatımız 2,6 dəfə artmışdır. Sənaye istehsalı 2,5 dəfə artmışdır. Ölkə
qarşısında duran əsas iqtisadi vəzifələr icra edilib.
Bununla bərabər, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, ölkəmizdə sabitliyin bərqərar olunması,
millətlərarası münasibətlərin yüksək səviyyədə təşkil olunması və dövlət tərəfindən bu məsələyə daim diqqətin
göstərilməsi, dini qurumların fəaliyyəti bütün bu uğurlu inkişaf dinamikasını təmin edir.
Bu münasibətlə mən bu gün hörmətli şeyx həzrətlərinin fəaliyyətini bir daha yüksək qiymətləndirmək
istəyirəm. Çünki şeyx həzrətləri uzun illər öz praktiki işləri ilə, Azərbaycan xalqı qarşısında gördüyü işlərlə,
çəkdiyi zəhmətlə ölkəmizin inkişafına dəyərli töhfəsini verir. Ağsaqqal sözü, dini rəhbərlərin sözləri hər zaman
çox böyük əhəmiyyətə malik olubdur. Bu gün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki bugünkü dünyada görürük ki, bəzi
bölgələrdə dini zəmində qarşıdurmalar baş verir. Dinlərarası dialoqun gücləndirilməsi əvəzinə, əksinə,
dinlərarası qarşıdurmaya təkan olan hadisələr baş verir. Hətta bəzi hallarda bir dinin içində xoşagəlməz
proseslər müşahidə olunur. Din rəhbərlərinin müdrikliyi, onların qətiyyəti, cəsarəti, əlbəttə ki, ölkə daxilindəki
nüfuzu bütün xoşagəlməz halların aradan qaldırılmasında çox mühüm rol oynayır. Mən çox şadam ki, biz
Azərbaycanda məhz bu mənzərəni yaşayırıq. Əminəm ki, bundan sonra uzun illər ərzində Azərbaycanda dini və
milli dözümlülük yüksək səviyyədə olacaqdır. Hörmətli şeyx həzrətlərinin bu işlərdə fəaliyyəti Azərbaycan
xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Mən Prezident kimi bir daha bu məsələyə öz münasibətimi bildirmək
istəyirəm.
Şeyx həzrətləri otuz ildir ki, bu böyük vəzifədə Azərbaycan naminə çalışır, həm Sovet İttifaqı
zamanında, həm müstəqil Azərbaycanda. Əlbəttə ki, bu dövrlərin arasında çox böyük fərq vardır. Amma buna
baxmayaraq, şeyx həzrətləri hətta çox çətin ideoloji çərçivələr içində həmişə öz ədalətli sözünü demişdir.
Ölkəmiz üçün ən çətin anlarda o, birinci sıralarda idi. Müstəqilliyimizin ərəfəsində Azərbaycanda yaşanan çox
ağır hadisələr zamanı şeyx həzrətlərinin müdrik sözü, onun vətəndaş mövqeyi Azərbaycanı daha da böyük
bəlalardan qurtara bilmişdir. Müstəqillik dövründə, Azərbaycan gənc müstəqil dövlət kimi inkişaf etməyə
başlayanda bizim vəziyyətimiz çox ağır idi. Həm iqtisadi, həm siyasi böhran, iqtisadiyyatın çökməsi, sənaye
sahəsində ümumiyyətlə tamamilə durğunluq yaranmışdı. İqtisadi inkişafla, islahatlarla, siyasi islahatlarla
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bərabər dini sahədə də aparılan islahatlar və atılan addımlar Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirməyə imkan
yaratdı.
Şeyx həzrətləri, eyni zamanda, dünyada çox böyük nüfuza malik olan bir şəxsiyyətdir. Bu gün şeyx
həzrətlərinin dəvəti ilə Bakıya gəlmiş yüksək vəzifəli şəxslərin, din xadimlərinin burada bizimlə bərabər iştirakı
bunu bir daha göstərir. Onun dəvətini qəbul edib bu gün bizə dünya miqyaslı şəxsiyyətlər təşrif buyurublar.
Şeyx həzrətləri, eyni zamanda, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, mənim atam Heydər Əliyevlə də çox
yaxın dostluq əlaqələri saxlamışdır. Bu səmimi dostluq münasibətləri Azərbaycanda dini məsələlərin düzgün
istiqamətdə həlli üçün çox mühüm rol oynamışdır. Mən həmişə deyirdim ki, bu şəxsi dostluq ölkəmiz üçün, ölkə
əhalisi üçün də çox vacibdir. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda bu gözəl ənənələr hər sahədə olduğu kimi, bu
sahədə də davam edir. Bu gün mənimlə hörmətli şeyx həzrətləri arasında münasibətlər çox səmimidir, dostluq
münasibətləridir. Biz bu dostluqdan çox məmnunuq. Bu dostluq həm bizim üçün, həm də, eyni zamanda,
ölkəmiz üçün lazımdır.
Azərbaycanda din ilə dövlət ayrıdır. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Ancaq bununla bərabər din ilə
dövlət birdir. Bu birlik bizi qarşımızda duran amallar ətrafında birləşdirir. O da Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək, Azərbaycanda sabitliyi daim yüksək səviyyədə saxlamaq,
Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşdırılması üçün əməli tədbirlər görmək, Azərbaycanda dinlərarası
münasibətlərin həmişə müsbət istiqamətdə inkişaf etməsini təmin etmək, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların
hüquqlarını qorumaq amallarıdır. Baxmayaraq rəsmi qaydada dövlət dindən ayrıdır, mən hesab edirəm ki, bu
məsələlərlə bağlı din ilə dövlət birdir.
Necə ki, bizim hörmətli şeyx həzrətləri ilə dostluğumuz sarsılmazdır, elə də Azərbaycanda din ilə dövlət
arasında münasibətlər də sarsılmazdır. Mən bir daha əziz dostum hörmətli şeyx həzrətlərini bu gözəl yubiley
münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Bir müddət bundan əvvəl şeyx həzrətləri Azərbaycan dövlətinin yüksək
mükafatı ilə təltif edilmişdi. Bundan əvvəlki illərdə də şeyx həzrətləri Azərbaycan dövlətinin yüksək ordenləri
ilə təltif edilmişdi. Bu gün isə mən əziz dostumu, hörmətli şeyx həzrətlərini nisbətən bu yaxınlarda təsis edilmiş
“Şərəf” ordeni ilə təltif etmək istəyirəm. Bu ordeni ona təqdim etmək istəyirəm və ona öz nəcib fəaliyyətində
yeni-yeni uğurlar, cansağlığı arzulayıram.
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SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİ BAŞA ÇATANDAN SONRA
SLOVENİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ DANİLO TÜRKLƏ BİRGƏ MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
9 noyabr 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Cənab Prezident, Sizi ölkəmizdə bir daha salamlayıram. Sizi görməyimə çox şadam. Bu gün bizim
ikitərəfli münasibətlərimizdə çox mühüm bir gündür. Bu, Sloveniya Prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi
səfəridir. Bu gün ikitərəfli münasibətlərimizin gələcək inkişafı, regional və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərlə
bağlı çox yaxşı müzakirələrimiz baş tutdu. Mən Sizə deyə bilərəm ki, ölkələrimiz arasında əlaqələrin
perspektivlərinə dair yaxşı qarşılıqlı anlaşmamız vardır. Bizim çox yaxşı siyasi münasibətlərimiz mövcuddur.
Əminəm ki, Sizin, cənab Prezident, ölkəmizə səfəriniz nəticəsində iqtisadi əlaqələrimizi genişləndirəcəyik.
Ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı üçün yaxşı potensial vardır və Sloveniyadan Sizi müşayiət
etmək məqsədi ilə gəlmiş iş adamlarının burada olması bizim ikitərəfli iqtisadi münasibətlərə göstərdikləri
maraqdan irəli gəlir. Bu, eyni zamanda bizim birgə iqtisadi fəaliyyətimizin potensialını göstərir. Bizim
iqtisadiyyatlarımız bir-biri ilə rəqabət aparmır, onlar bir-birini dəstəkləyən iqtisadiyyatlardır. İqtisadi sahədə nə
qədər çox təmaslarımız olarsa, biz özümüzü bir o qədər yaxşı tanıyacağıq və bu əməkdaşlığın praktiki
nəticələrinin şahidi olacağıq. İqtisadi fəaliyyət çərçivəsində bir çox sahələr mövcuddur ki, onlar bizim
sərmayələr üçün cəlbedici ola bilər. Eyni zamanda, biz turizm, infrastruktur, informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları, sənaye, energetika və digər sahələrdə sərmayə imkanlarını araşdırdıq. Biz bütün sahələrdə
əməkdaşlıq edə bilərik və əminəm ki, bunun yaxşı nəticələrini görəcəyik.
Əməkdaşlığımızın mühüm sahələrindən biri, həmçinin energetika sahəsidir və hesab edirik ki, bu
baxımdan Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki biz artıq bir
neçə ildir ki, enerji təhlükəsizliyi məsələləri, enerji nəqlinin şaxələndirilməsi sahəsində avropalı
tərəfdaşlarımızla işləyirik. Azərbaycan nəhəng neft və qaz yataqlarına və çox müasir nəqletmə infrastrukturuna
malik olan ölkə kimi enerji təchizatının şaxələndirilməsində artıq mühüm rol oynayır. Ümidvaram ki, biz
gələcək illərdə bu istiqamətdə daha mühüm addımlar atacağıq. Bu həm Avropanın, həm də Azərbaycanın
marağındadır. Ona görə enerji amili bizim münasibətlərimizdə çox mühüm önəm daşıyır.
Eyni zamanda, bu gün biz humanitar sahədəki əlaqələrimizi çox geniş şəkildə müzakirə etdik. Xüsusən
də, biz mədəni dialoqa toxunduq və ötən cümə günü Lyublyanada mühüm bir beynəlxalq konfransın
keçirilməsini bilmək çox maraqlı oldu. Eyni vaxtda, Bakıda da elə bir tədbir keçirilmişdir. Bu tədbir mədəni
dialoqa, mədəni mübadiləyə aid olan dini dialoqa və sivilizasiyaların dialoquna həsr olunmuş tədbir idi. Hesab
edirik ki, biz belə bir formatda ölkələrimiz arasında bu baxımdan çox möhkəm əlaqələr qura bilərik. Siz Balkan,
biz isə Qafqaz regionunda yerləşirik. Bunu nəzərə alaraq, biz xalqların bir-birini yaxşı tanıması və
sivilizasiyalararası dialoqun və dinlərarası münasibətlərin praktiki nəticələrini görmək üçün daha yaxşı mühit
yarada bilərik.
Bu gün müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi idi.
Ümumiyyətlə, regional hadisələr nəzərdən keçirildi. Təbii ki, dondurulmuş münaqişələr bu proseslərə təsir
göstərir. Uzun illərdir ki, torpaqlarımız işğal altındadır. 1994-cü ildən etibarən biz atəşkəs rejimində yaşayırıq.
Nə hərb, nə sülh vəziyyətidir. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri pozulub. Ölkəmiz
Ermənistanın təcavüzü və işğalından əziyyət çəkir. Bunun nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır.
Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətinin aparılması nəticəsində ölkəmizdə bir milyondan artıq qaçqın
və məcburi köçkün vardır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
torpaqlarından çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul edib. Eyni zamanda, BMT-nin Baş Məclisində və
digər beynəlxalq təşkilatlarının iclaslarında bu cür qətnamələr qəbul olunub. Lakin bunlara baxmayaraq, əfsuslar
olsun ki, münaqişə hələ də həll olunmayıb və işğal davam edir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli
regiona sülh gətirə bilər, əməkdaşlıq və təhlükəsizliyi təmin edər. Bu əsas maneə aradan qaldırılmalıdır.
