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“...Dünya dövlətləri ilə xarici siyasət əlaqələrinin hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı fayda prinsipləri əsasında qurulması nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdə, sözün əsl mənasında,
müstəqil siyasət həyata keçirən bir dövlət kimi öz layiqli yerini
tutdu. Cənab Heydər Əliyevin zəngin siyasi təcrübəsi, bölgədə,
ümumiyyətlə, dünyada gedən siyasi proseslərə qlobal mövqedən
yanaşması hətta Azərbaycana qarşı açıq-aydın soyuq münasibət
bəsləyən ölkələrlə də əlaqələrin normallaşdırılması və inkişaf
etdirilməsinə gətirib çıxardı. Beləliklə, xarici siyasət sahəsində
tarazlaşdırılmış münasibətlərin qurulması nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyi xeyli dərəcədə möhkəmləndi.
Ümumiyyətlə, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını qoymuş cənab Heydər Əliyevin ölkəmizin müstəqilliyinin qorunub
saxlanması, inkişaf etdirilməsində, Azərbaycanın dünya dövlətləri sırasında layiqli yer tutmasında müstəsna xidmətləri vardır...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Fransanın “La Lettre Diplomatique” jurnalına müsahibəsindən – 7 iyul 2004-cü il
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ
Heydər Əlİyevİn Fransa Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(19-22 dekabr 1993-cü il)
“...Fransa ilə bizi dostluq əlaqələri bağlayır və bu əlaqələr çox
güclüdür. Əminəm ki, gələcəkdə onlar daha da güclənəcəkdir. Bütün bu
amilləri nəzərə alaraq, demək olar ki, nə üçün Azərbaycan Prezidenti
ilk rəsmi səfərini Fransaya edibdir. 1993-cü ildə Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyev ilk səfərini Fransaya edibdir. 2004-cü ildə Azərbaycan
Prezidenti öz ilk səfərini Fransaya edibdir. Bu ənənə artıq yaranıbdır və
ümidvaram ki, bundan sonra da yaşayacaqdır...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fransanın
müdafiə naziri xanım Mişel Alyo-Marinin Azərbaycan dövlət başçısının
şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitqindən – 22 yanvar 2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Fransa
Prezidenti Fransua Mitteranla görüşmüşdür
20 dekabr 1993-cü il
Dekabrın 20-də axşam Yelisey sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Fransa rəhbərliyi tərəfindən təntənəli rəsmi qarşılanma mərasimi
keçirildi. Sarayın həyətində fəxri qarovul dəstəsi düzüldü. Azərbaycan dövlətinin
başçısını və onu müşayiət edən şəxsləri gətirən maşınlar karvanı Yelisey sarayının
həyətindəki geniş meydana daxil olan kimi təntənəli marş çalındı. Fransa Prezidenti
Fransua Mitteran Azərbaycan rəhbəri Heydər Əliyevi sarayın pilləkənləri yanında
qarşıladı. Sonra iki ölkənin prezidentləri arasında danışıqlar başladı.
Görüşdə Azərbaycanla Fransa arasında əməkdaşlıq imkanları hərtərəfli müzakirə
olundu. Danışıqlarda Azərbaycan torpağında gedən müharibə və Dağlıq Qarabağ
məsələlərinə geniş yer verildi. Fransua Mitteran açıq bildirdi ki, Fransa Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tanıyır və onu dəstəkləyir. Heydər Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini
Fransa Prezidentinə duydurmağa müvəffəq oldu. Fransua Mitteranın mövqeyində
Azərbaycanın xeyrinə xeyli dəyiçiklik yarandı. Görüş zamanı iki ölkə arasında
iqtisadiyyat, mədəniyyət və digər sahələrdə də uzunmüddətli əməkdaşlığın
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Bu tarixi görüş Azərbaycanla Fransa
və digər Avropa ölkələri arasında əməkdaşlığın əsasını qoydu.
Dünya siyasi xadimləri arasında ən zəngin təcrübəyə və nüfuza malik olan Fransua
Mitteranın Azərbaycana xüsusi diqqət yetirməsi müşahidəçilərdə böyük maraq doğurdu.
Danışıqlardan sonra prezidentlər Yelisey sarayının Müyurad salonuna daxil oldular.
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Fransua Mitteran və Heydər Əliyev Azərbaycanla Fransa arasında dostluq, qarşılıqlı
anlaşma və əməkdaşlıq barədə müqavilə imzaladılar. Heydər Əliyev ATƏM-in əsas
sənədlərindən biri olan yeni Avropa üçün Paris Xartiyasına Azərbaycanın qoşulması
barədə sənədi də imzaladı. Sonra prezidentlər Fransa, Azərbaycan və digər ölkələrin
jurnalistləri qarşısında bəyanatla çıxış etdilər.
Fransa dövlətinin başçısı Fransua Mitteran Heydər Əliyevə müraciətlə dedi ki,
mən Sizi burada qarşılamağa çox şadam. Bizim əlaqələrimiz çox az-az olur. Odur ki,
Sizin Parisə səfəriniz ümdə problemləri əsaslı şəkildə müzakirə etməyimizə imkan
verir. İndicə Siz yeni Avropa üçün Paris xartiyasını, hər ikimiz isə ölkələrimiz arasında
dostluq, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq haqqında müqaviləni imzaladıq. Siz Paris
Xartiyasına imza atmaqla ATƏM çərçivəsində öz üzərinizə öhdəliklər götürdünüz,
BMT prinsiplərinə sadiq olduğunuzu nümayiş etdirdiniz.
Fransa Prezidenti daha sonra dedi: “Əmin ola bilərsiniz ki, hamımızın ehtiyac
duyduğumuz sülhün tezliklə bərqərar olmasında Fransa Sizinlə yanaşı olacaqdır.
İkitərəfli müqaviləmiz də buna sübutdur. Bu sənəd Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin
inkişafında mühüm mərhələ olacaqdır, çünki o həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
gələcək əməkdaşlığımızın çərçivəsini müəyyənləşdirir. Biz siyasi, iqtisadi, mədəni
və elm-texniki sahələrdə, habelə təhlükəsizliyin təmin olunması işində əməkdaşlıq
etməyi nəzərdə tuturuq. Bu da indiyədək məhdud olan münasibətlərimizə geniş vüsət
verməyə birgə səy göstərdiyimizi sübut edir”.
Fransua Mitteran sözünə davam edərək dedi ki, Fransa Qarabağ münaqişəsinin
genişlənməsini təşvişlə izləyir və orada dinc əhalinin əzab-əziyyət çəkməsinə təəssüf
edir. Biz həmin əhaliyə kömək edir və bu köməyi artıracağıq. Fransa Prezidenti dedi
ki, biz zor işlətməklə sərhədlərin dəyişdirilməsini qəbul etmirik, eləcə də münaqişənin
zor gücünə aradan qaldırılmasına tərəfdar deyilik. Biz Azərbaycanın müstəqilliyinə və
suverenliyinə hörmət bəslənilməsinə tərəfdarıq. Təklif etmişik ki, ATƏM çərçivəsində
beynəlxalq konfrans keçirilsin. Bütün əlaqədar tərəfləri xoş məram göstərməyə
çağırırıq. Lakin Ermənistan və Azərbaycan qüvvələrinin qarşı-qarşıya durduğu yerdə
bu prinsiplərə indiyədək əməl olunmamışdır. Hazırda ən böyük çətinliklər Azərbaycan
ərazisində hiss olunur. Mən bunu Ermənistan rəhbərlərinə də demişəm.
Yalnız hüquqa əsaslanmaqla beynəlxalq miqyasda rəğbət qazanmaq olar. Sizinlə
görüşləri, Sizə köməyi davam etdirəcəyik. Bu zaman beynəlxalq prinsiplərə
əsaslanacağıq. Həmin prinsiplər bütün demokratik ölkələr üçün məcburidir.
Fransua Mitteran axırda dedi: “Cənab Prezident, Sizi burada qəbul etmək bizim
üçün xoşdur. Arzu edirəm ki, bundan sonra hər iki ölkəmiz üçün faydalı olacaq başqa
tədbirlər də keçirilsin”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Fransua Mitterana müracətlə
dedi:
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Cənab Prezident, Fransaya dəvət olunduğumuza görə Sizə minnətdaram və indi bu
tarixi, möhtəşəm sarayda Sizinlə yanaşı oturduğuma çox şadam. Sizinlə söhbətdən
çox razıyam. Bu söhbət zamanı Azərbaycandakı vəziyyətə xeyirxah münasibətinizi
hiss etdim və bu böhranlı vəziyyətdən çıxmaqda respublikamıza kömək etmək
istəyinizin səmimiliyinə inandım. Vəd etdiyiniz və göstərəcəyiniz səylərə görə də Sizə
minnətdaram. Mən mühüm beynəlxalq sənəd olan Paris Xartiyasını Sizin iştirakınızla
böyük məmnuniyyətlə imzaladım. Bununla da Azərbaycan Respublikası təhlükəsizliyə
və sülhə sadiq olduğunu nümayiş etdirir.
İndicə Sizinlə birgə imzaladığımız dostluq, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq haqqında
müqavilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq münasibətlərində yeni mərhələdir.
Yelisey sarayında Azərbaycanla Fransa arasında uzunmüddətli əməkdaşlığın əsasını
qoyduq. Cəmi iki il əvvəl dövlət müstəqilliyi əldə etmiş Azərbaycan Respublikası
üçün bu, mühüm tarixi hadisədir.
Heydər Əliyev daha sonra bildirdi ki, qədim tarixi olan, bəşər sivilizasiyasını
zənginləşdirmiş, dünya siyasətinə təsir göstərən Fransa kimi nəhəng dövlətlə
əməkdaşlıq etmək bizim üçün çox zəruridir. Demokratiya nümunəsi göstərmiş və
göstərməkdə davam edən, humanistlik və sülhsevərlik nümayiş etdirən Fransa bizim
üçün çox mühüm tərəfdaşdır. Biz şadıq ki, Sizinlə bu müqaviləni imzalamışıq və onun
həyata keçirilməsinin səmərəli olacağına, əməli nəticələr verəcəyinə ümid edirik.
Azərbaycan Prezidenti dedi:“Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı Sizin
narahatlığınızı, qanunun aliliyi, hər bir dövlətin sərhədlərinin toxunulmazlığı və
təhlükəsizliyi prinsiplərinə əməl edilməsinin zəruriliyi barəsində bəyanatınızı dərin
razılıq hissi ilə qəbul etdim. Ümid etmək istərdim ki, Siz öz şəxsi nüfuzunuzdan,
Fransanın nüfuzundan istifadə edib, Ermənistan hərbi birləşmələrinin Azərbaycana
təcavüzünün qarşısının alınmasına, bölgəmizdə sülh yaradılmasına kömək
göstərəcəksiniz. Biz konstruktiv mövqedə durur və Sizin tərəfinizdən əməli köməyə
ümid bəsləyirik. Arxayın ola bilərsiniz ki, Fransa Azərbaycanın simasında uzun illər
ərzində əməkdaşlıq üçün etibarlı tərəfdaş əldə edir. Biz sülh və təhlükəsizlik, insan
hüquqlarına hörmət, demokratiya və siyasi plüralizm prinsiplərinə həmişə sadiq
qalacağıq. Gənc müstəqil dövlətimizin quruculuğunda Fransanın zəngin dövlətçilik
təcrübəsindən, demokratiyasından hökmən istifadə edəcəyik. Cənab Prezident,
biz səbirsizliklə Sizin Azərbaycana səfərinizi gözləyəcəyik. Ümid edirəm ki, şəxsi
əlaqələrimiz ölkələrimiz arasında gələcək qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafına kömək
edəcək və bu da Azərbaycan xalqına böyük xeyir verəcəkdir. Respublikamıza və
xalqımıza göstərdiyiniz böyük diqqətə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm”.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya
rəsmi səfəri zamanı Parisdə mətbuat konfransında bəyanatı
21 dekabr 1993-cü il
Hörmətli xanımlar və cənablar, mən artıq üçüncü gündür ki, Fransada, Parisdəyəm.
Mən səfərin gedişindən və nəticələrindən son dərəcə məmnunam və şadam ki, bu
günlərdə Parisə, onun diqqətəlayiq yerlərinə, misilsiz memarlıq abidələrinə yenidən
baxmaq, müasir Fransanın, müasir Parisin coşqun həyatı ilə tanış olmaq üçün kiçik
də olsa, imkana malik oldum. Lakin başlıcası, əlbəttə, budur ki, bu müddət ərzində
çox faydalı və səmərəli görüşlər keçirdim, danışıqlar apardım. Fransa Prezidenti
cənab Fransua Mitteran ilə görüşün, habelə onun yekunlarına əsasən imzalanmış
müqavilənin - Fransa ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq, qarşılıqlı anlaşma
və əməkdaşlıq haqqında müqavilənin xüsusi əhəmiyyəti var.
Bu gün mən Fransanın xarici işlər naziri cənab Alen Jüppe ilə görüşdüm. Aramızda
çox səmərəli söhbət oldu. Biz prezidentlə də, xarici işlər naziri ilə də Fransa ilə
Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərin daha da genişləndirilməsi, bölgəmizdəki
münaqişəli vəziyyətin aradan qaldırılması məsələlərini, xüsusən Ermənistan
silahlı birləşmələrinin Azərbaycana təcavüzü və bununla əlaqədar Azərbaycan
Respublikasının vəziyyəti ilə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Biz razılığa gəldik ki,
Fransa, o cümlədən Prezident Fransua Mitteran cənabları və xarici işlər naziri cənab
Alen Jüppe öz imkanlarından istifadə edərək, bu münaqişənin dinc vasitələrlə aradan
qaldırılmasına kömək göstərəcəklər.
Biz Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün dayandırılması məsələsinin dincliklə həlli
prinsipinə tərəfdarıq, lakin Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğal edilmiş Azərbaycan
ərazilərindən çıxarılması, respublikanın sərhədlərinin, ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı
şərtilə. Bununla bərabər, biz Dağlıq Qarabağ məsələsinə baxılmasının labüdlüyündən
yayınmırıq. Qeyd etmək çox vacibdir ki, həm Fransa prezidenti, həm də xarici işlər
naziri sərhədlərin pozulmazlığı, zorakılığın və hərbi yolla özgə ərazilərinin işğalının
yolverilməzliyi, hər bir dövlətin, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün gözlənilməsi barədə beynəlxalq prinsipləri bir daha təsdiq etmişlər.
Bu gün mən Fransanın işgüzar aləminin nümayəndələri ilə görüşdüm. Mən onlara,
habelə bu ölkənin prezidentinə də, xarici işlər nazirinə də bildirdim ki, bütün sahələrdə,
ən əvvəl iqtisadiyyat, ticarət, elm, texnika, mədəniyyət sahələrində qarşılıqlı surətdə
faydalı əməkdaşlıq işində Azərbaycan bütün dünya üçün, o cümlədən də Fransa üçün
açıqdır. Əslinə qalsa, bu, dünən imzaladığımız müqavilədə qeyd edilmişdir. Mən işgüzar
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aləmin nümayəndələri ilə görüşdə Azərbaycanın iqtisadi potensialı, respublikanın təbii
sərvətləri, onun sənaye potensialı barəsində ətraflı məlumat verdim. Bunlar Fransa
ilə əməkdaşlıq üçün, Azərbaycan iqtisadiyyatına Fransanın qarşılıqlı surətdə faydalı
əsasda investisiya qoyması üçün imkan yaradır.
Bu gün mən Diplomatiya Akademiyasında görüş keçirdim, dünən diplomatik
mətbuatın nümayəndələri ilə görüşdüm. Mən bu görüşlərə böyük əhəmiyyət verirəm,
çünki onlar mənə Azərbaycan, onun müasir vəziyyəti, Azərbaycan dövləti və
cəmiyyətinin gələcək inkişaf yolları haqqında, respublikanın necə ağır vəziyyətdə
olduğu barədə Fransa ictimaiyyətini məlumatlandırmağa imkan verdi.
Mən burada olarkən daha çox yəqin etdim ki, Azərbaycan ilə Fransa arasında
əlaqələr son dərəcə zəif olmuşdur, Fransada Azərbaycan barəsində məlumat olduqca
azdır. Bəzən qeyri-obyektiv məlumat ölkəmiz, Azərbaycan dövlətinin tədbirləri
barədə yalan-yanlış təsəvvür yaradır. Buna görə də hesab edirəm ki, Fransaya səfər
iki ölkənin rəhbərləri arasında sıx qarşılıqlı əlaqələr, ikitərəfli münasibətlərin gələcək
inkişafı üçün bünövrə yaratmaqla yanaşı, Fransada Azərbaycanın daha yaxşı təsəvvür
olunması mənasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Mən belə düşünmürəm ki, bu günlər
ərzində biz bunu etməyə müvəffəq olduq. Lakin özümüz üçün çox zəruri saydığımız
bu işin görünür, bünövrəsini qoya bildik.
Bu gün, sabah görüşlər keçiriləcəkdir. Məsələn, sabah mən Fransa senatının sədri
ilə görüşəcəyəm. Sonra biz Vətənə dönəcəyik. Lakin əminəm ki, bu günlər ərzində
burada gördüyümüz bütün işlər öz nəticələrini verəcəkdir. Biz Azərbaycan ilə Fransa
arasında çoxsahəli əməkdaşlığın inkişafı üçün, Azərbaycanın Fransada daha yaxşı
təmsil olunması üçün indi yaradılmış imkanlardan maksimum səmərə ilə istifadə
olunmasından ötrü gələcəkdə də hər şey edəcəyik.
Sual: Cənab Prezident, Siz həmin adamsınız ki, ölkənizdə hakimiyyətə Azərbaycan
ilə Qarabağ arasında münaqişə beş ildən bəri davam etdiyi bir vaxtda gəlmişsiniz,
Siz həmçinin həmin adamsınız ki, bütün əlaqədar tərəflərlə, o cümlədən də Dağlıq
Qarabağdakı tərəflərlə dialoqa razılıq vermişsiniz. Sentyabrda Sizin Ter-Petrosyanla
görüşünüz oldu. Bəzi erməni siyasi xadimlər öz aramızda mənə demişdilər ki,
onlar Ter-Petrosyanla bu görüşü alqışlayırlar. Onlar mənə həmçinin demişdilər
ki, müharibə iki aydan sonra qurtaracaq. Onların dediyinə görə, bu, həm iqtisadi
səbəblərə, həm də siyasi səbəblərə görə baş verəcəkdir. Çünki müharibəyə məruz
qalan hər hansı ölkə iqtisadi baxımdan zillət çəkir və sosial böhran keçirir. Sülh
müqaviləsinin imzalanması Azərbaycanın xeyrinə idi. Lakin Sizin Ter-Petrosyanla
oktyabrda keçirməli olan görüşünüz Moskvada qiyamdan sonra təxirə salındı. İndi
elə təsəvvür yaranır ki, Ermənistanın siyasi hakimiyyət dairələri tərəfindən nikbinlik
görünmür. Bilmək istərdim, Siz hesab edirsinizmi ki, hazırda sülh müqaviləsinin
imzalanması Azərbaycanın daha xeyrinə deyildir?
10
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Heydər Əliyev: Mən sualın axırıncı hissəsi ilə razı deyiləm. Çünki Ermənistan
Prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüş təxirə salınmayıb. Mən dialoqun tərəfdarı
olmuşam. Mən Azərbaycan ilə Dağlıq Qarabağdakı hakim qüvvələr arasında əlaqə
və dialoq yaradılmasına həqiqətən qol qoymuşam. Sentyabrda Prezident Levon TerPetrosyanla görüşmüşəm və onunla sonralar da görüşməyə hazır idim. Lakin bu görüş
məndən asılı olmayan səbəblərə görə baş tutmadı, bu bir yana, oktyabrda Ermənistanın
Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü daha geniş miqyas aldı. Erməni silahlı birləşmələri
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarına hücuma keçdi, onları işğal etdilər.
Bu hücumlar zamanı mənim Levon Ter-Petrosyanla bir neçə dəfə telefon söhbətim
oldu. O, hücumun dayandırılmasını vəd etdi. Lakin onun vədləri vəd olaraq qaldı.
Bilmirəm, ya ona görə ki, bunu edə bilmədi, ya da bunun hansısa digər səbəbləri var
idi. Buna görə də dialoqumuz davam edir.
Mən həmin mövqelərdən çəkilməmişəm. Amma danışıqlar aparılarkən, atəşin
dayandırılması haqqında Azərbaycan ilə Dağlıq Qarabağ arasında saziş imzalandıqdan
sonra növbəti hücum başlandı və bu hücum Zəngilan rayonunun işğalı ilə başa çatdı.
Bu rayonun sakinləri qışın bu çağında Araz çayını üzə-üzə keçib İran ərazisinə
addamalı oldular. Təsəvvür edirsinizmi, Zəngilan rayonunun təxminən 60 min əhalisi
Arazdan keçib İrana addamış, onun ərazisindən keçərək Azərbaycana qayıtmış və indi
respublikanın müxtəlif rayonlarındadır. Onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Gərək
belə olmayaydı. Buna görə də mən həmin mövqelərdən geri çəkilmədim. Lakin, təkrar
edirəm, biz atəşin dayandırılması haqqında danışıqlar apararkən və saziş artıq əldə
edildikdən sonra yeni hücumlar başlandı. Bu hücumlar vəziyyəti, əlbəttə, çətinləşdirdi.
Sual: İcazə verin, özümü təqdim edim: Universitetin Tarix fakültəsinin keçmiş
aspirantı, indi Sorbonna Universitetinin aspirantı Abil Kərimov. Mən Sizə iki sual
vermək istərdim. Birinci sual siyasi xarakterlidir. Azərbaycanın Fransada indiyədək
siyasi nümayəndəliyi yoxdur ki, Azərbaycan Respublikasının mənafelərinə qarşı
yönəldilmiş iddiaların qarşısı alınsın. Odur ki, əməli tədbirlər görülməsi, xüsusən
Fransada siyasi nümayəndəliyimizin açılması yaxşı olardı. Bu məsələlər Sizin
cənab Mitteran ilə görüşünüz zamanı müzakirə edildimi? İkinci sual - bu, mədəni
xarakterlidir. Mən bilən, Siz Fransa Respublikası ilə mədəni əlaqələr, mədəniyyət
sahəsində mübadilələr haqqında da müqavilə imzalamısınız. Məni tələbə
mübadilələri ilə bağlı məsələ maraqlandırır. Bu mübadilələr nə dərəcədə əməli
surətdə həyata keçiriləcək? Çünki, mənə məlum olduğu kimi, mən Azərbaycandan
yeganə tələbəyəm ki, Fransa hökumətinin təqaüdünə layiq görülmüşəm. Mən ötən
il müsahibədən keçdim, burada, Fransada ikinci ildir qalıram və ölkəmizlə, demək
olar, heç bir əlaqəm yoxdur. Hazırda “Azərbaycan 18-20-ci illərdə müharibədən
sonrakı dinc nizamasalma sistemində” mövzusunda dissertasiya üzərində işləyirəm.
Heydər Əliyev: Azərbaycanın Fransada səfirliyinin açılması məsələsi həll edilmiş
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məsələdir. Azərbaycanda Fransanın səfirliyi fəaliyyət göstərir. Burada, Parisdə də
səfirlik fəaliyyət göstərməlidir, lakin qarşılıqlı əsasda. Bu, artıq bizim nöqsanımızdır
ki, səfirlik indiyədək açılmayıb. Belə düşünürəm ki, bu məsələ yaxın vaxtlarda həll
ediləcəkdir. Odur ki, bunu Fransa prezidenti ilə müzakirə etməyə lüzum yox idi. O ki
qaldı mədəni mübadiləyə, tələbə mübadilələrinə, bəli, biz iqtisadi, elmi-texniki, mədəni
əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalamışıq. Müqavilədə, əlbəttə, tələbə mübadilələri
də nəzərdə tutulur. Zənnimcə, bu müqavilə əsasında müvafiq nazirliklərimiz və baş
idarələrimiz həmin məsələlərlə yaxından məşğul olacaqlar. İndiyədək belə müqavilə
yox idi. Görünür, bu səbəbdən də onlarla məşğul olmağa imkan yox idi. Səfirlik
açıldıqdan sonra və biz müqavilənin müddəalarını həyata keçirməyə başladıqda bu
məsələlər həll ediləcəkdir.
Sual: “İzvestiya” qəzeti. Cənab Prezident, Siz Rusiyanı çox gözəl tanıyırsınız,
xüsusən də əvvəlki fəaliyyətinizdən, buna görə də məni Rusiyada bu yaxınlarda
keçirilmiş seçkilərin nəticələri, Jirinovskinin müvəffəqiyyəti barədə Sizin təhlil
və fikriniz maraqlandırır. Bu seçkilərin nəticəsi Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərə təsir göstəribmi? Siz bu seçkilərin nəticələrindən hansısa bir dərs
almısınızmı, Azərbaycanın siyasi meydanında elə siyasi xadimlər varmı ki, onlar
nədəsə öz baxışlarında Jirinovskinin baxışlarına yaxın olsunlar? Sağ olun.
Heydər Əliyev: Mən indi Rusiyada seçkilərin yekunlarını qiymətləndirmək və ya
bu yekunları təhlil etmək istəməzdim, çünki hələ Rusiyanın özü onları təhlil etməli
və buna qiymət verməlidir. O ki qaldı bu seçkilərdən sonra Azərbaycan ilə Rusiya
arasında münasibətlərin dəyişib-dəyişməməsi sualına, mən ona belə cavab verirəm:
Xeyr, dəyişməmişdir, münasibətlər əvvəlki səviyyədə qalır. İndi isə Azərbaycanda öz
baxışlarına görə Rusiya Liberal-Demokrat Partiyası liderinin baxışları ilə yaxın olan
şəxslərin olub-olmaması sualı barədə. Hazırda Azərbaycanda 40-dək partiya qeydə
alınmışdır. Çoxlarının baxışları mənə məlum deyildir. Buna görə də belə şəxslərin
olub-olmadığını deyə bilmərəm. Bu barədə danışmaq mənim üçün çətindir.
Sual: Cənab Prezident, mən Parisdə insan hüquqlarının və azərbaycanlıların
müdafiəsi üzrə Azərbaycan təşkilatını təmsil edirəm. Sizə dörd sualım var. Cənab
Prezident, Siz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar barəsində düşünübsünüzmü, onlara
Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsinin mümkünlüyü barədə fikirləşibsinizmi? İkinci
sual - Siz bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağda bütün vəziyyət Fransada daim müzakirə
edilir, lakin gecə-gündüz erməni təbliğatı aparılır, bizim verilişlərin səsi isə batırılır.
Buna görə də bilmək istərdim, Siz Prezident Mitteranla görüşərkən bu verilişlərin
səsinin batırılması məsələsini xatırlatdınızmı? Üçüncüsü, siz rusca danışırsınız...
Heydər Əliyev: Mən axırıncı sualınıza dərhal cavab verəcəyəm, nə üçün rusca
danışıram. Bizim doğrudan da gözəl dilimiz var və mən Azərbaycan dilini sevirəm.
Bu, Azərbaycanın dövlət dilidir, ölkədə mən yalnız Azərbaycan dilində çıxış edir
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www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR
və danışıram. Lakin burada, Fransada, əvvəla, görüşdüyüm adamlar arasında, hiss
etdiyim kimi, rus dilini bilən çoxlu adam var. Deməli, onlar məndən informasiyanı
artıq bilavasitə alırlar. İkincisi, cənab Mitteranın tərcüməçisi ancaq fransız dilindən
rus dilinə və rus dilindən fransız dilinə tərcümə edir. Buna görə də mən burada mövcud
olan qaydanı pozmaq istəmədim. Bundan əlavə, ingilis, fransız dilləri kimi, rus dili də
dünyada tanınmış dillərdən biridir. Bax, elə indi qəşəng xanım fransız dilində çıxış
etdi, mən də ondan soruşa bilərdim ki, o, mənə nə üçün azərbaycanca müraciət etmədi.
İndi də ikinci suala - Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlılar
barəsində suala cavab verim. Məsələ burasındadır ki, ölkənin hüdudlarından
kənarda yaşayan azərbaycanlılar az deyildir. Onların çoxu hazırda müstəqil dövlət
olan Azərbaycanın ərazisində ümumiyyətlə heç vaxt yaşamayıb. Buna baxmayaraq,
ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlı əgər Azərbaycan vətəndaşlığı
almaq istəyirsə, zənnimcə, burada heç bir maneə olmayacaqdır.
Dağlıq Qarabağla əlaqədar ermənilərin tərəfdarlarının burada olduqca çoxlu veriliş
apardıqları, azərbaycanlıların aparmaq istədikləri verilişlərin səsinin batırılması barədə
suala gəlincə, bu, elə məsələ deyildir ki, mən onu cənab Mitteranla müzakirə etməliydim.
Məlumdur ki, Fransada azərbaycanlılar olduqca azdır, ermənilər çoxdur, özü də
onların bir çoxu biznesdə də, dövlət orqanlarında da, kütləvi informasiya vasitələrində
də kifayət qədər sanballı vəzifə tuturlar. Görünür, ermənilər bu vəziyyətdən istifadə
edirlər. Odur ki, Fransada yaşayan azərbaycanlılar Fransanın ictimai-siyasi həyatında
daha böyük təsir göstərməlidirlər. Belə olarsa, azərbaycanlıların burada verilişlərinin
səsi batırılmaz. Mən bu verilişlərin aparılmasına hər vasitə ilə kömək edəcəyəm.
Azərbaycan qaçqınlarına göndərmək istədiyiniz humanitar yardım barəsində mən
xarici işlər nazirinə göstəriş vermişəm. Bu gün ona bir daha xatırlatmışam ki, o, sizinlə
hökmən əlaqə saxlasın və siz bu yardımı göndərə biləsiniz.
Bu gün mən xarici iqtisadi əlaqələr naziri ilə görüşməliyəm. Diqqətinizə görə
təşəkkür edirəm. Belə düşünürəm ki, əlaqələrimiz davam edəcəkdir. Mətbuat işçilərinə
hörmətimi bildirir və ümidvaram ki, milliyyətindən asılı olmayaraq, onlar obyektiv
informasiya verəcəklər. Çox sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Fransa Respublikasına rəsmi səfəri (19-22 dekabr 1993-cü il)
Tarixi arayış
Müstəqillik yolu tutmuş Azərbaycan Respublikası üçün dünyanın bütün dövlətləri, o
cümlədən, Qərbi Avropanın ən böyük və nüfuzlu dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
və dostluq əlaqələri qurmaq çox böyük siyasi və beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir. Bu
əlaqələrin siyasi əhəmiyyəti onunla şərtlənir ki, həmin dövlətlər Azərbaycanın üzv olduğu
bütün beynəlxalq və regional təşkilatlarda ləyaqətlə təmsil olunmasına, onun beynəlxalq
təhlükəsizlik və iqtisadi əməkdaşlıq sisteminə, Avropanın müxtəlif struktur və institutlarına
inteqrasiyasına hərtərəfli əməli yardım göstərmək imkanına malikdirlər.
1993-cü ilin dekabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya
rəsmi səfəri Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə əlaqələrində intensiv inkişafın başlanğıcı
olub.
Dekabrın 20-də axşam Yelisey sarayında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin
Fransa rəhbərliyi tərəfindən təntənəli rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Sonra iki ölkənin
prezidentlərinin iştirakı ilə Fransa-Azərbaycan danışıqları başlayıb. Görüşdə Fransa və
Azərbaycan arasında əməkdaşlıq imkanları geniş müzakirə olunub.
Sonra Heydər Əliyev və Fransua Mitteran Yelisey sarayının Müyurad salonunda
Azərbaycanla Fransa arasında Dostluq, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq barəsində müqaviləni
imzalayıblar. Heydər Əliyev həmçinin, Yeni Avropa üçün Paris Xartiyasını da imzalayıb.
İmzalanma mərasimindən sonra jurnalistlər qarşısında bəyanatla çıxış edən Heydər
Əliyev Fransua Mitterana müraciətlə qeyd edib: “İndicə Sizinlə birgə imzaladığımız Dostluq,
qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq haqqında müqavilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
münasibətlərində yeni mərhələdir. Yelisey sarayında Azərbaycanla Fransa arasında
uzunmüddətli əməkdaşlığın əsasını qoyduq. Cəmi iki il əvvəl dövlət müstəqilliyi əldə etmiş
Azərbaycan Respublikası üçün bu, mühüm tarixi hadisədir”.
Dekabrın 21-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev öz iqamətgahında Fransa xarici
işlər naziri Alen Jüppeni qəbul edib. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dinc vasitələrlə aradan qaldırılması imkanları araşdırılıb. Daha sonra Heydər
Əliyev Fransa sahibkarlarının milli mərkəzində bu ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri
ilə görüşüb. Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın iqtisadi potensialı, ölkədə həyata keçirilən
iqtisadi islahatlar barədə məlumat verib. Azərbaycan Prezidenti həmçinin, Diplomatiya
Akademiyasında çıxış edib.