Ümidvarıq ki, gələn aylar ərzində biz bu sahədə daha çox irəliləyişin şahidi olacağıq. Ümumiyyətlə, regional
vəziyyət də müzakirə olunmuşdur. Regionun inkişafı ilə bağlı bizim baxışlarımız üst-üstə düşür. Avropa İttifaqı
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ilə region dövlətləri arasında əməkdaşlıq və bu yaxınlarda başlanmış “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramı əməkdaşlıq
üçün yeni imkanlar açır. Mən, yekun olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, biz münasibətlərimizdən və onların
inkişafından çox məmnunuq. Ümidvaram ki, cənab Prezidentin səfəri qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün çox imkanlar
açacaqdır.
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SLOVENİYA PREZİDENTİ DANİLO TÜRKÜN ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
9 noyabr 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanım Barbara Mikliç Türk!
Xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycanda bir daha səmimiyyətlə salamlayır və “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Bu gün Sloveniya
ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni səhifəsi açılır. Sizin Azərbaycana ilk səfəriniz ikitərəfli
münasibətlərimizdə mühüm hadisədir. Mən bu səfəri yüksək qiymətləndirir və onun ölkələrimiz arasında
təşəkkül tapmış dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin yeni mərhələsinə zəmin yaradacağına inanıram. Şübhə
etmirəm ki, keçirdiyimiz görüşlər, apardığımız danışıqlar və fikir mübadiləsi, habelə imzalanmış sənədlər və iki
ölkənin iş adamlarının sabah təşkil olunacaq biznes forumu qarşılıqlı fəaliyyət üçün yeni sahələri müəyyən
edəcək, əlaqələrimizin gələcək inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Sloveniya Avropa ölkələri arasında Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk
dövlətlərdən biridir. Tarixdə bizim xalqları birləşdirən ümumi məqamlar çoxdur. İkinci dünya müharibəsi
illərində - alman faşizminə qarşı mübarizədə sloveniyalılarla birlikdə Azərbaycan xalqının qəhrəman övladları
da fəal iştirak etmişlər. Sloveniyalılarla çiyin-çiyinə vuruşmuş Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadə
Sloveniyada həlak olmuş və onun şərəfinə orada abidə ucaldılmışdır.
Sloveniya ilə Azərbaycanın müstəqillik tarixi də oxşardır. Uzun müddət başqa dövlətlərin tərkibində
olmuş və dövlət müstəqilliyini təxminən eyni vaxtda qazanmış ölkələrimiz son illərdə böyük sınaqlardan uğurla
çıxmışlar. Əlamətdar haldır ki, artıq münasibətlərimiz möhkəmlənir və genişlənir. Ölkələrimiz arasında ticarətiqtisadi, sənaye və energetika, mədəniyyət və turizm, təhsil, informasiya texnologiyaları, sərmayə qoyuluşu və
digər sahələrdə yaxşı əməkdaşlıq imkanları vardır. Düşünürəm ki, biz birgə səylərimizlə bu imkanları reallaşdıra
bilərik.
Azərbaycan Sloveniya ilə həm ikitərəfli əsasda, həm də beynəlxalq və regional təşkilatlar, eləcə də
Avropa İttifaqı, ATƏT və NATO çərçivəsində sıx əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. Avropa İttifaqının “Şərq
tərəfdaşlığı” təşəbbüsü əməkdaşlığımız üçün yeni perspektivlər açır.
Azərbaycan son illər ərzində sürətli inkişaf yolu keçmişdir. Ötən beş ildə iqtisadiyyatımız 2,6 dəfə
artmışdır. Bunun nəticəsidir ki, dünyada hökm sürən maliyyə böhranına, neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı
düşməsinə baxmayaraq, bu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 6,1 faiz artmışdır. Eyni zamanda,
irimiqyaslı beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində Böyük İpək Yolunun bərpası, Şərq-Qərb
nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, eləcə də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində
səylərimiz artıq öz bəhrəsini verməkdədir.
Bütün bunlar sübut edir ki, regionumuzun dinamik inkişafı üçün hər cür şərait vardır. Lakin təəssüf
olsun ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də davam etməsi regionun çiçəklənməsi
yolunda böyük maneə olaraq qalır. Belə ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmiş, ölkədə 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdır. Dünya
birliyi və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, ədalətli həllinin tərəfdarıdır. Münaqişə ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, NATO və digər
beynəlxalq təşkilatların müvafiq qərar və qətnamələri vardır. Bu münaqişə yalnız beynəlxalq hüquq normalarına
uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Hörmətli cənab Prezident,
İcazə verin, Azərbaycana rəsmi səfərinizə böyük əhəmiyyət verdiyimi bir daha ifadə edim və bu
badəni Sizin sağlığınıza, xanımınızın sağlığına, Sloveniya ilə Azərbaycan arasında səmimi dostluq və faydalı
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafının şərəfinə qaldırım.
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BAKIDA AZƏRBAYCAN-SLOVENİYA BİZNES FORUMUNDA
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
10 noyabr 2009-cu il
- Hörmətli cənab Prezident,
Hörmətli qonaqlar,
Xanımlar və cənablar!
Mən cənab Prezidenti Azərbaycanda bir daha salamlamaq istəyirəm. Dünən bizim ikitərəfli
münasibətlərimizin gələcək inkişafı ilə bağlı çox uğurlu görüşlərimiz, müzakirələrimiz baş tutdu. Səfərin
vacibliyi ondan ibarətdir ki, bu, Sloveniya Prezidentinin Azərbaycana ilk səfəridir və dünən imzaladığımız
sazişlər, o cümlədən siyasi bəyanat, sözün əsl mənasında, ikitərəfli münasibətlərin bir çox istiqamətlərini əhatə
edir. Zənnimcə, bu, həmçinin işgüzar dairələrə çox yaxşı bir siqnaldır ki, onlar müxtəlif birgə layihələri həyata
keçirsinlər.
Güclü siyasi münasibətlər, o cümlədən, iqtisadi əməkdaşlığın yaxşı potensialı ikitərəfli
münasibətlərimizdə çox yaxşı bir mühit yaradır. Buna görə də mən Sloveniyanın işgüzar dairələrini bugünkü
biznes forumda görməkdən çox şadam. Həmçinin bilirəm ki, dünən bizim iş adamları çox yaxşı, faydalı birgə
görüşlər keçirmişlər. Bu cür biznes forumlar əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı imkanlar yaradır.
Çünki güclü siyasi iradə vardır. Hesab edirəm ki, iqtisadiyyatlarımızın bizim və Sloveniyanın işgüzar adamları
üçün cəlbedici olması göz qabağındadır. Ona görə biz indi ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi
üçün praktiki nöqteyi-nəzərdən nəyin edilməsi üzərində düşünməliyik.
Hesab edirəm ki, bu tədbir əsnasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müəyyən ediləcəkdir. Çünki
işgüzar dairələr özləri üçün müəyyən edəcəklər ki, hansı sahəyə sərmayələr yatırmalıdırlar. Eyni zamanda,
hesab edirəm ki, hökumətlər mütləq bu insanlara yardım etməlidirlər və müəyyən məsləhətləri, təlimatları
verməlidirlər. Təbii ki, hər bir ölkənin hansı sahəni özünə vacib hesab etdiyi müəyyən olunmalıdır. Biz xarici
sərmayələrə açığıq. Hesab edirəm ki, müstəqillik dövründən etibarən Azərbaycan adambaşına birbaşa xarici
sərmayələrin həcminə görə regionda aparıcı dövlətlərdən birinə çevrilmişdir. Bizim ölkədə münbit sərmayələr
mühiti vardır, xarici sərmayələr lazımi səviyyədə qorunur. Həmçinin enerji sektorunda əsas kommersiya
müqavilələri parlamentimiz tərəfindən ratifikasiya edilib və artıq qanun formasını alıb. Yəni heç kim həmin
müqavilədə heç bir sözü dəyişə bilməz. Bu da sərmayədarların əlavə etimadına səbəb olur. Biz, eyni zamanda,
qeyri-enerji sektoruna da sərmayələr yatırılmasında maraqlıyıq. Çünki enerji sektorunda bir çox işlər artıq
görülüb. İqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi birnömrəli prioritetdir.
Fikrimcə, bizim yaxşı nəticələrimiz vardır. Hazırda iqtisadiyyatımız yalnız enerji amillərindən asılı
deyildir.
Əməkdaşlığın potensial və maraqlı sahələri özlüyündə çox genişdir. Kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya
texnologiyaları, bərpa olunan enerji mənbələri və bir çox digər sahələr mövcuddur. Ona görə, hesab edirəm ki,
biznes dairələri nəyin edilməsi barədə özləri qərar qəbul etməlidirlər və biz, ölkələrin rəhbərləri yalnız onlara
yardım etməkdən çox şad olardıq.
Azərbaycan iqtisadiyyatı əvvəllər, Sovet İttifaqının süqutundan öncə yüz faiz planlı iqtisadiyyat idi.
Lakin biz islahatlar apardıq və bizdə ümumi daxili məhsulun 85 faizi artıq özəl sektor tərəfindən təmin olunur.
Özəl sektor ölkəmizin iqtisadiyyatının şaxələndirilmiş inkişafında mühüm rol oynayır. Hökumətimiz
Azərbaycanda qeyri-enerji sektoruna öz yardımını göstərir və bu sektorun inkişafını stimullaşdırır. Son beş il
ərzində - 2004-cü ildən 2008-ci ilə qədər iqtisadiyyatımız 2,6 dəfə artmışdır. Hesab edirəm ki, bu, dünyada ən
yüksək göstəricidir. Hətta bu gün böhran ilində - gördüyünüz kimi, neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsinə
baxmayaraq, iqtisadiyyatımız yenə də artır. Bu ilin 9 ayında ümumi daxili məhsulun artımı 6,1 faiz olmuşdur.
Lakin dünən verilmiş məlumata görə, 10 ay ərzində ümumi daxili məhsulun artımı 8,3 faiz təşkil etmişdir.
Sənaye artımı isə 7,4 faiz olmuşdur. Bu, bizim iqtisadiyyatımızın davamlı xarakterindən xəbər verir. İqtisadi
böhrana baxmayaraq, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı davam edir və uğurla həyata keçirilir.
Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti kifayət qədər yaxın zamanlarda yaradılmış bir təsisatdır. Zənnimcə, bu
haqda məlumat veriləcək və yaxud da artıq rəsmilər tərəfindən məlumat verilmişdir. Bu şirkətin əsas məqsədi
xarici sərmayələri hökumətimiz üçün, prioritet sahələr üçün cəlb etməkdir. Çünki biz hər hansı bir sahədə, hər
hansı bir sərmayəni alqışlayırıq. Artıq qeyd etdiyim kimi, hər bir ölkənin özünün prioriteti vardır. Ona görə biz
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bilməliyik ki, sərmayələri hansı istiqamətə yönəltməliyik. Azərbaycan hökuməti xarici və yerli sərmayədarların
stimullaşdırılması və müxtəlif layihələrdə iştirakı ilə bu işi irəliyə doğru aparmalıdır.
Bu günə qədər beynəlxalq sərmayədarlar tərəfindən Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinə təqdim edilmiş
layihələr çox uğurlu olmuşdur. Onlardan bir çoxu hazırda həyata keçirilmək üzrədir. Bu şirkətin ilkin kapitalının
həcmi təxminən 100 milyon dollar idi və bu vəsaitlər artıq müxtəlif layihələrə sərf olunmuşdur. Biz gələn il
ərzində gözəçarpan vəsaiti Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinə öz büdcəmizdən ayrılmasını planlaşdırırıq ki,
maraq doğuran sahələrdə ölkəmiz və sərmayədarlar üçün yeni layihələr həyata keçirilsin.