Həmin gün YUNESKO-nun iqamətgahında bu təşkilatın baş direktoru Federiko Mayorla
görüşən Azərbaycan Prezidentinə YUNESKO-nun xatirə medalı təqdim olunub.
Dekabrın 21-də Heydər Əliyev Fransaya rəsmi səfəri ilə bağlı təşkil olunan mətbuat
konfransında bəyanatla çıxış edərək, səfərin gedişindən və onun nəticələrindən məmnun
olduğunu bildirib. Heydər Əliyev vurğulayıb: “Mən burada olarkən daha çox yəqin etdim
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ki, Azərbaycan ilə Fransa arasında əlaqələr son dərəcə zəif olmuşdur, Fransada Azərbaycan
barəsində məlumat olduqca azdır. Bəzən qeyri-obyektiv məlumat ölkəmiz, Azərbaycan
dövlətinin tədbirləri barədə yalan-yanlış təsəvvür yaradır. Buna görə də hesab edirəm ki,
Fransaya səfər iki ölkənin rəhbərləri arasında sıx qarşılıqlı əlaqələr, ikitərəfli münasibətlərin
gələcək inkişafı üçün bünövrə yaratmaqla yanaşı, Fransada Azərbaycanın daha yaxşı təsəvvür
olunması mənasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Mən belə düşünmürəm ki, bu günlər ərzində
biz bunu etməyə müvəffəq olduq. Lakin özümüz üçün çox zəruri saydığımız bu işin görünür,
bünövrəsini qoya bildik”.
Prezident həmin gün həm də Fransanın iqtisadi əlaqələr naziri ilə görüşüb.
Dekabrın 22-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Fransa Senatının sədri ilə görüşdə
ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri barəsində fikir mübadiləsi aparıb.
Elə həmin gün Prezident Heydər Əliyev Fransa Respublikasına ilk rəsmi səfərini başa
vuraraq Vətənə dönüb.
Bu səfərlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycanın Avropa
ölkələri ilə inteqrasiyası yolunda ilk addımını atıb.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ
Heydər Əlİyevİn Türkİyə Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(8 – 11 fevral 1994-cü il)
“...Biz elə etməliyik ki, bundan sonrakı illərdə, əsrlər boyu həmişə
bir yerdə olaq. Türk dünyasının böyük liderləri bizə bunu vəsiyyət
etmişlər. XX əsrin əvvəllərində böyük Atatürkün məşhur kəlamları bu
gün də öz aktuallığını saxlayır. XX əsrdə Azərbaycan xalqının böyük
lideri Heydər Əliyevin kəlamları da bizim üçün həmişə yol göstərir. O
demişdir ki, Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Biz bu tarixi
şəxsiyyətlərin sözlərinə sadiqik. Bu sadiqliyi ürəyimizdə saxlayırıq.
Elə etməliyik ki, gələcək nəsillər də bu dostluq, qardaşlıq şəraitində
yaşasınlar, daim bir-birinə kömək etsinlər, daim bir-birinin qayğıları
ilə yaşasınlar. Bu iki tarixi ifadə sadəcə olaraq sözlər deyildir. Onun
arxasında çox dərin məna dayanır. Bu tarixi kəlamlar bizim yolumuzu
işıqlandırır. Bizim yolumuz həmişə açıq olmalıdır, nurlu olmalıdır.
Bunu təmin etmək üçün biz həmişə bir yerdə olmalıyıq...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə
Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün abidəsinin
açılış mərasimində nitqindən – 17 may 2010-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ankarada
“Çankaya” köşkündə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə ziyafətdə nitqi
8 fevral 1994-cü il
Çox hörmətli Prezident Süleyman Dəmirəl!
Çox hörmətli Nəzmiyyə xanım!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman bəy, Sizə və bu salonda toplaşan bütün
qonaqlara müraciət edirəm. Məni Türkiyəyə rəsmi dəvət etdiyinizə görə və buraya
gəlməyim münasibətilə mənə göstərdiyiniz hörmət və ehtirama görə Sizə dərin
təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun! Bu, uzun illər aramızda olan dostluq və
qardaşlıq əlaqələrinin yeni bir nümayişidir.
Hörmətli Süleyman Dəmirəl Türk dünyasının böyük şəxsiyyətidir, bütün dünya
siyasətçiləri içərisində tanınmış və çox hörmət qazanmış şəxsiyyətdir. Mən çox
xoşbəxtəm ki, iyirmi beş il öncə hörmətli Süleyman Dəmirəllə ilk dəfə tanış olmuşam.
Bizim aramızda dostluq və qardaşlıq əlaqələri yaranmışdır. Ötən müddətdə bu əlaqələr
qırılmamış, pozulmamışdır. Nəhayət, Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən
16
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sonra bu dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin daha da genişlənməsi üçün çox böyük
imkanlar yaranmışdır.
Mənim əziz qardaşım Süleyman Dəmirəl Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə xalqı
qarşısında böyük xidmətlər göstərmiş, böyük nüfuz qazanmışdır. O, eyni zamanda
Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının hörmət və ehtiramını qazanmışdır.
Hörmətli Süleyman Dəmirəl Azərbaycan Respublikasının istiqlalının əldə olunduğu
vaxt böyük fəaliyyət göstərmiş və demək olar ki, ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyini bütün dünyada tanıtmaq üçün onun böyük xidmətləri olmuşdur.
Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq və bu, Azərbaycanın tarixinə, “müstəqil
Azərbaycan dövlətinin tarixinə artıq həkk olunmuşdur.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin qədim tarixi var. Biz, Süleyman bəyin
dediyi kimi, iki ölkəyik, ancaq bir xalqıq. Əsrlər boyu nə qədər çətinliklər, nə qədər
müharibələr, mücadilələr olmuşsa da, tarixi köklərimizin birliyi heç vaxt qırılmamışdır.
Bu tellər daim bir-biri ilə bağlı olmuşdur. Ancaq elə illər olmuşdur ki, insanlar bir-birini
görməyə, əlaqə saxlamağa həsrət qalmışlar. Lakin yenə də ümidlərini itirməmişlər.
1992-ci ildə hörmətli Süleyman bəylə biz Türkiyə ilə Azərbaycan arasında tikilmiş
körpünün açılışında iştirak etdik. Xalqlar bu körpünü ümid körpüsü, həsrət körpüsü
adlandırdılar. Bu, təsadüfi deyil, çünki uzun illər, 70 il ərzində azərbaycanlılar
Türkiyədə olan qardaşları ilə əlaqələrdən məhrum olmuşdular və Türkiyəyə həmişə
böyük həsrətlə, böyük ümidlə baxırdılar. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bu
imkanlar yarandı. Ürəkdən-ürəyə olan körpülər daha da möhkəmləndi və ölkələrimiz
arasında körpü salındı. Bu körpü həqiqətən ümid körpüsü, həsrət körpüsü kimi tarixə
daxil oldu.
Xalqlarımızın qardaşlıq, dostluq əlaqələri, milli ənənələrin eyni kökdən olmaları bu
gün bizim üçün həm örnəkdir, həm də indimiz və gələcəyimiz üçün çox böyük təməldir,
əsasdır. İstiqlaliyyət qazanmış Azərbaycan öz müstəqilliyini möhkəmləndirmək,
daimi etmək, əbədi etmək üçün çalışır və çarpışır. Bu işdə biz bütün dünya birliyinin
yardımına, dünyanın ədalətli insanlarının yardımına möhtacıq. Eyni zamanda bu işdə
Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə xalqı ilə əlaqələrin Azərbaycan xalqı üçün, müstəqil
Azərbaycan Respublikası üçün çox böyük əhəmiyyəti var və biz buna böyük ümid
bəsləyirik.
Bizim indiki görüşlərimiz son illərdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında yaranmış
əlaqələrin davamıdır. Böyük iftixar hissi ilə, böyük məmnuniyyətlə demək olar ki,
70 il bir-birindən ayrı düşmüş xalqlarımız qısa müddətdə bir-birinə qovuşdu, birbirini qucaqladı və sanki bu 70 ildə ayrılıq heç olmamışdır. Ürəklərdən ürəklərə olan
hisslər dövlətlər arasında əlaqələrə çevrildi və ötən illərdə bu sahədə çox iş görüldü.
Indi bizim qarşımızda bu işləri daha sürətlə davam etdirmək, əlaqələrimizi daha da
genişləndirmək, dərinləşdirmək vəzifəsi durur. Bu məqsədlə də mən hörmətli Süleyman
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Dəmirəlin dəvətini qəbul etdim və böyük bir heyətlə Sizin yanınıza, Türkiyəyə
gəldik, Ankara torpağına endik. Böyük iftixar hissi ilə, qəlbimdəki böyük çırpıntılarla
demək istəyirəm ki, mən də, mənimlə gəlmiş azərbaycanlılar da burada özümüzü öz
məmləkətimizlə, öz evimizdə hiss edirik. Biz belə hesab etmirik ki, yabançı ölkəyə,
xarici ölkəyə gəlmişik. Biz qardaşımızın evinə gəlmişik və bu ölkələ özümüzü tam
sərbəst və son dərəcə bəxtiyar hiss edirik.
İndiyədək yaranmış əlaqələri yüksək qiymətləndirərək, eyni zamanda gələcək
işlərimiz haqqında da çox düşünürük. Bu gün hörmətli Prezident Süleyman Dəmirəllə,
hörmətli Baş nazir Tansu Çillərlə və başqa rəsmi şəxslərlə danışıqlarımızda məhz
bu məsələləri müzakirə etdik və güman edirəm ki, sabah respublikalarımızın,
dövlətlərimizin, xalqlarımızın arasında əlaqələrin gələcək inkişafı üçün yeni
müqavilələr, sənədlər, anlaşmalar imzalanacaq və beləliklə də əlaqələrimizin yeni
mərhələsi, yeni səhifəsi açılacaqdır.
İndiyədək Türkiyənin Azərbaycan xalqına, müstəqil Azərbaycan Respublikasına
etdiyi yardımlara görə mən bütün Azərbaycan xalqı adından Türkiyə xalqına,
Türkiyə Cümhuriyyətinə və Türkiyənin Prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirələ
minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda, ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, bundan sonrakı köməklər, yardımlar daha yüksək səviyyədə, daha da çox
olacaqdır. Xalqlarımızın belə bir məsəli var: uman yerdən küsərlər. Yəni bir yerdən
umursansa, oradan kömək gözləyirsən. Ummadığın yerdən isə kömək gözləməyin də
əhəmiyyəti yoxdur. Biz bu hislərlə, bu fikirlərlə Sizin yanınıza gəlmişik və güman
edirik ki, bizi düzgün başa düşəcəksiniz.
Türkiyə Cümhuriyyətinin böyük tarixi var. Böyük öndər, dahi Mustafa Kamal
Atatürk 70 il bundan öncə indiki böyük, demokratik Türkiyənin əsasını qoymuş,
böyük dövlət yaratmışdır. Sonra gələn nəsillər onun işini davam etdirərək Türkiyəni
bütün dünyada nüfuzlu, əzəmətli bir dövlətə çevirmişlər.
Yeni Azərbaycan, yəni müstəqil Azərbaycan gənc bir dövlətdir. Şübhəsiz ki, onun öz
qardaşına, dostuna böyük nailiyyətlər əldə etmiş qardaşına və dostuna böyük ehtiyacı
var. Şübhə etmirəm ki, qardaş, dost bu köməyi göstərməkdən geri çəkilməyəcək.
Mən bu arzularla sabah danışıqlarımızın davamını gözləyirəm, yeni müqavilələrin
imzalanmasını gözləyirəm.
Eyni zamanda bilməlisiniz ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bundan sonra heç
vaxt əldən verməyəcək, müstəqil dövlət kimi yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir. Bu
o deməkdir ki, keçmişdə qırılmış əlaqələrimiz indən belə heç vaxt qırılmayacaq,
sarsılmayacaqdır. Azərbaycanın qarşısında duran əsas problem, hörmətli President
Süleyman bəyin dediyi kimi, erməni işğalçılarının qarşısını almaq, onların qəsb
etdikləri torpaqlarımızı azad etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək,
bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinin öz evində, obasında, kəndində
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yaşamasına şərait yaratmaqdır. Azərbaycanda bir milyondan artıq qaçqın var. Onlar
ağır şəraitdə yaşayırlar, ancaq dözürlər. Çünki bilirlər ki, onlar indi öz torpaqlarının,
öz dövlətinin sahibidirlər. Bizim isə borcumuz bunların hamısını yerinə yetirməkdir.
Əmin ola bilərsiniz ki, biz erməni işğalçılarını öz torpaqlarımızdan qovmaq üçün
əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Şübhəsiz ki, biz bundan sonra da sülh, barışıq
yolu ilə, danışıqlar yolu ilə məsələni həll edib erməni işğalçılarının Azərbaycan
torpaqlarından çıxmasına çalışacağıq. Eyni zamanda öz gücümüzü toplayaraq,
ordumuzu möhkəmləndirərək torpaqlarımızı özümüz qoruyacağıq. Azərbaycan xalqı
buna qadirdir. Çünki Azərbaycan xalqının qəhrəman keçmişi var, azadlıq, müstəqillik
uğrunda çoxəsrlik mübarizə tarixi var. Xalqımız ona görə əmindir ki, Türkiyə kimi
yaxın dostumuz, qardaşımız, dayağımız var. Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan xalqı bu
dostluğa, qardaşlığa daim sadiq qalacaqdır.
Əziz dostum, qardaşım Süleyman bəy! Bu hörmət və ehtirama görə Sizə bir
daha təşəkkür edir və buraya toplaşan qonaqların hamısını dəvət edirəm ki, Böyük
Türkiyə Cümhuriyyətinin şərəfinə, böyük türk xalqının şərəfinə, Azərbaycan-Türkiyə
dostluğunun, qardaşlığının şərəfinə, əziz dostum və qardaşım, Türkiyənin Prezidenti
hörmətli Süleyman Dəmirəlin və onun xanımı Nəzmiyyə xanımın şərəfinə, bütün
qonaqların şərəfinə, bütün türk qardaşlarımızın şərəfinə badə qaldıraq.
Sağ olun, xoşbəxt olun! Sizə bundan sonra daha da xoşbəxt günlər, xoşbəxt həyat
arzulayıram. Sizin şərəfinizə!
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimində nitqi
9 fevral 1994-cü il
Türkiyəyə səfərimiz zamanı biz burada çox böyük qonaqpərvərlik, insanpərvərlik
gördük. Bütün bunlara görə mən və mənimlə gələn nümayəndə heyətinin üzvləri
Türkiyə Prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirələ, Türkiyə hökumətinə, bütün Türkiyə
xalqına təşəkkürümüzü və ehtiramımızı bildiririk. Biz burada özümüzü həqiqətən
öz evimizdə, Süleyman bəyin sözləri ilə desək, öz mənzilimizdə hiss edirik. Biz
buraya böyük ümidlərlə gəlmişik və ümidlərimiz çin olub. Gözlədiyimizdən də artıq
qonaqpərvərlik, dostluq və qardaşlıq münasibəti hiss etmişik, bu hislərin təsiri altında
yaşayırıq və uzun müddət bu hislərin təsiri altında olacağıq. Çünki ən maraqlı cəhət
bundan ibarətdir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında indiyədək yaranmış əlaqələr
yeni mərhələyə keçir. Bu mərhələ əvvəldən indiyədək görülmüş işlərin üzərində
qurulur. Ancaq indiki görüşlərimizin və danışıqlarımızın nəticələri bu işlərin daha
da irəliləməsi, iqtisadiyyat, ticarət, mədəniyyət, elm, təhsil sahəsində əməkdaşlığın
daha da genişlənməsi, daha da dərinləşməsi və xalqlarımızın, ölkələrimizin bir-birinə
daha da yaxınlaşması üçün çox səmərəlidir. Bir sözlə, burada əldə olunan nəticələrdən
qəlbən məmnunuq.
Burada olarkən görüşdüyümüz hər bir adam bizə çox böyük hörmət və qayğı göstərir.
Xüsusən dostum və qardaşım Süleyman Dəmirəlin böyük qayğısı, xüsusi diqqəti məni
heyran etmişdir. Mən bilirəm ki, biz dünən də, bu gün də harada olduqsa, harada
görüşdüksə, bunlar hamısı Türkiyə Prezidenti Süleyman bəyin nəzarəti altındadır,
onun qayğısı ilə bağlıdır. Bunlar bizim burada olduğumuz günlərlə gördüyümüz işlərin
hamısının müvəffəqiyyətlə başa çatmasına şərait yaratmışdır.
Hazırlanmış sazişlər, müqavilələr, anlaşmalar tarixi sənədlərdir və bizim gələcək
əlaqələrimiz üçün yeni yollar, yeni cığırlar açır. Sizi əmin etmək istəyirik ki, biz bu
yolla gedəcəyik və bu yoldan dönməyəcəyik.
Bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycan demokratik prinsiplər əsasında dövlət
quruculuğu ilə məşğuldur. Azərbaycanda demokratiya, siyasi plüralizm üçün bütün
imkanlar yaranır və yaranacaqdır. Biz Türkiyənin təcrübəsindən, inkişaf etmiş
demokratik dövlətlərin təcrübəsindən istifadə edərək bu tədbirlərimizi daha da
genişləndirəcək və dərinləşdirəcəyik. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan bu yolun
yolçusudur və bu yoldan dönməyəcəkdir. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və daim bu
yolla gedəcəkdir. Heç bir qüvvə onu bu yoldan döndərə bilməz. Müstəqillik Azərbaycan
xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün əbədidir. Sizi əmin edirik ki, biz dostluğa və
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qardaşlığa həmişə sadiq olacağıq və gələcəkdə də bu dostluğun və qardaşlığın inkişaf
etdirilməsi üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.
Azərbaycanın qarşısında duran əsas problem öz müstəqilliyini qorumaq, ərazi
bütövlüyünü təmin etmək, işğal olunmuş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələrini
çıxarmaqdır. Bu sahədə bizim siyasətimiz dəyişməzdir. Biz bu məsələlərin sülh,
barışıq yolu ilə həll edilməsinə çalışacağıq. Rica edərdim ki, Türkiyə bundan sonra
da beynəlxalq təşkilatarda, ATƏM-də və onun Minsk qrupunda və özünün başqa
imkanlarından istifadə edərək Azərbaycanın bu probleminin sülh, barışıq yolu ilə həll
olunmasına kömək etsin. Əminəm ki, Türkiyə bu köməyi bizdən əsirgəməyəcək. Eyni
zamanda biz bütün gücümüzü toplayaraq, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının
azad edilməsi üçün döyüşəcək, vuruşacaq və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini və
ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyik. Əmin ola bilərsiniz ki, bu görüşlərimiz təkcə bizə
deyil, bütün Azərbaycan xalqına, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına yeni ruh və ilham
verir. Bu ilhamla, bu əhval-ruhiyyə ilə də biz sənədlərin imzalanması mərasiminə
gəlmişik. Bu əhval-ruhiyyə ilə də Vətənimizə qayıdacağıq.
Hörmətli Süleyman bəy, Sizə və bütün arkadaşlarınıza bir daha təşəkkür edirəm.
Sağ olun!
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Türkiyə Respublikasına rəsmi səfəri
(8 – 11 fevral 1994-cü il)
Tarixi arayış
Türkiyə Respublikasına Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqidir. Türkiyə nəinki Azərbaycanın, eyni zamanda bütün Qafqazın taleyində önəmli rol oynayan region dövlətlərindəndir.
Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə inteqrasiyasında, regional təhlükəsizliyin qorunmasında, ölkəmizin siyasi-iqtisadi və elmi-mədəni maraqlarının reallaşmasında Türkiyə ilə hərtərəfli əməkdaşlığın genişlənməsinə xüsusi əhəmiyyət verib və 10 il ərzində bu kursun yüksələn xətt üzrə inkişafını təmin
edib. Bu istiqamətdə ilk addım isə Azərbaycan Prezidentinin 8-11 fevral 1994-cü il tarixdə
Türkiyəyə ilk rəsmi səfəri olub.
8 fevral 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə
Cümhuriyyəti prezidentinin iqamətgahı olan “Çankaya” köşkündə Prezident Süleyman Dəmirəl tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Qarşılanma mərasimində çıxış edən Prezident Heydər Əliyev bildirib: “Bizim ölkələrimiz - Türkiyə Cümhuriyyəti və Azərbaycan
Respublikası dost və qardaş ölkələrdir. Xalqlarımızın birliyi, qardaşlığı və dostluğu əsrlərdən-əsrlərə keçərək formalaşmış və bu gün özünün yeni mərhələsinə çatmışdır. İndi Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlətdir və müstəqil dövlət olaraq öz ölkəsinin, xalqının, öz
sərvətlərinin sahibidir. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini dünya ölkələri arasında ilk
dəfə Türkiyə tanımışdır. Bu isə o vaxt Azərbaycanın dünya dövlətləri, dünya birliyi tərəfindən
tanınmasında çox böyük addım olmuşdur”.
Elə həmin gün “Çankaya” köşkündə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ziyafət təşkil edib.
Sonra Prezident Heydər Əliyev Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün məzarını ziyarət edib, xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb.
Fevralın 9-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyə Cümhuriyyəti Böyük Millət Məclisində olub, millət vəkilləri qarşısnda çıxış edib. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin tarixinə toxunan Heydər Əliyev qeyd edib: “Sizə bildirmək istəyirəm ki, xalqlarımızın
keçmiş tarixi, bu günə qədər yaşadığımız dövr bundan sonra daha yaxın, daha çox dost və
qardaş olmağımız üçün böyük təməldir. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu təməl əsasında bundan
sonra da irəli gedəcəyik, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi, ticarət, elm, mədəniyyət,
təhsil sahəsində, bütün başqa sahələrdə əlaqələr xüsusi xarakter daşıyacaq, başqa dövlətlərlə
olan əlaqələrdən dostluq, qardaşlıq əlaqələri kimi fərqlənəcəkdir. Bizim mövqeyimiz belədir.
Biz bu yolla gedəcəyik və əmin olun ki, bugünkü Azərbaycan dövləti bu yola sadiqdir və sadiq
qalacaqdır”.
Həmin gün Prezident Heydər Əliyev Bilkənd Universiteti İdarə Heyətinin sədri İhsan
Doğramaçı ilə görüşüb və Azərbaycan Prezidentinə Hacəttəpə Universitetinin fəxri doktoru
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diplomunun təqdim edilməsi mərasimi olub.
Fevralın 9-da həmçinin, səfərin ən mühüm hadisələrindən biri, Türkiyə-Azərbaycan
sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. İki dövlət arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım
haqqında protokol, elmi, texniki, mədəni və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq haqqında saziş,
dostluq və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə müqavilə, siyasi məsləhətləşmələr barədə saziş, investisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında saziş imzalanıb. Türkiyə
Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq müqaviləsinin
imzalanması səfərin mühüm yekunlarındandı. Bu sənəd iki ölkə arasında gələcək əlaqələrin
inkişafı üçün çox dəyərli və gərəkli əsasdır. Ümumilikdə isə Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət
rəhbərləri ilə, nazirlərlə 16-dək müqavilə və protokol imzalanıb. Həmin sənədlərdə ayrı-ayrı
sahələrdə münasibətlərin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi proqramı öz əksini tapıb.
Fevralın 10-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyənin mötəbər iş adamları
ilə görüşüb. Heydər Əliyev Azərbaycanın Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrin inkişafına böyük maraq göstərdiyini vurğulayıb və Türkiyənin böyük şirkətlərinə investisiya qoymaq üçün hər cür
şərait yaratmağa hazır olduğunu bildirib.
Fevralın 11-də Ankarada görüşlərini başa vuran Azərbaycan Prezidenti İstanbula yollanıb. İstanbulda Heydər Əliyev kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün təşkil
olunan mətbuat konfransında Türkiyəyə ilk rəsmi səfərinin yekunları barədə ətraflı məlumat
verib.
Bütövlükdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Türkiyə Cümhuriyyətinə ilk rəsmi
səfəri ikitərəfli əlaqələrin inkişafına böyük təkan verib.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ
Heydər Əlİyevİn Böyük Brİtanİya və Şİmalİ İrlandİya
Bİrləşmİş Krallığına rəsmİ səfərİ (22-25 fevral 1994-cü il)
“...Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında ikitərəfli münasibətlər
siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə uğurla inkişaf edir. Enerji sahəsi
qarşılıqlı əlaqələrin çox mühüm istiqamətlərindən biridir. Uzun illərdir
Azərbaycanla BP arasında əməkdaşlıq sürətlə inkişaf edir. Əlaqələrin
digər sahələrdə də inkişafı üçün yaxşı perspektivlər var...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Böyük
Britaniyanın Baş naziri Qordon Braunla görüşdə söhbətindən – 13
iyul 2009-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya
Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda çıxışı
London, 23 fevral 1994-cü il
Xanımlar və cənablar!
Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutuna dəvət olunduğuma və belə nüfuzlu auditoriya
qarşısında çıxış etmək imkanı verildiyinə görə hədsiz dərəcədə minnətdaram. Mən bunu
Azərbaycan haqqında, gənc Azərbaycan dövlətinin necə yaşaması və inkişaf etməsi haqqında geniş informasiya vermək imkanı hesab edirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan
Prezidenti kimi, mən Böyük Britaniya Krallığına cənab Baş nazir Con Meycor tərəfindən
dəvət olunmuşam. Bu müddət ərzində bəzi şirkətlərin prezidentləri ilə görüşlərimiz olmuşdur. Dünən mənə biznesmenlər qarşısında çıxış etmək üçün gözəl imkan yaradılmışdı, bu
gün Birləşmiş Krallığın Baş naziri cənab Con Meycor ilə rəsmi danışıqlarımız olmuşdur.
Danışıqlar çox əlverişli şəraitdə keçmişdir və mənim fikrimcə, uğurla başa çatmışdır.
Böyük Britaniya Birləşmiş Krallığı ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlətlərarası
münasibətlər haqqında ciddi sənədlərin imzalanması buna sübutdur. 8 sənəd imzalanmışdır,
onlardan 6-sını cənab Meycor və mən imzalamışıq. Böyük Britaniya Birləşmiş Krallığı ilə
Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında bəyannamə bu sənədlərin arasında mühüm yer tutur.
Digər sənədlərin məzmununu sadalamayacağam. Yalnız onu qeyd etmək istəyirəm ki,
biz cənab Con Meycorla energetika sahəsində, o cümlədən neft sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum da imzalamışıq. Apardığımız danışıqlar və qəbul edilmiş
sazişlər Böyük Britaniya Birləşmiş Krallığı ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi
münasibətlərin coşğun inkişafı üçün olduqca əlverişli imkan yaradır.
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Bu, müstəqil Azərbaycanın Prezidentinin Böyük Britaniyaya ilk səfəridir. Bizdən ötrü,
Azərbaycan Respublikasından ötrü bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki Böyük Britaniyanı
dünya siyasətində sanballı siyasi çəkisi olan ölkə, dünya iqtisadi sistemində çox mühüm yer
tutan, zəngin tarixi və gözəl ənənələri olan ölkə, hərtərəfli əməkdaşlıq yaratmaqla ondan
çox şey öyrənmək mümkün olan ölkə hesab edirik.
Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, Böyük Britaniyanın dünəndən bəri görüşdüyümüz
bütün dövlət xadimləri bizə son dərəcə qonaqpərvərlik göstərmişlər. Bir sözlə, səfərimizin
başlanğıcından məmnunuq və ümid etmək istəyirəm ki, bu səfər beləcə yaxşı səviyyədə
başa çatacaqdır.
İnstitutun prezidenti qeyd etdi ki, Zaqafqaziya və Orta Asiya respublikaları haqqında
əvvəllər sizin məlumatınız çox az idi. Bu, həqiqətən belədir, lakin deyə bilmərəm ki, siz bu
gün çox şey bilirsiniz. Dünəndən bəri burada, Londonda apardığım söhbətlərdən əmin oldum ki, Böyük Britaniyada hər halda Azərbaycan haqqında informasiya çox azdır. Əlbəttə,
bu bizim günahımızdır, ölkəmiz, xalqımız, həyatımız, vəziyyətimiz haqqında kifayət qədər
informasiya verə bilmirik. Ümidvaram ki, bizim səfərimiz və bugünkü görüş bu boşluğu
müəyyən qədər aradan qaldıracaqdır.
Azərbaycan Sovet İttifaqının respublikalarından biri idi - bildiyiniz kimi, onun tərkibinə 15 respublika daxil idi, və İttifaq dağıldıqdan sonra dövlət istiqlaliyyəti qazanmışdır.
Mən belə hesab edirəm ki, Sovet İttifaqının dağılması son onilliklərdə həm Sovet İttifaqının
özündə, həm də bütün dünyada baş verən ictimai-tarixi proseslərin qanunauyğun nəticəsidir. İttifaq gec-tez dağılmalı idi, artıq dağılmışdır və ona daxil olan bütün respublikalar
dövlət istiqlaliyyəti qazanmışlar. Biz Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasından son dərəcə
məmnunuq. Çünki xalqımız onilliklər, yüzilliklər ərzində bu müstəqilliyi səbirsizliklə gözləmişdir.
Azərbaycan təqribən 200 il Rusiya imperiyasının, bunun son 70 ilini isə Sovet İttifaqının
tərkibində olmuşdur. Doğrudur, Azərbaycan öz tarixinin qısa bir dövründə müstəqil demokratik dövlətini yaratmışdı. Bu, 1918-1920-ci illərdə olmuşdur. Lakin iki ildən sonra, həm
Azərbaycanda, həm də bütün Zaqafqaziyada sovet hakimiyyətinin qurulması ilə bu dövlət
öz fəaliyyətini dayandırmışdır.
Sovet İttifaqına daxil olan başqa xalqlar kimi, Azərbaycan xalqı da bu dövlətin mövcud olduğu 70 il ərzində böyük iqtisadi və sosial inkişaf yolu keçmişdir. Həmin dövrdə
xalqın təhsil səviyyəsi yüksəlmiş və respublikada kifayət qədər güclü iqtisadi potensial yaranmışdır. Lakin bununla belə Azərbaycanın istiqlaliyyəti, dövlət müstəqilliyi yox idi. Ona
görə də Azərbaycan xalqı istiqlaliyyət qazanmaq imkanını tam razılıqla qarşılamışdır. İndi
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi mövcuddur və mövcud olacaqdır. Öz müstəqilliyini möhkəmləndirmək və onu bu müstəqillikdən məhrum etmək üçün indən belə heç kimə imkan
verməmək - Azərbaycan xalqının iradəsi belədir.
Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan daxili və xarici siyasətini qurarkən öz mənafeyini əsas
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tutur. Həm də bu zaman, əlbəttə, Azərbaycan xalqının milli xüsusiyyətləri, tarixi keçmişi və
milli ənənələri, eyni zamanda dövlət quruculuğu sahəsində dünya təcrübəsi, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınır. Bu ona görə xüsusilə mühümdür ki, siz biləsiniz, indi Azərbaycan hansı
yolla gedir. Azərbaycan kommunist ideologiyasından, iqtisadiyyatın, dövlət quruculuğunun
sosialist sistemindən imtina etmişdir.
Azərbaycanda, eləcə də keçmiş Sovet İttifaqının başqa respublikalarında sosialist sisteminin, kommunist rejiminin bərpasının mümkünlüyü haqqında söz-söhbətin, mülahizələrin, zənnimcə heç bir əsası yoxdur. Hər halda mən bunu Azərbaycan haqqında deyə bilərəm.
Lakin müstəqil Azərbaycan dövlətinin cəmi iki yaşı var və bu iki il çox mürəkkəb şəraitdə
keçmişdir.
Sovet İttifaqının dağılması və bir sosial-iqtisadi sistemdən digərinə keçidlə əlaqədar keçmiş İttifaqın bütün respublikaları kimi, Azərbaycanı da bürümüş hərtərəfli, dərin sosial-iqtisadi böhran, şübhəsiz ki, Azərbaycanın həyatını mürəkkəbləşdirir. Azərbaycanda vəziyyəti
mürəkkəbləşdirən daha bir səbəb var. Bu, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında gedən müharibə, erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təcavüzüdür. Həmin təcavüz nəticəsində Azərbaycan öz ərazisinin 20 faizə qədərini itirmişdir. Başqa sözlə, erməni silahlı
birləşmələri Azərbaycanın bu qədər ərazisini işğal etmişdir. Erməni silahlı birləşmələrinin
işğal etdikləri həmin bölgələrdə yaşayan bir milyondan çox azərbaycanlı ev-eşiklərini tərk
etməyə məcbur olmuşdur və onlar qaçqın kimi çox ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdə yaşayırlar.
Bütün bunlar müstəqil təşəkkül tapdığı dövrdə Azərbaycanın həyatını mürəkkəbləşdirən
amillərdir. Lakin bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, biz Azərbaycanda demokratik hüquqi
dövlət quruculuğu yolu ilə gedirik və dövlət quruculuğu məsələləri ilə fəal məşğul oluruq.
Azərbaycan öz dövlətçiliyini demokratiya prinsipləri əsasında quraraq, qabaqcıl, inkişaf
etmiş, artıq çoxdan demokratiya yolu tutmuş ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnməyə çalışır.
Bizim məqsədimiz Azərbaycanda demokratik hüquqi cəmiyyətin bərqərar olunmasıdır.
Elə bir cəmiyyət ki, vətəndaşların hamısına bütün azadlıqları: söz azadlığı, vicdan azadlığı,
sahibkarlıq azadlığı versin, insan hüquqlarının etibarlı şəkildə müdafiə olunmasını, milli
mənsubiyyətindən və siyasi əqidələrindən asılı olmayaraq bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq bərabərliyini, siyasi plüralizmi, çoxpartiyalı sistemi, mətbuat azadlığını təmin
etsin - Azərbaycanda formalaşmaqda olan demokratik hüquqi cəmiyyətin əsas cəhətləri
məhz bunlardır.
Azərbaycan Respublikası çoxmillətli dövlətdir, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq
bütün Azərbaycan vətəndaşları bərabər hüquqlara malikdirlər. Biz Azərbaycanın çoxmillətlı olmasını respublikanın həyatının müsbət cəhəti sayırıq.
Dediyim kimi, bizdə çoxpartiyalı sistem elan edilmiş, 40-dan artıq siyasi partiya və ictimai təşkilat qeydə alınmışdır. Bütün bu partiyaların mətbu orqanları var. Bütövlükdə Azərbaycanda, yeddi milyon əhalisi olan kiçik bir dövlətdə 600-dən yuxarı qəzet və jurnal nəşr
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etdirilir.
Deyirlər ki, Azərbaycanda 40 partiya və 600 qəzetin nəşr olunması o qədər də inandırıcı
deyildir. Bəlkə də, çünki çoxillik demokratik ənənələri olan İngiltərə kimi demokratik bölgədə cəmi bir neçə əsas partiya var və qəzetlər də Azərbaycandakı qədər çox deyildir. Lakin
görünür, müstəqillik və demokratik inkişaf yoluna qədəm qoyan gənc müstəqil dövlət üçün
bu cür vəziyyəti müəyyən dərəcədə başa düşmək olar.
Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovşağındadır, lakin həm Avropa, həm Asiya, həm də
Qərb ölkələri ilə, dünyanın bütün ölkələri ilə xoş münasibətlər yaratmağa çalışır. Əlbəttə, biz bu zaman onu əsas götürürük ki, bu münasibətlər hər hansı digər dövlət tərəfindən
Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamaq prinsipini nəzərdə tutmalı, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə, sərhədlərimizin toxunulmazlığına xələl gətirməməlidir. Bununla belə Azərbaycan qonşu ölkələrlə daha sıx əlaqələr yaradılmasına böyük əhəmiyyət verir. Şimal qonşumuz Rusiya ilə, habelə bizimlə həmsərhəd olan Türkiyə və İranla
aramızda normal münasibətlər var. Biz Gürcüstanla normal münasibətlər yaratmışıq, lakin
aramızda böyük sərhəd olan Ermənistanla müharibə vəziyyətindəyik.
Avropa ölkələri ilə əlaqələrimiz, zənnimcə, ləng olsa da inkişaf edir. Dekabrda mən
Fransada səfərdə oldum. Biz Fransa Prezudenti cənab Fransua Mitteranla, bu ölkənin dövlət
xadimləri ilə görüşdük, danışıqlar apardıq, dostluq və əməkdaşlıq haqqında sənəd imzaladıq. Bu isə iqtisadi, elmi-texniki, mədəni münasibətlərimizi inkişaf etdirmək zəruriliyindən
irəli gəlir. Bu baxımdan biz Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı ilə sıx
əlaqələr yaradılmasına olduqca böyük əhəmiyyət veririk. Böyük Britaniya ilə Azərbaycan
arasında əlaqələrin qədim, çox zəngin tarixi var. Hələ XV-XVI əsrlərdə ingilis sahibkarları,
tacirləri, səyyahları Azərbaycana gəlmişlər. XIX əsrin axırlarında - XX əsrin əvvəllərində
ingilis kapitalı Azərbaycana fəal daxil olmuş və onun iqtisadiyyatında, xüsusən neft sənayesində möhkəm yer tutmuşdur. Odur ki, biz ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlıq
sahəsində təcrübəyə və kifayət qədər sanballı tarixə malikik. İndi biz İngiltərə ilə bütün
sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Dediyim kimi, bu gün imzaladığımız sənədlər belə
əməkdaşlıq üçün geniş meydan açır.
Beynəlxalq miqyasda bizim üçün başlıca problem Ermənistanla müharibəni qurtarmaq,
hərbi əməliyyatları dayandırmaq və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü bərpa
etmək, onun sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etməkdir. Bu problem olduqca kəskinləşmişdir.
Biz Azərbaycanda həmin problemin dinc yolla həll olunması mövqelərində möhkəm dayanmışıq. Bu problemin həllində beynəlxalq təşkilatların iştirakına birinci dərəcəli əhəmiyyət veririk. Beynəlxalq təşkilatlar dedikdə mən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatını, onun Təhlükəsizlik Şurasını, ATƏM-i, onun Minsk qrupunu nəzərdə tuturam. Əlbəttə, biz Amerika
Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya Krallığı, Rusiya, Türkiyə kimi dünyanın aparıcı ölkələrinin, digər ölkələrin imkanlarına da böyük əhəmiyyət veririk. Biz istəyirik ki, dünya birliyi
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vəziyyəti aydın və dəqiq təsəvvür etsin. Azərbaycan müharibə istəmir. Hərbi əməliyyatların
davam etdirilməsini istəmir. Biz hərbi əməliyyatların dayandırılmasına tərəfdarıq, amma
bir şərtlə: erməni silahlı birləşmələri Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmalıdır. Biz sülh danışıqlarının bu əsasda aparılmasına tərəfdarıq. Məlum olduğu kimi, hərbi
əməliyyatlar Azərbaycan ərazisində aparılır. Qarşınızda Azərbaycanın xəritəsi asılmışdır.
Siz burada Azərbaycanı, onun sərhədlərini, Naxçıvan Muxtar Respublikasını aydın görürsünüz. 1923-cü ildən Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti mövcud
olmuşdur. 1987-ci ilin axırlarında - 1988-ci ilin əvvəllərində “Qarabağ münaqişəsi” deyilən
süni surətdə yaradılmış münaqişə baş vermişdir.
Dağlıq Qarabağ əhalisinin 70 faizi ermənilər, 30 faizi isə azərbaycanlılar idi. Lakin Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış bütün azərbaycanlılar, daha doğrusu, 50 min azərbaycanlı
təcavüzkar hərbi əməliyyatlar nəticəsində həmin ərazidən qovulmuşdur. Bu bir yana, erməni silahlı birləşmələri hərbi əməliyyatlarını genişləndirərək Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin hüdudarından çox kənarlarda da Azərbaycan ərazisinin xeyli hissəsini işğal etmişlər.
Dediyim kimi, bütün bu ərazidə bir milyon nəfərdən çox adam daimi yaşayış yerlərini tərk
etməyə məcbur olmuş, qaçqına çevrilmiş və indi son dərəcə ağır vəziyyətdədir. Bura isə
İrandır - Azərbaycan İranla həmsərhəddir. Lakin Azərbaycanın həmin rayonlarının işğal
olunması nəticəsində Azərbaycanın İranla sərhədinin xeyli hissəsinə indi erməni silahlı birləşmələri nəzarət edirlər.
Bu hərbi əməliyyatlar nəticəsində 350 min nəfər əhalisi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası tam blokada vəziyyətinə düşmüşdür. Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirən kommunikasiyalar - dəmiryolu, avtomagistral, telefon rabitəsi, energetika xətləri və digər xətlər
Ermənistan ərazisindən keçir və onların hamısı kəsilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Azərbaycanın digər bölgələri ilə yalnız hava yolu ilə əlaqə saxlamaq üçün kiçik imkana
malikdir.
Bütün bunlar Ermənistan hərbi qruplaşmaları tərəfindən aparılan təcavüzkar əməliyyatların nəticəsidir. Buna görə də tələblərimiz, istədiyimiz ondan ibarətdir ki, bu təcavüzkar
hərbi əməliyyatlar dayandırılsın və həmin rayonların sakinlərinə isə öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtmağa imkan verilsin. Hərçənd orada artıq çox şey dağıdılmış, talan edilmiş,
adamlar öz ev-eşiyindən, neçə-neçə nəslin zəhməti ilə yığılmış sərvətdən, var-dövlətdən
məhrum olmuşlar. Bu, əslində, Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı vəhşilikdir, lakin buna
baxmayaraq, bu gün biz heç də təcavüzkarlıq və ya barışmazlıq mövqeyində durmuruq. Biz
hesab edirik ki, Azərbaycan və Ermənistan qonşu dövlətdir, sülh və barışıq şəraitində yaşamalıdırlar. Biz hesab edirik ki, ömrü boyu bir-biri ilə düşmənçilik, ədavət aparmaq, ömrü
boyu müharibə etmək olmaz. Bu yaxın vaxtlaradək mövcud olmuş əlaqələri bərpa etmək
lazımdır. Amma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilmək şərtilə.
O ki, qaldı Dağlıq Qarabağın və erməni əhalisinin taleyinə və ya problemlərinə, onlar
Azərbaycan vətəndaşlarıdır, buna görə də Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağın erməni mil28
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lətindən olan bütün sakinlərinin təhlükəsizliyinə təminat verir. Biz Dağlıq Qarabağın müvafiq statusu məsələsinə baxmağa hazırıq, lakin bir şərtlə, erməni silahlı birləşmələri işğal
etdikləri ərazilərdən sözsüz, qeyd-şərtsiz çıxarılsın. Bir daha bildirirəm ki, biz bu məsələlərin
həllində ən əvvəl beynəlxalq təşkilatların imkanlarına arxalanırıq, habelə dünya siyasətində
sanballı siyasi nüfuzu olan Böyük Britaniya kimi böyük ölkə tərəfindən köməyi və həyanlığa, yəni bu problemin həllinə obyektiv münasibət göstərilməsinə ümid bəsləyirik.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan ötən ilin sentyabrında Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tərkibinə daxil olmuşdur. Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü kimi bu problemin həllində
Birlik ölkələrinin yaxından iştirakına ümid bəsləyirik. Dekabrın 24-də Aşqabatda Birliyin
dövlət başçılarının görüşü olmuşdur. Orada mən Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzü ilə əlaqədar rəsmi bəyanat vermişəm və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvləri Azərbaycanla Ermənistanın öz aralarında müharibə vəziyyətində olmasını əsla yolverilməz
və qeyri-normal vəziyyət kimi qiymətləndirmişəm. Bir sözlə, biz bu problemin dincliklə
həlli yollarını axtarır və dünya birliyinin yaxından köməyinə ümid edirik.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin hazırda məruz qaldığı bütün çətinliklərə baxmayaraq,
indi Azərbaycanda daxili-siyasi vəziyyət sabit, normaldır. Odur ki, böyük iqtisadi və sənaye
potensialına, yeraltı və yerüstü sərvətlərə, zəngin intellektual potensiala malik Azərbaycan
bütün ölkələrlə, o cümlədən də İngiltərə ilə iqtisadi əməkdaşlıq üçün yaxşı ortaq ola bilər.
Dünən mən İngiltərə biznesmenləri qarşısında çıxış edərək onları Azərbaycana dəvət
etdim. Mən sizə həmin xahişlə, həmin çağırışla bu gün də müraciət edirəm. Nəzərinizə
çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycan ilə əməkdaşlıq heç də təkcə neft sənayesi sahəsi ilə məhdudlaşmır, hərçənd Azərbaycan deyəndə onu ən əvvəl neft ölkəsi kimi təsəvvür edirlər.
Əlbəttə, biz “Bi-Pi” və qərbin “AMOKO”, “Penzoyl” “Statoyl” kimi neft şirkətləri ilə, Türkiyənin neft şirkəti ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Belə düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda
kommersiya bağlaşması imzalana bilər.
Bununla belə, dediyim kimi, Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlıq üçün bir çox imkanlara da
malikdir. Məsələn, götürək, “Kayzer incinirinq” şirkətini. Dünən mən onun prezidenti ilə
görüşdüm. Bu gün isə birgə alüminium istehsalı haqqında protokol imzalandı. Bizdə çox
güclü neft-kimya kompleksi və böyük imkanlar var. Dünən mən “Con Braun” firmasının
prezidenti və digər nümayəndələri ilə görüşdüm. Bu gün biz protokol imzaladıq. Ümidvaram ki, bizim fəal əməkdaşlıq üçün imkanımız var.
Azərbaycanın Rabitə Nazirliyi ilə “Ci-Pi-Ti” şirkəti arasında yaxşı əməkdaşlıq yaradılmışdır. Azərbaycan böyük maşınqayırma kompleksinə malikdir. Bu kompleks neft maşınqayırması, elektrotexnikadan, cihazqayırma və maşınqayırmanın digər sahələrindən
ibarətdir. İstehsal qurğularının - indi onlar müxtəlif səbəblərə görə tam gücü ilə işləmir,
- olması əlverişli şərait yaradır. Sizi əmin edə bilərəm ki, Azərbaycana gəlib yaxşı iqtisadi
münasibətlər yarada bilərsiniz. Bu cür əməkdaşlığın etibarlı olmasına dövlət, o cümlədən
də Prezident təminat verəcəkdir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük
Britaniyaya rəsmi səfərinin yekunlarına dair
mətbuat konfransında bəyanatı
24 fevral 1994-cü il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mənim səfərim başa çatır, sabah biz evə qayıdırıq. Əsas iş görülmüşdür, buna görə
də bu gün mən mətbuat nümayəndələri ilə görüşməyə və sizə səfərin yekunları barədə
qısa məlumat, suallara cavab verməyə razılaşdım.
Bildiyiniz kimi, Birləşmiş Krallığa mənim rəsmi səfərim Baş nazir cənab Con
Meycorun dəvəti ilə keçirilmişdir. Bu gün üçüncü gündür ki, biz Londondayıq. Bu
müddət ərzində səfərimizin proqramı, demək olar, yerinə yetirilmişdir. Ona görə də sizə
deyə bilərəm ki, mən səfərin yekunlarından razıyam. Ən əvvəl, Baş nazir cənab Con
Meycor ilə görüşün və danışıqların böyük əhəmiyyəti var. Ondan əvvəl biz nazirlərlə,
bir sıra iri şirkətlərin prezidentləri ilə görüşdük. Baş nazir ilə söhbət zamanı bir çox
məsələlər - istər Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında münasibətlərlə bağlı, istərsə
də bizim bölgədə, Zaqafqaziya bölgəsində vəziyyətə aid, habelə müasir beynəlxalq
vəziyyətlə əlaqədar məsələlər barəsində fikir mübadiləsi etməyə imkanımız oldu.
Danışıqlarımız qarşılıqlı anlaşma, səmimilik və olduqca əlverişli şəraitdə keçmişdir.
Bu şəraiti İngiltərə rəhbərliyi yaratmışdır. Başlıcası budur ki, biz Azərbaycan ilə
Birləşmiş Krallıq arasında əlaqələrin daha da intensiv inkişaf etdirilməsi sahəsində
görüləcək tədbirlər barədə razılığa gəldik. Söhbət dövlətlərarası münasibətlərdən,
iqtisadi əməkdaşlıqdan, elm, texnika, mədəniyyət sahəsində və bəzi digər sahələrdə
əməkdaşlıqdan gedir.
Danışıqlarımızda iqtisadi əməkdaşlıq, daha dəqiq desək, Birləşmiş Krallığın ən
iri şirkətləri ilə Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq məsələləri mühüm
yer tutmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycanın neft yataqlarının işlənməsində
“Bi-Pi” şirkətinin iştirakı məsələsinə və Qərbin neft şirkətlərinin konsorsiumu
ilə imzalanmalı olan bağlaşmaya xüsusi yer verilmişdir. Burada neft şirkətləri ilə
bağlaşmaya xüsusən böyük maraq göstərilir. Zənnimcə, görüşlərimiz və söhbətlərimiz
zamanı biz bu məsələləri tamamilə aydınlaşdırdıq. Danışıqlarımızın yekunlarına əsasən
ölkələrimiz arasında münasibətlər üçün məncə, çox mühüm sənədlər imzalanmışdır.
Bunlar, ən əvvəl, Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan Respublikası arasında dostluq
və əməkdaşlıq haqqında bəyannamə, energetika, o cümlədən neft sənayesi sahəsində
ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq - “Bi-Pi” nəzərdə tutulur - barədə memorandum və
bir sıra digər sənədlərdir. Əməkdaşlığın başlanğıcı üçün mən isə belə hesab edirəm ki,
30
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Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında əməkdaşlığın bünövrəsini məhz bu səfər qoyur
bu səfər zamanı kifayət qədər sənəd - 8 sənəd imzalanmışdır. İstər bu sənədlər, istərsə
də bizim aramızda əldə edilmiş razılaşmalar belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan ilə
Böyük Britaniya arasında münasibətlərin inkişafı üçün yaxşı perspektivlər var.
Bildirməliyəm ki, mənim xarici işlər naziri Duqlas Herd, ticarət naziri Maykl
Hezltayn, energetika və kənd təsərrüfatı nazirləri, dənizaşırı ərazilərin inkişafı üzrə
nazir baronessa Çolker, dövlət naziri Duqlas Hoqq, habelə bir sıra iri şirkətlərin
prezidentləri ilə çox maraqlı görüş və söhbətlərim oldu. Mən ölkənizin işgüzar
dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmək imkanı qazandım. Görüşdə
iqtisadiyyat sahəsində Azərbaycanla fəal əməkdaşlığın imkanlarından danışdım.
Mən buna böyük əhəmiyyət verirəm ki, Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda
mənə çıxış etməyə imkan yaradıldı. Bu gün mən Avropa Bankında oldum, onun
Direktorlar Şurası qarşısında çıxış etdim. Yenə də bu gün mən Birləşmiş Krallığın
parlamentinə dəvət olundum və Baş nazir cənab Con Meycor parlament üzvlərinin
suallarına cavab verərkən parlamentin iclasında iştirak etdim. Sonra parlamentin
üzvləri ilə, özü də həm Mühafizəkarlar Partiyasını təmsil edənlərlə, həm Leyboristlər
Partiyasının nümayəndələri olan parlament üzvləri ilə, həm də lordlarla, o cümlədən
azərbaycanlılara o qədər də rəğbəti olmayan baronessa Koksla məzmunlu söhbətlərimiz
oldu. Parlament üzvləri ilə çox maraqlı söhbət etdik, mənə onların qarşısında da
çıxış etməyə imkan verdilər. Böyük məmnunluq hissi ilə qeyd edirəm ki, Birləşmiş
Krallığın parlamentində dostluq fraksiyası, yaxud Birləşmiş Krallığın parlamenti
ilə Azərbaycan arasında parlamentlərarası qrup yaradılmışdır. Bu qrup Azərbaycan
parlamenti ilə, ümumən Azərbaycanla əlaqələr yaradır. Yəni söhbət ölkələrimiz
arasında fəal parlamentlərarası əlaqələr yaradılmasından gedir. Mən buna da çox
böyük əhəmiyyət verirəm.
Bütün səviyyələrdə görüş və söhbətlər zamanı daxili və xarici siyasət məsələlərində
Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyini dəqiq və aydın şərh etməyə imkanım
oldu. Bizim daxili siyasətimiz hüquqi demokratik dövlət, demokratik cəmiyyət
yaradılmasına, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün hər çür şəraitin təmin
olunmasına, demokratik prinsiplərin, siyasi plüralizmin və çoxpartiyalı sistemin
bərqərar edilməsinə, insan hüquqlarının müdafiəsinə, şəxsiyyətin azadlığının, söz,
mətbuat, vicdan azadlıqlarının, milli mənsubiyyətindən, dini etiqadından və siyasi
əqidələrindən asılı olmayaraq bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq bərabərliyinin
təmin olunmasına yönəldilmişdir.
Sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində Azərbaycan bazar iqtisadiyyatının, azad
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, iqtisadi həyatın sərbəstləşdirilməsi, xarici kapitalın,
xarici investisiyaların Azərbaycana cəlb olunması, xarici investorlar üçün əlverişli
şərait yaradılması xəttini qəti şəkildə götürmüşdür. Sözün qısası, söhbət azad bazar
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iqtisadiyyatından gedir. Bununla əlaqədar mən Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığa
maraq göstərənlərin hamısını respublikamıza dəvət etmişəm, onu nəzərdə tuturam
ki, Azərbaycan hər cəhətdən bütün dünya üçün açıqdır, xüsusən investisiyalar üçün,
iqtisadi münasibətlər üçün Azərbaycan Birləşmiş Krallığın işgüzar aləminin üzünə
açıqdır. Mən demişəm və sizin qarşınızda bir daha bildirirəm ki, Azərbaycan iqtisadi
əməkdaşlıq üçün, investisiyalar üçün əlverişli imkanlara malikdir, respublikanın
rəhbərliyi, dövlətimiz investisiyaların müdafiəsinə, Azərbaycanla əməkdaşlığa
başlayacaq xarici firmaların mənafelərinin müdafiəsinə təminat verir.
Xarici siyasət sahəsində Azərbaycan dünyanın bütün dövlətləri ilə - həm qonşu
ölkələrlə, həm Qərb və Şərq ölkələri ilə, həm də, xüsusən, Avropa dövlətləri ilə
normal qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlər saxlamaq xətti yeridir. Dünya ölkələri
ilə əlaqələrimiz əvvəllər mövcud olmuş hər cür ideoloji ehkamlardan azaldır. Bir
müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan öz milli mənafelərini əsas tutaraq, xarici siyasətini,
öz beynəlxalq mövqelərini və dövlət istiqlaliyyətini möhkəmləndirmək məqsədilə
həyata keçirəcəkdir.
Burada olduğumuz vaxtda mən bir daha yəqin etdim, əslinə qalsa, biz əvvəllər də
bu fikirdə idik ki, Azərbaycan beynəlxalq işlərlə əməkdaşlıq üçün Birləşmiş Krallığın
timsalında, eləcə də təbii ki, Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın timsalında yaxşı tərəfmüqabilə malik ola bilər.
Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən müharibə Azərbaycan üçün olduqca ağrılı
və ciddi problemdir. Bu müharibə altı ildir davam edir, o, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı hərbi təcavüzünün nəticəsidir. Bu müharibə süni surətdə törədilmiş, uydurulmuş
Dağlıq Qarabağ problemindən başlamış və genişlənərək böyük müharibəyə çevrilmiş,
hər iki tərəfdən çoxlu miqdarda insanı həyatdan məhrum etmişdir. İndiyədək davam edən
bu müharibənin bizim üçün ən ağır nəticəsi odur ki, Azərbaycan ərazisinin təxminən
20 faizi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuş və respublikanın həmin
rayonlarının təqribən bir milyon sakini öz ölkəsində qaçqın vəziyyətinə düşmüş, daimi
yaşayış yerlərini, öz ev-eşiklərini tərk etmək məcburiyyətində qalmış, var-yoxlarını
tamam itirmişlər. Təbiidir ki, bütün bunlar Azərbaycanın həm iqtisadi, həm də sosial
vəziyyətini zəiflədir, başlıcası isə, respublikanın müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə çox ciddi zərər vurur.
Biz, yəni Azərbaycan tərəfi hərbi əməliyyatların dayandırılmasına, müharibənin
qurtarmasına, qan tökülməsinə son qoyulmasına və bu məsələnin danışıqlar yolu ilə,
sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq. Lakin erməni tərəfi hərbi əməliyyatlar aparmaqda
davam edir, güc metodları ilə, yəni hərbi yolla öz məqsədlərinə çatmaq istəyir. Ona
görə də, təbii ki, biz buna cavab verməyə məcburuq. Erməni tərəfinin məqsədi Dağlıq
Qarabağın müstəqilliyinə nail olmaq və Azərbaycanı parçalamaq, Azərbaycanı öz
ərazisinin bir hissəsindən məhrum etməkdir. Biz əlbəttə, bununla razılaşa bilmərik
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və ona görə də problemi danışıqlar yolu ilə həll etməyə səy göstərməklə yanaşı,
torpaqlarımızın, ərazimizin müdafiəsi üçün tədbirlər də görürük. Təbii ki, bütün
bunlar hərbi əməliyyatlara gətirib çıxarır və həmin əməliyyatlar, təəssüflər olsun, bu
gün də davam edir. Lakin bir daha təkrar edirəm ki, biz hərbi əməliyyatların davam
etdirilməsini istəmirik, biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə tərəfdarıq. Münaqişənin
sülh yolu ilə aradan qaldırılmasını təklif etməklə yanaşı, biz silahlı qüvvələrimizi də
möhkəmləndirmək üçün tədbirlər görürük. Heç kim düşünməməlidir ki, məsələni
dinc vasitələrlə həll etmək istəməyimiz bizim hərbi cəhətdən zəifliyimizin əlamətidir.
Yox, biz sadəcə olaraq, müharibə istəmirik. Eyni zamanda, mən bəyan edirəm ki, əgər
erməni tərəfi münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına razı olmasa, təbii ki, bu
zaman Azərbaycan erməni silahlı birləşmələrinin işğal etdikləri torpaqları azad etmək
və ölkənin ərazi bütövlüyünə, sərhədlərinin toxunulmazlığına, tam suverenliyinə
və müstəqilliyinə nail olmaq üçün özünün bütün qüvvə və imkanlarından istifadə
edəcəkdir.
Bu problemin sülh yolu ilə həll olunmasını təklif edərkən biz beynəlxalq təşkilatlara
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, ATƏM-ə və onun Minsk qrupuna, başqa beynəlxalq
təşkilatlara böyük ümid bəsləyirik. Onlar çox iş görər və əslində bu məsələni həll
edə bilərlər. Bununla əlaqədar biz beynəlxalq təşkilatların sülh prosesində Birləşmiş
Krallıq hökuməti nümayəndələrinin fəal iştirakına da ümid bəsləyirik.
Mənim Birləşmiş Krallığa səfərimin mühüm yekunlarından biri də odur ki,
ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı üçün yaxşı zəmin yarada bilməklə yanaşı,
Azərbaycan haqqında və respublikadakı real vəziyyət barədə, xüsusən ErmənistanAzərbaycan müharibəsi ilə əlaqədar yaranmış vəziyyət haqqında, istədiyimiz qədər
olmasa da, hər halda, kifayət qədər tam informasiya verə bildik. Mən Baş nazir Con
Meycoru Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişəm. Dəvət qəbul olunmuşdur və biz
bu səfərin vaxtını və müddətini razılaşdıracağıq. Mən həmçinin bir çox başqa dövlət
rəhbərlərini, habelə Böyük Britaniya parlamentinin üzvlərini də respublikamıza dəvət
etmişəm. Biz istəyirik ki, ölkənizin mümkün qədər daha çox nümayəndəsi Azərbaycana
gəlsin, çünki bu, ölkəmizdəki vəziyyəti, ilk növbədə Ermənistanla Azərbaycan
arasında gedən müharibə ilə bağlı problemləri obyektiv surətlə təhlil etməyə, obyektiv
qiymətləndirməyə imkan verir.
Mən səfərimin yekunlarından son dərəcə razıyam və burada, Birləşmiş Krallıqda
bizə göstərilən qonaqpərvərlik üçün minnətdaram. Vətənə yaxşı əhval-ruhiyyə ilə
qayıdıram.
Diqqətinizə görə sağ olun. Əgər suallarınız olarsa, cavab verməyə hazıram.
Sual (SÖTA agentliyi): Heydər Əliyeviç, Dağlıq Qarabağ barədə Rusiyanın
mövqeyini şərh etməzdinizmi? Onun mövqeyini neçə qiymətləndirirsiniz?
Cavab: Rusiya məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün səylər göstərir.
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Rusiya özünün vasitəçilik səylərini təklif edir və bunları reallaşdırmaq üçün bir neçə
dəfə cəhdlər olmuşdur. Gərək ki, bir dəfə noyabrın 20-də olmuşdur, o zaman biz hərbi
əməliyyatların dayandırılması və erməni silahlı birləşmələrinin işğal edilmiş ərazilərdən
çıxarılması haqqında Rusiyanın iştirakı ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında sazişin
layihəsini almışdıq. Lakin o vaxt bu təşəbbüs reallaşmadı. Xüsusi tapşırıqlar üzrə
səfir, Rusiya prezidentinin şəxsi nümayəndəsi Vladimir Kazimirov Azərbaycandan
Ermənistana gedərkən Azərbaycan ərazisində erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə
tutuldu. Xarici işlər nazirinin və hətta Nazirlər Soveti rəhbərliyinin şəxsində Rusiya
rəhbərliyi erməni tərəfinin Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsinə qarşı, əgər
belə demək olarsa, etikadan kənar mövqeyi ilə əlaqədar çox kəskin bəyanatla çıxış etdi
və üzr istəməyi tələb etdi. Lakin erməni tərəfi bunu etmədi. Beləliklə, həmin danışıq
prosesi yarımçıq qaldı. Bununla belə, Rusiya bu gün də məsələni sülh yolu ilə həll
etmək üçün səylər göstərir.
Sual (“Ekonomist” qəzeti): Əgər etiraz etmirsinizsə, neft sənayesi sahəsində
iqtisadi əməkdaşlıq barədə yenidən bir neçə kəlmə deməyinizi xahiş edirəm. Siz
memorandum imzalandığını dediniz, lakin saziş bağlanıb, ya yox? Bundan əlavə,
gələcək boru kəmərinin nəzərdə tutulan marşrutu barədə qərar varmı?
Cavab: Mən belə hesab edirəm ki, əgər iki ölkənin rəhbərləri cənab Con Meycor və
mən energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında, o cümlədən də “Bi-Pi” ilə əməkdaşlıq
haqqında memorandum imzalamışıqsa, bu, özlüyündə mühüm faktdır. Bunun arxasınca
kommersiya sazişi gəlməlidir, bu, Azərbaycan ilə konsorsium arasında imzalanmalıdır.
Konsorsiuma “Bi-Pi”, “AMOKO”, “Statoyl”, “Pennzoyl”, Türkiyə Neft Şirkəti və bir
sıra başqa firmalar daxildir. Zənnimcə, bu, yaxın vaxtlarda reallaşacaqdır. O ki qaldı
neftin daşınması marşrutuna, görünür, bu məsələ kommersiya sazişinin bağlanması ilə
bir vaxtda, ola bilsin, payızda həll ediləcəkdir.
Sual (“Balkani” agentliyi): İki sualım var. Birincisi, əgər sazişin ilkin
layihəsindən imtina olunmuşsa, sıfırdan başlayaraq yeni sazişin hazırlanmasından
söhbət gedirmi? İkincisi Qara dəniz ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığının inkişaf
perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz?
Cavab: Əvvəla, biz sazişdən imtina etməmişik, o, sadəcə olaraq yox idi. Danışıqlar
gedirdi və mövqelər müəyyən dərəcədə aydınlaşmışdı, bunun əsasında da saziş
imzalanmalı idi. Biz bütün məsələləri dərindən araşdırmağı zəruri bildik. Nəzərə
almalısınız ki, neft Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin başlıca sərvətidir
və təxminən 30 il müddətinə nəzərdə tutulan sazişi imzalamaqdan əvvəl hər şeyi
dəfələrlə götür-qoy etmək lazım idi. Biz bunu etməmişdik. Göründüyü kimi, heç nə
dəyişməmişdir. Biz sadəcə olaraq həmin məsələ ilə daha dərindən məşğul olmaqdayıq.
Qara dəniz ölkələrinin əməkdaşlığına gəldikdə isə, biz bu əməkdaşlıqda iştirak edirik
və həmin prosesi müsbət qiymətləndiririk.
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Sual (“Europian” qəzeti): Əgər fikrinizi təhrif etmirəmsə, Siz dünənki çıxışınızda
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın erməni sakinlərinin təhlükəsizliyinə təminat verməyə
hazır olduğundan danışdınız. Bu təminatlar barədə hansı tutarlı dəlillər gətirə bilərsiniz?
Cavab: Hansı dəlillər? Əgər mən Azərbaycan prezidenti, dövlət başçısı kimi
deyirəmsə ki, dövlət Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat
verməyi bütün dünya ictimaiyyəti qarşısında öhdəsinə götürürsə, inana bilərsiniz,
bu təminatlar veriləcək və yerinə yetiriləcək. Bundan ötrü əlavə dəlillər lazım deyil.