Fikrimcə, bu biznes forumun da vacibliyi onunla izah olunur ki, sloveniyalı iş adamları Azərbaycanda nəyin baş
verdiyini, ümumi iqtisadi vəziyyəti, qanunverici əsasları, vergilər haqqında məlumatı öyrənmək imkanını əldə
edirlər və eyni zamanda, sərmayə imkanlarını araşdırırlar. Onlar artıq planlaşdırılan layihələri də nəzərdən
keçirə bilərlər. Bu bizim əməkdaşlığımızın bir forması ola bilər.
Yəni, bu, iqtisadiyyatımıza birbaşa yatırılan sərmayə, yaxud, ikitərəfli formada Azərbaycan İnvestisiya
Şirkətinin iştirakı ilə həyata keçirilə bilər. Yaxud üçüncü forma podratçı qismində Azərbaycanda həyata
keçirilən layihələrdə iştirak ola bilər. Biz məhz əsasən infrastruktur sahəsində bir çox layihələri həyata keçiririk.
Biz ölkəmizdə mövcud olan bütün infrastrukturu yeniləşdirmək fikrindəyik. Çünki Sovet İttifaqı dövründə
yaradılmış bütün infrastruktur təbii ki, bizim müstəqil ölkə kimi inkişafımıza yardım etdi. Amma bu gün biz onu
da deməliyik ki, bu infrastruktur bizim tələbatlarımıza tam cavab vermir.
Ona görə, hesab edirik ki, infrastruktur sahəsində işlərə, məsələn, yollar, elektrik stansiyaları,
kanalizasiya xətləri, su təchizatı, qazlaşdırma, sosial obyektlər, məktəblər, xəstəxanalar və digər bu kimi
layihələrə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır, sərmayələr qoyulur. Hesab edirəm ki, bu günlərdə biz potensial
layihələrin mümkünlüyünü qiymətləndirə və beləliklə işimizi dərhal başlaya bilərik.
Biz birgə layihələrin dərhal başlanmasının tərəfdarıyıq. Çünki artıq qeyd etdiyim kimi, bütün zəruri
elementlər masa üzərindədir. Siyasi münasibətlər, güclü siyasi iradə və iqtisadi təkanlar vardır. Sloveniya bizim
üçün həmçinin böyük əhəmiyyət kəsb edən ölkədir. Ona görə hesab edirəm ki, bizim biznesmenlər də vaxt tapıb
Sloveniyaya səfər etməlidirlər və orada sərmayə imkanlarını araşdırmalıdırlar. Hazırda Azərbaycan şirkətləri
xaricdə fəal şəkildə sərmayə yatırırlar. Əsasən bu, qonşu ölkələrdə baş verir. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki,
sərmayələr olduqca böyükdür, yəni bir neçə il ərzində milyardlarla dollar sərmayə yatırılıb. Tamamilə aydındır
ki, sərmayədarlar öz vəsaitlərini tanıdıqları ölkələrə yatırırlar.
Ona görə də biz bir-birimizi daha yaxşı tanımalıyıq, daha çox təmaslarımız olmalıdır və birgə iqtisadi
əməkdaşlığın başlanılması üçün daha nəyin edilməsi üzərində düşünməliyik. Azərbaycan böyük enerji
potensialı olan bir ölkə kimi enerji təhlükəsizliyi məsələlərində mühüm rol oynayır.
Biz cənab Prezidentlə görüşümüz zamanı Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasındakı münasibətləri də
müzakirə etdik. Çünki Sloveniya Avropa İttifaqının üzvü kimi Avropa İttifaqı ilə onun qonşuları arasında
inteqrasiya prosesində mühüm rol oynayır. Azərbaycan artıq üç ildir ki, Avropa İttifaqının Yeni Qonşuluq
Proqramının üzvüdür və bir neçə ay bundan əvvəl ölkəmiz “Şərq tərəfdaşlığı” proqramına qoşulmuşdur. Bu
proqram qarşımızda yeni imkanlar açır və biz Avropa təsisatları ilə təmaslarımızı daha da sıxlaşdırmalıyıq.
Əməkdaşlığımızı sırf enerji məsələləri ilə məhdudlaşdırmalı deyilik. Baxmayaraq ki, bu məsələlər vacibdir. Biz
bir neçə il ərzində neft və qaz yataqlarının işlənilməsinə böyük sərmayələrin yatırılmasına nail olduq, boru
kəmərlərini çəkdik, çünki biz hər tərəfdən quru ilə əhatə olunan ölkəyik. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, biz
qazı hasil edən yeganə ölkəyik ki, bazarlara açıq çıxışa malik deyilik. Ona görə də biz neft və qazın nəqli üçün
digər ölkələrin ərazisindən keçən boru kəmərlərinə ehtiyac duyuruq.
Son on il ərzində bizim bütün əsas enerji layihələrimiz həyata keçirilmişdir. Bu gün artıq bizim
şaxələndirilmiş neft və qaz boru kəmərlərinin şəbəkəsi mövcuddur və bu bizim bir marşrutdan asılılığımızı
aradan qaldırır. Bu il Azərbaycanda neft hasilatı gündə təxminən 1 milyon barrel təşkil edəcəkdir və qaz
hasilatına gəldikdə isə, 25 milyard kubmetr həcmində olacaqdır. Biz qazı qonşu ölkələrə nəql edirik, çatdırırıq
və istəyirik ki, bu həcm daha da artsın. Bu təchizatın coğrafiyasını da genişləndirmək fikrindəyik. Məhz ona
görə enerji daşıyıcılarının nəqli yollarının şaxələndirilməsi olduqca vacib məsələdir. Bu, nəinki istehlakçılar, o
cümlədən hasilatçılar üçün də vacibdir. Çünki bəzi hallarda hasilatçılar da, - xüsusən də əgər onlar tranzit
ölkələrdən asılıdırlarsa, - problemlər və çətinliklər görürlər.
Bəzi hallarda bu tranzit ölkələrlə danışıqlarda hasilatçılar həmin ölkələr tərəfindən qəbul oluna biləcək
kommersiya təkliflərinə nail olmurlar. Amma əgər biz Azərbaycan qazının ixracına, onun Avropa bazarına
çıxarılmasına dair tranzit məsələlərində razılığa gələ bilsək, onda Avropa İttifaqının bazarında yeni qaz mənbəyi
olacaqdır.
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Əfsuslar olsun ki, artıq iki ildir bu məsələnin həlli istiqamətində beynəlxalq normalara və mövcud
kommersiya tarifləri çərçivəsinə əsaslanan səylərimiz hər hansı bir nəticə verməmişdir. Amma biz yenə də
ümidvarıq ki, tranzit məsələləri öz həllini tapacaqdır. Əgər bu baş verərsə, onda Azərbaycandan hasil edilən qaz
Avropa bazarına çıxarılacaqdır. Bu da bizim maraqlarımıza və əminəm ki, Avropa İttifaqının da maraqlarına
cavab verəcəkdir Başqa sözlə, biz Sloveniya ilə əməkdaşlığımızı çox vacib hesab edirik. Bu, ilk növbədə,
ikitərəfli əsaslarla aparılır.
Bildiyiniz kimi, bizim birgə biznes aparmaq imkanlarımız vardır. Ona görə də Sloveniyadan iş
adamlarının bu cür çox sayda gəlməsi həmin marağı bir daha nümayiş etdirir. Eyni zamanda, siyasi, iqtisadi,
mədəni və “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramı çərçivəsində əməkdaşlığımızın da böyük potensialı vardır. Biz hər
zaman Avropa İttifaqı ilə inteqrasiya fəaliyyətimizdə Sloveniyanın dəstəyini hiss edirik. Biz demək olar ki, eyni
vaxtda müstəqilliyimizi qazandıq. Hər iki ölkə digər ölkələrin tərkibində yaşamışdır. Həmin dövrdə bizim
dövlətçiliyimiz olmayıb, biz sadəcə, daxildə olan respublikalar idik. Biz müstəqil dövlət deyildik, biz bu
müstəqilliyi qazandıq. Bu müstəqillik Balkanlarda və keçmiş SSRİ-də 1991-ci ildə baş vermiş geosiyasi
proseslər nəticəsində əldə olundu və həmin dövrdə həm Sloveniya, həm Azərbaycan bir çox çətinliklər və
problemlərlə üzləşdi, lakin onları uğurla həll etdi. Siz NATO-nun, o cümlədən Avropa İttifaqının üzvüsünüz.
Sizin şaxələndirilmiş və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatınız vardır.
Azərbaycanın da çətin vaxtları olubdur və həmçinin biz də əsas iqtisadi və sosial problemlərin həllinə
nail olduq. Biz olduqca ciddi iqtisadi islahatlar həyata keçirdik. 2008-ci ildə Dünya Bankı özünün “Doing
business” hesabatında Azərbaycanı islahatlarına görə dünyada birinci yerdə elan etmişdir.
Hasilat sənayesində şəffaflığa gəldikdə, Neft Fonduna da bütün digər suveren neft fondları arasında
birinci yer verilmişdir. Bu qiymət həmin təsisatın olduqca şəffaf şəkildə fəaliyyət göstərməsi ilə bağlıdır. Qlobal
rəqabətqabiliyyətlilik göstəricisinə görə keçmiş SSRİ məkanında bizim iqtisadiyyatımız birinci yerdə gedir.
Yəni ölkələrimiz arasında bir çox oxşarlıqlar vardır. Bəli, biz müxtəlif regionlarda yerləşirik. Lakin hesab
edirəm ki, bu, heç də bizim güclü siyasi və iqtisadi münasibətin inkişafına mane olmamalıdır. Ona görə mən bir
daha cənab Prezidenti salamlamaq istərdim. Sözün əsl mənasında, məmnunluğumu bildirirəm ki, bizim uğurlu
danışıqlarımız və müzakirələrimiz oldu, sənədlər imzalandı. Ümid edirik ki, bu biznes forumun praktiki
nəticələri olacaq və işgüzar dairələr arasında əlaqələr uğurla davam edəcəkdir.
Çox sağ olun.
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BELARUS DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ PROFESSORU ADI
VERİLMƏŞİ MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
Minsk şəhəri,
12 noyabr 2009-cu il
-Əziz dostlar!
İlk növbədə, fəaliyyətimə verilən belə yüksək qiymətə, mənə BDU-nun fəxri professoru adı
verilməsinə görə Belarus Dövlət Universitetinin rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu, mənim üçün
böyük şərəfdir. Buna görə, ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələri möhkəmləndirmək üçün gələcəkdə də fəal
işləməyi özümə borc bilirəm.
Son bir neçə ildə Belarus ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox sürətlə inkişaf etmiş, qarşılıqlı
iqtisadi fəaliyyətdə böyük uğurlar qazanılmış, ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdıran çoxlu müştərək
layihələr həyata keçirilmişdir. Mən üç il bundan əvvəl sizin ölkənizə özümün ilk rəsmi səfərimi böyük
səmimiyyətlə xatırlayıram. Həmin səfər vaxtı, habelə 2007-ci ildə Belarus Prezidenti Aleksandr Qriqoryeviç
Lukaşenkonun Azərbaycana səfəri dövründə əldə etdiyimiz razılaşmalar uğurla həyata keçirilir. Biz nəzərdə
tutduqlarımızın hamısını yerinə yetirmişik. Bu gün, sizin ölkəyə mənim ikinci rəsmi səfərimin gedişində biz, bir
tərəfdən, görülmüş işləri təhlil etdik, ən başlıcası isə, münasibətlərimizin gələcək inkişaf yollarını
müəyyənləşdirdik.
Üç ildə Azərbaycan Prezidentinin Belarusa ikinci dəfə rəsmi səfər etməsi faktının özü bizim
münasibətlərin səviyyəsinə, xarakterinə, onların dinamizminə və intensivliyinə dəlalət edir. Təbii ki, bunlar
ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə fəal qarşılıqlı əlaqələr fonunda baş verir. Çox fəal siyasi dialoq aparılır.
Həm rəsmi səfərlər, həm də müxtəlif beynəlxalq forumlar çərçivəsində yüksək səviyyədə müntəzəm görüşlər
keçirilir. Hökumətlərarası komissiya ölkələrimiz arasında fəal iş aparır. Bu komissiya çərçivəsində iqtisadi
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə dair çox mühüm məsələlər həll edilir. Humanitar sahədə əməkdaşlıq çox
intensiv inkişaf edir. Bu gün biz həm Belarusda, həm də Azərbaycanda təhsil məsələlərinə çox böyük diqqət
yetirildiyini nəzərə alaraq, həmin sahədə münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi imkanlarını müzakirə
etmişik.
Beləliklə, biz ikitərəfli münasibətlərimizdə çox geniş spektrli məsələləri əhatə edirik və ən başlıcası,
bütün qərarları operativ həyata keçiririk. Bu əməkdaşlığın əyani nümunələrindən biri kimi, Gəncədə traktor
zavodu – Belarus ilə Azərbaycan arasında müştərək istehsalat yaradılmasını tez-tez misal çəkirik. Bu layihə
barədə qərar qəbul edilməsi ilə onun həyata keçirilməsi cəmi bir neçə ay çəkmişdir. Artıq iki ildən çoxdur ki,
zavod uğurla fəaliyyət göstərir, gözəl məhsul istehsal edir, Azərbaycan fermerlərini zəruri kənd təsərrüfatı
texnikası ilə təmin edir. Biz artıq, başqa ölkələrin bazarlarına birlikdə çıxmaq barədə də fikirləşirik.
Bu, xüsusi, lakin çox əyani misaldır. Bu misal, əvvələn, ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərin nə qədər
əhəmiyyətli olmasını və ikincisi, hər iki ölkədə qərarın qəbul edilməsi ilə onun icrası arasında dəqiq əlaqə
olmasını göstərir. Çox vaxt belə də olur ki, yaxşı qərarlar qəbul edilir, lakin onların icrası ya illər boyu
yubadılır, ya da ümumiyyətlə, yerinə yetirilməmiş qalır. Bizə gəldikdə isə, nəzərdə tutduqlarımızın hamısını
həyata keçirmişik.
Bu gün biz artıq mövcud olan bazada, habelə fəaliyyətimizin digər sahələrində, iqtisadiyyat sahəsində
yeni layihələrdən danışırıq. Kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye istehsalı, nəqliyyat, energetika ilə bağlı məsələlər
bu gün ətraflı müzakirə olunmuş, nümayəndə heyətlərimizin üzvlərinə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.
Ümidvaram ki, Belarus Prezidentinin Azərbaycana növbəti səfərinədək əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində
yeni nəticələrimiz olacaqdır. Başqa sözlə, münasibətlərimizin necə inkişaf etməsindən çox razıyam. Onlar çox
nümunəvidir. Onlar, həmçinin regional münasibətlərin inkişafına da kömək edir. Biz bir-birimizə çox yaxın
yerləşməsək də, Belarusun öz regionunda və Azərbaycanın Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda fəal rolu həm
siyasi sabitliyin, həm də iqtisadi sahədə qarşılıqlı fəaliyyətin mühüm amilidir.
Beləliklə, bu gün ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərdən danışarkən biz uğurlar görürük,
nəticələr görürük, habelə perspektivləri dəqiq görürük. Bununla əlaqədar, ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, ölkələrimiz arasında humanitar sahədə əlaqələr müvəffəqiyyətlə inkişaf edəcəkdir. Mən artıq qeyd
etdim ki, bu gün biz həmin mövzunu müzakirə etdik, habelə tələbələrimizin hər iki ölkənin ali məktəblərində
təhsil alması imkanlarını da müzakirə etdik.
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Azərbaycanda tələbələrimizin dünyanın aparıcı ali məktəblərində təhsil almasına dair Dövlət Proqramı
həyata keçirilir. Bu məqsədlər üçün Dövlət Fondundan vəsait ayrılır və beləliklə, ölkəmizin bir neçə min gənc
vətəndaşı keyfiyyətli təhsil almaq imkanı qazanır. Bu, peşəkar kadrlar hazırlığı istiqamətində mühüm
addımlardan biridir, lakin təbii ki, biz ölkəmizdə təhsilin səviyyəsinin ehtiyaclarımıza, Azərbaycanın inkişaf
edən iqtisadiyyatının ehtiyaclarına, həmçinin dünya standartlarına uyğun olmasına çalışmalıyıq. Bu baxımdan,
əlbəttə, ölkələrimiz arasında bu sahədə ikitərəfli münasibətlərin mühüm əhəmiyyəti vardır. Müəllimlik fəaliyyəti
ilə bağlı olduğum üçün, - ömrümün çox hissəsi ali məktəblə bağlı olmuşdur, - mən ali məktəbin problemlərini,
habelə hər bir ölkənin inkişafı üçün təhsilin əhəmiyyətini yaxşı bilirəm. Bu gün keyfiyyətli təhsil olmadan heç
bir ölkənin uğurlu inkişafı mümkün deyildir. Çünki yaxşı biliklər, vərdişlər, peşəkarlıq olmadan, bu gün həyatda
öz yerini tapmaq çətindir. Buna görə də dövlət yaxşı şərait yaratmağa, gənclər isə, əlbəttə, təhsilə məsuliyyətlə
yanaşmağa çalışmalıdırlar. Çünki bu, təkcə diplom və ali təhsilli insanın hər hansı statusu deyildir, bu,
zərurətdir, həyatda böyük uğurlar qazanmağın əsas şərtidir.
Biz Azərbaycanda bu məsələyə çox böyük diqqət yetiririk. Azərbaycanda təhsil üçün xərclər ilk
yerlərdən birini tutur. Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün də tədbirlər görülür, onun maddi-texniki
bazası təkmilləşdirilir. Son beş ildə Azərbaycanda ən müasir standartlara uyğun 1800 yeni məktəb tikilmiş,
onlar kompyuterləşdirilmiş, İnternet şəbəkəsinə qoşulması üçün fəal iş aparılır. Artıq virtual təhsilin yeni
formaları tətbiq edilməyə başlanmışdır. Başqa sözlə desək, fikrimcə, ölkələrimiz arasında bu istiqamətdə
müzakirələr aparmağa, təcrübə mübadiləsinə və gələcək qarşılıqlı fəaliyyətimizin yollarının müəyyən
edilməsinə ehtiyac vardır.
Əlbəttə, bu barədə danışarkən ölkələrimizi bir-birinə bağlayan bütün başqa əməkdaşlıq sahələrini də
yaddan çıxarmaq olmaz. Əməkdaşlıq olduqca çoxşaxəlidir və qeyd etməliyəm ki, biz nisbətən qısa müddətdə
çox şeyə nail ola bilmişik. 2006-cı ilə qədər bizim Belarusda, Belarusun isə Azərbaycanda səfirliyi yox idi.
2006-cı il bizim münasibətlərin inkişafında bir növ dönüş ili oldu və biz qısa müddətdə dinamik inkişafın şahidi
olduq. Bu gün Belarus Prezidenti ilə görüşdə də qeyd etdik ki, iqtisadi böhrana baxmayaraq, ölkələrimiz
arasında əmtəə dövriyyəsi artır. Bu, çox nadir hallardan biridir: 2009-cu ildə ikitərəfli ticarətdə əmtəə dövriyyəsi
azalmır, əksinə, artır. Bu, yaxşı potensial olduğunu göstərir.
Ümumiyyətlə, ölkəmiz haqqında danışarkən qeyd etməliyəm ki, son illərdə Azərbaycan böyük yol
keçmişdir – modernləşmə yolu, inkişaf yolu, bu gün ölkəmizin gələcəyə inamla baxmasına imkan vermiş yol.
Biz özümüzü təmin etmək iqtidarında olan ölkəyik. Son illərdə iqtisadi inkişaf bir sıra sosial problemləri həll
etməyə imkan vermişdir. Qeyd etməliyəm ki, 2004-2008-ci illərdə Azərbaycanda iqtisadi artım göstəricisi
dünyada bəlkə də ən yüksək göstərici olmuşdur. Ölkəmizin iqtisadiyyatı 2,6 dəfə, sənaye istehsalı 2,5 dəfə
artmışdır. İşsizliyə demək olar ki, son qoyulmuşdur. Özəl sektor çox güclü inkişaf etmişdir və bu gün bizim
iqtisadiyyatda özəl sektorun payı təxminən 85 faizə bərabərdir. Sosial infrastruktur, təhsil, səhiyyə üçün olduqca
çox vəsait və sərmayə ayrılmışdır. Azərbaycan Ordusunun müdafiə qabiliyyətini möhkəmlətmək üçün olduqca
çox iş görülmüşdür. Başqa sözlə desək, güclü iqtisadi artım iqtisadiyyatı şaxələndirməyə və çox səmərəli sosial
siyasət həyata keçirməyə, habelə, Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyini və iqtisadi müstəqilliyini tamamilə
təmin etməyə imkan vermişdir.
Təbii ki, iqtisadi müstəqillik dövlətin milli mənafelərə əsaslanan müstəqil kurs, siyasət yeritməsinə
imkan yaradan təməldir. Əlbəttə, iqtisadi nailiyyətlər regional əhəmiyyətli məsələləri həll etməyə imkan verir.
Azərbaycan bir çox regional iqtisadi layihələrdə sərmayədar kimi iştirak edir. Artıq ölkəmizdən kənarda
sərmayələr yatırırıq və bu gün müxtəlif sahələrə - nəqliyyat, energetika sahələrinə birgə sərmayələrin yatırılması
imkanlarını müzakirə etmişik. Beləliklə, son illər görülən böyük işlər hətta böhran şəraitində 2009-cu il üçün
nəzərdə tutulmuş bütün planları həyata keçirməyə imkan verir.
Əlbəttə, böhran hamıya təsir etmişdir. Buna baxmayaraq, deməliyəm ki, Azərbaycanda bu il
iqtisadiyyatın artımı təmin edilmişdir. 2009-cu ilin ilk on ayının yekunlarına görə, ümumi daxili məhsul 8,4 faiz,
sənaye istehsalı 7,3 faiz artmışdır. Əlbəttə, əvvəlki illərin artım sürəti ilə müqayisədə bu, xeyli azdır. Lakin
böhran şəraitində yaşamağımızı nəzərə alsaq, zənnimcə, bu, dünya miqyasında ən yüksək göstəricilərdən biridir.
Biz iqtisadi islahatları, iqtisadiyyatımızın liberallaşmasına kömək edən islahatları fəal həyata keçiririk.
Sahibkarlığa kreditlərin müxtəlif növləri ilə, biznesin yaradılması prosedurlarının, müxtəlif icazələrin alınması
prosedurlarının sadələşdirilməsi ilə yardım edilir. Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq rəqabət qabiliyyətlidir və bu
reytinqə görə, biz region ölkələri arasında ön mövqelərdəyik. Əlbəttə, ölkəmizin inkişafında neft-qaz amili
mühüm rol oynamışdır. Azərbaycan XIX əsrdə neftin dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə, habelə dünyada ilk dəfə
dəniz yataqlarında hasil edildiyi ölkədir. Bir neçə gün bundan əvvəl biz əlamətdar yubileyi – dənizdə, məşhur
Neft daşlarında neft hasilatına başlanmasının 60 illiyini qeyd etdik. Bu, dünyada dəniz yataqlarından çıxarılmış
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ilk neft idi. Ölkəmizin müstəqilliyinin ilk illərində vəziyyət çox çətin olsa da, iqtisadi, siyasi və hərbi sahələrdə
total böhran müşahidə edilsə də, - vətəndaş müharibəsi gedirdi, ərazilərimiz Ermənistan tərəfindən işğal
olunurdu, – 1990-cı illərin ortalarından başlayaraq həyata keçirilən fəal neft diplomatiyası və siyasəti, demək
olar ki, bütün məsələləri, özümüzün enerji təhlükəsizliyimizin, habelə qonşularımızın və tərəfdaşlarımızın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələlərini həll etməyə imkan verdi.