Yeri gəlmişkən deyim ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri 1988-ci ilədək, yəni münaqişə
başlanana qədər Azərbaycanın bu bölgəsində çox gözəl yaşayırdılar.
Sual (“Muslim nyus” agentliyi): Böyük Britaniya Ermənistan ilə Azərbaycan
arasındakı münaqişənin aradan qaldırılması üçün vasitəçilik səyləri göstərirmi?
Cavab: Biz istərdik ki, Böyük Britaniya problemlərimizin həllində beynəlxalq
təşkilatlarda daha fəal iştirak etsin və Birləşmiş Krallıq hökumətinin vasitəçilik
səylərini qəbul etməyə hazırıq.
Sual (“Pravda” qəzeti): Cənab Prezident, Britaniyanın kütləvi informasiya
vasitələrində belə xəbərlər, daha doğrusu, belə gümanlar yayılır ki, guya
Azərbaycan rəhbərliyi neft sazişinin tam hazırlanması və imzalanması problemini
Qərb birliyinin və o cümlədən Böyük Britaniyanın Qarabağ probleminin aradan
qaldırılmasına daha yaxından cəlb edilməsi məsələsi ilə bağlayır. Zəhmət olmasa,
deyin, bu iki məsələ arasında həqiqətən birbaşa əlaqə varmı? Eyni zamanda deyə
bilərsinizmi, Xəzəryanı ölkə kimi, Rusiyanın Xəzər dənizindəki təbii ehtiyatların
işlənib hazırlanmasında potensial imkanları necədir?
Cavab: Belə birbaşa qarşılıqlı asılılıq yoxdur. Bununla yanaşı, biz belə böyük sazişə
gedərkən - axı bu, çox uzun müddətə bağlanan sazişdir - ondan, şübhəsiz, Azərbaycana
məxsus neft yataqlarının işlənməsində bizimlə onilliklər ərzində əməkdaşlıq edəcək
ölkələrin Azərbaycana həm də siyasi dəstək olmaları üçün istifadə etmək istəyirik.
Ona görə yox ki, bu ölkələr respublika üçün nə isə xüsusi bir iş görsünlər, sadəcə
olaraq ona görə ki, həmin ölkələr Azərbaycan xalqını və Azərbaycan Respublikasını
narahat edən problemin ədalətli həllinə kömək göstərsinlər.
Mətbuat konfransında iştirakınıza görə sağ olun, Azərbaycana gəlin!
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri
(22-25 fevral 1994-cü il)
Tarixi arayış
Azərbaycan – Böyük Britaniya əlaqələrinin daha intensiv inkişaf etdirilməsi, keyfiyyətcə
yeni mərhələyə qədəm qoyması 1993-cü ilin ikinci yarısında başlanıb. Həmin dövrdə
hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələrinin inkişafında
mühüm rol oynayıb.
Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətlərinin inkişafında Böyük Britaniyanın Baş naziri
Con Meycorun dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətinin 22-25 fevral 1994-cü il tarixdə bu ölkəyə səfəri mühüm əhəmiyyət
kəsb edib.
Səfərin əhəmiyyətindən danışan Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev qeyd edib:
“Bu, müstəqil Azərbaycanın Prezidentinin Böyük Britaniyaya ilk səfəridir. Bizdən ötrü,
Azərbaycan Respublikasından ötrü bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki Böyük Britaniyanı
dünya siyasətində sanballı, siyasi çəkisi olan ölkə, dünya iqtisadi sistemində çox mühüm yer
tutan, zəngin tarixi və gözəl ənənələri olan ölkə, hərtərəfli əməkdaşlıq yaratmaqla ondan çox
şey öyrənmək mümkün olan ölkə hesab edirik.”
Fevralın 22-də Azərbaycan Prezidenti Böyük Britaniyanın xarici işlər və birlik işləri
üzrə naziri Duqlas Hoqqu, Ci-Pi-Ti şirkətinin rəhbərlərini, “Kayzer injinirinq” şirkətinin
direktoru Qram Murini, keçmiş Baş nazir Marqaret Tetçeri, “Britiş Petroleum” şirkətinin
prezidenti Saymon Devidi, “Con Braun” şirkətinin sədri Yan Robinsonu qəbul edərək tərəfləri
maraqlandıran məsələlər barəsində ətraflı fikir mübadiləsi arapıb.
Elə həmin gün Prezident Heydər Əliyev Böyük Britaniya Sənayeçilər Konfederasiyasında
“Britiş Petroleum” və “Statoyl” şirkətlərinin təşkil etdiyi görüşdə çıxış edərək, iştirakçılara
Azərbaycan Respublikası, onun iqtisadi potensialı barədə məlumat verib və bu ölkənin iş
adamlarını Azərbaycana dəvət edib.
Fevralın 23-də Prezident Heydər Əliyev öz iqamətgahında Böyük Britaniyanın xarici işlər
naziri Duqlas Hördü və kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və ərzaq naziri xanım Culian Şeferdi qəbul
edib.
Həmin gün Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Rəsmi qarşılanma mərasiminin
keçirildiyi meydanda Prezident Heydər Əliyevi Böyük Britaniyanın Baş naziri Con Meycor
və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb.
Mərasimdən dərhal sonra Heydər Əliyev və Con Meycor arasında danışıqlar başlanıb.
Danışıqlardan sonra iki dövlət arasında sənədlərin imzalanma mərasimi olub. Prezident
Heydər Əliyev və Baş nazir Con Meycor Azərbaycan Respublikası və Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı arasında “Dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş”, “İkiqat
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verginin aradan qaldırılması haqqında müqavilə”, “Energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında
memorandum”, “Hava daşımaları sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi”, “İnvestisiyaların
qorunması və təşviqi haqqında müqavilə” imzalayıblar.
Həmin gün Heydər Əliyev Böyük Britaniya Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda
olub, geniş çıxış edib. Gecədən xeyli keçmiş Heydər Əliyev “Hilton” otelində Londonda
yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb.
Fevralın 24-də Azərbaycan Prezidenti Böyük Britaniyada akkreditasidan keçmiş bir qrup
xarici jurnalist və ölkə qəzetlərinin baş redaktorları ilə görüşüb, onları maraqlandıran sualları
cavablayıb. Prezident daha sonra Böyük Britaniyanın dənizaşrı ərazilərlə iş üzrə dövlət
naziri Baronessa Çolkeri qəbul edib. Həmin gün Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankında
Prezident Heydər Əliyevlə görüş keçirilib.
Böyük Britaniyaya səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidentinin ən mühüm görüşlərindən
biri də dünyanın ən qədim parlamentinin aşağı palatası olan İcmalar Palatasında keçirilən
görüşlər olub.
Fevralın 24-də Heydər Əliyev öz iqamətgahında “Buffalo eurveys” və “Avieyşn lizit qrup”
şirkətlərinin prezidenti, əslən cənubi Azərbaycandan olan Fərhad Əzimanla görüşüb.
Daha sonra isə Prezident Heydər Əliyev Böyük Britaniyaya rəsmi səfərinin yekunlarına
həsr edilən mətbuat konfransında 35-dən çox kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri
qarşısında çıxış edib.
Səfərin yekunlarından razılıqla bəhs edən Heydər Əliyev qeyd edib: “Mənim Birləşmiş
Krallığa səfərimin mühüm yekunlarından biri də odur ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin
inkişafı üçün yaxşı zəmin yarada bilməklə yanaşı, Azərbaycan haqqında və respublikadakı
real vəziyyət barəsində, xüsusən Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi ilə əlaqədar yaranmış
vəziyyət haqqında, istədiyimiz qədər olmasa da, hər halda kifayət qədər tam informasiya verə
bildik”.
Həmin gün axşam Azərbaycan Prezidenti Türkiyənin Böyük Britaniyadakı səfiri
Candəmir Önhonu qəbul edib, dünyanın ən qədim universitetlərindən hesab olunan Oksford
Universitetində Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə tanınmış alimlərin iştirakı ilə təşkil olunan
rəsmi qəbul da iştirak edib.
Heydər Əliyevin Böyük Britaniyaya rəsmi səfəri dövründə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası ilə Böyük Britaniyanın London Kral Cəmiyyəti arasında elmi əməkdaşlıqla
bağlı memorandum imzalanıb.
Fevralın 25-də başa çatan rəsmi səfər Azərbaycan Respublikasının növbəti xarici siyasət
uğuru kimi tarixə düşüb. Səfər dövründə Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında imzalanan
müqavilələr iki ölkə arasında münasibətlərdə yeni eranın əsasını qoyub. Baronessa Çolkerin
sözləri ilə desək, bu müqavilələr iki ölkənin münasibətlərinin bünövrə daşlarıdır və bunun
üzərində gələcəkdə əməkdaşlığın çox möhtəşəm binası ucaldılacaqdır.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Çİn Xalq Respublikasına rəsmi səfəri
(7-10 mart 1994-cü il)
“...Çin bizim birgə bəyannamələrdə, müxtəlif tədbirlərdə, beynəlxalq
təşkilatlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bu, çox
mühüm məsələdir. Bilirsiniz ki, Çin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür və əlbəttə, onun belə mövqeyi
çox müsbət haldır...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Çinə dövlət
səfəri çərçivəsində jurnalistlərə müsahibəsindən – 18 mart 2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfəri
7 mart 1994-cü il
ÇXR sədri Tszyan Tszemin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevlə danışıqlarda bildirmişdir: “Çin Azərbaycanla münasibətlərin inkişaf
etdirilməsinə böyük əhəmiyyət verir və bütün sahələrdə dostcasına əməkdaşlığın daha
da genişləndirilməsi üçün onunla birlikdə səy göstərməyə hazırdır”.
Tszyan Tszemin qeyd etmişdir ki, iki ölkə arasında əlaqələrin 2000 ildən çox tarixi
var və bu tarixin kökləri “İpək yolu” dövrlərinə gedib çıxır. Çin xalqı Azərbaycan
xalqına daim dostluq hissləri bəsləyir.
Çin rəhbərinin dediyi kimi, Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan olunması və
Pekinlə Bakı arasında diplomatik münasibətlər yaradılması ikitərəfli əlaqələri
genişləndirmək üçün əlverişli imkan açmışdır. Bu əlaqələr sabit və sağlam əsasda
inkişaf edir. O, beynəlxalq işlərdə, o cümlədən BMT çərçivəsində tərəflərin qarşılıqlı
fəaliyyətini gücləndirməyin mümkün olduğunu da söyləmişdir. Xatırladaq ki, Çin
BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür.
ÇXR sədri Qarabağ münaqişəsinin daim gücləndirilməsindən ciddi narahat
olduğunu bildirmişdir. Tszyan Tszemin demişdir: “Çoxlu insan tələfatına və maddi
itkilərə gətirib çıxaran bu münaqişənin davam etdirilməsi hər iki tərəf üçün sərfəli
deyildir. Biz ürəkdən arzu edirik ki, Azərbaycan və Ermənistan mübahisəni sülh
danışıqları yolu ilə bacardıqca tez bir vaxtda nizama salsınlar”.
Öz tərəfindən, Heydər Əliyev Çinin beynəlxalq siyasi və iqtisadi işlərdə böyük rol
oynadığını və islahatlar keçirilməsində Çinin təcrübəsinin öyrənilməsinə Azərbaycanın
maraq göstərdiyini qeyd etmişdir.
Hər iki ölkənin rəhbərləri belə bir yekdil fikir söyləmişlər ki, dövlətlərarası
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münasibətlər dinc yanaşı yaşamağın beş prinsipi əsasında qurulmalıdır.
Elə həmin gün Tszyan Tszemin və Heydər Əliyev ÇXR ilə Azərbaycan arasında
dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinin əsasları haqqında birgə bəyanat
imzalamışlar. İki ölkə arasında hava yolunun açılması haqqında, elmi-texniki və
mədəni əməkdaşlıq, təbabət, radio və televiziya, turizm sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət
haqqında sazişlər də bağlanmışdır.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Çinə rəsmi
səfəri zamanı Pekində mətbuat konfransında bəyanatı
8 mart 1994-cü il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İkinci gündür ki, biz Pekindəyik. Mən buraya dövlət səviyyəsində rəsmi görüşə
Çin Xalq Respublikası sədrinin dəvəti ilə gəlmişəm. Mənimlə birlikdə Azərbaycan
nümayəndələrinin böyük bir qrupu da gəlmişdir. Çin rəhbərliyi ilə kifayət qədər
səmərəli görüşlərimiz olmuşdur.
Dünən rəsmi qarşılanma mərasimi oldu və ÇXR sədri cənab Tszyan Tszeminlə
danışıqlar aparıldı. Bu danışıqlar bir sıra sənədlərin imzalanması ilə başa çatdı. İkitərəfli
münasibətlərə dair məsələlər barəsində biz Çin Xalq Respublikasının sədri ilə ətraflı
fikir mübadiləsi etdik. Belə bir yekdil qənaətə gəldik ki, Çin ilə Azərbaycan arasında
münasibətlər hərtərəfli şəkildə və daha müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirilməlidir. Ticarət,
iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət, turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
imkanları əldə olunmuş razılaşma nəticəsində imzaladığımız sənədlərdə əksini
tapmışdır. Biz beynəlxalq vəziyyətin aktual məsələləri barəsində də fikir mübadiləsi
etdik. Çin Xalq Respublikasının öz beynəlxalq siyasətində tutduğu mövqeyinin,
xüsusən istiqlaliyyət qazanmış və müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoymuş ölkələrin
müqəddəratı ilə bağlı mövqeyinin bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var.
Biz bu məsələdə və dövlətlərin ərazi bütövlüyü, sərhədlərin pozulmazlığı,
suverenlik, istiqlaliyyət məsələlərində mövqe və baxışlarımızın tamamilə uyğun
gəldiyini aşkara çıxardıq. Mən Azərbaycanın həyatı və indiki vəziyyəti haqqında ÇXR
sədrinə müfəssəl məlumat vermək imkanına malik oldum. Mən təxminən altı ildən
bəri Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən müharibə barəsində, uydurma Qarabağ
münaqişəsi barəsində və hərbi əməliyyatları dayandırmaq, müharibəyə son qoymaq
və məsələni danışıqlar yolu ilə, sülh və razılıq əldə olunması yolu ilə həll etmək
cəhdlərimiz barədə ətraflı məlumat verdim.
Bu gün Dövlət Şurasının Baş naziri cənab Li Penlə görüşdük. ÇXR sədri ilə
fikir mübadiləsi etdiyimiz bütün məsələlər cənab Li Penlə söhbətimizin mövzusuna
çevrildi. Biz bir daha yəqin etdik ki, beynəlxalq və ümumən daxili siyasətdə Çin
Xalq Respublikası rəhbərliyinin mövqeyi yekdil, sabitdir. Söhbətlərimizdə biz Çin
Xalq Respublikasında uzun illər ərzində həyata keçirilmiş iqtisadi islahatlara maraq
göstərdik, bu gün bizdə buna maraq var. İstər Çin Xalq Respublikasının sədri ilə, istərsə
də ÇXR-in baş naziri ilə söhbətlərimizdə həmin məsələlərə böyük diqqət yetirildi. Bu
gün isə islahatlar üzrə nazirlə görüşdük.
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Biz onunla iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi məsələləri barəsində ətraflı
fikir mübadiləsi apardıq. Bildiyiniz kimi, səfərimiz davam edir. Hələ sabah Pekində
görüşlər olacaq, sonra isə biz Şanxaya gedəcəyik. Yeri gəlmişkən deyim ki, Şanxay
şəhərinə getmək təklifini dünən bizimlə görüş zamanı ÇXR sədri irəli sürmüşdür.
Səfərimizin ilkin yekunları haqqında demək olar ki, biz razıyıq. Qeyd etdiyim kimi,
çox faydalı, maraqlı söhbət və danışıqlarımız oldu. Biz - Çin Xalq Respublikasının
sədri və mən ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın prinsipləri haqqında bəyannamə
imzaladıq. Dövlətlərarası əlaqələrə dair daha yeddi sənəd imzalandı. Bu sənədlər
Çin ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin gələcək inkişafını müəyyənləşdirir. Bu
da əhəmiyyətlidir ki, biz ölkəmizdə, bütövlükdə bölgəmizdə vəziyyət barəsində
respublikamıza qarşı erməni təcavüzü nəticəsində Ermənistanla Azərbaycan arasında
gedən müharibə barəsində və bölgəmizə aid bir çox digər məsələlər barəsində Çin
Xalq Respublikasının rəhbərliyinə məlumat verə bildik.
Bu, mühüm yekundur ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Çin
Xalq Respublikasına ilk səfəri baş tutmuş, iki ölkənin ali rəhbərliyi səviyyəsində
səmimi münasibətlər bərpa edilmiş və bölgədə vəziyyət barədə Çin rəhbərliyinə
məlumat vermək mümkün olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, ÇXR-in bölgəmizdən
çox uzaqda yerləşməsi informasiyanın dolğun və hərtərəfli olmasını tələb edir.
Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir, öz tarixinin çətin mərhələsini yaşayır.
Buna görə də çox vacibdir ki, Azərbaycanla Çin kimi böyük dövlət arasında yüksək
səviyyədə əlaqələr yaradılmış və münasibətlərimizin daha da müvəffəqiyyətlə inkişaf
etməsi üçün perspektiv açılmışdır. Biz buna böyük əhəmiyyət veririk, çünki Çin Xalq
Respublikası dünya iqtisadi sistemində mühüm yer tutur, beynəlxalq həyatda və dünya
siyasətində böyük nüfuza malikdir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür.
Sizə Azərbaycanda vəziyyət barəsində, ölkəmizdə görülən tədbirlər, respublikanın
qarşısında duran problemlərin həlli barəsində, o cümlədən Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzü və uydurma Qarabağ problemi barəsində qısaca məlumat vermək
istərdim.
Azərbaycan öz istiqlaliyyətini Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra əldə etmişdir.
Müstəqil dövlət olmaq arzusu təxminən 200 il çar Rusiyası imperiyası tərkibində,
sonra da Sovet İttifaqının tərkibində olmuş, xalqımızda həmişə yaşamışdır. Hər
hansı bir xalq kimi, Azərbaycan xalqı da həmişə azadlığa və istiqlaliyyətə can
atmışdır. Odur ki, istiqlaliyyətin əldə edilməsi onun üçün çox mühüm tarixi hadisəyə
çevrilmişdir. Bununla bərabər, müstəqil Azərbaycanın qarşısına, təbii olaraq, sosialiqtisadi inkişafla, tam suverenliyin, müstəqilliyin, dövlətçiliyin bərqərar edilməsi ilə,
dünya birliyində bərqərar olmaqla bağlı çox mürəkkəb problemlər çıxmışdır. Bütün
bu məsələlər ötən iki il ərzində Azərbaycanda mürəkkəb daxili siyasi vəziyyətdə və
Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzlə əlaqədar, təbii olaraq, mürəkkəb şəraitdə həll
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edilmişdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı dərin böhran keçirir. Əlbəttə, bu böhran xalqın həyat
səviyyəsinə, rifahına çox mənfi təsir göstərir. Böhran keçmiş Sovet İttifaqında son illər
ərzində getmiş proseslərdən yaranmış və təbii olaraq, təkcə Azərbaycan üçün deyil,
keçmiş Sovet İttifaqının müstəqil dövlətlərə çevrilən, demək olar, bütün respublikaları
üçün səciyyəvidir. Dediyim kimi, bu böhran Azərbaycanda bir də ona görə dərinləşir
ki, Azərbaycan Ermənistan Respublikası tərəfindən təcavüz nəticəsində müharibə
vəziyyətindədir. Uydurma Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar təxminən altı il bundan
əvvəl yaranmış hərbi münaqişə çox geniş miqyas almış və ona gətirib çıxarmışdır ki,
erməni silahlı birləşmələri hazırda Azərbaycan ərazisinin, demək olar, 20 faizini işğal
etmişdir. İşğal edilmiş rayonların bir milyon nəfərdən çox sakini qaçqına çevrilmiş,
öz ev-eşiyindən, var-dövlətindən məhrum olmuş, Azərbaycanın digər bölgələrində
yerləşdirilmişdir. Onlar ağır vəziyyətdədirlər.
Təəssüf ki, son illər Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət də sabit olmamışdır.
Ermənistanla müharibə və müxtəlif siyasi qrupların hakimiyyət uğrunda mübarizəsi
respublikada hakimiyyətin dəyişməsinə gətirib çıxarmışdır. Belə mürəkkəb vəziyyət
axırıncı dəfə ötən ilin yayında yaranmış və onda Azərbaycan vətəndaş müharibəsi
həddində olmuşdur. Lakin bu prosesləri, zənnimizcə, dəf etmək mümkündür. İndi
ölkədə daxili siyasi və ictimai-siyasi vəziyyət sabit, normaldır. Lakin bütün bunlar
Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyətinə öz mənfi təsirini göstərməyə bilməzdi və
əlavə çətinliklər yaratmaya bilməzdi. Azərbaycanda daxili siyasət sahəsində hazırda
demokratik hüquqi dövlət quruculuğu prosesi gedir. Azərbaycanda bütövlükdə
demokratiyanın, siyasi plüralizmin, çoxpartiyalı sistemin inkişafı üçün, insan
hüquqlarının müdafiəsi, şəxsiyyətin azadlıqlarının, vicdan, dini etiqad azadlığının,
sahibkarlıq, təşəbbüskarlıq azadlığının təmin edilməsi üçün əlverişli şərait yaranmışdır.
Müstəqil Azərbaycan dövləti sözün tam mənasında azadlıq və demokratiya prinsipləri
əsasında demokratik cəmiyyət qurur.
Hazırda respublikada 40-dək siyasi partiya, - onlar sərbəst fəaliyyət göstərirlər, 600-dən çox qəzet qeydə alınmışdır. Yeddi milyon nəfər əhalisi olan Azərbaycan kimi
kiçik bir ölkə üçün bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir. Əlbəttə, partiyalar da, mətbuat
da öz fikirlərini azad ifadə etmək hüququna malikdirlər. Bəzi partiyalar və mətbu
orqanları müxalifətdədir və bu mövqelərdən çıxış edirlər. Bütün bunlar respublikamızın
demokratik inkişafı üçün tam sərbəstlik və azadlıq olduğuna dəlalətdir.
Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Onun bütün vətəndaşları milli mənsubiyyətindən,
dini etiqadından və siyasi əqidələrindən asılı olmayaraq, bərabər hüquqlara malikdirlər.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşının özünü azad və bərabərhüquqlu hiss etməsi üçün ən
əlverişli şərait yaradılır.
Öz xarici siyasətində Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri ilə bərabərhüquqlu
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münasibətlərin inkişaf etdirilməsi prinsiplərini əsas tutur. Biz artıq bir sıra dövlətlərlə
diplomatik münasibətlərə malikik. Respublika Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
üzvüdür, bir çox beynəlxalq təşkilatlara daxildir, beynəlxalq həyatda yaxından iştirak
etmək və dünya birliyində layiqli yer tutmaq niyyətindədir. Bizim buraya, Çinə
gəlməyimiz, ölkələrimiz arasında imzalanmış sənədlər Azərbaycanın bütün dünya
ölkələri ilə əlaqələr yaratmağa çalışdığına konkret sübutdur; bu prinsip ÇXR ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərin gələcək inkişafının əsasını təşkil etmişdir.
Ermənistanın respublikamıza hərbi təcavüzü ilə bağlı müharibə Azərbaycan üçün
ağır problemdir. Ermənistan bu müharibəyə Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini Dağlıq Qarabağı qoparmaq və onu Ermənistana birləşdirmək məqsədilə başlamışdır.
Müharibə bütövlükdə bölgəmizdə vəziyyəti mürəkkəbləşdirmiş, Azərbaycan və
Ermənistan xalqlarını böyük müsibətlərə düçar etmişdir. Təəssüf ki, hərbi əməliyyatlar
də davam edir, adamlar həlak olur, qan tökülür. Bu, təkrar edirəm, Azərbaycan
Respublikası üçün ən ağır amildir. Azərbaycan müharibə istəmir və hərbi əməliyyatların
dayandırılmasına, məsələnin ancaq sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışır. Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərindən erməni silahlı birləşmələrinin qeyd-şərtsiz çıxarılması,
respublikamızın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunması
ən mühüm, daha doğrusu, labüd şərtdir.
Təəssüflər olsun ki, bəzi dairələrdə, dünyanın bəzi ölkələrində bu münaqişəni
Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin guya muxtariyyət almaq cəhdi ilə
bağlayırlar. Bu, həqiqətə uyğun deyildir və belə fikir, görünür, bəzi yerlərdə fəal erməni
təbliğatı və dünya ictimaiyyətinə yalan məlumat verilməsi nəticəsində yaranmışdır.
Erməni əhalisi Dağlıq Qarabağda muxtariyyətə malik idi, yəni bu bölgə Azərbaycanın
tərkibində təxminən 70 il muxtar vilayət kimi mövcud olmuşdur. Orada əhalinin
təqribən 70 faizini ermənilərin, 30 faizini isə azərbaycanlıların təşkil etdiklərini nəzərə
alaraq, Dağlıq Qarabağa muxtar vilayət statusu verilmişdir. Bu münaqişə ona görə
yaranmamışdır ki, muxtariyyət yox idi, əksinə, ona görə yaranmışdır ki, Ermənistan
Respublikasında və Dağlıq Qarabağda müəyyən dairələr Dağlıq Qarabağı Ermənistana
birləşdirməyə can atırdılar. Təbii ki, Azərbaycan öz ərazisinin bir hissəsinin qoparılıb
digər respublikaya birləşdirilməsi ilə razılaşa bilməzdi. Münaqişənin yaranmasına
səbəb də məhz bu olmuşdur.
Biz onu əsas tuturuq ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü tamamilə
təmin edilməlidir. Özgə ərazisi barəsində iddiamız yoxdur, hərçənd tarixən bunun
üçün əsas var. Lakin öz torpağımızı heç vaxt heç kəsə verməyəcəyik. Biz hərbi
əməliyyatların dayandırılmasına və Ermənistanla Azərbaycan arasında qarşılıqlı
münasibətlərin dinc yolla, danışıqlar yolu ilə nizama salınmasına çalışırıq və əlbəttə,
əmin edirik ki, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinə və hüquqlarına
Azərbaycan Konstitusiyası ilə və respublikanın dövlət orqanları tərəfindən təminat
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verilir. İşğal edilmiş ərazilərdən erməni silahlı birləşmələrinin qeyd-şərtsiz çıxarılması
təklifi qəbul olunarsa, Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə də baxa
bilər.
Biz bütün məsələləri beynəlxalq təşkilatların - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının, ATƏM-in, bu problemin həlli üçün ATƏM-in tərkibində
xüsusi olaraq yaradılmış Minsk qrupunun köməyi ilə həll etməyə çalışırıq. Məlumdur
ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu məsələyə dəfələrlə baxmış və Azərbaycanın
işğal olunmuş rayonlarından erməni silahlı birləşmələrinin qeyd-şərtsiz çıxarılması
haqqında dörd qətnamə qəbul etmişdir.
Lakin erməni tərəfi bu qətnamələrə tam etinasızlıq göstərir. ATƏM-in və
xüsusən onun Minsk qrupunun bu istiqamətdə fəaliyyəti də indiyədək heç bir nəticə
verməmişdir. Halbuki istər ATƏM, istərsə də Minsk qrupu dəfələrlə qərarlar qəbul
etmiş, Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarından erməni qoşunlarının çıxarılmasına
dair hətta xüsusi cədvəllər tərtib etmişdir. Lakin onlar da nəticəsiz qalmışdır.
Beləliklə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar hərəkətləri və beynəlxalq
təşkilatların qərarlarını yerinə yetirmək istəməməsi aşkar şəkildə sübut edir ki, erməni
tərəfi öz məqsədinə nail olmağa, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmağa,
respublikamızın sərhədlərini dəyişdirməyə can atmaqdadır. Biz bununla, əlbəttə, heç
vaxt razılaşa bilmərik. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın bu cür mövqeyi əsasən
bununla bağlıdır ki, o, bəzi xarici dairələrin, bəzi ölkələrin köməyindən istifadə edir və
buna görə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının, ATƏM-in və digər beynəlxalq təşkilatların
qərarlarını qulaqardına vurur.
Bax, bu xəritə Ermənistanın təcavüzünün miqyasını çox aydın göstərir. Bu,
Azərbaycandır, bu, həmçinin Azərbaycanın tərkibinə daxil olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasıdır, bu isə Ermənistandır. Qırmızı rənglə qeyd edilmiş bu ərazi keçmiş
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətidir. O, tamamilə erməni silahlı birləşmələrinin nəzarəti
altındadır. Dediyim kimi, burada əhalinin 30 faizi azərbaycanlılardır və onlar oradan
çoxdan qovulmuşlar. Onlar təxminən 50 min nəfərdir. Hazırda Dağlıq Qarabağın
ərazisində bir nəfər də azərbaycanlı yoxdur, erməni əhalisi isə burada qalmaqdadır.
Erməni silahlı qüvvələri təcavüzün miqyasını genişləndirərək, Azərbaycanın Laçın,
Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarını işğal etmişlər.
Bu isə, dediyim kimi, respublikanın ərazisinin təxminən 20 faizinə bərabərdir.
Həmin zonanın bir milyon nəfərdən çox azərbaycanlı sakini qaçqına çevrilmişdir.
Onlar respublikanın digər rayonlarında, xeyli hissəsi isə Bakıda yerləşdirilmişdir.
Təhlükəsizlik Şurasının xatırlatdığım dörd qətnaməsi məhz Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli,
Zəngilan, Qubadlı rayonlarına aiddir.
Bu rayonları işğal etməklə erməni silahlı birləşmələri, bir tərəfdən, birbaşa əlaqəni,
həmin ərazinin Ermənistana birləşdirilməsini əslində təmin etmiş, digər tərəfdən isə,
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Azərbaycanın İranla təqribən 140 kilometr uzunluğunda dövlət sərhədini nəzarət altına
almışlar. Baxın, bura İrandır. Zənnimcə, ayrıca sübut etməyə lüzum yoxdur ki, bu,
hərbi təcavüzdür, bir ölkə tərəfindən digər ölkə ərazisi zor gücünə qəsb olunmuşdur.
Görünür, dünya birliyinə sübut etməyə lüzum yoxdur ki, bu hərbi təcavüzə son qoymaq
gərəkdir.
Təkrar edirəm: biz bu problemin dinc yolla həll edilməsinə çalışırıq, öz sülhsevər
təşəbbüslərimizi və tədbirlərimizi davam etdirəcəyik. Amma yaranmış vəziyyətlə
razılaşa bilmərik. Dinc vasitələr bir nəticə vermədiyinə görə, hazırda Azərbaycan
ordusunun hissələri ərazilərimizi hərbi yolla azad etmək üçün kifayət qədər uğurlu
əməliyyatlar aparırlar. Bu yaxınlarda Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin
vasitəçiliyi ilə martın 1-dən atəşi dayandırmaq və qəsb edilmiş ərazilərdən Ermənistanın
işğalçı qoşunlarının çıxarılmasına dair sülh danışıqları aparmaq haqqında razılaşma
əldə olunmuşdur. Biz sazişin prinsiplərinə ciddi əməl edirdik, lakin martın 3 və 5-də
erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan hərbi hissələrinin mövqeləri üzərinə güclü
hücuma keçmişlər. Hərbi hissələrimiz onları layiqincə dəf etmişlər. Bütün bunlar
istər erməni tərəfindən, istərsə də biz tərəfdən yeni itkilərə, qan tökülməsinə gətirib
çıxarmışdır.
Hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin pozulmazlığı Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının sənədlərində təsbit edilmiş beynəlxalq hüququn sarsılmaz prinsipidir. Çin
rəhbərləri ÇXR sədri, Dövlət Şurasının baş naziri ilə danışıqlarımız zamanı Çin tərəfi
belə bir mövqeyi bir daha təsdiqləmişdir ki, sərhədlərin zor gücünə dəyişdirilməsinə
və hər hansı ölkənin ərazi bütövlüyünə qəsd edilməsinə yol vermək olmaz. Biz BMTnin sənədlərində, beynəlxalq hüquqla təsbit olunmuş və dünyanın bütün ölkələri
tərəfindən təsdiqlənmiş bu prinsiplərə əsaslanaraq, respublikamızın ərazi bütövlüyünə
və sərhədlərinin pozulmazlığına nail olacağıq. Əlbəttə, burada biz dünya birliyinin,
beynəlxalq təşkilatların, dünya ölkələrinin, o cümlədən də Çin Xalq Respublikasının
köməyinə möhtacıq. Deməliyəm ki, ÇXR-in BMT-dəki, xüsusən, onun daimi üzv
olduğu Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi təavüzü ilə bağlı məsələlərə baxılarkən həmişə ədalətli mövqe tutur.