Bu gün bizim ən müasir nəqliyyat infrastrukturumuz, ən müasir neft və qaz kəmərləri şəbəkəmiz, ən
müasir neft platformalarımız, neft terminallarımız vardır. “Azəri-Çıraq-Günəşli” yatağı ölkəmizin, habelə
regionun ehtiyaclarını tam təmin edən dünyada ən böyük yataqdır. Bu il Azərbaycanda neft hasilatının həcmi
təxminən 50 milyon ton, qaz hasilatının həcmi 25 milyard kubmetr olacaqdır. Bu isə əhəmiyyətli iqtisadi
resursdur.
Təbii ki, biz nəql marşrutlarının şaxələndirilməsinin tərəfdarıyıq və praktiki olaraq bu məsələni təmin
etmişik. Bu gün neft və qaz ehtiyatlarımızı bütün istiqamətlərə nəql edən yeddi neft və qaz kəmərimiz vardır.
Başqa sözlə desək, biz hər hansı bir bazardan, yaxud hər hansı bir tranzit ölkədən asılı deyilik. Təbii ki, bizim
tranzitə ehtiyacımız vardır. Çünki dünya bazarlarına birbaşa çıxışımız yoxdur. Lakin 1990-cı və 2000-ci illərdə
görülmüş işləri nəzərə alsaq, biz enerji nəqlinin tamamilə şaxələndirilməsini təmin etmişik. Bu da iqtisadiyyatı
tamamilə şaxələndirməyimizə imkan vermişdir. Beləliklə, hətta son dövrdə neftin qiymətinin çox kəskin şəkildə
aşağı düşməsinə baxmayaraq, bu il də Azərbaycan iqtisadiyyatının artımı kifayət qədər sanballı olmuşdur.
Başqa sözlə desək, iqtisadi islahatlar, fəal sosial siyasət, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, fəal diplomatiya
bizə həm sosial-iqtisadi inkişaf baxımından, həm də xarici siyasətin prioritetləri baxımından nəzərdə
tutduğumuz bütün məqsədlərə nail olmağa imkan vermişdir. Təbii ki, əgər ölkədə bütün məsələlərə dair
vətəndaş konsensusu, sabitlik olmasaydı, hadisələrin gedişini qabaqcadan duymaq imkanı və bununla yanaşı,
hər bir insanın istənilən sahədə öz bacarığını gerçəkləşdirməsi üçün imkan olmasaydı, bütün bunlar mümkün
olmazdı.
Bizim qarşılaşdığımız problemlərə gəldikdə isə, iqtisadi və sosial problemlər dediyim kimi, uğurla həll
edilir. Yaxın bir neçə ildə - 2013-cü ilə qədər biz ölkəmizdə mövcud iqtisadi və sosial problemlərin demək olar
ki, hamısını həll etmək niyyətindəyik. Tammiqyaslı regional inkişaf üçün əsas maneə, əlbəttə, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməməsidir. Bizi bu münaqişəyə zorla cəlb ediblər. Bu
münaqişəni bizə hələ Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində zorla qəbul etdiriblər. O vaxt Dağlıq Qarabağda
separatçı meyillər təəssüf ki, üstün gəlmiş və Ermənistan tərəfindən fəal hərbi yardım göstərilməklə
Azərbaycana qarşı müharibə başlanmış, azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparılmış, nəticədə bizim bir
milyondan çox həmvətənimiz qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Ərazimizin təqribən 20 faizi
işğal altındadır. İşğal edilmiş ərazilərdə hər şey – evlər, məktəblər, xəstəxanalar, bizim qəbiristanlar, məscidlər
dağıdılmışdır. Bütün tarixi abidələrimiz ya dağıdılmış, ya da oğurlanıb talan edilmişdir və bu, artıq 20 ilə
yaxındır ki, davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası – bu ali beynəlxalq instansiya erməni işğalçı
qüvvələrinin bizim ərazilərdən dərhal və danışıqsız çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etməsinə
baxmayaraq, - həmin qətnamələr 1990-cı illərin əvvəlində qəbul edilmişdir, - onlar yerinə yetirilmir. Beləliklə,
beynəlxalq hüququn əsas prinsipi pozulur. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü pozulmuşdur və bu məsələni dinc yolla
həll etmək üçün göstərilən bütün cəhdlər təəssüf ki, nəticəsiz qalır. Bu məsələ ilə beynəlxalq vasitəçilər qrupu
məşğul olur. Onların bütün fəallığına baxmayaraq, biz nəticə görmürük. Bizim insanlar isə öz yurdlarından
məhrum olmuşlar. Onlar ən adi insan hüquqlarının pozulması şəraitində, işğalın, torpaqlarımızın qanunsuz
işğalının davam etməsi şəraitində yaşayırlar.
Biz ədalətin, qanunçuluğun bərpa edilməsinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin həyata
keçirilməsinə nail olmaq və dövlətimizin ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün diplomatik, siyasi, iqtisadi və
digər tədbirlərimizi davam etdiririk. Erməni tərəfinin tez-tez istinad etdiyi xalqların öz müqəddəratını təyin
etmək hüququ məsələsinə gəldikdə isə, bu hüquq vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi çərçivəsində uğurla həyata keçirilə bilər. Başqa sözlə desək, erməni xalqı öz
müqəddəratını təyin etmişdir, müstəqil erməni dövləti vardır. Lakin əgər onlar erməni diasporunun yaşadığı
yerlərin hamısında öz müqəddəratını təyin etmək istəsələr, onda yəqin ki, dünyada ən azı 20 erməni dövləti olar.
Beləliklə, ən böyük ədalətsizlik olan, yüz minlərlə həmvətənimizi əziyyətə salan bu məsələnin həll edilməsi
Cənubi Qafqaz regionunda və daha geniş mənada bizim regionda bir çox məsələləri tənzimləməyə imkan verər.
Bu məsələ tənzimlənmədən regional və ya ikitərəfli xarakterli hər hansı başqa təşəbbüslərin gerçəkləşməsi
mümkün deyildir.
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Mən bu mövzu üzərində ona görə bir qədər ətraflı dayandım ki, bir tərəfdən, bu məsələlər barəsində öz
mövqeyimi və öz baxışımı ifadə edim, habelə bütün Qafqazda, bütün Qafqaz regionunda vəziyyətin sabitləşməsi
üçün həmin məsələnin nə dərəcədə vacib olduğunu vurğulayım.
Gələcək planlarımızla əlaqədar deməliyəm ki, biz gələcəyə nikbin baxırıq. Dağlıq Qarabağ
məsələsinin həll ediləcəyinə mənim zərrə qədər şübhəm yoxdur. Sadəcə olaraq bu, vaxt məsələsidir. Biz bu
məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Biz sülhsevər dövlətik və bunun üçün mümkün olan hər şeyi edirik.
Təbii ki, bununla bərabər, biz başa düşürük ki, dövlət nə qədər güclü olsa, onunla bir o qədər çox
hesablaşacaqlar, ona bir o qədər çox hörmət edəcəklər və bu dövlətin öz milli mənafelərini təmin etmək üçün bir
o qədər çox imkanı olacaqdır. Buna görə də biz güclü dövlət yaratmaq üçün işləmişik, zəhmət çəkmişik. Bu
məsələdə bizə heç kəs kömək etməmişdir. Yəqin ki, biz kənardan ciddi dəstəyə malik olmayan, - mən maliyyə
dəstəyini nəzərdə tuturam, - azsaylı ölkələrdən biriyik. Biz nəyə nail olmuşuqsa, Azərbaycan xalqının əməyi ilə
nail olmuşuq.
1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndə biz Sovet İttifaqqı məkanında ən pis vəziyyətdə
idik. İqtisadiyyat tamamilə dağılmışdı. Neft hasilatının həcmi təxminən 10 milyon ton həddində idi. Sənaye
praktik olaraq iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Ölkədə vətəndaş müharibəsi gedirdi. İşğalçı erməni qüvvələri
fürsətdən istifadə edərək Azərbaycanın əzəli torpaqlarını ələ keçirirdi. Siyasi hərc-mərclik, Konstitusiyaya zidd
olan qanunsuz silahlı dəstələrin özbaşınalığı hökm sürürdü. Mahiyyətcə vəziyyət idarəolunmaz idi.
Bu gün bizim dinamik inkişaf edən, özü-özünü təmin etməyə qadir olan, səmərəli iqtisadi islahatlar
həyata keçirən, regionda, habelə dünya miqyasında yaxşı mövqelərə malik olan, çoxlu dostları olan, – Belarus
da bu dostlar sırasındadır, - gələcəyə nikbinliklə baxan dövlətimiz vardır. Biz bir ölkədə yaşamışıq. Biz
hamımız demək olar ki, eyni vaxtda müstəqil olmuşuq və hər şey bizdən, rəhbərlərin müdrikliyindən, xalqların
iradəsindən və seçilmiş kursun düzgünlüyündən asılı idi. Bu gün biz Belarus və Azərbaycan timsalında görürük
ki, hər şey düzgün edilmişdir, hər şey necə lazımdırsa elə edilmişdir. Hərçənd bəzən bunlar kimlərinsə xoşuna
gəlməyə bilərdi. Bəzən biz müstəqil ölkələr kimi hələ lap gənc olarkən müəyyən tövsiyələr, müəyyən
məsləhətlər eşidirdik. Lakin həmişə onlara öz ölkələrimizin milli mənafeləri baxımından, məqsədəuyğunluq
baxımından yanaşırdıq. Biz heç vaxt hər hansı sərəncamlara və ya direktivlərə kor-koranə riayət etməmişik.
Xalqlarımızın tarixində belə halların sayı təəssüf ki, hədsiz çox olmuşdur. Biz özü-özünü təmin etmək
iqtidarında olan müasir dövlətlər yaradılması üzərində işləmişik və mənim fikrimcə, Belarus ilə Azərbaycan
arasında bu cür yüksək səviyyəli etimad və qarşılıqlı rəğbətin olmasının bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, biz
müstəqilliyimizi çox yüksək qiymətləndiririk və bu müstəqilliyi möhkəmlətmək üçün, o cümlədən ikitərəfli
əlaqələri inkişaf etdirməklə hər şeyi edirik.
Fürsətdən istifadə edib Belarus xalqına, ölkənizin bütün vətəndaşlarına firavanlıq, tərəqqi, Belarus
Dövlət Universitetinə yeni uğurlar arzulamaq istəyirəm. İndi mənim də bu ali məktəbə aidiyyətim olduğu üçün
öz tərəfimdən bizim təhsil müəssisələri arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi, bizim insanların bir-birini daha
yaxşı tanımaları, tez-tez bir-birinə qonaq getmələri, gənclərin bizim nəsildən nümunə götürərək dostluq etmələri
üçün lazım olan hər şeyi etməyə çalışacağam.
Mənə verdiyiniz yüksək qiymətə görə bir daha sağ olun və sizə ən xoş arzularımı bildirirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
XXX
Sonra Azərbaycan dövlətinin başçısı Belarus Dövlət Universitetinin tələbələrinin suallarına cavab
vermişdir.
SUAL: Cənab Prezident, mənim sualım belədir: bu gün Belarus iqtisadiyyatı xeyli dərəcədə enerji
daşıyıcılarının bir mənbədən idxalından asılıdır. Bu isə dövlətin enerji təhlükəsizliyi üçün qorxuludur. Əbəs yerə
deyildir ki, Belarus dövlətinin Prezidenti Lukaşenko enerji təhlükəsizliyi məsələlərini bilavasitə ölkəmizin
suverenliyi və müstəqilliyi ilə bağlayırdı. Eyni zamanda, Azərbaycanın nəinki onun daxili tələbatını ödəməyə,
həmçinin onu xarici bazara çıxarmağa imkan verən yanacaq-energetika xammalı ehtiyatları vardır. Zəhmət olsa
deyin, Belarus Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında energetika sahəsində, hasilat, tranzit,
yanacaq-energetika emalı məsələləri ilə bağlı əməkdaşlığın hansı perspektivləri vardır?
İLHAM ƏLİYEV: Biz bu gün və əvvəllər də bu mövzunu təbii ki, müzakirə etmişik və belə rəyə
gəlmişik ki, energetika sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməliyik. Sizin dediyiniz kimi, tələbat da və təklif də
vardır. Başlıca vəzifə əməkdaşlığın daha səmərəli olması üçün bu iki məqamı birləşdirməkdir. Mən çıxışımda
qeyd etdim ki, bizim çox geniş neft və qaz kəmərləri şəbəkəmiz vardır. Neft kəmərlərinə gəldikdə isə, neftimiz
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xammal şəklində üç boru kəməri ilə nəql edilir. Onlardan ikisi Qara dənizə, biri isə Aralıq dənizinə gedir. Təbii
ki, biz istehlakçılarımızın əhatə dairəsinin maksimum artmasının tərəfdarıyıq. Hazırda Azərbaycan nefti həm
Asiyada, həm Latın Amerikasında, həm ABŞ-da, həm də onlara yaxın regionlarda satılır. Düşünürəm ki,
səmərəlilik baxımından nəqliyyat şəbəkəsi bunu məqsədəuyğun edəcəkdir. Əgər biz Aralıq dənizinə, Amerika
qitəsinə neft satırıqsa, onda, təbii ki, onu Qara dənizdən, Qara dənizdəki terminallarımızdan Avropa qitəsinə də
səmərəli şəkildə sata bilərik. Avropanın bir çox ölkələri bizim istehlakçılarımızdır. Azərbaycan neftinin çox
hissəsi Avropa İttifaqı ölkələrinə, Avropa ölkələrinə satılır.
Biz bu məsələni ətraflı müzakirə etdik və energetika nazirlərinə onun üzərində ətraflı işləmək və bu
əməkdaşlığı hansı formada qurmağın mümkün olduğunu araşdırmaq barədə müvafiq tapşırıqlar verdik. Biz
şaxələnmədə də maraqlıyıq. İstehlakçı bir mənbədən asılı olmaq istəmədiyi kimi, istehsalçı da bir tranzitçidən,
yaxud bir yoldan asılı olmaq istəmir. Odur ki, burada əməkdaşlıq perspektivləri vardır və bu baxımdan, konkret
tapşırıqlar verilmişdir. Biz nəticələri gözləyirik və düşünürəm ki, nəyə nail olduğumuz yaxın vaxtlarda
bilinəcəkdir.
SUAL: Siz və ölkəniz “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramının həyata keçirilməsindən nə gözləyirsiniz? “Şərq
tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində Azərbaycan ilə Belarus hansı sahələrdə əməkdaşlıq edə bilər?
İlham ƏLİYEV: Düzdür, bu, nisbətən yeni təşəbbüsdür. Lakin Avropa İttifaqı ilə bizim region
arasında layihələrin həyata keçirilməsi meyilləri müəyyən müddət mövcud olmuşdur. 2006-cı ildən Azərbaycan
Avropa İttifaqının Yeni Qonşuluq Proqramının iştirakçısıdır. Beləliklə, “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramı müəyyən
mənada həmin meyilin davamıdır. Biz onu alqışlayırıq. Artıq qeyd etdiyim kimi, bizim Avropa İttifaqı ölkələri
ilə çox sıx iqtisadi əlaqələrimiz vardır. Onlar bizim enerji ehtiyatlarının neft sarıdan əsas istehlakçılarıdır. Qaza
gəldikdə isə, biz qaz nəqlinin də şaxələndirilməsi üzərində işləyirik və bu gün öz qazımızı xarici bazarlara
satırıq. Lakin təbii ki, biz qazın nəqlini genişləndirmək istəyirik, xüsusən ona görə ki, həm qonşu ölkələrdə, həm
də Avropa İttifaqı ölkələrində bizim qaza tələbat vardır.
Avropa İttifaqına daxil olan bütün ölkələrlə münasibətlərimiz siyasi baxımdan çox yaxşıdır,
uzunmüddətli və səmərəlidir. Əlbəttə, “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramının üzvü olan hər bir ölkənin nəticə kimi nə
əldə etmək istədiyi barədə öz təsəvvürü və öz planları vardır. Bizə gəldikdə, mən belə deyərdim: bu, iqtisadi
amillərlə bağlı deyildir, bizim iqtisadi köməyə ehtiyacımız yoxdur. Bizim ölkədə daxili siyasi vəziyyətə
gəldikdə isə, deyirəm, bu vəziyyət sabitdir, ölkəmizin inkişafı məsələsində cəmiyyətdə həmrəylik vardır.
Buna görə də biz məhz insanlar arasında əlaqələrin möhkəmlənməsində daha çox maraqlıyıq. Əlbəttə,
enerji amili həmişə mühüm rol oynayacaqdır və bu mənada da bizim maraqlarımız üst-üstə düşür. Çünki
Avropa enerji ehtiyatlarının böyük istehlakçısıdır. Azərbaycan çox böyük neft-qaz ehtiyatlarına malikdir. Bu
ehtiyatlar ən azı yaxın yüz ildə regionun enerji təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir. Bu məlumatlar ehtiyatların
təsdiqlənmiş minimal həcminə əsaslanır. Buna görə də enerji amili mühüm rol oynayacaqdır. Biz buna hazırıq
və buna şadıq. Lakin biz istərdik ki, energetika çərçivələrindən kənarda inteqrasiya təşəbbüsləri ilə əlaqədar
proseslər daha çox olsun. Buraya mədəni mübadilə, Avropa İttifaqı ölkələrinə gediş-gəlişin nisbətən asan
olması, viza rejimi ilə bağlı məsələlər daxildir. Hesab edirəm ki, həmin məsələlər artıq “Şərq tərəfdaşlığı”
səviyyəsində daha fəal həll edilməlidir.
“Şərq tərəfdaşlığı” çərçivəsində bizim ölkələr arasında münasibətlərə və qarşılıqlı fəaliyyətə gəldikdə
isə, mən elə güman etmirəm ki, “Şərq tərəfdaşlığı” ikitərəfli əlaqələr üçün ən mühüm formatdır. Hər halda biz
“Şərq tərəfdaşlığı”nda iştirak məsələsini Azərbaycan ilə “Şərq tərəfdaşlığı”nın digər üzvləri arasında deyil,
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq imkanı hesab edirik. Bizim ikitərəfli münasibətlərimiz isə
hər hansı beynəlxalq təşkilatların hər hansı çərçivələri ilə məhdudlaşmamalıdır. Mənim fikrimcə, ölkələrimiz
arasında yaranmış siyasi və iqtisadi münasibətlərin səviyyəsi bu tezisin doğruluğunu sübut edir. Biz ikitərəfli
planda işləməli, hər iki ölkənin mənafelərini ikilikdə təmin etməli və ölkələrimizin daha da yaxınlaşması
istiqamətində çalışmalıyıq.
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BELARUS RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İQAMƏTGAHINDA PREZİDENT
ALEKSANDR LUKAŞENKONUN ADINDAN VERLƏN RƏSMİ NAHARDA
ÇIXIŞ
Minsk şəhəri,
12 noyabr 2009-cu il
-Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç!
Əziz dostlar!
Bir daha gözəl Belarus torpağına dəvətə görə Aleksandr Qriqoryeviçə səmimi qəlbdən təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Mənim ünvanıma, Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının ünvanına dediyiniz xoş sözlərə görə
Sizə çox minnətdaram.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, dövlət başçılarının mütəmadi görüşləri, qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli
münasibətlərin inkişafına təkan verir. Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə göstərdiyi ehtirama görə, Belarus
Prezidentinə təşəkkür edən Azərbaycan dövlətinin başçısı ölkələrimizin müstəqilliyinin ilk illərində çətin
sınaqlardan çıxdığını və uğurlu inkişaf yoluna qədəm qoyduğunu diqqətə çatdıraraq dedı:
-1993-cü ildən, Heydər Əlirza oğlu hakimiyyətə gələn kimi tərəqqi, inkişaf başlandı. Bu gün biz
əminliklə gələcəyə baxa bilərik. Mən burada üç il əvvəl olmuşam. Mən dəyişiklikləri, qayda-qanunu, yaşayış
səviyyəsini görürəm. Bizi çox şey birləşdirir. İlk növbədə, bu, öz xalqına sədaqət, gələcək nəsillər qarşısında
məsuliyyət, qarşıda duran məqsəddir. Məqsəd dövlətin, ölkənin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, inkişaf
etmiş, dinamik, yüksək səviyyəyə və yaşayış keyfiyyətinə malik cəmiyyət qurmaqdır.
Demək istəyirəm ki, münasibətlərimizə strateji tərəfdaşlıq kimi qiymət verməyinizlə tamamilə
razıyam. Biz buna nisbətən qısa vaxtda nail olmuşuq. Bunu qeyd etmək mənə də çox xoşdur. Bizim ikitərəfli
münasibətlərimiz nadir münasibətlərdir. Bütün məsələlər hər hansı bürokratiyasız, ləngiməsiz, operativ,
səmərəli və etibarlı şəraitdə həll edilir. Mən çox şadam ki, bizim aramızda belə şəxsi dostluq münasibətləri
yaranmışdır. Bu, ikitərəfli münasibətlərimizin bütün spektrinə sirayət edir. Biz ticarət dövriyyəsinin artmasını,
siyasi sahədə qarşılıqlı fəaliyyəti, birgə həyata keçirdiyimiz layihələrin konkret nəticələrini görürük və artıq
gələcək üçün perspektiv planlar qururuq.
Sonda Prezident İlham Əliyev dost Belarus xalqına rifah, əmin-amanlıq, sabitlik və çiçəklənmə
arzuladı.
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SOFİYADA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMA MƏRASİMİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA
BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ GEORGİ PIRVANOVLA
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Sofiya şəhəri,
13 noyabr 2009-cu il
-Çox sağ olun, hörmətli cənab Prezident!
Mən, ilk növbədə, ölkənizə səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bolqarıstanda olmağımdan çox məmnunam və xüsusilə bu gün apardığımız danışıqlar çox gözəl nəticələrə
gətirib çıxarmışdır.
Bizim ikitərəfli münasibətlərimiz çox uğurla inkişaf edir. Bolqarıstan bizim üçün çox önəmli tərəfdaş və
dost ölkədir. Qarşılıqlı səfərlərimizin də uğuru bir daha onu göstərir ki, biz bütün sahələrdə fəal əməkdaşlıq
edirik.
Həmişə olduğu kimi, biz bu gün sizinlə ikitərəfli münasibətlərin gündəliyini müzakirə etdik və gələcək
əməkdaşlıq haqqında praktiki addımları müəyyənləşdirdik. Siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olması əlbəttə ki,
bütün başqa sahələrə də öz müsbət təsirini göstərir. Eyni zamanda, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı
əməkdaşlıqda Bolqarıstanın çox önəmli rolu vardır. Azərbaycanın Avratlantika strukturlarına inteqrasiya
prosesində Bolqarıstan bizə həmişə dəstək vermişdir və buna görə Sizə çox minnətdarıq. Bu yaxınlarda
Azərbaycan Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramının üzvü olmuşdur. Biz ümid edirik ki, bu proqram
çərçivəsində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq daha da genişlənəcəkdir.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əlaqələr 2006-cı ildən başlanmışdır. 2006-cı
ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında strateji enerji tərəfdaşlığı haqqında Memorandum imzalanmışdır.