Odur ki, mən burada olmağımdan istifadə edərək, bu ədalətli mövqeyə görə
Çin rəhbərliyinə minnətdarlığımızı bildirdim. Mən bu salona toplaşan jurnalistlərə
Azərbaycanın daxili vəziyyəti barədə, respublikanın həll etdiyi problemlər barədə,
Azərbaycanın xarici siyasəti barədə, burada, Pekində keçirdiyimiz görüşlərin yekunları
barədə kifayət qədər məlumat vermişəm. Buna görə də daha vaxtınızı almayacağam.
Əgər suallar varsa, mən onlara cavab verməyə hazıram.
Sual: Münaqişənin nizama salınmasında Rusiyanın rolu, Rusiya - Azərbaycan
münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi perspektivləri necədir?
Cavab: Mən sualınızın ikinci hissəsindən başlayacağam. Hazırda Azərbaycan www.aliyevheritage.org
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Rusiya münasibətləri normaldır, yaxşıdır. Bu yaxın vaxtlaradək çətinliklər olmuşdur. O
da Azərbaycanın keçmiş rəhbərliyinin mövqeyi üzündən idi. Ötən ilin ikinci yarısından
bəri bu münasibətlər qaydaya salınmağa başlanmışdır. Mən Moskvaya getmiş, Rusiya
Prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsinlə, Baş nazir Viktor Stepanoviç Çernomırdinlə,
ölkənin digər rəhbərləri ilə görüşmüşəm. Biz həmin vaxtadək Azərbaycanla Rusiya
arasında qarşılıqlı münasibətlərlə mövcud olmuş maneələri aradan qaldırmaq tədbirləri
barədə razılığa gəlmişik. Təkrar edirəm, bu münasibətlər normal xarakter, dostluq
xarakteri daşıyır.
O ki qaldı münaqişənin nizama salınmasında Rusiyanın roluna, Rusiya bu prosesdə
daim iştirak edir. Bildiyiniz kimi, bu münaqişə 1988-ci ilin əvvəlində yaranmışdır
və onu aradan qaldırmaq üçün Sovet İttifaqı çərçivəsində cəhdlər edilirdi. Lakin
münaqişəni aradan qaldıra bilmədilər. Daha doğrusu, mənə elə gəlir ki, aradan
qaldırmaq istəmədilər, halbuki bunu Sovet İttifaqı çərçivəsində etmək mümkün idi.
Bundan ötrü real imkanlar vardı. Bir sözlə, Rusiyanın keçmiş Sovet İttifaqının hüquqi
varisi olduğunu nəzərə alsaq, Rusiya həmin vaxtdan bu prosesə qoşulmuşdur.
Rusiya həm ATƏM-in, həm də Minsk qrupunun üzvüdür. Minsk qrupu isə, dediyim
kimi, bu problemlə xüsusi məşğul olur. Bundan əlavə, Rusiya öz təşəbbüsü ilə də çıxış
edir. Məsələn, fevralın 18-də Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın müdafiə
nazirləri protokol imzalamışlar. Protokolda Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən
erməni qoşunlarının çıxarılması nəzərdə tutulur. Martın 1-dən atəşin dayandırılması
haqqında razılaşma əldə edilmiş, həm də nəzərdə tutulmuşdur ki, üç gündən sonra
isə qoşunların çıxarılmasına başlanacaqdır. Lakin belə şey olmadı. Nə deyə bilərəm?
Rusiya bu prosesdə iştirak edir, amma nəticə hələlik yoxdur.
Sual: Cənab Prezident, iki sualım var. Son vaxtlar Çin dəfələrlə bildirmişdir ki,
o, Dağlıq Qarabağ ətrafında münaqişənin həllində çox fəal iştirak etməyə hazırdır.
Ola bilsin, hətta güman ki, Sizin bu məsələ barəsində danışıqlarınız olmuşdur.
Soruşmaq istərdim, bu hazırlıq nəinki Təhlükəsizlik Şurasında və digər təşkilatlarda
fəal mövqe, həm də hər hansı digər formalar - bilavasitə münaqişə zonasında
sulhyaratma, vasitəçilik formaları deməkdirmi? Bu, mənim birinci sualımdır.
İkinci sual: Danışıqlarınız zamanı Çin tərəfindən Azərbaycan üçün iqtisadi
yardımdan, konkret kreditlərdən söhbət getmişdirmi? Sağ olun.
Cavab: Birinci sual barəsində bayaq dedim ki, Çin BMT Təhlukəsizlik Şurası
çərçivəsində çox prinsipial və ədalətli mövqe tutur. Bu münaqişənin nizama salınması
üçün ATƏM çərçivəsində xüsusi proseslər həyata keçirilir. Çin isə Avropa biriyinə daxil
deyildir. Burada hər hansı konkret vasitəçilik barədə məsələ qaldırılmadı. O ki qaldı
Çinin Azərbaycana yardımına, inkişaf etdirdiyimiz əməkdaşlıq, şübhəsiz, qarşılıqlı
fayda xarakteri daşıyacaqdır. Bununla bərabər, Çin Azərbaycana kredit formasında da
yardım göstərmək imkanına malikdir.
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Sual: Çindən hər hansı silah, hərbi yardım alınması barədə söhbət getmişdirmi?
İkinci sual: Bizə indicə “Erməni nasizmi” adlı kitabça payladılar. Siz burada
dediniz ki, regionunuzdakı hadisələr haqqında dünya ictimaiyyyətinə dolğun,
hərtərəfli informasiya çatdırmaq yaxşı olardı. Belə nəşrləri Siz informasiya hesab
edirsiniz, yoxsa, bu, daha çox təbliğatdır?
Cavab: Birinci sualınızla əlaqədar bildirirəm ki, Çin tərəfindən hərbi yardım
göstərilməsi barədə heç bir söhbət olmamışdır. Buna zərurət də yoxdur. Nə qədər çətin
olsa da, Azərbaycan bu məsələnin öhdəsindən gəlir və zənnimcə, gələcəkdir.
O ki qaldı kitabça barədə dediyinizə, əgər siz erməni tərəfinin, demək olar, bütün
ölkələrdə, beynəlxalq təşkilatlarla apardığı təbliğatla yaxşı tanış olsaydınız, yəqin ki,
həmin kitabçanı belə qarşılamazdınız. Erməni tərəfi beynəlxalq təşkilatlarda, dünyanın
bütün ölkələrində belə kitabçaları, materialları yüz qat artıq yayır. İndiki münaqişədə
Azərbaycanın və Ermənistanın qeyri-bərabər vəziyyətdə olması da məhz ondan irəli
gəlir ki, erməni tərəfinin başqa ölkələrlə ictimai rəyə təsir göstərmək üçün çox böyük
imkanları var. Azərbaycanın isə belə imkanları əslində yoxdur. Siz Avropada, ABŞda, Rusiyada, o cümlədən Moskvada necə güclü erməni diasporu olduğunu yaxşı
bilirsiniz. Onun hətta Rusiya mətbuat orqanları vasitəsilə ictimai rəyi çaşdırmaq üçün
necə səy göstərdiyi də sizə məlumdur. Ona görə də qoy bu kitabça sizi o qədər də
karıxdırmasın. O, həqiqətən çox obyektiv yazılmışlır, təbliğat xarakteri deyil, məhz
informasiya xarakteri daşıyır.
Diqqətinizə görə sağ olun, görüşənədək.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfəri
(7-10 mart 1994-cü il)
Tarixi arayış
Çin Şərqi Asiya ölkələri içərisində Azərbaycanla əlaqələrə ən çox maraq göstərən dövlətdir.
Onun Azərbaycan və Xəzər hövzəsinə marağı təbiidir. Son 20 ildə görünməmiş sürətlə inkişaf
edən Çin üçün əsas təhlükə xammal və ilk növbədə enerji çatışmamazlılğı hesab olunur. Bu
baxımdan Azərbaycan Çin üçün cəlbedici ölkələr sırasına daxildir. Çin Qafqaz, Xəzər hövzəsi
və Mərkəzi Asiyadakı bir sıra qlobal layihələrə, xüsusilə TRASEKA layihəsi çərçivəsində
reallaşdırılan Şərq-Qərb layihəsinə böyük maraq göstərir.
Azərbaycan-Çin əlaqələri daim yüksələn xətt üzrə gedib. Bu baxımdan Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1994-cü ilin martında Çinə səfərinin rolu çox
böyükdür.
Martın 7-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin ÇXR sədri Tszyan Tszemin
tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra, ikitərəfli danışıqlar olub. Tszyan Tszemin
Çinin Azərbaycanla münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət verdiyini və bu
əməkdaşlığın bütün sahələrdə gücləndirilməsinə birgə səy göstərməyə hazır olduğunu bildirib.
Danışıqlardan sonra Tszyan Tszemin və Heydər Əliyev ÇXR ilə Azərbaycan arasında
dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinin əsasları haqqında birgə bəyanat imzalayıb, iki
ölkə arasında hava yolunun açılması haqqında, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq, təbabət,
radio və televiziya, turizm sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında sazişlər bağlayıblar.
Martın 8-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ÇXR Dövlət Şurasının Baş naziri Li
Penlə görüşüb. Görüş zamanı ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif cəhətləri müzakirə olunub.
Həmin gün Heydər Əliyev səfərin ilkin yekunları ilə bağlı jurnalistlər üçün mətbuat
konfransı keçirib. Mətbuat konfransında səfərin ilkin yekunlarından razılıqla bəhs edən Heydər
Əliyev, Azərbaycanın üzləşdiyi ən böyük problem - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi barəsində jurnalistləri ətraflı məlumatlandıraraq, onun həll olunması üçün BMT
Təhlükəsizlik Şurasının bütün daimi üzvlərinin, o cümlədən də Çinin səylərini birləşdirməyin
vacibliyini vurğulayıb.
Martin 9-da Prezident Heydər Əliyev Pekində Beynəlxalq Ticarətin İnkişafına Yardım
Komitəsində çıxış edib. Azərbaycan haqqında, ikitərəfli əlaqələr haqqında məlumat verən
Prezident qeyd edib: “Üçüncü gündür ki, ölkənizdə, onun paytaxtı - gözəl şəhər olan
Pekindəyik və bu üç gündə bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi etməyə və hətta bir
sıra mühüm sənədlər imzalamağa macal tapmışıq. Bu sənədlər Çin Xalq Respublikası ilə
Azərbaycan Respublikası arasında dövlətlərarası münasibətlərin, ən əvvəl ticarət sahəsində
və iqtisadiyyatın digər sahələrində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə yönəldilmişdir.
Ölkənizə gəldiyimiz andan həm ali dövlət rəhbərliyi tərəfindən, həm də işlə əlaqədar bizimlə
ünsiyyətdə olanların hamısı tərəfindən əhatə edildiyimiz səmimi dostluq mühitini ilk növbədə
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qeyd etmək istərdim. Açığını deyirəm, biz özümüzü evimizdəki kimi hiss edirik. Bu, olduqca
vacibdir, çünki biz Çin Xalq Respublikası ilə dostluq münasibətləri yaratmağa çalışırıq. Odur
ki, bu səfər, Azərbaycan prezidentinin Çinə ilk səfəri məhz belə münasibətlər yaradılmasının
və bu münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyindən irəli gəlir.”
Sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Çinin Şanxay şəhərinə səfər edərək, sərbəst
iqtisadi zona, Çin iqtisadi modeli ilə tanış olub. Böyük Çin səddinə səfər də bu ölkə ilə
tanışlığın tərkib hissəsi olub.
Çin Xalq Respublikasından Bakıya qayıdarkən Almatıda jurnalistlər qarşısında çıxış
edən Azərbaycan Prezidenti səfərin yekunlarını belə dəyərləndirib: “Ümumən isə belə
hesab edirəm ki, Çin Xalq Respublikasına səfərimiz böyük tarixi hadisədir. Çünki Çin ilə
Azərbaycan arasında heç vaxt bu səviyyədə əlaqələr olmamışdır. Doğrudur, tarixən müəyyən
əlaqələr, “Böyük İpək yolu” və s. olduğunu xatırlayırıq. İndi isə, təkrar edirəm, dövlətlərarası
sıx münasibətlərin yaranması böyük siyasi hadisədir. İlk növbədə Azərbaycan Respublikası
üçün böyük hadisədir.”.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ
Heydər Əlİyevİn İran İslam Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(29 iyun – 2 iyul 1994-cü il)
“...Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin İran İslam
Respublikasına rəsmi səfərindən sonra bizim ikitərəfli münasibətlərimizə
yeni təkan verilmişdir. Biz çox istəyirik ki, bütün sahələrdə
münasibətlərimiz daha da inkişaf etsin, əlaqələrimiz güclənsin. Hazırda
İranla Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar və digər
sahələrdə münasibətlər inkişafdadır...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Xatəmi ilə birgə mətbuat konfransında bəyanatından – 5 avqust 2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Tehranda
mətbuat konfransında bəyanatı
2 iyul 1994-cü il
Hörmətli xanımlar, cənablar, hörmətli mətbuat nümayəndələri. Dördüncü gündür
ki, mən İran İslam Cümhuriyyətinin Prezidenti hörmətli ağayi Haşimi-Rəfsəncaninin
dəvəti ilə bu ölkədəyəm. Səfər başa çatır və bir necə saatdan sonra mən Tehranı
tərk edəcəyəm. Deyə bilərəm ki, bu səfər İran ilə Azərbaycan arasındakı dostluq və
qardaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafında yeni bir mərhələdir.
Səfər haqqında danışarkən onu qeyd etmək istəyirəm ki, İran İslam Cümhuriyyəti,
İran xalqı Azərbaycan Respublikası ucun, Azərbaycan xalqı ucun qonşu, dost, qardaş
ölkə və xalqdır. Ona görə də biz belə hesab edirik ki, bu ölkə ilə Azərbaycan arasındakı
münasibətlər daim səmimi və mehriban olmalıdır. Elə olmalıdır ki, bütün sahələrdə
əməkdaşlıq yüksək surətlə inkişaf etsin.
Mən bu məqsədlə buraya gəlmişəm və qeyd edə bilərəm ki, səfərdə olduğum
günlərdə İran İslam Cümhuriyyətinin rəhbərləri - cənab Ayətullah Seyid Əli Xamnei,
hörmətli Prezident ağayi Haşimi-Rəfsəncani, İran Məclisinin başçısı ağayi Natiq
Nuri ilə, xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayəti, kooperasiya naziri Qulam Rza Şafeyi
ilə və başqa dövlət adamları ilə səmərəli görüşlərim olmuşdur. Bu görüşlərdə iki
ölkə arasında, xalqlarımız arasında iqtisadiyyat, ticarət, mədəniyyət, elm, texnika
sahəsində və başqa sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı haqqında danışıqlar aparılmış və
yaxşı nəticələr əldə edilmişdir. Həmin danışıqların nəticəsində razılaşdırılmış sənədlər
bu gün imzalanacaqdır. Güman edirəm ki, məsələ təkcə bu sənədlərdə deyildir,
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münasibətlərimizin hüdudları həmin sənədlərdən xeyli genişdir.
Şübhəsiz ki, bütün danışıqlarda son illərlə Azərbaycanın ağır müharibə
şəraitində yaşaması haqqında, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və
bunun nəticəsində ərazimizin 20 faizinin işğal edilməsi haqqında, zəbt olunmuş
torpaqlarımızdan bir milyondan artıq azərbaycanlının didərgin düşməsi barədə və
bununla bağlı bütün problemlər haqqında fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticəsi olan müharibə
dövründə Azərbaycanın düşdüyü ağır sosial-iqtisadi böhran şəraitində biz İran İslam
Cümhuriyyətinin yardımını daim hiss etmişik. İndiki danışıqlarımızda da bu barədə
söhbət getmişdir. Bu yardıma görə, bizimlə həmrəy olduqlarına, bizi beynəlxalq
aləmdə müdafiə etdiklərinə görə İranın rəhbərlərinə təşəkkürümü bildirmişəm.
Bir daha qeyd edirəm ki, bu görüşlərimiz Azərbaycan ilə İran arasında dostluq, qardaşlıq
əlaqələrinin həm yeni bir mərhələsidir, həm də bu əlaqələrin surətlə inkişaf etməsi ucun
yaxşı şərait yaradır və Azərbaycan tərəfi gələcəkdə bu şəraitdən səmərəli istifadə etməyə
çalışacaqdır. Vaxt az olduğuna görə mən çıxışımı bu qısa məlumatla tamamlayıram.
Sual: İsrail də Ermənistan kimi, müsəlman torpaqlarını işğal edib. Necə ola bilər
ki, Siz İsrail ilə əlaqələr yaratmaq fikrinə düşmüsünüz?
Cavab: Əvvəla demək istəyirəm ki, Azərbaycan beynəlxalq prinsiplərə,
müqəddəs beynəlxalq normalara daim riayət edir və edəcəkdir. Həmin prinsiplərin
ən mühümlərindən biri ölkələrin, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin
toxunulmazlığı, bir ölkənin başqa ölkənin ərazisini zorla ələ keçirməsinin
yolverilməzliyidir. Bu prinsiplərə riayət edərək biz bütün ölkələrin, o cümlədən İran
İslam Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığını müdafiə
edirik. Azərbaycan heç bir ölkənin torpağına göz dikməmişdir, heç vaxt qəsbkarlıq
yoluna düşməyəcəkdir, işğalçılığı, qəsbkarlığı həmişə pisləmişdir və bundan sonra da
pisləyəcəkdir. Ermənistan həm İranın, həm də Azərbaycanın qonşusudur. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı altı ildən artıq davam edən təcavüzü həm Azərbaycan ucun, həm
də İran ucun böyük bir bəladır. Erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində müsəlman abidələrini, tarix və mədəniyyət abidələrini dağıdırlar. Ona
görə də buna yol verməmək təkcə bizim işimiz deyil, bütün müsəlman xalqlarının
işidir.
Azərbaycan müstəqil dövlətdir, xarici siyasətini demokratik prinsiplər əsasında
qurur, dünyanın bütün dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələr yaradaraq öz müstəqilliyini
möhkəmləndirməyə çalışır.
Sual: Siz çıxışlarınızın birində dediniz ki, Azərbaycan Respublikası dünyanın
böyük dövlətlərinin himayəsindən bəhrələnmək istəyir. Deyə bilərsinizmi, böyük
dövlətlər adı altında Siz hansıları nəzərdə tutursunuz? Rusiya ilə əlaqələrdə də eyni
prinsipləri gözləyirsinizmi?
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Cavab: Mən qeyd etdim ki, biz bütün dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqələr yaratmaq
istəyirik. Rusiya Azərbaycanın şimalında olan böyük dövlətdir. Azərbaycan iki yüz
ilə yaxın müddətdə Rusiyanın tərkibində olmuşdur. Son 70 ildə Sovetlər İttifaqının
tərkibində olarkən Azərbaycanın inkişaf etmiş böyük iqtisadi potensialı Rusiya ilə çox
bağlıdır. Azərbaycanın bütün dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqələr yaratmasından danışarkən
mən ilk növbədə qonşu dövlətləri nəzərdə tuturam.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan bundan sonra da Rusiya ilə yaxşı əlaqələr saxlamalıdır
və biz bu istiqamətdə xarici siyasətimizi aparırıq. Gürcüstanda və Ermənistanda
Rusiya qoşunları yerləşdirilmişdir. Azərbaycanda Rusiyanın qoşunu yoxdur. Orta
Asiyanın müsəlman respublikalarının da hamısında Rusiyanın qoşunu var. Həmin
respublikaların, həmçinin Gürcüstanın və Ermənistanın xarici ölkələrlə, yəni İran,
Türkiyə və Əfqanıstanla sərhədlərini Rusiya qoşunları qoruyurlar. Respublikamızın
isə İran və Türkiyə ilə sərhədlərini Azərbaycanın öz qoşunu qoruyur. Əgər
Ermənistanda Rusiyanın böyük qoşun hissələri varsa, siz gərək bunun mənası
barədə özünüz düşünəsiniz. Rusiya Ermənistan ilə Azərbaycan arasında müharibənin
dayandırılmasında vasitəçilik etməyə çalışır. Beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən ATƏM,
onun tərkibində olan Minsk qrupu da belə bir vasitəçilik fəaliyyəti göstərir. Biz
müharibəyə son qoymaq, xalqımızı bu bəladan qurtarmaq, işğal olunmuş torpaqlarımızı
azad etmək istəyirik. Ona görə də, şübhəsiz ki, bütün bu vasitəçilik imkanlarından
imtina edə bilmərik.
Sual: Cənab Prezident, İranda yüksək səviyyədə keçirilən görüşlərdə Xəzər
dənizinin statusu məsələsinə rəsmi şəkildə toxunuldumu?
Cavab: Mənim İrana səfərimdən bir necə gün əvvəl Rusiya prezidentinin Dağlıq
Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Vladimir Kazimirov Tehranda olmuşdur. O,
Tehrandan qayıdarkən Bakıya gəlib mənimlə görüşmüş və məlumat vermişdir ki,
Dağlıq Qarabağ məsələsi və bəzi başqa məsələlər barədə İranla məsləhətləşmək ucun
İrana getmişdi. Sizin sualınızla əlaqədar bunu deyə bilərəm ki, toxunduğunuz məsələ
mən burada səfərdə olarkən müzakirə edilməmişdir. Ona görə də bu barədə bir şey
deyə bilmərəm.
Sual: Azərbaycan Respublikası Tehran, Ankara və Moskva ilə öz əlaqələrini
hansı prinsiplər əsasında qurur və hansı meyarları əsas götürür?
Cavab: Bir daha təkrar edirəm ki, biz qonşu dövlətlərlə dostluq əlaqələri yaratmaq
istəyirik. Deməli, İran da, Türkiyə də bizim ucun dost və qardaş ölkələrdir. Moskva,
yəni Rusiya ilə əlaqələr barədə geniş məlumat verdim, ona görə də təkrar etməyə
ehtiyac duymuram.
Səfər proqramımda mətbuat konfransına çox az vaxt ayrılmışdır. Xahiş edirəm
Bakıya gəlin, suallarınıza cavab vermək ucun orada vaxtım çox olacaq. Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
İran İslam Respublikasına rəsmi səfəri
(29 iyun – 2 iyul 1994-cü il)
Tarixi arayış
Azərbaycanla İran arasında mövcud olan müxtəlif sahələrdəki əlaqələrin özünəməxsus
cəhətləri var. İki xalqın din, mədəniyyət, mənəvi dəyərlər baxımından yaxınlığı, eyni zamanda
ortaq tarixə malik olması Tehranla Bakının əlaqələrinə təsir göstərən amillərdəndir.
Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycana rəhbərlik edən qüvvələrin ziddiyyətli siyasət
yeritməsi üzündən iki ölkə arasında münasibətlər mürəkkəbləşib. 1992-1993-cü illəri iki ölkə
arasında münasibətlərin ən gərgin dövrü kimi xarakterizə etmək olar.
Yalnız 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra, İranla münasibətlər
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin İrana rəsmi səfəri, bu ölkə rəhbərliyi ilə görüşləri, imzalanan
sənədlər Azərbaycan-İran münasibətlərinin yaxşılaşmasına təkan verib.
Səfər dövründə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasının ali
dini rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamenei ilə görüşü baş tutub. Görüşdə iki dövlət arasında
münasibətlərin vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə edilib.
Prezident Heydər Əliyevin həmçinin, İran Prezidenti Haşimi Rəfsəncani, İran parlamentinin
rəhbəri Natiq Nuri, xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayəti, kooperasiya naziri Qulam Rza
Şafeyi və başqa dövlət adamları ilə səmərəli görüşləri olub. Bu görüşlərdə iki ölkə arasında,
xalqlarımız arasında iqtisadiyyat, ticarət, mədəniyyət, elm, texnika sahəsində və başqa
sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı haqqında danışıqlar aparılıb və mühüm nəticələr əldə edilib.
İyulun 2-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev İran Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi
Araşdırmalar Mərkəzinin diplomatik kurslarında təhsilini başa çatdıran müdavimlər qarşısında
çıxış edib. İki dövlət arasında münasibətlərin xarakteri, bu ölkəyə rəsmi səfəri ilə bağlı məlumat
verən Heydər Əliyev qeyd edib: “İran İslam Respublikasının Prezidenti hörmətli HaşimiRəfsəncaninin dəvəti ilə mən dördüncü gündür ki, İranda rəsmi səfərdəyəm. Burada bizim
çox faydalı görüşlərimiz olub və belə hesab edirəm ki, bu səfər İran İslam Respublikası ilə
Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin gələcək inkişafı üçün mühüm mərhələdir”.
Həmin gün Heydər Əliyev Tehranda jurnalistlər qarşısında bəyanatla çıxış edib. Prezident
İrana ilk rəsmi səfərinin uğurlu hesab etdiyini bildirib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
Səfər zamanı iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı haqqında 13 maddədən
ibarət bəyanat imzalanıb. Bəyanat həyatın bütün sahələrində əməkdaşlığın əsas prinsiplərini
müəyyənləşdiririb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İrana ilk rəsmi səfəri, apardığı
danışıqlar nəticəsində iki dövlət arasında münasibətlərin inkişafı prosesi başlanıb.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Səudİyyə Ərəbİstanı Krallığına rəsmİ səfərİ
(9-13 iyul 1994-cü il)
“...Səudiyyə Ərəbistanı ilə Azərbaycan arasında siyasi münasibətlər
çox yüksək səviyyədədir. Bu səfər bunu bir daha təsdiqlədi. Biz birbirimizi daim dəstəkləyirik, iki tərəfli formatda, regional iş birliyi
çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edirik. Bilirsiniz ki, Səudiyyə Ərəbistanı
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair öz
mövqeyini açıq bəyan edib və Ermənistanla bu günə kimi diplomatik
əlaqələr qurmayıbdır. Bunun özü gözəl bir nümunədir. Dostluq,
qardaşlıq, mehribanlıq nümunəsidir...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Kəbəni
ziyarət etdikdən sonra Məkkə məscidinin qarşısında jurnalistlərə qısa
müsahibəsindən – 9 mart 2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Səudiyyə
Ərəbistanının Ciddə şəhərində mətbuat konfransında bəyanatı
11 iyul 1994-cü il
Mən Səudiyyə Ərəbistanında iki müqəddəs şəhərin xadimi, əziz dostum və
qardaşım, məlik Fəhd ibn Əbdul Əziz əl-Səudun dəvəti ilə rəsmi səfərdəyəm. Bu
səfər müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün çox mənalı və əhəmiyyətlidir. Ona görə
əhəmiyyətlidir ki, biz müqəddəs torpağa - Səudiyyə Ərəbistanına gəlmişik və buradakı
iki müqəddəs şəhəri ziyarət etməyimiz üçün imkan yaranmışdır. Səfərin əhəmiyyəti
bir də ondan ibarətdir ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən
ərəb ölkələrindən ilk dəfə Səudiyyə Ərəbistanına gəlmişəm.
Səudiyyə Ərəbistanı ərəb dünyasında, İslam aləmində çox görkəmli yer tutur. Ona
görə də mənim ilk səfərimin buraya olması təsadüfi deyildir. Səudiyyə Ərəbistanı
məlikinin, iki müqəddəs şəhərin xadiminin məni buraya rəsmi səfərə dəvət etməsi
mənim üçün çox əziz və qiymətlidir.
Biz bu müqəddəs torpağa qədəm qoyduğumuz andan buradakı qardaşlarımızın,
dostlarımızın mehribanlığını hər dəqiqə hiss edirik. Səfərim lap başlanğıcdan indiyədək
dostluq, mehribanlıq və qardaşlıq şəraitində keçir. Mənim üçün və nümayəndə
heyətimizin üzvləri üçün ən qiymətli cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu ölkəyə gəlişimizin
ilk günü müqəddəs Kəbəni ziyarət etdik və müsəlmanlıq borcumuzu yerinə yetirmək,
nəhayət, bizə qismət oldu. Müqəddəs Məkkə şəhərində olmaq, müqəddəs Kəbə
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daşına toxunmaq və Kəbədə namaz qılmaq bizim üçün böyük şərəfdir. Bu şərəfə nail
olduğuma görə, bu niyyət və arzularıma çatdığıma görə Allah təalaya minnətdarlığımı
bildirirəm, taleyimə şükür edirəm və iki müqəddəs şəhərin xadiminə, əziz dostuma
minnətdarlığımı bildirirəm. Biz bu ziyarətdən çox məmnunuq və bu ziyarət Səudiyyə
Ərəbistanına səfərimizin ilk gününü tamamlamışdır.
Səudiyyə Ərəbistanına səfərimin bir məqsədi də bu ölkə ilə müstəqil Azərbaycan
Respublikası arasında əlaqələr yaratmaq və bu əlaqələrin gələcək inkişaf yollarını
müəyyənləşdirməkdir. İki müqəddəs şəhərin xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının məliki
əziz dostum və qardaşım Fəhd ibn Əbdul Əziz əl-Səudla görüşümüz və çox saatlıq
danışıqlarımız buna yaxşı zamin yaratdı. Danışıqlarımız dostluq və mehribanlıq
şəraitində keçmiş, mənə ən yüksək səviyyədə qonaqpərvərlik göstərilmişdir. Ən
başlıcası isə, danışıqlarımız çox məzmunlu və mənalı, müstəqil Azərbaycan ilə
Səudiyyə Ərəbistanı arasında əlaqələr yaranması üçün çox əhəmiyyətli olmuşdur. Biz
bütün məsələlər barədə geniş fikir mübadiləsi etdik.
Ölkələrimiz arasında əlaqələrin perspektivləri haqqında ümumi fikrə gəldik və
hər ikimiz bu əlaqələrin yaranmasına, inkişafına xeyir-dua verdik. Biz həmçinin
İslam aləmində olan vəziyyət, beynəlxalq vəziyyət haqqında geniş fikir mübadiləsi
etdik. İki müqəddəs şəhərin xadimi, məlik Fəhd ibn Əbdul Əziz əl-Səud müstəqil
Azərbaycan Respublikasının keçmişinə və bugünkü vəziyyətinə çox böyük maraq
göstərdi. Biz keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olmuş indiki müstəqil respublikalardakı
vəziyyət barədə də ətraflı söhbət etdik. Xüsusən Qafqaz regionundakı vəziyyət və
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən müharibə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzü haqqında ətraflı məlumat verdim və biz bu barədə geniş müzakirə apardıq.
İki müqəddəs şəhərin xadimi və Səudiyyə Ərəbistanının yüksək vəzifəli digər şəxsləri
ilə görüşlərim və danışıqlarım Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında dostluq,
qardaşlıq əlaqələrinin yaranması və inkişafı üçün çox əhəmiyyətli oldu.
Səfər zamanı mən Səudiyyə Ərəbistanının Sənaye-Ticarət Palatasında oldum,
palatanın üzvləri, ölkənin iş adamları ilə görüşdüm. Güman edirəm ki, bu görüş və
Səudiyyə Ərəbistanının iş adamlarını Azərbaycana dəvət etməyim, Azərbaycanda
iş aparmaq üçün geniş imkanlar yaradılacağını bildirməyim onları Azərbaycanda
işləməyə şövq edəcəkdir və bütün bunlar ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin
yaranmasına kömək göstərəcəkdir.
Ciddədə yerləşən və İslam dünyasını təmsil edən beynəlxalq təşkilatların İslam Konfransı Təşkilatının, İslam Birliyi Təşkilatının, Beynəlxalq İslam “Nicat”
Təşkilatının, İslam İnkişaf Bankının, İslam Rabitə Təşkilatının rəhbərləri ilə də
görüşlərim oldu. Danışıqlar zamanı həmin təşkilatların Azərbaycanla əlaqələri
haqqında fikir mübadiləsi apardıq və onlara müraciət edərək Azərbaycana daha
diqqətlə yanaşmağa çağırdım.
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Səfər müddətində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Həsən Həsənov
Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri ilə danışıqlar aparmışdır. Bu ölkənin
qanunlarına uyğun olaraq, xarici işlər nazirləri Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı
arasında baş saziş imzalamışlar. Həmin saziş ölkələrimiz arasında iqtisadi, elmitexniki, mədəni, turizm və başqa sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı olan mühüm
sənəddir. Mən burada rəsmi səfərdəyəm, ölkənin qanunlarına, adət-ənənələrinə hörmət
edirəm və həmin sənədi dövlətlərarası mühüm bir saziş kimi qəbul edirəm.
Səfərimin yekunları ilə əlaqədar Səudiyyə Ərəbistanı məmləkətinin və Azərbaycan
Respublikasının birgə bəyanatı olacaq və şübhəsiz, bu sənəddə ölkələrimiz arasındakı
əlaqələr və həmin əlaqələrin perspektivləri öz əksini tapacaqdır. Bir daha deyirəm
ki, mənim Səudiyyə Ərəbistanına səfərim Azərbaycan Respublikası üçün həddən
artıq əhəmiyyətlidir. Bu səfərlə biz Azərbaycan Respublikasının İslam dünyasına
aid olduğunu bir daha nümayiş etdiririk və mən çox məmnunam ki, İslam aləmində
görkəmli yer tutan Səudiyyə Ərəbistanı kimi bir dövlətlə bizim dostluq və qardaşlıq
əlaqələrimiz yaranır.
Güman edirəm ki, həm Azərbaycanın, həm də Səudiyyə Ərəbistanının ictimaiyyəti
danışıqlarımızın və mənim buraya səfərimin yekunlarını bəyənəcəklər. Qətiyyətlə
deyə bilərəm ki, bu səfər və onun yekunları Azərbaycan Respublikasında böyük
ehtiramla qəbul ediləcəkdir. Buradakı danışıqlarımızın və görüşlərimizin ən böyük
əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, Səudiyyə Ərəbistanına müstəqil Azərbaycan
Respublikası haqqında, onun bugünku ağır vəziyyəti barədə geniş məlumat vermək
imkanı qazandıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan iki il bundan əvvəl müstəqillik əldə etmiş
və xalqımız milli azadlığa qovuşmuşdur. Ondan əvvəl Azərbaycan təxminən 200 il
ərzində Rusiyanın, sonra isə Sovetlər İttifaqının tərkibində olmuşdur. İndi Azərbaycan
xalqının istiqlaliyyət qazanması, milli azadlığa nail olması ölkəmiz üçün böyük
tarixi hadisədir. Hazırda Azərbaycan müstəqil dövlət kimi dünya birliyinə daxildir.
Beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Xalqımız özü öz taleyinin sahibidir.
Ancaq bu müstəqillik yolunda Azərbaycanın qarşısında çox mürəkkəb, çətin
problemlər durur. Problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, müstəqil Azərbaycan
Respublikası keçmiş ictimai-siyasi və iqtisadi quruluşdan dünyanın bütün ölkələrinin
mənsub olduğu bir quruluşa keçid mərhələsindədir. Şübhəsiz ki, 70 il kommunist
ideologiyası ilə, sosialist sistemində yaşamış Azərbaycan xalqı tamamilə yeni bir
quruluşa keçərkən çətin problemlərlə rastlaşır. Bu isə Azərbaycan Respublikasını
dərin sosial-iqtisadi böhran vəziyyətinə gətirib çıxarmışdır. Bu, təbii haldı, biz həmin
mərhələni keçməliyik. Çünki bunsuz yeni sistemə keçmək mümkün deyildir. Bu,
keçmiş Sovet İttifaqına daxil olan indiki müstəqil respublikaların hamısına aiddir.
Azərbaycanın vəziyyətini daha da ağırlaşdıran bir səbəb də qonşu Ermənistan
Respublikasının ölkəmizə qarşı altı ildən artıq davam edən hərbi təcavüzüdür. Bu
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təcavüz Azərbaycana çox böyük bəlalar gətirmişdir. Altı ildir ki, Azərbaycan öz
torpaqlarını qorumaq, ərazisinin bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin
etmək üçün qanlı döyüşlər aparır. Müstəqil Azərbaycan dövləti məhz belə bir şəraitdə
yaranmışdır və istiqlaliyyət yolunda ilk addımlarını atır.
Mən burada səfərdə olarkən bir daha hiss etdim ki, Azərbaycanın indiki vəziyyəti,
ümumiyyətlə, ölkəmiz haqqında və Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən hərbi
təcavüzə məruz qalması haqqında Səudiyyə Ərəbistanında, Azərbaycandan uzaqda
yerləşən bütün ölkələrdə çox az məlumat var, bəzi məlumatlar isə ayrı-ayrı dövlətlərin
informasiya kanallarından alındığına görə obyektiv xarakter daşımır. Ona görə də
Səudiyyə Ərəbistanının informasiya vasitələri üçün Azərbaycan haqqında qısaca
məlumat vermək istəyirəm.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Qafqazda yerləşir, əhalisi 7 milyon nəfərdir, müsəlman
ölkəsidir. Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu 70 il ərzində müsəlman ölkəsi kimi onun
dini qadağan edilmişdi. Ancaq buna baxmayaraq, azərbaycanlılar öz dinini qoruyaraq
nəsildən-nəslə qəlblərində saxlamışlar. Azərbaycan istiqlaliyyət qazandıqdan sonra
milli adət-ənənələrimizi bərpa edərkən İslam dini də öz yerini tutmuşdur.
Azərbaycanın böyük iqtisadi elmi, mədəni potensialı var. Xalqımız öz tarixi keçmişi,
kökləri ilə müsəlman ölkələri, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı ilə çox möhkəm
tellərlə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan İslam dinini VII əsrdə qəbul etmişdir.
Məni müşayiət edən Səudiyyə Ərəbistanının həcc naziri belə məlumat verdi ki, onun
tədqiqatları İslam dininin yayıldığı ilk ölkələrdən birinin Azərbaycan olduğunu göstərir.
Bizim adət-ənənələrimiz bir-birinə çox oxşayır və ola bilər, eynidir. Bizə məlumdur
ki, Səudiyyə Ərəbistanında - müqəddəs Məkkə və Mədinə şəhərlərində əsrlər boyu
azərbaycanlılar da yaşamışlar və bu kökdən olan adamlar indi də yaşayırlar. Bütün
bunlar bir daha sübut edir ki, bizim mədəniyyətimizin, mənəviyyatımızın mənbəyi
eynidir.
Azərbaycan Respublikası yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngindir. Başlıca sərvətimiz
neftdir. Azərbaycanda neft sənayesinin 150 illik tarixi var. Buna baxmayaraq, onun
gələcəyi böyükdür. Azərbaycanın inkişaf etmiş sənayesi, kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı üçün geniş imkanları, böyük elmi mərkəzləri, tanınmış alimləri var. Bizdə
çoxlu universitet fəaliyyət göstərir. Ölkədə, demək olar, savadsız adam yoxdur.
Belə bir potensialı olan respublika, təəssüf ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində bu
potensialdan istifadə edərək öz həyatını istədiyi kimi qurmaq imkanından məhrumdur.
Ermənistan Azərbaycanla qonşu olan kiçik dövlətdir. Bildiyiniz kimi, ermənilər
başqa dinə mənsubdurlar. Onların Azərbaycana təcavüzünün məqsədi torpaqlarımızın
bir qismini zəbt edərək öz ərazilərinə birləşdirməkdir. Ayrı-ayrı böyük dövlətlərin
informasiya vasitələri bəzən qeyri-obyektiv məlumat verərək, Azərbaycana qarşı bu
hərbi təcavüzü iki ölkə arasında sərhəd mübahisəsi kimi izah edirlər, yaxud da hər iki
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dövlətin eyni dərəcədə günahkar olduğunu göstərməyə çalışırlar. Belə məlumatları
ayrı-ayrı böyük dövlətlərdə, əsasən Ermənistana kömək edən, bu təcavüzdə onu
dəstəkləyən informasiya vasitələri Azərbaycan haqqında qeyri-obyektiv fikir yaratmaq
üçün qəsdən yayırlar. Bu vəziyyətin yaranmasının bir səbəbi də Azərbaycan haqqında
həqiqətin başqa ölkələrdə, o cümlədən müsəlman ölkələrində yayılması sahəsində
imkanlarımızın zəif olmasıdır.
Əsl vəziyyət bundan ibarətdir ki, 29 min kvadrat kilometr ərazisi və 3,5-4 milyon
əhalisi olan Ermənistan Respublikası kimi kiçik bir dövlət 86 min kvadrat kilometr
ərazisi və bayaq dediyim kimi, 7 milyon əhalisi olan Azərbaycana hücum edərək onun
ərazisinin bir qismini zəbt etmişdir.
Azərbaycan ərazisinin 20 faizi indi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır,
1 milyonadək azərbaycanlı, müsəlman yurd-yuvasını itirərək qaçqın vəziyyətində
Azərbaycanın başqa bölgələrində yaşamağa məcbur olmuşdur. Ermənistan silahlı
qüvvələri ilə Azərbaycan ordusu arasındakı döyüşlər respublikamızın ərazisində gedir.
Ermənistan Azərbaycanın ərazisində mövcud olan, keçmişdə Dağlıq Qarabağ Vilayəti
adlanan əraziyə iddia edir və orada yaşayan əhalinin çox hissəsi erməni olduğuna görə
həmin ərazini Ermənistana birləşdirmək istəyir. Həmin Dağlıq Qarabağda yaşayan
50 min nəfər azərbaycanlı da ermənilər tərəfindən oradan zorla çıxarılmışdır və indi
qaçqın vəziyyətindədir. Azərbaycanın bir sıra başqa məntəqələri kimi, Dağlıq Qarabağ
da erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.
Azərbaycan xalqı öz torpağını müdafiə edərək çox şəhidlər vermişdir. Xalqımız
bu gün də öz ərazisini müdafiə etmək əzmindədir. Hazırda yaranmış vəziyyət heç
də Ermənistanın Azərbaycandan güclü olduğunu göstərmir. Dünyanın bir necə böyük
dövləti Ermənistana himayədarlıq edir, bu müharibədə ona kömək edir. Məhz buna
görə də Ermənistan silahlı qüvvələri müharibədə müəyyən qədər üstünlük əldə edə
bilmişlər. Lakin biz bunu müvəqqəti hal sayırıq. Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan öz
sərhədləri daxilindəki ərazisinin sahibi olmalıdır.
Beynəlxalq prinsiplərə, normalara riayət edən dünya birliyi gərək Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi üçün lazımi
və təsirli qərarlar çıxarsın. Müharibəni Azərbaycan yox, Ermənistan başlamışdır.
Biz yalnız öz torpaqlarımızı qoruyuruq və bu müharibəyə sülh yolu ilə son qoymaq
istəyirik. Ona görə də beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinə, onların qərarlarına çox
ümid bəsləyirik. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal
etməsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul etmişdir. Həmin
qətnamələrdə erməni işğalçılarının Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxması
tələbi qəti şəkildə irəli sürülmüşdür. Ancaq Ermənistan bu qətnamələri yerinə yetirmək
istəmir.
Məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏM və onun tərkibində yaradılmış
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Minsk qrupu da böyük fəaliyyət göstərir. Biz ATƏM-də yaxından əməkdaşlıq edir
və ona böyük ümid bəsləyirik. Eyni zamanda böyük dövlətlər, o cümlədən Rusiya
Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinə son qoymaq üçün vasitəçilik səyləri göstərirlər.
İslam Konfransı Təşkilatının da bu məsələyə qarışması çox əhəmiyyətli olardı. Həmin
təşkilatın rəhbərləri ilə görüşdə mən bu fikrimi onlara bildirdim. Zənnimcə, İslam
Konfransı Təşkilatı bu sahədə ATƏM-lə birlikdə fəaliyyət göstərə bilər.
Regionda sülh yaranması, Azərbaycanın müharibədən xilas olması üçün biz ABŞın fəaliyyətinə də çox ümid bəsləyirik. Mənim ABŞ Prezidenti cənab Bill Klintona
məktublarımda və onun göndərdiyi cavablarda bu məsələ müzakirə olunur. Mən
iyunun 9-da Birləşmiş Ştatların dövlət katibi cənab Kristoferlə İstanbulda görüşəndə
də bu məsələni onunla geniş müzakirə etdim. Güman edirik ki, ABŞ, Avropanın böyük
dövlətləri bizim vəziyyətimizə biganə qalmayacaqlar və regionda sülhün bərqərar
olması, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlarımızdan çıxarılması,
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün səylərini
əsirgəməyəcəklər.
Dediyim kimi, müharibə ilə əlaqədar biz ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdə yaşayırıq.
Təsəvvür edin, ölkənin 7 milyonluq əhalisinin 1 milyonu qaçqın vəziyyətindədir.
Bununla əlaqədar dünyanın bir çox ölkəsi Azərbaycana humanitar yardım göstərir.
Buraya səfərim ərəfəsində Səudiyyə Ərəbistanı rəhbərinin, iki müqəddəs şəhərin
xadiminin göstərişinə əsasən Azərbaycan qaçqınlarına iki böyük təyyarə ilə humanitar
yardım göndərilmişdir. Beynəlxalq İslam “Nicat” Təşkilatı Bərdə rayonunda
yerləşdirilmiş 10 min nəfər, Sumqayıtda sığınacaq tapan 3 min nəfər qaçqını
himayəyə götürmüşdür. İran İslam Cümhuriyyəti 100 min qaçqına himayədarlıq
edir. Türkiyə Cümhuriyyətinin “Qızıl Ay” Təşkilatı 15-20 min qaçqının təminatını
öz üzərinə götürmüşdür. Bütün bunlar bizim vəziyyətimizi xeyli yüngülləşdirir və
mən buna görə həmin ölkələrə, təşkilatlara minnətdarlığımı bildirirəm. Lakin bu
yardımlar yaralarımızı tamamilə sağalda bilmir. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın
böyük dövlətlərin, xüsusən müsəlman ölkələrinin, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı
kimi zəngin ölkənin yardımına ehtiyacı var və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm
ki, bizə kömək göstəriləcəkdir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin rəhbər tutduğu prinsipləri bir daha xatırlatmaq
istəyirəm. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, öz milli azadlığını daim qoruyacaq və bir
daha başqa dövlətin əsarəti altına düşməsinə yol verməyəcəkdir. Azərbaycan keçmiş
kommunist ideologiyasından, sosializm quruluşundan imtina etmişdir və bir daha bu
yola dönməyəcəkdir, Azərbaycan bir dövlət kimi müsəlman dünyasına mənsubdur
və İslam aləmində öz görkəmli yerini tutmağa çalışacaqdır. Ölkəmizdə demokratik
prinsiplər - insan azadlığı, söz və xüsusən din, vicdan azadlığı təmin edilir və bundan
sonra da təmin ediləcəkdir. İqtisadiyyatımız gələcəkdə də bazar münasibətləri yolu
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ilə gedəcək, sahibkarlığa, xüsusi mülkiyyətə, təşəbbüskarlığa geniş meydan acmaq
prinsipləri əsas götürüləcəkdir. Beləliklə də Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etmiş
ölkələrin iqtisadiyyatı ilə yaxından təmasda olacaqdır.
Bütün bu prinsipləri həyata keçirmək, tutduğumuz yolla irəliləmək, məqsədlərimizə
çatmaq üçün Azərbaycanın daxili imkanları var və bunlardan səmərəli istifadə etməyə
çalışacağıq. Ancaq Azərbaycanın indi müharibə şəraitində olması, torpaqlarının
bir hissəsinin işğal altında qalması, ölkənin sosial-iqtisadi böhran keçirməsi onun
vəziyyətini çox ağırlaşdırmışdır. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün biz dost və qardaş
ölkələrin köməyinə ümid bəsləyirik.
Azərbaycanın indiki vəziyyəti haqqında ərəb ölkələrində, xüsusən də Səudiyyə
Ərəbistanında geniş məlumat yaymaq üçün biz burada Azərbaycanın informasiya
mərkəzinin, mədəniyyət mərkəzinin yaradılmasını, eyni zamanda Səudiyyə
Ərəbistanının Azərbaycanda mətbuat nümayəndəliyinin və ya bu ölkənin istədiyinə
uyğun olaraq başqa təşkilatların yaranmasını alqışlayar və minnətdarlıq hissi ilə qəbul
edərdik.
Güman edirəm ki, mənim səfərim, buradakı görüşlər və bugünkü mətbuat konfransı
ölkələrimiz arasında möhkəm körpü yaradır və hər iki tərəf bundan səmərəli istifadə
etməyə çalışmalıdır. Məni və nümayəndə heyətimizin üzvlərini daha bir müqəddəs
ziyarət gözləyir. Sabah biz müqəddəs Mədinə şəhərini ziyarət edəcəyik. Güman
edirəm ki, Azərbaycana qayıdandan sonra bu müqəddəs yerlər haqqında daha geniş
məlumat verəcəyik və eyni zamanda müstəqil dövlətimizin inkişaf etməsi üçün yeni
qüvvə ilə çalışacağıq.
Çıxışımı tamamlayarkən səfərimiz zamanı bizə yaradılan hər cur imkan üçün iki
müqəddəs şəhərin xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının məliki, əziz dostum və qardaşım
Fəhd ibn Əbdul Əziz əl-Səuda bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Səudiyyə
Ərəbistanının vətəndaşlarına, qardaşlarımıza səadət və xoşbəxtlik arzulayıram. Biz bu
gün iki böyük müəssisədə - neftayırma zavodunda və bitki yağları istehsalı zavodunda
olduq. Həmin müəssisələrlə tanışlıq göstərdi ki, Səudiyyə Ərəbistanında əhalinin
elmi və texniki səviyyəsi çox yüksəkdir. Əminəm ki, bütün bu imkanlar Səudiyyə
Ərəbistanının daha surətlə inkişafı üçün əsas yaradır.
Sual: Əvvəlcə icazə verin, bizə ətraflı məlumat verdiyinizə görə təşəkkürümü
bildirim. Sizin bu geniş məlumatınız verəcəyimiz sualların çoxuna cavab oldu. Sizə
verəcəyim sual Səudiyyə Ərəbistanının iş adamları ilə görüşdən sonra doğmuşdur.
Siz dediniz ki, Azərbaycanın çox zəngin təbii sərvətləri və böyük iqtisadi potensialı
var. Bizim iş adamlarımızın sizinlə əməkdaşlıq etməsi üçün hansı şərait yaradıla
bilər?
Cavab: Səudiyyə Ərəbistanının iş adamları üçün Azərbaycanda hər cur şərait
yaradılacaqdır. Götürək neft yataqlarının istismarını. Bəzi yataqların birgə istismar
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olunması barədə Qərb şirkətləri ilə danışıqlar aparırıq. Lakin Azərbaycanda hələ
istifadəyə verilməmiş neft yataqları da var. Onların birgə işlənilməsi üçün Səudiyyə
Ərəbistanının şirkətlərini Azərbaycana dəvət edirəm. Bunu ona görə deyirəm ki, neftqaz hasilatı, neft emalı sahəsində sizin ölkənin çox böyük təcrübəsi var. Sənayenin
başqa sahələrində, kənd təsərrüfatında, ticarətdə də iş adamları üçün bütün şərait
yaradılacaqdır. Bir halda ki, biz bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik, xüsusi mülkiyyəti
geniş yaymaq, sahibkarlıq, səhmdarlıq prinsiplərini tətbiq etmək istəyirik, deməli,
iş adamları Azərbaycana kapital qoysalar çox böyük mənfəət götürə bilərlər. Xahiş
edirəm, bunu qəzetinizdə geniş təbliğ edəsiniz.
Sual: Siz Ermənistanla gedən müharibə, onun aradan qaldırılması sahəsində
Rusiyanın vasitəçiliyi haqqında danışdınız. Ermənistan-Rusiya münasibətləri
barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Ermənistanın Rusiya ilə əlaqələri çox sıxdır, onun ərazisində Rusiyanın
qoşunları yerləşir. Bildiyiniz kimi keçmiş Sovet İttifaqının ərazisində, xüsusən sərhəd
boyunda yerləşən respublikalarda sovet ordusunun böyük qoşun hissələri var idi. SSRİ
dağıldıqdan sonra bu qoşun hissələri Rusiyanın tabeliyinə keçdi. Həmin respublikalar
müstəqillik qazandıqdan sonra öz ordularını yaratdılar. Bəzi respublikalardan, o
cümlədən Azərbaycandan keçmiş Sovet, indiki Rusiya qoşunları çıxarıldı. İndi
Azərbaycanda bir nəfər də olsun rus əsgəri yoxdur. Ancaq Rusiya qoşunları
Ermənistandan çıxarılmadı, əksinə, bəlkə bir az da artırıldı. İndi orada Rusiyanın çox
güclü qoşunları var və onlar hərbi baza statusu almışdır. Mənə belə gəlir ki, bu faktın
özü Ermənistanla Rusiya arasında olan əlaqələri çox əyani surətlə göstərir.
Sual: Siz Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin ümumi bir
sənəd imzalamaları barədə məlumat verdiniz. Həmin sənəddə səfirliklərin açılması
nəzərdə tutulurmu?
Cavab: Keçmiş Sovet İttifaqının indi müstəqillik qazanmış müsəlman
respublikalarından Səudiyyə Ərəbistanında öz səfirliyini ilk dəfə Azərbaycan açmışdır.
Azərbaycanın səfiri Elman Araslı indi burada əyləşmişdir və üc aydan çoxdur ki,
ölkənizdə fəaliyyət göstərir. Səfirdən xahiş edirəm ki, ayağa qalxsın, onu görsünlər.
Fəxr edirəm ki, keçmiş SSRİ-yə daxil olan ölkələrdən Səudiyyə Ərəbistanında səfirliyi
ilk dəfə Azərbaycan açmışdır. Ümidvaram ki, müstəqillik qazanmış digər müsəlman
respublikaları da burada öz səfirliklərini acacaqlar.
Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri də təyin olunmuşdur. Mən
Bakıya qayıdan kimi o, öz etimadnaməsini təqdim edəcəkdir. Təəssüf ki, Səudiyyə
Ərəbistanının Türkiyədəki səfiri eyni zamanda Azərbaycanda səfir vəzifəsini yerinə
yetirəcəkdir. Mən isə istərdim ki, Azərbaycanda Səudiyyə Ərəbistanının müstəqil
səfiri olsun. Səudiyyə Ərəbistanı səfirliyinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün
prezident kimi mən hər cur şərait yaradacağam.
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Sual: Hörmətli Prezident, mənim bildiyimə görə, Dağlıq Qarabağ məsələsi
Kəraçidə ilk dəfə olaraq İslam Konfransı Təşkilatının gündəliyinə daxil edilmişdir.
Bu yaxınlarda Tunisdə İslam dövlətləri xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü
olacaqdır. Azərbaycan həmin görüşdə iştirak edəcəkmi və əgər edəcəksə, həmin
məsələ ilə bağlı həqiqəti bildirəcəkmi və müəyyən bir qərar layihəsi təqdim edəcəkmi?
Cavab: İslam dövlətlərinin keçirdikləri hər bir tədbirdə Azərbaycanın nümayəndələri
iştirak edəcəklər, buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Xarici işlər nazirlərinin Tunisdə
keçiriləcək görüşündə Azərbaycan xarici siyasət idarəsinin başçısı Həsən Həsənov
iştirak edəcəkdir. O, indi burada əyləşmişdir. Ancaq Sizdən xahiş edərdim ki, sizin
qəzetiniz və başqa qəzetlər Tunisdə olacaq həmin görüşdə bu məsələnin müzakirə
edilməsinə və qəti qərar qəbul olunmasına kömək etsinlər. Biz öz təkliflərimizi,
layihəmizi təqdim edəcəyik. Ancaq arzu edərdim ki, İslam dövlətlərinin hamısı həmin
təkliflərin həyata keçirilməsi üçün səy göstərsin.
Sual: Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı müharibə necə ildir davam edir. Bu
müddətdə İslam dünyasından nə kimi kömək görmüsünüz?
Cavab: Az-çox kömək görmüşük. Ancaq qeyri-islam dövlətlərinin Ermənistana
etdikləri yardım qədər İslam dövlətləri Azərbaycana kömək göstərsəydilər, biz erməni
silahlı qüvvələrini ərazimizdən çoxdan qovaraq torpaqlarımızı azad etmişdik.
Sual: Səudiyyə Ərəbistanından hər hansı şirkət və ya biznesmen Azərbaycana
kapital qoymuşdurmu və ya belə qərara gəlmişdirmi?
Cavab: Mənə məlumat verdilər ki, belələri yoxdur. Səudiyyə Ərəbistanına səfərimin
bir məqsədi də odur ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının qapıları bu ölkə üçün
açıq olsun. Hamını Azərbaycana dəvət edirəm.
Hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Siz mətbuat nümayəndələrini də Azərbaycana
dəvət edirəm ki, gəlib ölkəmizlə bilavasitə tanış olasınız və Azərbaycan haqqında
həqiqəti ərəb ölkələrində, bütün müsəlman dünyasında yayasınız.

62

www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına rəsmi səfəri (9-13 iyul 1994-cü il)
Tarixi arayış
Azərbaycanın xarici siyasətində ərəb dünyası və müsəlman aləminin ən nüfuzlu
dövlətlərindən biri olan Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı ilə münasibətlər xüsusi önəm daşıyır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ərəb dövlətləri içərisində ilk səfərini
məhz bu ölkəyə edib.
İyulun 9-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin məlik Fəhd ibn Əbdül Əziz-əl Saudun
dəvətilə Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri başlayıb.
Azərbaycan Prezidenti və Səudiyyə Ərəbistanı kralının görüşündə iki ölkə arasında
əlaqələrin perspektivləri haqqında ümumi fikrə gəlinib və bu əlaqələrin yaranmasına,
inkişafına xeyir-dua verilib. Görüşdə həmçinin, İslam aləmində olan durum, beynəlxalq
vəziyyət haqqında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Fəhd ibn Əbdül Əziz əl-Səud Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzünü qəti şəkildə pisləyib və təcavüzkarın işğal olunmuş torpaqlardan
çıxarılmasının və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinin zəruriliyini bildirib.
İyulun 11-də Azərbaycan Prezidentinin Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində mətbuat
konfransı olub. Mətbuat konfransında bəyanatla çıxış edən Heydər Əliyev deyib: “İki müqəddəs
şəhərin xadimi, məlik Fəhd ibn Əbdul Əziz əl-Səud müstəqil Azərbaycan Respublikasının
keçmişinə və bugünkü vəziyyətinə çox böyük maraq göstərdi. Biz keçmiş Sovetlər İttifaqına
daxil olmuş indiki müstəqil respublikalardakı vəziyyət barədə də ətraflı söhbət etdik. Xüsusən
Qafqaz regionundakı vəziyyət və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən müharibə,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqında ətraflı məlumat verdim və biz bu barədə
geniş müzakirə apardıq. İki müqəddəs şəhərin xadimi və Səudiyyə Ərəbistanının yüksək
vəzifəli digər şəxsləri ilə görüşlərim və danışıqlarım Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı
arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin yaranması və inkişafı üçün çox əhəmiyyətli oldu”.
Səudiyyə Ərəbistanında Heydər Əliyev həmçinin İslam Konfransı Təşkilatı, İslam İnkişaf
Bankının rəhbərləri ilə görüşüb, Məkkə və Mədinə şəhərlərində olub, İslamın müqəddəs
yerlərini ziyarət edib. Səfər zamanı iqtisadiyyat, ticarət, investisiya, mədəniyyət, gənclər
və idman sahələrində əməkdaşlığa dair beş saziş imzalanıb, səfərin yekunları ilə bağlı birgə
bəyanat qəbul edilib.
Səudiyyə Ərəbistanı ilə qurulan qarşılıqlı əlaqələrin faydalılığını vurğulayan Azərbaycan
Prezidenti bildirib: “Bu səfərim başqa ölkələrə səfərlərimdən xeyli fərqlənir. Fərq ondan
ibarətdir ki, Səudiyyə Ərəbistanı dünya birliyində özünəlayiq nüfuzlu yer tutur, bu ölkənin
islam aləmində görkəmli yeri var, dünya siyasətinə təsiri böyükdür. Azərbaycanın belə bir
dövlətlə əməkdaşlıq etməsi, həm siyasi, iqtisadi sahələrdə, həm də elm, mədəniyyət sahəsində
əlaqələr qurması respublikamızın beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmlənməsində böyük
əhəmiyyətə malikdir”.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Bolqarıstan Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(29-30 iyun 1995-ci il)
“...Bolqarıstan-Azərbaycan əlaqələri çox yüksək səviyyədədir,
bütün sahələri əhatə edir və bu əlaqələrin çox gözəl gələcəyi var.
Əlbəttə ki, bizim aramızda yaranmış bu səmimi dostluq münasibətləri
də ikitərəfli əlaqələrin inkişafında böyük rol oynayır. Bizim xalqlarımız
tarixdə həmişə əməkdaşlıq etmişlər, bir-birinə dostluq münasibətləri
bəsləmişlər. Əlbəttə, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra bu münasibətlər keyfiyyətcə yeni mərhələyə qalxmışdır və indiki
şəraitdə həm bizim ölkələrimiz üçün, həm də region üçün çox böyük
əhəmiyyət kəsb edir...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Bolqarıstan
Prezidenti Georgi Pırvanovun şərəfinə verilmiş ziyafətdə nitqindən –
10 mart 2008-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bolqarıstan
Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelevlə
birgə mətbuat konfransında çıxışı
Sofiya, 29 iyun 1995-ci il
Hörmətli Prezident, hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat, informasiya orqanlarının nümayəndələri!
Təəssüf ki, mən sizin qarşınızda Azərbaycanın dövlət dilində çıxış etmək imkanına
malik deyiləm. Ona görə ki, bizim kifayət qədər hazırlıqlı, peşəkar tərcüməçimiz
yoxdur. Doğrudur, aramızda, bizim nümayəndə heyətində bir şair var. O, artıq uzun
illərdən bəri bolqar şairlərin şerlərini Azərbaycan dilinə çevirir və bolqar ədəbiyyatı ilə
müvəffəqiyyətlə əməkdaşlıq edir. O, indi tərcümə edə bilərdi. Lakin mən parlamentdə
çıxışım zamanı onun çətinlik çəkdiyini duydum, buna görə də öz fikirlərimi daha
aydın və anlaşıqlı şəkildə çatdırmaq üçün rusca danışacağam. Üstəlik, sizin yaxşı
tərcüməçiniz var. Bu xanım rus dilindən bolqar dilinə, bolqar dilindən rus dilinə
tərcümə edir.
Yəqin ki, siz məni başa düşərsiniz, axı Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinə üç il
yarım əvvəl nail olmuşdur. Biz başqa ölkələrlə ünsiyyət zamanı əsasən rus dilindən
istifadə edirdik. Lakin indi müstəqil respublikamız öz ana dilini, dövlət dili olan
Azərbaycan dilini işlədir. Biz bütün dillərdə kifayət qədər tərcüməçilər hələ hazırlaya
bilməmişik. Əlbəttə, ingilis, fransız, alman dillərini bilən çoxlu tərcüməçimiz var.
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İnanıram ki, gələn dəfəyədək bolqar-Azərbaycan mətnləri üzrə də yaxşı tərcüməçi
olacaqdır.
Mən ən əvvəl Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti, hörmətli cənab Jelyu Jelevə
dəvətə görə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Bolqarıstana səfəri kimi hazırda
başa çatmaqda olan rəsmi səfərə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən bizim
bugünkü günümüzdən, birgə işimizdən, söhbət və danışıqlarımızdan, ən əvvəl, cənab
Prezident Jelyu Jelevlə danışıqlarımızdan, mənə Bolqarıstan parlamenti qarşısında
çıxış etmək imkanı verilməsindən məmnunam. Mən Bolqarıstanın baş naziri ilə
görüşdüm. Başlıcası isə, cənab Jelevin dediyi kimi, bu gün biz çox mühüm sənəd
imzaladıq, ən əvvəl, iki prezident Bolqarıstan ilə Azərbaycan arasında dostluq və
əməkdaşlıq haqqında sənədlər imzaladıq. Bu, əsas sənəddir və gələcək əməkdaşlığımız
üçün yaxşı bünövrə qoyur. Mən cənab Prezident Jelevin belə bir rəyi ilə tamam
razıyam ki, Bolqarıstan tərəfindən Azərbaycan tərəfə ilk addım 1992-ci ildə, yəni
Bolqarıstan Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini və Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünü tanıyan vaxt atılmışdır. Bilirsiniz ki, keçmiş Sovet İttifaqı respublikaları
kimi, Azərbaycan da öz dövlət müstəqilliyini Sovet İttifaqının süqutu nəticəsində
əldə etmişdir, hərçənd Azərbaycan hələ 1918-ci ildə öz dövlət müstəqilliyinə malik
idi, Şərqdə ilk Azərbaycan Demokratik Respublikası idi, 23 ay mövcud olmuşdur.
Lakin sonra bu respublika ölkəmizdə, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulması ilə
əlaqədar devrildi. Budur, 77 ildən sonra biz öz müstəqilliyimizi bərpa etmişik və təbii
idi ki, digər ölkələr tərəfindən tanınmağa ehtiyac duyurduq. Bolqarıstan Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini birincilər sırasında tanımışdır ki, bu da xüsusilə vacibdir. Biz
öz dövlət müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz dövrdə, təəssüflər olsun, Ermənistan
Respublikası ilə müharibə vəziyyətində idik və bu gün də müharibə vəziyyətindəyik.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Odur ki, Azərbaycan Respublikasının milli
istiqlaliyyətinin, dövlət müstəqilliyinin, suverenliyinin, Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün respublikamız üçün məhz belə mürəkkəb dövrdə Bolqarıstan
tərəfindən tanınması bizə şübhəsiz, böyük kömək idi.