Bu gün imzalanmış sənədlər hesab edirəm ki, geniş əməkdaşlığın geniş çərçivələrinə daxil ediləcəkdir. Enerji
təhlükəsizliyi məsələləri son illər ərzində dünya gündəliyinin ən önəmli yerlərinə çıxmışdır. Azərbaycan öz
tərəfindən enerji təhlükəsizliyi və enerji daşıyıcılarının nəqlinin şaxələndirilməsi məsələlərinin həlli işinə öz
töhfəsini verir. Əminəm ki, bu gün imzalanmış sənədlər “Cənub dəhlizi”nin təşkil edilməsində öz müsbət rolunu
oynayacaqdır.
İmzalanmış sənədlər ikitərəfli xarakter daşıyır. Əminəm ki, Bolqarıstan ilə Azərbaycan arasında qaz
sahəsində əməkdaşlıq çox uğurlu olacaqdır. Bu əməkdaşlıq gələcəkdə genişlənəcək və başqa ölkələri həmin
müsbət təşəbbüsə cəlb edəcəkdir. Azərbaycan qazının Bolqarıstana çatdırılması nəticəsində Azərbaycan Avropa
İttifaqının qaz sahəsində tərəfdaşına çevriləcəkdir. Əminəm ki, bu, Avropa İttifaqı üçün də, bizim üçün də
vacibdir.
Azərbaycanın qaz ehtiyatları çox genişdir. Ən minimal hesablamara görə təsdiq edilmiş ehtiyatlar
təxminən 2 trilyon kubmetr ətrafındadır. Əlbəttə, biz istəyirik ki, bu qazı ixrac edək, resurslarımızı əmniyyətli
və şaxələndirilmiş yollarla dünya bazarlarına çatdıraq. Hazırda Azərbaycan qazı müxtəlif istiqamətlərlə regional
bazarlara çıxarılır və əlbəttə, biz istəyirik ki, tərəfdaşlarımızın sayı çoxalsın. Əminəm ki, Bolqarıstan bu işlərdə,
Azərbaycan qazının Avropa qitəsinə idxal edilməsində çox önəmli rolunu oynayacaqdır. İmzalanmış sənədlər
əsasında yaxın zamanlarda ikitərəfli işçi qrupu yaradılacaqdır. Əminəm ki, işçi qrupunun fəaliyyəti çox uğurlu
olacaq və konkret layihələrin həyata keçirilməsi haqqında bizə qısa müddət ərzində təkliflər veriləcəkdir.
Hörmətli cənab Prezident, məni ölkənizə dəvət etdiyinizə və göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə bir daha
təşəkkürümü bildirirəm.
XXX
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar.
Ceyhun QULİYEV (Azərbaycan Televiziyası): Mənim sualım hər iki Prezidentədir. Ölkələrimiz
arasında qeyri-energetika sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri barəsində nə deyə bilərsiniz?
İlham ƏLİYEV: Əlbəttə ki, bugünkü görüşdə biz gündəliyimizin bütün aspektlərini müzakirə etdik. İlk
növbədə, energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Amma bununla bərabər qeyrienergetika sektorunun inkişafı üçün əməli tədbirlərin görülməsi də çox vacibdir. Prioritet sahələr çoxdur.
Onların sırasında deyə bilərəm ki, turizm, kənd təsərrüfatı, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
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sahələrində əməkdaşlıq, nəqliyyat və digər sahələr prioritet xarakter daşıyır və bütün bu istiqamətlərdə
ölkələrimiz arasında sıx əməkdaşlıq aparılır. Əminəm ki, növbəti illərdə bu əməkdaşlıq daha sürətlə inkişaf
edəcəkdir. Qarşılıqlı investisiya qoyuluşu üçün həm Bolqarıstanda, həm Azərbaycanda çox müsbət sərmayə
mühiti mövcuddur və bizim biznes dairələrimiz bu gözəl imkanlardan istifadə etməlidirlər.
Biz iki dost ölkəyik. Bizim aramızda siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olması, əlbəttə ki, biznes-iqtisadi
sahədə də canlanma üçün yaxşı şərait yaradır. Ancaq mən hesab edirəm ki, energetika sahəsində əldə edilmiş
razılaşmaların icrası nəticəsində qeyri-energetika sahəsində də əlaqələrin gücləndirilməsi təmin ediləcəkdir.
Georgi PIRVANOV: Mən cənab Prezidentlə tam razıyam ki, bizim enerji sahəsindəki əməkdaşlığımız
bütün digər sahələrə yaxşı təkan olacaqdır. Biz hesab edirik ki, iqtisadi böhran şəraitində ölkəmiz üçün yeni
bazarların açılması vacibdir. Buna görə də hesab edirik ki, Azərbaycan ilə qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin
həcminin artırılması önəmlidir. Bu baxımdan hesab edirik ki, cənab Prezidentin burada sadaladığı həmin sahələr
əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi üçün əsas kimi xidmət edə bilər.
Olduqca vacibdir ki, ölkələrimiz arasındakı məsafəni daha da qısaldaq və bunun üçün ölkələrimiz
arasında nəqliyyat-daşıma məsələlərini, problemlərini həll etməliyik. Hesab edirəm ki, bu baxımdan ölkələrimiz
arasında nəinki ticarət dövriyyəsinin artırılması vacibdir, o cümlədən biz birgə, ümumi müəssisələr yaratmaqla
üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxa bilərik. Zənnimcə, bu gün görüşümüzdə iştirak edən nazirlər indi və gələcəkdə
daha da sıx təmaslar quracaqlar ki, biz birgə konkret layihələr irəli sürək və həyata keçirək.
Vera ALEKSANDROVA (Bolqarıstan Televiziyası): İcazənizlə, mən yenidən enerji sahəsinə
qayıdım. Sualım hər iki Prezidentədir. Bilmək istərdim, konkret olaraq Nabukko layihəsi nə vaxt həyata
keçiriləcəkdir?
Georgi PIRVANOV: Mən burada konkret tarix söyləyə bilmərəm. Çünki layihə çoxtərəfli layihədir.
Bu layihənin başlanması təkcə Bolqarıstan və Azərbaycandan asılı deyildir. Vacibi odur ki, biz – Bolqarıstan və
Azərbaycan tərəfləri Avropa İttifaqı üçün mühüm olan bu layihənin prioritet xarakter daşıdığını bəyan etdik.
Hesab edirik ki, qazın nəqli ilə bağlı ikitərəfli razılaşmalar da Nabukko layihəsinin tərkib hissəsinə çevrilə bilər
və bu baxımdan yalnız ümumi işin xeyrinə olar.
İlham ƏLİYEV: Biz Nabukko layihəsini həmişə dəstəkləmişik və bu gün də dəstəkləyirik. Bu ilin may
ayında Avropa İttifaqı tərəfindən təşkil edilmiş enerji zirvəsində Azərbaycan Nabukko layihəsinin həyata
keçirilməsinə öz töhfəsini vermişdir və məlum bəyannaməni imzalamışdır.
Nabukko layihəsinin həyata keçirilməsi üçün bir neçə önəmli məsələ öz həllini tapmalıdır. İlk növbədə,
resurs bazası olmalıdır. Bu da vardır. Mən bayaq qeyd etdim ki, Azərbaycanın çox böyük qaz ehtiyatları vardır.
Biz maraqlıyıq ki, öz resurslarımızı müxtəlif yollarla ixrac edək. Digər önəmli məsələ tranzit məsələsinin həll
olunmasıdır. Əfsuslar olsun ki, biz bu vaxta qədər bu istiqamətdə irəliyə heç bir addım ata bilməmişik. Tranzit
məsələlərinin həll olunmaması əslində, Nabukko layihəsinin həyata keçirilməsində əsas maneədir. Üçüncü vacib
məsələ layihənin maliyyələşdirilməsi məsələsidir. Bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılmışdır, ilkin ödənişlər
ayrılmışdır. Ancaq bildiyiniz kimi, Nabukko layihəsinin həyata keçirilməsi üçün çox böyük vəsait lazımdır.
Hələ ki, o vəsaitin məbləği dəqiqləşdirilir və ən önəmlisi, mənbəyi də dəqiqləşdirilməlidir.
Digər önəmli məsələlər də öz həllini tapmalıdır. Mən sadəcə olaraq əsas üç məsələni qeyd etdim. Üç
məsələnin ancaq biri hazır vəziyyətdədir - o da Azərbaycanın resurs bazasıdır. Digər məsələlər əfsuslar olsun ki,
hələ müzakirə mövzusudur. Ancaq onu da qeyd etməliyəm ki, biz bu məsələyə daha geniş aspektdən yanaşırıq.
Biz bu məsələyə “Cənub dəhlizi” layihəsi kimi yanaşırıq. “Cənub dəhlizi” layihəsinin içində, o cümlədən
Nabukko layihəsi də yer tutur. Bundan başqa, Trans Adriatik Kəməri (TAP) layihəsi, Türkiyə-Yunanıstanİtaliya (TGİ) layihəsi də - onların hamısı “Cənub dəhlizi” layihəsinin içində olan layihələrdir. Bu gün
imzalanmış sənədlər “Cənub” layihəsi adlandırdığımız böyük təşəbbüsün həyata keçirilməsində çox önəmli rol
oynaya bilər. Çünki bu sənədlərdə iki tərəf iştirak edir. Bolqarıstan və Azərbaycan – iki dost ölkə, əminəm ki,
imzalanmış sənədlərin yaxın zamanlarda həyata keçirilməsi üçün nə lazımdırsa onu da edəcəkdir.
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VOLQA ÇAYI ÜZƏRİNDƏ YENİ KÖRPÜ-KEÇİDİN
TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
Ulyanvsk şəhəri,
24 noyabr 2009-cu il
- Hörmətli Dmitri Anatolyeviç!
Əziz dostlar!
Mən ilk növbədə, Dmitri Anatolyeviç, Sizə təşəkkür etmək istərdim ki, məni Ulyanovska gəlməyə və bu
möhtəşəm körpünün açılışında iştirak etməyə dəvət etmisiniz. Bu, həqiqətən möhtəşəm memarlıq və nəqliyyat
qurğusudur. Yəqin ki, Avropa qitəsində onun analoqu yoxdur. Mənim Azərbaycan Prezidenti kimi, 1984-cü ildə
bu körpünün tikilməsi haqqında qərar qəbul edilməsində iştirak etmiş Heydər Əliyevin oğlu kimi burada
olmağım da mənə çox xoşdur.
Siz yaxşı bilirsiniz ki, Heydər Əliyev dəfələrlə Ulyanovska gəlmiş, həm xoş günlərdə, həm də
Ulyanovsk üçün faciəli günlərdə xalq ilə birlikdə olmuş, Volqada dəhşətli qəzanın nəticələrinin aradan
qaldırılması üzrə komissiyaya başçılıq etmişdir. Mənə çox xoşdur ki, Ulyanovskda həmin işlər barədə xatirəni,
Azərbaycan Prezidenti haqqında xatirəni yaşadırlar. Bu, bizim üçün çox dəyərlidir. Bu, bütün həyatı boyu öz
vətəninin rifahına xidmət etmiş insana münasibətin göstəricisidir. Heydər Əliyev Moskvada işləyəndə də,
Azərbaycan Prezidenti olanda da çalışırdı ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında həmişə
qarşılıqlı anlaşma, dostluq, qarşılıqlı dəstək və əməkdaşlıq olsun.