Budur, indi biz həmin əsasda işi davam etdiririk və imzaladığımız müqavilə,
zənnimcə, gələcək əməkdaşlıq üçün etibarlı zəmindir. İmzalanmış digər sənədlər
barəsində cənab Jelev danışdı və mən onun dediklərini təkrarlayaraq vaxtınızı
almayacağam. Yalnız onu deyəcəyəm ki, bu sənədlər də çox böyük əhəmiyyətə malikdir,
əməkdaşlığımıza konkret istiqamətlər verir. Buna görə də əminəm ki, onların əməli
surətdə həyata keçirilməsi ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi və dostluğun möhkəmləndirilməsi üçün konkret nəticələr gətirəcəkdir.
Əməkdaşlıq haqqında artıq razılığa gəldiyimiz və ya razılıq əldə edilməkdə olan
bəzi sahələr barəsində cənab Jelevin söylədiyi fikirlərlə razıyam. Həqiqətən, bu
sahələr olduqca vacibdir, onlar istər Bolqarıstan üçün, istərsə də Azərbaycan üçün
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böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Cənab Jelevin göstərdiyi konkret məsələlər üzrə
aramızda əməli əməkdaşlıq olması üçün biz hər şey edəcəyik.
Azərbaycan demokratik hüquqi dövlət qurur, iqtisadiyyat sahəsində islahatlar
həyata keçirir, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Bu il noyabrın 12-də biz müstəqil
respublikanın parlamentinə tam demokratik əsasda ilk seçkilər keçirəcəyik. Biz
ümumxalq referendumu vasitəsilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk
konstitusiyasını qəbul edəcəyik. Cari il bizim üçün çox mühüm ildir və şübhəsiz ki,
respublikamızın demokratik prinsiplərinin daha da möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi
ilə əlamətdar olacaqdır.
Respublikamızda siyasi plüralizm mühiti hökm sürür. Biz insan hüquqlarının
qorunmasını təmin etmək məsələlərinə böyük əhəmiyyət veririk. Respublikamız
çoxmillətli respublikadır. Milliyyətindən, dilindən, dini etiqadından, siyasi
əqidələrindən asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan vətəndaşları bərabər hüquqlara
malikdir, ölkəmizin dövlət və ictimai həyatında fəal iştirak edirlər.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişəli vəziyyət bizim üçün çox ağır
problemdir. Bu münaqişə - Azərbaycan ərazisinin tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağı
ilhaq etmək məqsədi ilə Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı təcavüzü
1988-ci ildə başlanmışdır. Yeddi ildir ki, müharibə gedir, qan tökülür, torpaqlarımızın
təxminən 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Bu işğal
olunmuş torpaqlardan bir milyon nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı didərgin
salınmışdır. Onlar çadır düşərgələrində yaşayırlar, olduqca ağır vəziyyətdədirlər. Təbii
ki, bunların hamısı Azərbaycanda sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyəti çətinləşdirir.
Ötən ilin may ayında biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında
saziş əldə etdik ki, bu da çox əhəmiyyətlidir. Bütün bunlar ATƏT çərçivəsində, ATƏTin Minsk qrupu çərçivəsində, dünyanın iri dövlətlərinin vasitəçiliyi ilə baş verir. Bu
danışıqlar nəticəsində keçən il mayın 12-də biz atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. On
üç aydır ki, biz atəşkəs rejimini gözləyirik və bu rejimin pozulmaması üçün bundan
sonra da öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik. Onu nəzərdə tuturuq ki, həmin dövrdə
biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasında möhkəm, uzunmüddətli sülhə nail olmağa
çalışmalıyıq. Biz qonşuların hamısı ilə, o cümlədən də qonşu Ermənistanla sülh
şəraitində yaşamaq istəyirik. Qonşularımıza qarşı heç bir iddia-tələbimiz yoxdur,
hansısa qonşu respublikanın torpaqlarının bir hissəsini qəsb etməyi qarşımıza məqsəd
qoymuruq. Bununla yanaşı, biz, şübhəsiz, razılaşa bilmərik ki, ərazimizin bir hissəsi
ilhaq edilsin.
Buna görə də biz ATƏT-in Minsk qrupunun köməyi ilə sülhə, lakin ədalətli sülhə
nail olmağa çalışırıq. Elə sülhə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, respublikamızın
sərhədlərinin toxunulmazlığını tamamilə təmin etsin. Biz, əlbəttə, onu əsas tuturuq
ki, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi Azərbaycanın tərkibində tam təhlükəsizliyə,
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muxtariyyətə, müvafiq statusa malik olacaqdır. Həm də bu status həmin regionun
əvvəllər aldığı statusdan, şübhəsiz, daha böyük olacaqdır. Lakin bütün bunlar
Azərbaycan Respublikasının tərkibində olmalıdır. Bu, həm ədalətlidir, həm də
beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur. Separatçılığa heç cür haqq qazandırmaq
olmaz. Biz separatçılığa qarşı, müharibələrə və təcavüzə qarşı həmişə çıxış edəcəyik.
Biz sülhsevər ölkəyik və öz qonşularımızla aramızda sülh olmasını istəyirik,
bizim Qafqaz bölgəsində sülh olmasını istəyirik, Balkanlarda sülh olmasını istəyirik,
hazırda hərbi münaqişələr gedən Yer kürəsinin hər yerində sülh olmasını istəyirik.
Bununla əlaqədar mən cənab Jelevin dediyi bu sözlərə görə ona minnətdaram ki,
ATƏT-in üzvü kimi Bolqarıstan bölgəmizdə sülhün bərqərar olması məsələsinin və
sülhün qorunmasını və təbii olaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü
təmin etmək üçün sülhyaratma qüvvələrinin təşkili məsələsinin müzakirəsində fəal
iştirak edəcəkdir. Bu, bizim üçün çox mühüm məsələdir və buna görə də biz bütün
dünya birliyinə, bütün xoş məramlı adamlara bu vəziyyətdən çıxmaq üçün bizə kömək
göstərmək, bizi dəstəkləmək xahişi ilə müraciət edirik.
Təkrar edirəm, biz hərbi əməliyyatların davam etməsini istəmirik, biz bu məsələnin
sülh yolu ilə həll olunmasını istəyirik. Mən şadam ki, ATƏT-in fəal üzvü olan
Bolqarıstan tərəfindən biz bu məsələlərdə dəstəklənirik.
Mən səhərdən bəri gün ərzində birlikdə gördüyümüz işlərdən və xüsusən imzalanmış
sənədlərdən və fikir mübadiləsindən, əldə edilmiş razılaşmalardan son dərəcə
məmnunam və əmin edirəm ki, əməkdaşlığımızın inkişafı üçün bizim tərəfimizdən,
Azərbaycan tərəfindən hər şey ediləcəkdir. Mən konkretləşdirmək istəmirəm, çünki
cənab Jelev konkret məsələlərdən danışdı. Bütün bu konkret problemlərlə mən də
razıyam, çünki o, məhz bizim birgə mövqeyimizi şərh etdi.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Mən suallar üçün sözü sizə verirəm.
Sual: Birincisi - siz 77 il Sovet Rusiyasının hakimiyyəti altında yaşamısınız.
Siz ölkənizlə əlaqədar bu dövrü necə qiymətləndirirsiniz və belə bir fikri qəbul
edirsinizmi ki, şər imperiyasında yaşamısınız? İkincisi - bütün postsosialist ölkələrin
demokratikləşdirilməsinin təminatçısı kimi NATO-nun strukturlarına münasibətiniz
necədir?
Heydər Əliyev: Bəli, biz 77 il Sovet İttifaqının tərkibində yaşamışıq, daha sizin
dediyiniz kimi, Rusiyanın hakimiyyəti altında yox, çünki Sovet İttifaqı var idi
və bu Sovet İttifaqına bərabər hüquq əsasında 15 respublika daxil idi. Təbii ki, bu
İttifaqda üstün rol Rusiyaya məxsus idi. Bu, hamıya məlumdur. Lakin biz məhz
Sovet İttifaqının tərkibində yaşayırdıq, bəli, yaşayırdıq. Nə etmək olar, biz xalqımızın
tarixinin, həyatımızın həmin mərhələsinin üstündən heç cür qələm çəkə bilmərik.
Həmin illər ərzində xalqımız iqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin inkişafında böyük
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müvəffəqiyyətlər qazanmış, bir çox məsələlərdə irəliləmişdir. Amma bununla bərabər,
biz ən başlıca hüquqa - müstəqillik hüququna malik deyildik, milli azadlığımız yox
idi. Təbii ki, bu, potensial imkanlarımızdan istifadəni məhdudlaşdırırdı. Azərbaycanın
malik olduğu öz daxili potensialını tamamilə üzə çıxarmağa, öz təbii vasitələrindən,
öz təbii ehtiyatlarından, öz intellektual potensialından və bütün digər imkanlarından
istifadə etməyə qoymurdu.
Biz son dərəcə məmnunuq ki, Sovet İttifaqı dağıldı və müstəqil dövlətlər meydana
gəldi. Mən o kəslərdən biriyəm ki, 91-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasına tərəfdar
çıxdım. Onda Sovet İttifaqını hələ saxlamağa cəhd göstərilirdi və Sovet İttifaqının
saxlanması xeyrinə ölkədə referendum keçirilmişdi. Lakin bu referendum Sovet
İttifaqının saxlanmasının mümkünlüyü barədə qərar çıxarsa da, ictimai-tarixi inkişafın
gedişi sübuta yetirdi ki, Sovet İttifaqı öz imkanlarını tükəndirmişdir. Buna görə də o,
süquta uğradı.
Mən hesab edirəm ki, belə də olmalı idi və bu, Azərbaycan xalqına öz milli
azadlığını və dövlət müstəqilliyini əldə etməyə imkan verdi. Dövlət müstəqilliyinin
əldə olunması Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün çox böyük tarixi nailiyyətdir.
Mən əminəm, biz bir daha yol verməyəcəyik ki, müstəqilliyimiz itirilsin. Hər
halda 20-ci ildə ilk demokratik müstəqil dövlətimizin başına gələnlər daha bu
Azərbaycanın başına gəlməyəcəkdir. Hərçənd müstəqilliyi qoruyub saxlamaq o qədər
də asan deyildir, xüsusən də Azərbaycan üçün. Dediyim kimi, Azərbaycan yeddi ildir
Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalır. Bir çox digər çətinliklər də var. Lakin biz
öz müstəqilliyimizin qədrini bilirik və onu göz bəbəyi kimi qoruyacağıq.
O ki qaldı NATO-ya münasibətimizə, Azərbaycan “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
haqqında NATO proqramını keçmiş Sovet İttifaqı respublikaları - indiki müstəqil
dövlətlər arasında birincilər sırasında imzalamışdır. Mən bu məsələ ilə əlaqədar xüsusi
olaraq Brüsselə getdim, NATO-nun iqamətgahında oldum və Azərbaycan Respublikası
adından həmin proqramı imzaladım. Biz bunu Avropada sabitlik üçün, bütün dünyada
təhlükəsizlik üçün mühüm amil sayırıq.
Sual: Cənab Prezident, öyrənmək çox maraqlı olardı, Siz Bolqarıstan
kommunistlərinin Bolqarıstanı 16-cı respublikaya çevirmək arzusuna necə
baxırdınız? Bu, çox maraqlıdır.
Heydər Əliyev: Mən indi görürəm ki, sualları təkcə müxbirlərdən deyil, prezidentdən,
dostumdan da alıram. Mən çox şadam.
Sovet İttifaqında əyintilər çox olmuşdur. Yəqin ki, bioqrafiyamdan bilirsiniz, mən
keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərlərindən biriyəm. Lakin bununla bərabər sizə yəqin bu
da məlumdur ki, 87-ci ildə, daha doğrusu, ilin axırlarında istefa verdim və bundan sonra
bir çox təqiblərə və demək olar, repressiyalara və digər belə hallara məruz qaldım.
Amma 93-cü ildə Azərbaycan xalqı uzun sürən sürgündən sonra mənim Azərbaycana
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qayıtmağımı yenidən tələb etdi. Odur ki, mən 1993-cü ilin oktyabrından bəri Azərbaycan
Respublikasının bütün xalq tərəfindən seçilmiş prezidentiyəm. Sovet İttifaqının
siyasətində, xüsusən də o vaxtlar sosializm düşərgəsi ölkələri adlandırdığımız sosialist
düşərgəsi barəsində siyasətində əyintilər, təhriflər çox olmuşdur. Bunları sadalamaq çox
vaxt aparardı. Sağlıq olsun, nə vaxtsa əlimə öz xatirələrimi yazmaq imkanı düşər, onda
çox şey barəsində yazacağam. Çünki milli məsələlərə, milli qarşılıqlı münasibətlərə,
Sovet İttifaqının rəhbər dairələrinin siyasətinə mən, bəlkə də, başqalarına nisbətən
daha həssas idim. Odur ki, bunu Sovet İttifaqının məhz rəhbər dairələrində, bəlkə də,
başqalarına nisbətən daha həssas duyurdum. Lakin mən, əlbəttə, bolqar xalqının və ya
Bolqarıstanın hər hansı rəhbərlərinin iradəsinə qarşı çıxa bilməzdim. Amma keçmiş
Bolqarıstanın bəzi rəhbərləri Sovet İttifaqının 16-cı respublikası olmaq istədiklərini
dəfələrlə bildirdikdə, mən onlara açıqca heç nə demirdim, yalnız qulaqlarına sakitcə
deyirdim ki, lazım deyildir, yaxşısı budur, müstəqil, azad olun. Mən Bolqarıstandan
olan adamlara ancaq bu məsələdə kömək edə bildim. Lakin zənnimcə, yaxşı ki, onların
dediyi kimi olmadı. Bəlkə də, bunlar konyunktura xarakterli şüarlar idi. Mən bunu
bilmirəm. Lakin hər halda belə bəyanatlar dəfələrlə verilmişdi.
Mən xalqların müstəqil, respublikaların müstəqil olmasını istəyən bir şəxs kimi
və bu prosesin içində olan bir şəxs kimi, əlbəttə, açıqca deyə bilərdim ki, bu, səhvdir
və bolqar xalqına baha başa gələ bilər. Yaxşı ki, Bolqarıstan Sovet İttifaqının 16-cı
respublikası olmadı, yaxşı ki, nəinki Sovet İttifaqı, həm də Varşava Müqaviləsi dağıldı
və beləliklə, Şərqi Avropa ölkələri də azadlığa çıxdılar. Çünki digər Şərqi Avropa
ölkələri kimi, Bolqarıstan da müstəqil dövlət idi, onlar Sovet İttifaqına daxil olmasalar
da, sosialist düşərgəsinə, Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurasına, Varşava Müqaviləsinə
daxil idilər. Mənə məlumdur ki, bu, həmin ölkələri müstəqillikdən məhrum edir,
buxovlayırdı. Odur ki, siz də indi müəyyən dərəcədə müstəqilliyə nail olmusunuz.
Mən sizi də təbrik edirəm.
Sual: Cənab Prezident Jelyu Jelev, Siz dediniz ki, Bolqarıstan bölgəyə
müşahidəçilər göndərməyə hazırdır. Lakin Budapeşt Zirvə toplantısında ATƏTin sülhyaratma qüvvələrinin təşkili haqqında qərar qəbul edilmişdir. Belə isə
Bolqarıstan bölgəyə müşahidəçilər deyil, hərbi kontingent göndərməyə hazırdırmı?
İkinci sual: xalqların öz müqəddəratını təyin etmək prinsipi dövlətin ərazi bütövlüyü
prinsipi ilə, Sizcə, necə əlaqələndirilməlidir?
Jelyu Jelev: Bolqarıstan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü
kimi iştirak etməyə hazır olduğunu, Dağlıq Qarabağda sülhyaratma prosesində öz
imkanları daxilində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Biz bunu bildirmişik
və adətən söhbət həmin təşkilat adından mülki müşahidəçilər göndərilməsindən
getmişdir. Lakin biz məsələnin ədalətli həllinə kömək göstərmək üçün bu səylərdə
başqa formalarda da iştirak etməyə hazırıq. Əlbəttə, Avropada Təhlükəsizlik və
www.aliyevheritage.org

69

30 TARİXİ SƏFƏR
Əməkdaşlıq Təşkilatının himayəsi altında.
Dövlətin, xalqın öz müqəddəratını təyin etməsi ilə dövlət müstəqilliyi necə
əlaqələndirilir? Şəxsən mən bu anlayışlar arasında ziddiyyət görmürəm.
Sual: Xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ və ərazi bütövlüyü
prinsipi... Erməni tərəfi həmişə deyir: onlar bunu əsas tuturlar ki, xalqlar öz
müqəddəratını təyin etməlidirlər. Bu, ali prinsipdir, yoxsa ərazi bütövlüyü prinsipi
başlıca prinsipdir?
Jelyu Jelev: Bu, postkommunist dövrdə qarşılaşdığımız ən mürəkkəb məsələlərdən
biridir. Sualınızın birinci hissəsi ilə ikinci hissəsi arasındakı ziddiyyəti biz müəyyən
dərəcədə keçmiş Yuqoslaviyada müşahidə edirik. Əlbəttə, xalqın öz müqəddəratını
təyin etməsi prinsipi həmişə ali prinsipdir. Lakin məsələ bundadır ki, Yuqoslaviya
kimi bir federasiyada xalq bir və eyni ərazidə yaşamır. Sərhədləri müəyyənləşdirmək
məqamı çatdıqda isə xalqın öz müqəddəratını təyin etməsi ilə dövlətin ərazi bütövlüyü
arasında real ziddiyyətlər meydana çıxdı. Prinsipcə elə bir dövlət yoxdur ki, orada
ancaq millət yaşasın. Məsələn, mən Balkan bölgəsini nəzərdə tuturam. Bütün Balkan
ölkələrində müxtəlif millətlər, digər xalqların nümayəndələri yaşayırlar. Mən bunu
normal hal sayıram. Buna görə də insan hüquqlarına hörmət, bu hüquqlara əməl
edilməsi məsələsi ortaya çıxmışdır. Bu isə Avropa Şurasının məşğul olduğu ən ağır
problemlərdən biridir.
Şəxsən mən də belə bir fikrə şərik deyiləm ki, xalq, dövlət öz problemlərini həll
edərkən məsələni belə qoymalıdırlar: zorakılıq yolu ilə etnik təmizlik uğrunda, milli
təmizlik uğrunda, azlıqları qovub dağıtmalı, onlara divan tutmalı. Biz, məsələn,
Bosniyada məhz bunları müşahidə edirik. Halbuki Bosniyada əhali qarışıqdır,
şəhərlərdə nigahların təxminən 60 faizi qarışıq nigahlardır. Özü də bu məsələ heç də
həmin ölkənin ərazisinə aid deyildir, bu məsələ ailələrdən keçir. Bax, buna görə də bu,
çox ağır məsələdir. Buna görə də məsələnin demokratik həlli yollarını axtarıb tapmaq
lazımdır. Bu barədə qərarlarda həmin ölkədə yaşayan azlıqların hüquqlarına hörmət
bəslənməsi, insan hüquqlarına hörmət edilməsi hökmən nəzərdə tutulmalıdır.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bolqarıstan
Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelevin Azərbaycan Prezidentinin
şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitqi
Sofiya, 29 iyun 1995-ci il
Hörmətli Prezident Jelyu Jelev!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Bolqarıstan Prezidenti cənab Jelevin lütfkar dəvəti ilə buraya, Bolqarıstan
torpağına böyük məmnunluq hissi ilə gəlmişəm və bu gün biz birgə işimizə yekun
vururuq. Biz qardaş Bolqarıstanda olduğumuz ilk dəqiqələrdən səmimiyyət,
mehribanlıq, qonaqpərvərlik və dostluq mühiti ilə qarşılaşdıq. Bu mühit bizə yaxşı
işləməyə və çox mühüm sənəd imzalamağa imkan verdi. Bolqarıstana mən və məni
müşayiət edən şəxslər bolqar xalqına, bolqar torpağına, bolqar xalqının özünün
çoxəsrlik tarixi ərzində qazandığı görkəmli nailiyyətlərinə böyük hörmət hissi ilə, son
illərdə Bolqarıstanda baş verən mühüm demokratik dəyişikliklərə ehtiram hissi ilə
gəlmişik.
Bütün bu işlərdə cənab Prezidentin - böyük sınaqlar yolu, demokratiya uğrunda,
xalqın demokratik əqidələri və iradəsi uğrunda sınaqlar yolu keçmiş, Bolqarıstan
Prezidenti kimi respublikaya başçılıq edən insanın böyük rolunu ayrıca qeyd etmək
istəyirəm. Mən ötən vaxtlarda da Bolqarıstan rəhbəri ilə görüşüb söhbət etmişəm,
Bolqarıstanda olmuşam, lakin indi tamam başqa şərait, başqa mühit və başqa həyatdır.
Bolqarıstan demokratik inkişaf, demokratik cəmiyyət yolu ilə gedir, demokratik
dəyişikliklər həyata keçirir, xalqın seçdiyi və xalqın mənafe və istəklərinə uyğun
olan yol ilə gedir. Bolqarıstanda baş verən bütün proseslər mürəkkəb proseslərdir.
Bolqarıstanın hazırda keçid dövründə qarşılaşdığı çətinliklər aldığımız informasiyadan
və malik olduğumuz təcrübəmizdən yaxşı məlumdur. Buna görə də biz gələcəyə,
xüsusən də Bolqarıstanda baş verən dəyişikliklərin nəticələrinə böyük ehtiram hissilə,
böyük nikbinliklə baxırıq. Biz Bolqarıstan dövlətinin simasında Avropa ölkəsini sivilizasiya yolu ilə, demokratiya yolu ilə, milli istiqlaliyyət yolu ilə gedən bir ölkə
görürük.
Azərbaycan xalqı üç il yarım əvvəl əldə etdiyi öz milli azadlığını, dövlət
müstəqilliyini əziz tutur, onların qədrini bilir.
Ölkələrimiz, demək olar, eyni proseslərlə qarşılaşmışlar. Mən əminəm ki, biz bu
ağır sınaqlar yolunu qət edəcək və sivilizasiya səviyyəsinə, demokratiya səviyyəsinə
çıxacağıq. Bu baxımdan Bolqarıstanın böyük təcrübəsi və geniş imkanları var. Buna
görə də biz bu qiymətli təcrübəyə öz əməli fəaliyyətimizdə də, öz praktiki işimizdə
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də hörmətlə yanaşırıq. Bolqarıstan və Azərbaycan uzun müddətə xoş münasibətlər
yaratmaq niyyətindədirlər. Buna dostluq və əməkdaşlıq haqqında bu gün imzaladığımız
müqavilə və həmçinin imzalanmış olan digər mühüm sazişlər də sübutdur.
Belə düşünürəm ki, gələcək əməkdaşlığımız üçün yaxşı bünövrə qoyulmuşdur, ən
başlıcası isə, bu əməkdaşlığın səmərəli olması üçün qarşılıqlı arzu, niyyət var.
Biz buna çox ciddi yanaşır və ümid edirik ki, bu əməkdaşlıq həqiqətən səmərəli
və faydalı olacaqdır. Fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinə göstərilmiş diqqətə görə Bolqarıstan dövlətinə bir daha minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. 1992-ci ilin yayında Bolqarıstan Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıdı. Bu, bizim üçün
- çox böyük nailiyyətdir. Çətin şəraitdə Bolqarıstan tərəfindən göstərilmiş həyanlıq elə
bir vaxtda göstərilir ki, Azərbaycan Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalır və çox
böyük itkilər vermişdir. Odur ki, Azərbaycanın milli dövlət müstəqilliyinin və ərazi
bütövlüyünün Bolqarıstan dövləti tərəfindən dəstəklənməsi bizə böyük köməkdir.
Bu köməyə görə mən Bolqarıstan dövlətinə, Bolqarıstan hökumətinə və Bolqarıstan
prezidentinə minnətdarlığımı bildirirəm.
Bizim gələcək əməkdaşlıq üçün böyük imkanlarımız, ən başlıcası isə xoş
münasibətlər, dostluq münasibətləri olması üçün böyük arzumuz var. Son illər
Azərbaycan böyük sınaqlardan çıxmışdır. Yeddi il əvvəl başlanmış hərbi təcavüz
Azərbaycan iqtisadiyyatına və təbii olaraq, respublikamızın ictimai-siyasi vəziyyətinə
çox böyük ziyan vurmuşdur. Belə şəraitdə Azərbaycanda konstitusiyaya zidd hallar
baş vermişdir. Bu hallar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün və təbii olaraq,
respublikanın böhran vəziyyətindən çıxması üçün çətinliklər yaratmışdır. Mən razılıq
hissilə deyə bilərəm ki, son iki ildə konstitusiyaya zidd, qanunlara zidd olan bu hallar
aradan qaldırılmışdır və indi respublikamızda ictimai-siyasi inkişafla bağlı bir çox
məsələləri həll etmək, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə
aradan qaldırılmasına nail olmaq imkanı yaranmışdır.
Ötən ilin may ayında biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sazişə nail ola
bildik, 13 aydır ki, atəşkəs rejiminə əməl edilir. Mən bu gün bir daha bildirirəm ki,
regionumuzda tam sülhə və sabitliyə, respublikamızı əhatə edən bütün ölkələrlə
mehriban qonşuluğa nail olmaq üçün atəşkəs rejimini bundan sonra da gözləyəcəyik.
Biz ATƏT-in, onun Minsk qrupunun fəaliyyətinə böyük əhəmiyyət verir və ATƏTin fəaliyyətinə böyük ümidlər bəsləyirik. ATƏT-in iştirakçısı olan ölkələrin keçən il
dekabrda Budapeşt Zirvə toplantısında qəbul edilmiş qətnamə mühüm hadisədir. Biz
Budapeşt Zirvə toplantısının fəaliyyətinə, xüsusən bizim üçün bu mühüm qətnamənin
qəbul edilməsinə Bolqarıstanın töhfəsini qiymətləndiririk.
Mən cənab Prezident Jelevin belə bir bəyanatını dərin məmnunluq hissilə qəbul
etdim ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması üçün
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Bolqarıstan ATƏT-də tədbirlər görəcəkdir. Mən əminəm ki, Bolqarıstan sülh əldə
edilməsinə, bu sülhün təmin olunması sahəsində tədbirlər görülməsinə öz töhfəsini
verəcəkdir.
Mən belə düşünürəm ki, razılığa gəldiyimiz nə varsa, hamısı gələcək əməkdaşlığımız
üçün yaxşı bünövrədir. Bu gün, birgə iş günümüzə yekun vuraraq, mən cənab Prezident
Jelevə, parlamentin sədrinə, baş nazirə, bu gün bizimlə görüşənlərin, ikitərəfli
münasibətlərimizlə bağlı məsələləri müzakirə edənlərin və bizə səmimi münasibət,
qayğı və qonaqpərvərlik göstərənlərin hamısına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Bolqarıstanda, bu gözəl, füsunkar torpaqda qonaqların qəbul edilməsi Bolqarıstan
xalqına, bu ölkəyə və xüsusən son vaxtlar baş vermiş dəyişikliklərə dönə-dönə
böyük ehtiram hissi doğurur. Biz etibarlı müttəfiqlər olacağıq, dostluq və əməkdaşlıq
haqqında imzalanmış müqaviləyə sadiq qalacağıq və əməkdaşlığımızın səmərəli və
faydalı olması üçün öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik.
Mən Bolqarıstan xalqına xoşbəxtlik və əmin-amanlıq arzulayıram. Mən bütün bolqar
dostlarımıza nəzərdə tutulmuş planların həyata keçirilməsində uğurlar arzulayıram.
Təklif edirəm, Bolqarıstan Prezidenti cənab Jelyu Jelevin sağlığına, Bolqarıstan
Respublikası şərəfinə, bolqar xalqının sağlığına, Bolqarıstanın və Azərbaycanın
möhkəm dostluğu şərəfinə badə qaldırılsın.
Sizin sağlığınıza, sağ olun!
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Bolqarıstan Respublikasına rəsmi səfəri
(29-30 iyun 1995-ci il)
Tarixi arayış
Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın əhəmiyyəti yalnız
1993-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra vurğulanıb
və Azərbaycanın xarici siyasət kursuna bir istiqamət kimi daxil edilib.
Azərbaycanla Bolqarıstan arasında qarşılıqlı münasibətlərinin əsası Prezident Heydər Əliyevin
1995-ci ildə Bolqarıstana rəsmi səfəri zamanı qoyulub. Səfərdən öncə jurnalistlərə müsahibəsində
Heydər Əliyev bu səfərin əhəmiyyətini belə səciyyələndirib: “Bolqarıstan və Rumıniya Şərqi
Avropa, Balkan ölkələridir və dünyada gedən proseslərdə onların özünəməxsus yeri var. Həmin
dövlətlərdə ictimai-siyasi proseslər, dəyişikliklər gedir. Keçmiş Varşava Müqaviləsinin üzvü olmuş
bu ölkələrdə də indi sosialist quruluşundan və iqtisadi modelindən yeni formalara keçid dövrüdür.
Ona görə də bu ölkələrdə gedən dəyişikliklər və onların təcrübəsi bizim üçün əhəmiyyətlidir”.
Səfərin ilk günündə Bolqarıstan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü keçirilib. Görüşdə ikitərəfli
münasibətlərin inkişaf istiqamətləri və bir sıra regional məsələlər müzakirə mövzusu olub. Sonra
prezidentlər Bolqarıstan-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimində iştirak ediblər. İki ölkə
arasında dostluq və əməkdaşlıq, iqtisadi və mədəni əlaqələr haqqında müqavilə və sazişlər imzalanıb.
Sənədlərin imzalanma mərasimindən sonra baş tutan mətbuat konfransında prezidentlər bu
sənədlərin ikitərəfli münasibətlərin inkişafına təkan verəcəyinə ümidvar olduqlarını bildiriblər.
İyunun 29-da Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edib. Prezident Heydər Əliyev rəsmi
qəbuldakı çıxışında Bolqarıstan və Azərbaycanın tutduğu demokratikləşmə yolundan bəhs edib, iki
dövlət arasında münasibətlərin perspektivlərindən danışıb.
İyunun 29-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Bolqarıstan Xalq Məclisində çıxış edib. Yeni
müstəqillik qazanmış dövlət kimi Azərbaycanın üzləşdiyi çətinliklər, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi barədə, ölkədə keçirilən islahatlar barədə bolqar parlamentarilərinə məlumat verən
Heydər Əliyev, iki ölkə arasında əlaqələrin tarixinə də toxunub: “Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında
çox sıx əlaqələr mövcuddur. Bu əlaqələr son onilliklər ərzində təşəkkül tapmışdır. Söhbət iqtisadi, elmi,
texniki və mədəni əlaqələrdən gedir. Biz bu əlaqələrə böyük əhəmiyyət veririk, onları əziz tuturuq. İndi də
- Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğu, Bolqarıstanda çox mühüm ictimai-siyasi proseslərin getdiyi yeni
şəraitdə biz hesab edirik ki, əlaqələrimiz keyfiyyətcə yeni səviyyədə ola bilər. Mənim buraya, Bolqarıstana
səfərim məhz bununla bağlıdır ki, bu münasibətləri daha yüksək keyfiyyət səviyyəsinə qaldıraq.”
Səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti Bolqarıstanın Baş naziri və digər dövlət adamları ilə
də görüşüb, danışıqlar aparıb.
Prezident Heydər Əliyevin Bolqarıstana səfərindən sonra bu ölkə ilə münasibətlər yüksələn xətt
üzrə davam edib. 1999-cu ildə bu ölkə Azərbaycanda öz səfirliyini açıb, prezidentlər, baş nazirlər,
spikerlər səviyyəsində qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilib.

74

www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR

Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ
Heydər Əlİyevİn Rumınİyaya rəsmİ səfərİ (1-2 iyul 1995-ci il)
“...Rumıniya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında da Heydər
Əliyevin çox böyük rolu olmuşdur. O, Rumıniyaya və rumın xalqına
həmişə böyük hörmət və məhəbbətlə yanaşırdı. Hazırda bizim əlaqələrimiz daha da sürətlə inkişaf edir və Rumıniya-Azərbaycan tərəfdaşlığı
həm iki ölkənin inkişafına, həm də bölgədə gedən müsbət proseslərə öz
təsirini göstərməkdədir...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Buxarestdə Heydər Əliyev adına xiyabanın rəsmi açılış mərasimində nitqindən
– 24 sentyabr 2007-ci il

Rumıniya Prezidenti İon İliyeskunun Azərbaycan Prezidentinin
şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
Buxarest, 1 iyul 1995-ci il
Hörmətli Rumıniya Prezidenti, hörmətli Rumıniya senatının sədri, hörmətli nazirlər,
Rumıniya dövlətinin rəhbərləri, ictimaiyyət və mətbuat nümayəndələri, möhtərəm
xanımlar və cənablar!