Bu gün onu qeyd etmək mənə xoşdur ki, bu işlər həqiqətən belədir. Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı
əlaqələr uğurla inkişaf edir, bizim aramızda çox sıx münasibətlər yaranmışdır, prezidentlər səviyyəsində tez-tez
əlaqə saxlayırıq. Biz bu münasibətləri strateji tərəfdaşların, mehriban qonşuların, dostların münasibətləri kimi
səciyyələndiririk. Bugünkü görüş və Ulyanovska dəvət də bunu təsdiq edir.
Bir müddət bundan əvvəl Dmitri Anatolyeviç mənə zəng vuranda onun məni bu tədbirə dəvət edəcəyini
güman etmirdim. Bu, olduqca dəyərli dəvətdir, mən çox mütəəssir oldum. Bu, məhz xalqlarımız arasında,
ölkələrimiz arasında münasibətlərin ruhuna uyğundur.
Sizə onu da demək istəyirəm ki, sözün hərfi mənasında dünən Bakıda “Rus kitabı evi” açılmışdır.
Tədbir çox təntənəli şəraitdə keçdi. Bakıda, həmçinin Vneştorqbankın filialı açılmışdır. Beləliklə, dünən bizim
ölkələrin iqtisadi və mənəvi həyatında iki mühüm hadisə baş vermişdir.
Bu gün burada, bu körpü üzərində bu hadisəni bayram edirik. Biz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin adını
daşıyan meydana gedəcəyik. Başqa sözlə desək, bütün bunlar ölkələrimiz arasında münasibətlərin səviyyəsindən
xəbər verir. Bu münasibətlər bizim üçün çox dəyərli və çox əhəmiyyətlidir. Mən əminəm ki, biz gələcəkdə də
irəliyə doğru hərəkət edəcəyik.
Mən bu möhtəşəm hadisə münasibətilə Ulyanovsk şəhərinin bütün sakinlərini, bütün rusiyalıları təbrik
edirəm. Sizin hamınıza sülh və firavanlıq arzu edirəm!
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PARİSDƏ FRANSA SAHİBKARLAR TƏŞKİLATINA – MEDEF-ə
ÜZV OLAN İŞ ADAMLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ
ÇIXIŞ
Paris şəhəri,
9 dekabr 2009-cu il
- Təşəkkür edirəm, əziz dostlar. Bu görüşə görə də minnətdarlığımı bildirirəm. Bu, bizim ilk görüşümüz
deyildir. Xatirimdədir, mən Fransaya ilk dəfə rəsmi səfərə gələndə, - bu, 2004-cü ilin əvvəlində, seçkilərdən
cəmi iki ay sonra baş tutmuşdu, - o zaman biz görüşdük. Hesab edirəm ki, həmin görüş aramızdakı iqtisadi
əməkdaşlığın inkişafı üçün əhəmiyyətli rol oynadı. Çünki o zaman Azərbaycan beynəlxalq biznes dairələri üçün
o qədər də tanınan ölkə deyildi. Eyni zamanda, mən iki il bundan öncə baş tutan görüşümüzü də xatırlayıram.
Bu gün də biz görüşürük. Beləliklə, mən hər dəfə Fransaya səfər edəndə görüşümüz olur. Bu, ilk növbədə
əlaqələrimizin, digər tərəfdən isə iqtisadi əməkdaşlığımızın qarşılıqlı əhəmiyyətini əks etdirir.
Son illər ərzində ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir. Fransanın bir çox şirkətləri artıq
Azərbaycanda fəaliyyətə başlayıb. Bir çox şirkətlər ölkəmizə sərmayələr yatırıb. Bəzi şirkətlər ölkəmizdə
müqavilə əsasında çalışıb və bu gün də çalışmaqda davam edir. Əgər iqtisadi əlaqələrimizin ümumi
statistikasına nəzər salsaq, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı iqtisadi dövriyyədə böyük artımın olduğunu görərik.
Ötən il ticarət dövriyyəmiz 2,5 milyard dollara yaxın olub. Nəzərə alsaq ki, biz kiçik rəqəmlərlə başlamışdıq,
hesab edirəm, indi bu, böyük rəqəmdir.
İqtisadi əməkdaşlığımızın inkişafının bu mərhələsində düşünürəm ki, ötən illərdən fərqli olaraq, indi
bizim daha yaxşı imkanlarımız vardır. Çünki Azərbaycan son illər ərzində uğurla inkişaf edib. Biz əsas iqtisadi
çətinlikləri dəf etməyə nail olmuşuq. Hesab edirəm ki, iqtisadiyyatımız artıq keçid iqtisadiyyatı deyildir.
Baxmayaraq ki, keçid dövrü bir qədər çox vaxt apardı. Bu da təbii haldır, çünki bir sistemdən digərinə keçərkən,
yəni planlaşdırılan iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid üçün çox vacib islahatlar aparılmalıdır. Artıq
bütün zəruri islahatlar aparılıb. Hesab edirəm ki, növbəti illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafı
qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlıq üçün daha yaxşı şərait yaradacaqdır.
Ümumiyyətlə biz həm ikitərəfli, həm iqtisadi sahədə əlaqələrimizin səviyyəsindən çox razıyıq. Hesab
edirəm ki, biz bu cür qarşılıqlı maraqla uğurla irəliləyə bilərik. Düşünürəm ki, 2004-cü ildəki görüşümüz
iqtisadi əlaqələrimizin sürətlə inkişafı üçün əhəmiyyətli rol oynadı. Ümid edirəm ki, bu görüşdən və MEDEF-in
bu yaxınlarda Bakı görüşündən sonra biz ölkəmizə gələcək sərmayə yatırımları ilə bağlı yeni prioritetləri,
əməkdaşlığın yeni sahələrini Fransa sərmayədarlarının maraqları və Azərbaycan hökumətinin prioritetlərinə
uyğun olaraq müəyyənləşdirəcəyik.
Böyük işlər görülüb. Lakin görüləsi işlər hələ də çoxdur. Bizim konkret tədbirlər proqramımız vardır.
Bu, artıq ikinci proqramdır. İlk proqram 2004-cü ildə qəbul olunub və 2008-ci ilə qədərki dövrü əhatə edib. Sizə
deyə bilərəm ki, 2004-2008-ci illər ərzində, yəni son 5 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyanın ən sürətlə
inkişaf edən iqtisadiyyatı olub. Ümumi daxili məhsul 2,6 dəfə, sənaye istehsalı isə 2,5 dəfə artıb. Bu, dünyanın
ən sürətlə artan iqtisadiyyatı olub. Növbəti 5 il - 2009-2013-cü illər üçün bizim maliyyə və texniki
imkanlarımıza və beynəlxalq biznes dairələri ilə artıq mövcud olan təcrübəmizə əsaslanan dəqiq tədbirlər
proqramımız vardır.
Bu proqram əsasən ölkəmizin hələ də mövcud olan mühüm iqtisadi, sosial və infrastruktur layihələrinin
həyata keçirilməsinə kömək edəcəkdir. Ümid edirəm ki, növbəti illərdə də Fransa şirkətləri müxtəlif əhəmiyyətli
layihələrin həyata keçirilməsində bizim tərəfdaşlarımız olacaqdır. İqtisadiyyatımız hətta 2009-cu ildə, qlobal
maliyyə böhranı zamanı da sürətlə inkişaf edir. İlin on ayının göstəricilərinə əsasən, iqtisadi artım 8,4 faiz,
sənaye istehsalı artımı isə 7,3 faiz olub. Nəzərə alsaq ki, enerji sektoru hələ də ölkə iqtisadiyyatının əsas sektoru
sayılır və neftin qiyməti son bir il ərzində kəskin şəkildə aşağı düşüb, bu, bizim ümumi iqtisadi inkişafımıza
təsir göstərməyib. Bu da məhz iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsinin, qeyri-enerji sektoruna sərmayə qoyuluşu
siyasətinin nəticəsidir. Həmin sərmayələr o sahələrə yatırılır ki, gələcəkdə əlavə gəlir gətirsin.
Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, növbəti illər üçün böyük planlarımız vardır və ümid edirəm ki, bütün
bu planlar həyata keçiriləcəkdir. Müxtəlif layihələrə gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, sizin nümayəndələriniz
Bakıda olarkən bir sıra görüşlər keçiriblər. Onlarda artıq bizim nə edəcəyimiz barədə məlumatlar vardır. 2010cu ildə bizim həm dövlət büdcəsindən, həm də Neft Fondundan maliyyələşən dövlət investisiya proqramı 4,5–5
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milyard dollara yaxın olacaqdır. Bu qədər vəsait iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrinə yatırılacaqdır. Biz
Fransa şirkətlərini bu layihələrdə iştirak etməyə dəvət edirik.
Bəzi şirkətlər artıq nəhəng və əhəmiyyətli infrastruktur və sənaye layihələrinin icrasına başlayıb. Biz bu
işlərin gedişindən məmnunuq. Əminəm ki, sizin gələn və növbəti illər ərzində icra olunacaq konkret sahələr və
layihələr haqqında məlumatınız vardır. Hansı sahəyə daha çox diqqət yetirmək – artıq şirkətlərin öz işidir. Bizim
prioritetlərə gəldikdə isə, qeyd etdiyim kimi, bu, əsasən qeyri-neft sektorudur. Çünki biz neft və qaz sahəsində
planlaşdırılan bütün işləri görməyə nail olmuşuq və növbəti illər ərzində indiyədək gördüyümüz işlərdən
bəhrələnəcəyik.
İnformasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı, infrastruktur, təhsil, səhiyyə, ekologiya sahələri indi
prioritetdir. Təsadüfi deyildir ki, 2010-cu il Ekologiya ili elan olunub. Biz bu sahəyə daha çox diqqət
yetirməliyik. Çünki Azərbaycanda neft hasilatına başlanan ilk dövrlərdən ekoloji məsələlərə fikir verilməyib.
İndi isə bu sahədə böyük işlərin görülməsinə ehtiyac vardır. Biz çirklənmiş bütün əraziləri, torpağı, Xəzər
dənizini təmizləməliyik və bu layihə üçün böyük vəsait ayrılacaqdır. Biz digər layihələri də dünyanın aparıcı
şirkətləri ilə birgə həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Bu təcrübə artıq vardır. 1990-cı illərin əvvəlində Azərbaycan
hətta qeyri-mütəşəkkil, kasıb və iqtisadiyyatı tənəzzülə uğramış ölkə olarkən, biz böyük beynəlxalq şirkətləri
ölkəmizə sərmayə qoymağa cəlb etməyə nail olduq. O da həqiqətdir ki, həmin sərmayələrin əksəriyyəti enerji
sektoruna yatırılmışdı və bu, təbii bir hal idi. Bu il isə biz tərəfdaşlarımızı ölkəmizin həm enerji, həm də qeyrienerji sektorlarına sərmayə yatırmağa dəvət edirik.
Etibarlılığı artırmaq üçün biz Dövlət İnvestisiya Şirkətini yaratdıq. Bu şirkət müxtəlif layihələrin
icrasında artıq həm sərmayədar kimi çalışır və həm də çalışacaq ki, potensial investorlar üçün etimadı artırsın.
Biz bu məsələni bu yaxınlarda Bakıda da müzakirə etdik. Biz Fransa şirkətləri tərəfindən yatırılacaq sərmayələri
alqışlayırıq. Biz Fransa şirkətlərinin müqavilə əsasında və ya müxtəlif birgə müəssisələrin, qurumların üzvləri
kimi fəaliyyətini müsbət qarşılayarıq. Biz uğurlu əməkdaşlığımızı davam etdiririk.
Bu gün bir daha sizinlə burada olmağımdan və bu vacib məsələləri sizinlə müzakirə etməkdən çox
məmnunam. Ümid edirəm ki, bu görüşdən sonra biz görülən işlərin əyani nəticələrinin şahidi olacağıq. Çox sağ
olun.
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