Mən Rumıniya Prezidenti cənab İliyeskunun təklifini məmnunluqla qəbul etdim və
ölkənizə rəsmi səfərə gəldim. Bu dəvətin özü Rumıniya ilə Azərbaycan Respublikası
arasında dostluq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün çox mühüm
addımdır. Mən bu addımı yüksək qiymətləndirərək, rumın xalqına dostluq və hörmət
hissləri ilə, son illər ölkənizdə baş verən dəyişikliklərə ehtiram hissi ilə sizə gəldim, öz
həmkarlarımla birlikdə gəldim.
Rumın xalqı öz gözəl işləri, qəhrəmanlıq tarixi, istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsi
ilə dünyada məşhurdur. Azərbaycanda Rumıniyanı, rumın xalqını yaxşı tanıyır, onun
tarixinə, qədim mədəniyyətinə, ədəbiyyat və incəsənətinə yaxşı bələddirlər. Rumıniya
öz neft ilə xüsusən daha yaxşı tanınmışdır. Qədim neft ölkəsi kimi Azərbaycan
dünyanın neft istehsal edilmiş bölgələri ilə həmişə bağlı olmuşdur. Elə bunun özü
də bizi Rumıniya ilə bağlayır. Bir çox Azərbaycan neftçiləri, alimləri, mühəndisləri,
texnikləri, mütəxəssisləri 50-60-cı illərdə Piteşti rayonunda Rumıniyanın neft
yataqlarının işlənməsində iştirak edərək, rumın xalqına öz ölkəsinin inkişafında dostluq
köməyi göstərmişlər.
Azərbaycan neftçiləri, eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinin, elm və incəsənətinin
nümayəndələri rumıniyalı həmkarları ilə sıx əlaqə saxlamışlar. Rumıniyada onlar
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həmişə qonaqpərvərlik görmüş, qardaşcasına dostluq hisləri, qarşılıqlı yardım hisləri
duymuşlar. Buna görə də bu gün tam əsasla qeyd edə bilərik ki, Rumıniya və Azərbaycan
xalqları arasında dostluq, əməkdaşlıq münasibətlərinin öz tarixi var. Bu gün biz sizinlə
birlikdə çalışır, birlikdə işləyirik ki, əməkdaşlığımıza yeni təkan verək və xalqlarımız
arasında dostluğun daha da inkişaf etməsinə yeni təkan verək.
1989-cu ilin dekabr inqilabından bəri Rumıniyada baş verən bütün prosesləri
Azərbaycanda diqqətlə izləyirlər. Rumıniya tarixində həmin dövr onunla bağlıdır ki, rumın
xalqının potensial imkanlarını üzə çıxarmaq üçün, ölkənin demokratikləşdirilməsi üçün,
insan hüquqlarının, Rumıniyanın azadlıq və müstəqillik prinsiplərinin bərqərar edilməsi
üçün bu illər ərzində böyük ictimai-siyasi dəyişikliklər baş vermişdir və baş verir.
Biz mətbuatdan, aldığımız informasiyalardan, şəxsi əlaqə-görüşlərimizdən bilirik
ki, bu illər xalqınız üçün çətin, məşəqqətli, bir sıra hallarda isə faciəli olmuşdur, lakin
bununla yanaşı bu illər şanlı illərdir. O mənada ki, ötən bu illər ərzində Rumıniyanın,
rumın xalqının həyatında köklü dönüş yaranmışdır. Son illər ölkənizdə baş verən
demokratik dəyişikliklər, ictimai-siyasi həyatın demokratikləşdirilməsi ilə bağlı
proseslər, bazar münasibətlərinin bərqərar edilməsi və siyasi plüralizm, söz azadlığı,
mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı - bütün bu yeniliklər Azərbaycan cəmiyyətində,
xalqımızda dərin məmnunluq hissləri doğurur.
Biz yaxşı bilirik ki, bu illər ərzində nə edilirsə hamısı, sözün əsl mənasında xalqın
hökmü ilə və xalq üçün edilir. Bununla əlaqədar Rumıniya Prezidenti, dostumuz,
hörmətli İon İliyeskunun xüsusi rolunu vurğulamaq istərdim. Bu illər ərzində o, bütün
proseslərə qətiyyətlə başçılıq edir və öz xalqının mənafeyinə tam uyğun olan siyasət
yeridir.
Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan öz istiqlaliyyətini 91-ci ilin dekabrında əldə
etmişdir. Bunu xalqımız böyük tarixi nailiyyət bilir. Əsrimizin əvvəllərində, 1918-ci
ildə Azərbaycan xalqı öz dövlət müstəqilliyinə nail olmuş, ilk Azərbaycan demokratik
hökuməti yaradılmışdır. Lakin o, cəmi iyirmi üç ay mövcud olmuş və qızıl ordunun
Azərbaycana gəlməsi nəticəsində Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə
əlaqədar devrilmişdir. 77 il Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində olmuş, nəhayət,
91-ci ilin dekabrında istiqlaliyyət əldə etmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin
bu üç il yarım müddəti xalqımız üçün, ölkəmiz üçün çox çətin və mürəkkəb illər
olmuşdur. Həyatımızı ən əvvəl çətinləşdirən budur ki, 1988-ci ildən bəri Azərbaycan
qonşu Ermənistan Respublikası tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalır. Təəssüf ki,
Sovet İttifaqının kommunist rəhbərliyi vaxtında bu təcavüzün qarşısını almamışdır.
Azərbaycan və Ermənistan müttəfiq respublikalar kimi ümumi bir dövlətin - Sovet
İttifaqının tərkibinə daxil idi.
Bütün bunlar bütövlükdə Qafqaz bölgəsinə böyük siyasi ziyan vurmuşdur.
Əlbəttə, Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar Azərbaycan çox böyük itkilər vermişdir.
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Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir.
Bir milyon nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı - Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal
etdikləri torpaqların sakinləri öz yaşayış yerlərindən qovulmuş, ağır vəziyyətdədir,
çadır şəhərciklərində yaşayırlar.
Bu gün çox böyük təəssüflə qeyd etmək lazım gəlir ki, Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında münaqişə, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsi ilə bağlı
münaqişə çox sirayətedici olmuşdur. İndi bütün Qafqaz və keçmiş Sovet İttifaqının bir
çox bölgələri, eləcə də dünyanın digər bölgələri münaqişə alovlarına bürünmüşdür. Bu
təcavüz nəticəsində biz çox şey itirmişik, on minlərlə insan həlak olmuş, işğal edilmiş
ərazilərdə 700-dən çox şəhər, kənd və qəsəbə dağıdılmışdır. Dediyim kimi, Azərbaycan
ərazisinin bir hissəsi Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğalı altındadır.
Bütün bunlara baxmayaraq, sülhsevər ölkə olan Azərbaycan münaqişənin dincliklə
və siyasi yollarla aradan qaldırılması mövqeyində durmuşdur. Bu istiqamətdə müəyyən
nəticələr əldə edilmişdir. Ötən ilin may ayında atəşkəs haqqında saziş əldə olunmuşdur
və atəşkəs rejimi on üç aydan çoxdur ki, gözlənilir. Bu, uzunmüddətli, əsl sülhə nail
olmaq üçün yalnız bir şərtdir. Bu baxımdan biz beynəlxalq təşkilatlara - Birləşmiş
Millətlər Təşkilatına, xüsusən ATƏT-ə və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini aradan
qaldırmaq üçün xüsusi olaraq yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupuna böyük ümidlər
bəsləyirik.
Ötən ilin dekabrında ATƏT ölkələri dövlət başçılarının Budapeşt görüşündə
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılmasına dair mühüm
qətnamə qəbul edilmişdir. Odur ki, biz bu qətnamənin həyata keçirilməsinə böyük
ümidlər bəsləyirik.
ATƏT-in üzvü kimi Rumıniya bu məsələnin dincliklə həllinə öz töhfəsini verir. Buna
görə də mən Rumıniya Prezidenti cənab İliyeskunun belə bir bəyanatını böyük razılıq
hissi ilə qarşıladım ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə
aradan qaldırılmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe tamamilə dəstəklənir.
Biz Rumıniya ilə ATƏT çərçivəsində gələcək əməkdaşlığa ümid edirik və inanırıq
ki, Rumıniya bundan sonra da səy göstərəcəkdir ki, bu gün ATƏT Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında münaqişə məsələləri ilə, o cümlədən də bölgədə sülhün təmin
edilməsi üçün çoxmillətli sülhyaratma qüvvələrinin təşkili işi ilə fəal məşğul olsun.
Müstəqil Azərbaycanın həyatını hərbi təcavüzdən başqa, bəzi daxili mürəkkəb
siyasi proseslər də çətinləşdirir. Məsələn, bu dövrdə konstitusiyaya zidd bəzi çıxışlar
olmuşdur. Sizə məmnunluqla deyə bilərəm ki, biz bütün bu çətinlikləri, xoşagəlməz
halları dəf etmişik və hazırda Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir.
Müstəqil dövlət olan Azərbaycan hüquqi demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə,
iqtisadiyyat sahəsində islahatlar aparılması, bazar iqtisadiyyatının bərqərar edilməsi
və dünya iqtisadi sistemi ilə, inteqrasiya yolu ilə gedir. Azərbaycanda siyasi plüralizm
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təmin olunmuşdur, onlarca siyasi partiya fəaliyyət göstərir, yüzlərlə qəzet çıxır, digər
azadlıqlar mövcuddur.
İnsan hüquqlarının, şəxsiyyət azadlığının təmin edilməsi məsələsi və milliyyətindən,
dilindən, dini etiqadından asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının öz
hüquqlarından istifadə etmək imkanı bizim üçün əsas prinsipdir.
Noyabrın 12-də biz parlament seçkiləri, müstəqil Azərbaycanın parlamentinə ilk
seçkilər keçirəcəyik. Həmin gün ümumxalq referendumu ilə müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ilk konstitusiyası qəbul ediləcəkdir.
Öz xarici siyasətində Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri ilə bərabərhüquqlu
münasibətlər yaratmağa çalışır. Azərbaycan bir çox beynəlxalq təşkilatların
üzvüdür, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fəaliyyətində iştirak edir. Biz bunu
yüksək qiymətləndiririk ki, 1991-ci ilin dekabrında Rumıniya Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini ilk dövlətlər sırasında tanımışdır. Fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan
xalqı adından mən Rumıniya dövlətinə, onun Prezidenti cənab İon İliyeskuya
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Biz ümidvarıq ki, bütün dünya iqtisadi birlikləri ilə münasibətlər yaradacağıq. Bizə
xarici investisiyalar ayrılmış, bizdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinə dair geniş
proqram qəbul edilmişdir.
Ötən il Azərbaycan Xəzər dənizindəki neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında bir
çox xarici neft şirkətləri ilə müqavilə imzalamışdır. Biz bu işi həyata keçiririk.
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin dünən keçirilən və çox mühüm
bəyannamə qəbul edən yüksək səviyyədə görüşünün böyük əhəmiyyəti var. Mən Qara
dəniz hövzəsi ölkələri dövlət və hökumət başçılarının görüşünün təşkili üçün gördükləri
böyük səmərəli işə görə rumın xalqına, Rumıniya hökumətinə, Rumıniya Prezidenti
cənab İon İliyeskuya təşəkkürümü bildirirəm.
Biz Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının işində yaxından iştirak edəcək,
nəzərdə tutulanları həyata keçirmək üçün bütün tədbirləri görəcəyik. Biz Rumıniya ilə
Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişafı üçün hər şey edəcəyik.
Biz iqtisadiyyat sahəsində, ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində əməkdaşlıq etmək
istəyirik.
Azərbaycan Avropa Birliyi ilə, o cümlədən Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq edəcəkdir.
Keçən il biz Brüsseldə NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramını imzaladıq.
Uzun illər ərzində Azərbaycan xalqı azadlığa çıxmağa və müstəqillik əldə etməyə
çalışmış və nəhayət bu müstəqilliyə nail olmuşdur, hərçənd bu yolda çox çətinliklərlə,
çox məşəqqətlərlə qarşılaşmış, ona hər cür təzyiqlər göstərilmişdir. Ümidvaram ki, biz
Dünya birliyi tərəfindən, o cümlədən də Rumıniya dövləti tərəfindən dəstəklənəcəyik.
Rumın xalqına xoşbəxtlik və əmin-amanlıq, müəyyənləşdirdiyiniz niyyətlərin və
planların həyata keçirilməsində uğurlar arzulamaq istəyirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rumıniya
Prezidenti İon İliyesku ilə birgə
mətbuat konfransında bəyanatı
Buxarest, 2 iyul 1995-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Rumıniya Prezidenti cənab İliyeskuya Rumıniyaya rəsmi görüşə gəlmək
dəvətinə görə ürəkdən minnətdaram. Çox məmnunam ki, bu səfər baş tutmuşdur və
bu gün müvəffəqiyyətlə başa çatır. Bizə səmimi qonaqpərvərlik göstərmiş və dostluq,
hörmət hissləri ilə yanaşmış olan cənab İliyeskuya və bütün dostlarımıza, rumıniyalı
həmkarlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Biz Rumıniyada olduğumuz dövrdə - istər
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin yüksək səviyyədə görüşündə,
istərsə də mənim dünən və bu gün rəsmi səfərim zamanı böyük qayğı ilə əhatə
edilmişik. Bütün bunlar işgüzar görüşlərimiz üçün və qarşıya qoyulmuş məqsədə
çatmaq üçün olduqca əlverişli şərait yaradırdı.
Rumıniya Avropa ölkəsidir, çoxəsrlik, qədim tarixə, gözəl ənənələrə malikdir. Lakin
son illər Rumıniyada böyük siyasi dəyişikliklər baş verir. Bütün bunlar bizim üçün
böyük maraq doğurur. Buna görə də gələcək əməkdaşlıq üçün daha sıx münasibətlər
yaradılmasının müstəqil Azərbaycandan ötrü xüsusi əhəmiyyəti var.
Öz müstəqilliyini üç il yarım bundan əvvəl əldə edən Azərbaycan Respublikası
Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda yerləşir və Avropa ölkələri ilə sıx münasibətlər
yaratmağa meyl göstərir. O, öz coğrafi mövqeyinə və bir çox digər amillərə görə
gələcək əməkdaşlıq baxımından Rumıniya üçün yaxşı tərəfdaş ola bilər. Yüksək
səviyyədə görüşümüzü səciyyələndirən cəhət də məhz budur.
Mən məmnunam ki, rəsmi səfər baş tutmuşdur. Mən keçirdiyimiz görüşlərdən
və söhbətlərdən, cənab Prezident İliyesku ilə, Rumıniyanın dövlət orqanlarının
digər rəhbərləri ilə çox səmərəli söhbətlərdən də məmnunam. Mən bundan xüsusilə
məmnunam ki, biz gələcək əməkdaşlığımız üçün bünövrə qoyan mühüm sənədlər
imzaladıq.
Rumıniya ilə Azərbaycan arasında dostluq və gələcək əməkdaşlıq haqqında hər iki
prezident tərəfindən imzalanmış bəyannamə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Zənnimcə, bu
bəyannamə əsas sənəddir və ona uyğun olaraq biz gələcək əməkdaşlığımızın konkret
istiqamətlərini müəyyənləşdirən konkret sənədlər hazırlamalı və imzalamalıyıq.
Azərbaycan öz tarixinin mürəkkəb və ağır dövrünü yaşayır. Bununla bərabər
bu, çox şanlı dövrdür və onunla bağlıdır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə nail
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olmuşdur və öz məsələlərini özü müstəqil həll edir, hərçənd bu yolda daxili və
xarici xarakterli olduqca çox çətinliklər var. Azərbaycan üçün ən ağır problem
respublikamıza, xalqımıza yeddi il bundan əvvəl Ermənistan tərəfindən zorla qəbul
etdirilmiş müharibədir. Bu müharibədən məqsəd Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini
ilhaq etməkdir. Bu müharibə olduqca ağır nəticələrə, konkret desək, Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğalına gətirib çıxarmışdır.
Həmin ərazidən bir milyon nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı qovulmuşdur. İndi
onlar Azərbaycanın digər bölgələrində olduqca ağır şəraitdədir və çadır şəhərciklərində
yaşayırlar.
Biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasında bu münaqişənin dincliklə aradan
qaldırılmasına çalışırıq, bundan ötrü tədbirlər görürük. Biz ATƏT-ə və onun
tərkibindəki Minsk qrupuna xüsusi ümidlər bəsləyirik. Minsk qrupu bu məsələ ilə
məşğul olmaq üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır. Təbii ki, ATƏT-in tərkibinə daxil olan
hər bir ölkəyə, o cümlədən də Rumıniyaya müraciət edirik ki, bu ağır vəziyyətdən
çıxmaq üçün bizə kömək göstərsinlər, dəstək versinlər.
Biz özgələrin ərazisinə göz dikməmişik, lakin bölgəmizdə sülh və sakitlik olmasına,
Azərbaycan xalqının taleyinə dünya birliyinin ədalətli münasibət göstərməsinə
çalışırıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, onun sərhədlərinin toxunulmazlığının
müstəqil Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin tamamilə təmin olunması
bölgədə möhkəm və uzunmüddətli sülhü təmin edə biləcək mühüm şərtdir.
Yeddi ildir ara verməyən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və bu münaqişənin
əsasını təşkil edən separatçılıq inandırıcı surətdə təsdiqləyir ki, harada olmasından, kim
tərəfindən törədilməsindən asılı olmayaraq separatçılığın hər hansı forması pislənilir,
belə ki, indi ayrı-ayrı qrupların, ayrı-ayrı etnik qrupların, ayrı-ayrı qüvvələrin məhz
separatçılıq niyyətləri nəticəsində Yer kürəsinin müxtəlif bölgələrində saysız-hesabsız
münaqişələr, qaynar nöqtələr meydana gəlmişdir. Təbiidir ki, bunlar bütün dünyanı
narahat edir və böyük təşviş doğurur.
Azərbaycan hər hansı formada separatçılığın, hər hansı formada terrorçuluğun
əleyhinədir və hesab edir ki, dünya birliyi indi Yer kürəsinin bir çox bölgələrində
yaranmış bu ağır vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün öz səylərini səfərbərliyə almalıdır.
Bu məsələlər Buxarestdə dünən və bu gün söhbətlərdə və danışıqlarda mühüm yer
tutmuşdur. Mən şadam ki, baxışlarımız tamamilə üst-üstə düşür.
Artıq sona yetməkdə olan bu səfər sübut edir ki, Rumıniya ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük imkanlar var. Buna görə də Azərbaycanda biz bu
əməkdaşlığın uğurlu olması üçün hər şeyi edəcəyik.
Biz dostluq və əməkdaşlıq haqqında bəyannamə imzaladıq və arxayın ola bilərsiniz,
sizi və bütün Rumıniya ictimaiyyətini əmin edirəm ki, Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan
Respublikası Rumıniya və Azərbaycan xalqları arasında dostluğun möhkəmlənməsinə
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və inkişafına çalışacaq, hər şeyi edəcəkdir ki, Rumıniya ilə Azərbaycan arasında sıx
qarşılıqlı münasibətlər, dostluq münasibətləri olsun.
Mən burada keçirilmiş görüşlərə böyük əhəmiyyət verirəm və onları Rumıniya ilə
Azərbaycan arasında yaradılmalı olan dialoqun başlanğıcı sayıram. Belə düşünürəm
ki, bu, bütün səviyyələrdə, xüsusən Azərbaycanda bundan sonra davam etdiriləcəkdir.
Ona görə ki, mən Rumıniya Prezidenti cənab İliyeskunu Azərbaycana rəsmi səfərə
gəlməyə rəsmən dəvət etdim və mənim dəvətim qəbul olundu.
Bu fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan xalqının Rumıniya xalqına dərin ehtiram
və qardaşlıq münasibətləri hisslərini və ən xoş arzularını bir daha çatdırır, müstəqil
Rumıniyaya, Rumıniya xalqına xoşbəxtlik, uğurlar, tərəqqi arzulayıram.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Sual: Rumıniya prezidentinə verilir: Siz Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə
danışıqlar zamanı hər hansı konkret iqtisadi layihələr üzərində işə başlamaq barədə
razılığa gəldinizmi? Əgər gəldinizsə, bunlar nə kimi layihələrdir?
İkinci sual: Rumıniya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bölgəsinə göndərilmək
üçün ATƏT-in sülhyaratma qüvvələrindən ibarət beynəlxalq kontingentin təşkilinə
əməli kömək etməyə hazırdırmı?
İon İliyesku: İqtisadi münasibətlərə gəldikdə, bu, söhbətlərimizin mühüm
mövzularından biridir. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlığında iştirak edən ölkələrin
yüksək səviyyədə görüşündə əsas mövzudur. Bir tərəfdən, biz ənənəvi iqtisadi
münasibətlərin bərpa edilməsinin mümkün yollarını tapmağın zəruriliyini nəzərə
çarpdırdıq. Lakin bu dəfə yeni şəraitdə, müstəqil Azərbaycanın mövcudluğu şəraitində.
Bilavasitə əlaqə ənənələri var. Bu, ən əvvəl, neft sənayesi, neft-kimya sənayesi, neft
avadanlığı istehsalı kimi sahələrinə, bundan başqa digər sənaye sahələrinə, sənaye
sektorlarına aiddir.
Söhbətlərimiz əsasında biz yeni şəraitdə ölkələrimizin iqtisadiyyatlarında struktur
dəyişikliklərinə bilavasitə başlamağın zəruriliyini, zonalarla, regionlarla bağlı
məsələləri də müzakirə etdik. İndiki halda gələcəkdə kooperativləşdirmənin, Xəzər
dənizi ilə Qara dəniz arasında birbaşa xətlər, Azərbaycandan Rumıniyaya birbaşa xətlər
yaradılmasının mümkünlüyündən, Rusiya ilə Ukrayna ərazilərindən keçən marşrutları
qısaltmaq üçün qaz və neft kəmərləri çəkilməsindən danışdıq. Bütün bunlar yüksək
səviyyədə görüş çərçivəsində müzakirə edildi.
O ki qaldı sülhün qorunması üçün kontingent yaradılmasına, belə birləşmələrlə
qonşu ölkələrdə, habelə keçmiş Sovet İttifaqı məkanında iştirak etməmək barədə siyasi
qərar qəbul olunmuşdur və bu qərar BMT-nin qətnamə və qərarlarına uyğun gəlir.
Sual: Heydər Əliyevə verilir: Cənab Prezident, Azərbaycan Respublikasının
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə mənsubiyyəti respublikamızın müdafiə etdiyiniz
müstəqilliyinə nə dərəcədə toxuna bilər?
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Heydər Əliyev: Müstəqil Dövlətlər Birliyinə mənsubiyyətimiz məhz ona əsaslanır
ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə heç bir ziyan dəyməsin, Müstəqil
Dövlətlər Birliyini Azərbaycan ən əvvəl iqtisadi inteqrasiya baxımından zəruri hesab
edir və bunu əsas tutur ki, keçmişdə Sovet İttifaqı tərkibində olarkən ölkəmizin
iqtisadiyyatı hazırda Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan digər respublikaların
iqtisadiyyatı ilə çox sıx şəkildə inteqrasiya edilmişdi. Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyində
iştirakımıza Azərbaycanın məhz tam müstəqilliyi mövqeyindən yanaşırıq.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Rumıniyaya rəsmi səfəri (1-2 iyul 1995-ci il)
Tarixi arayış
Dostluq zəminində qurulan və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksələn RumıniyaAzərbaycan münasibətləri çox sürətlə inkişaf edir. Rumıniya Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biridir. Prezidentlərin qarşılıqlı səfərləri, artan iqtisadi
imkanlar, enerji sahəsində aparılan danışıqlar və nəzərdə tutulan praktik addımlar əməkdaşlığı
daha da gücləndirir. Rumıniyanın xüsusilə bölgədə mövcud olan münaqişələrlə bağlı prinsipial
mövqeyi Azərbaycanda çox yüksək qiymətləndirilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rumıniyaya rəsmi səfəri iyulun
1-də başlayıb. Elə həmin gün Azərbaycan və Rumıniya prezidentlərinin görüşü olub. Görüşdə
ikitərəfli münasibətlər, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq
məsələləri, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə mövzusu olub.
Görüşdən sonra Rumıniya-Azərbaycan sənədlərinin imzalanma mərasimi olub. İki
ölkə arasında gələcək əməkdaşlıq üçün bünövrə qoyan elm, təhsil, mədəniyyət və idman,
həmçinin iqtisadi və elmi - texniki əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalanıb. Bu baxımdan
xüsusilə Rumıniya ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında prezidentlərin
imzaladıqları bəyannamə xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
İyulun 1-də Rumıniya Prezidenti İon İliyesku tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilib. Qəbulda çıxış edən Prezident
Heydər Əliyev Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin tarixi, iki dövlət arasında münasibətlərin
əhəmiyyəti haqqında danışıb, Azərbaycanın üzləşdiyi ən böyük problem – ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətindən bəhs edib.
İyulun 2-də Azərbaycan və Rumıniya prezidentlərinin birgə mətbuat konfransı olub. Mətbuat
konfransında Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin əhəmiyyətini Prezident Heydər Əliyev
belə səciyyələndirib: “Rumıniya Avropa ölkəsidir, çoxəsrlik, qədim tarixə, gözəl ənənələrə
malikdir. Lakin son illər Rumıniyada böyük siyasi dəyişikliklər baş verir. Bütün bunlar bizim
üçün böyük maraq doğurur. Buna görə də gələcək əməkdaşlıq üçün daha sıx münasibətlər
yaradılmasının müstəqil Azərbaycandan ötrü xüsusi əhəmiyyəti var. Öz müstəqilliyini üç il
yarım bundan əvvəl əldə edən Azərbaycan Respublikası Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda
yerləşir və Avropa ölkələri ilə sıx münasibətlər yaratmağa meyl göstərir. O, öz coğrafi
mövqeyinə və bir çox digər amillərə görə gələcək əməkdaşlıq baxımından Rumıniya üçün
yaxşı tərəfdaş ola bilər. Yüksək səviyyədə görüşümüzü səciyyələndirən cəhət də məhz budur”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rumıniyaya rəsmi səfəri bu
dövlətlə münasibətlərin gələcəkdə daha dinamik inkişaf etməsi üçün zəmin yaradıb.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ
Heydər Əlİyevİn Gürcüstana rəsmİ səfərİ
(8-10 mart 1996-ci il)
“...Heydər Əliyev Gürcüstanı çox sevirdi, gürcü xalqını çox sevirdi,
gürcü xalqına həmişə böyük səmimiyyətlə, böyük hörmətlə yanaşırdı.
O, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə və artıq müstəqil Azərbaycanın Prezidenti
kimi Gürcüstanda dəfələrlə olmuşdur. Ailədə söhbətlərində gürcü
xalqından, gürcü mədəniyyətindən, gürcü xalqının tarixindən həmişə
böyük məhəbbətlə danışırdı. Görünür, müəyyən dərəcədə, bəlkə də,
hətta xeyli dərəcədə bu da böyük rol oynamışdır ki, bir çox əsrlər boyu
aralarında heç vaxt müharibələr olmayan və həmişə sülh şəraitində
yaşayan, - yeri gəlmişkən, bu, qonşular üçün heç də həmişə səciyyəvi
hal deyildir, - xalqlarımız müstəqilliyə qovuşduqları dövrdə də keçmiş
əlaqələri itirmədi, bir-birinə qarşı durmadılar...”
Tbilisidə Heydər Əliyevin büstünün təntənəli açılış mərasimində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqindən - 12 may 2007-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan
və Gürcüstan nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başa çatdıqdan
və sənədlər imzalandıqdan sonra Gürcüstan Prezidenti Eduard
Şevardnadze ilə birgə mətbuat konfransında bəyanatı
Tbilisi, 8 mart 1996-cı il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mənim dostum, Gürcüstan Prezidenti cənab Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze
görüşümüzün birinci günü imzalanmış sənədlər barədə sizə ətraflı məlumat verdi.
Bu, məni hansısa bir informasiya verməkdən azad edir. Mən Eduard Amvrosiyeviçin
dedikləri ilə, verdiyi qiymətlərlə, şərhlərlə tamamilə razıyam.
Eyni zamanda Gürcüstan ilə Azərbaycan Respublikası arasında “Dostluq, əməkdaşlıq
və qarşılıqlı təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi haqqında müqavilə”nin xüsusi
əhəmiyyətini qeyd etmək istəyirəm. Gürcüstan ilə Azərbaycan Respublikası arasında
bir çox onilliklər, yüzilliklər ərzində mövcud olan ənənəvi dostluq münasibətlərini,
qonşu və yaxın dost olduğumuz, bir çox məsələləri birlikdə, lakin hərənin öz ölkəsində,
regionumuzda həll etdiyini və beynəlxalq sahələrdə fəal əməkdaşlıq etdiyimizi əsas
götürsək, bunun müstəsna əhəmiyyəti var.
“Qafqaz regionunda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq haqqında” imzaladığımız
bəyannamə çox mühümdür. Mən deyərdim ki, bu, həmin qəbildən olan ilk belə
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ciddi, mühüm siyasi sənəddir. Onun mühümlüyü və böyük əhəmiyyəti də bundadır
ki, Qafqaz qeyri-sabitlikdən, münaqişələrdən əziyyət çəkir, bir çox millətlərarası
toqquşmalardan və proseslərdən əziyyət çəkir. Ona görə də hər birimizin, xüsusən də
Gürcüstan və Azərbaycan dövlət başçılarının vəzifəsi Qafqazda sülhə, təhlükəsizliyə,
əməkdaşlığa yol açmaqdır. İmzaladığımız sənəd məzmununa və xarakterinə görə
belə bir əməkdaşlığa yol açır. O, başqalarının da qoşulması üçün açıqdır. Ona görə də
ümidvar olmaq istəyirəm ki, regionumuzun digər dövlətləri, eləcə də başqa dövlətlər
bu sənədə qoşulacaqlar.
Azərbaycanda ilkin neftin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə Qara dəniz sahilinə
nəqli barədə bu gün imzalanmış sənədlərin də çox mühüm əhəmiyyəti var. Həm
Azərbaycanın, həm də Gürcüstanın iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyəti həqiqətən böyükdür.
Bu, həm də dostluq, əməkdaşlıq xəttidir. Ümidvaram ki, gələcək nəsillərimiz indi bizim
bu istiqamətdə gördüyümüz işləri layiqincə qiymətləndirəcəklər. Çünki Gürcüstan
ərazisindən keçməklə Azərbaycandan Qara dəniz sahilinə neft kəmərinin çəkilməsi
gələcəkdə iqtisadi, sosial xarakterli bir çox maraqları özünə cəlb edəcəkdir.
Şübhəsiz ki, imzaladığımız hər bir sənəd əhəmiyyətlidir. Ona görə də mən
danışdıqlarımızdan və imzaladığımız sənədlərdən, bu gün burada, Tbilisidə qarşılıqlı
münasibətlərimizdə hökm sürən səmimi dostluq şəraitindən son dərəcə məmnunam.
Gürcüstana dəvət olunduğuma görə, mənə və nümayəndə heyətimizin bütün
üzvlərinə göstərilən səmimi münasibətə görə, - biz burada özümüzü evimizdəki kimi,
qardaşlarımızın yanındakı kimi hiss edirik, buraya da bu hislərlə gəlmişik və Tbilisidə,
Gürcüstan torpağında keçirdiyimiz saatlar hislərimizi və ümidlərimizi tamamilə
doğruldur, - cənab Eduard Şevardnadzeyə minnətdarlığımı bildirirəm.
Hesab edirəm ki, ünsiyyət üçün hələ imkanımız olacaq, çünki mənim səfər proqramım
kifayət qədər genişdir və yəqin ki, mətbuatla yenə görüşəcəyik. İndi isə dediklərimlə
kifayətlənir, əlavə edirəm ki, mən Gürcüstan Prezidenti cənab Eduard Şevardnadzeni
Azərbaycana dəvət etmişdim və bu gün bu dəvəti bir daha təsdiq edirəm. Zənnimcə,
burada gördüyümüz çoxlu işdən sonra belə səfər həyata keçiriləcəkdir. Diqqətinizə
görə sağ olun.
Sual: Hər iki prezident dinc Qafqaz barədə danışdılar. Ona görə də sualım hər
ikisinədir. İlkin neftin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə nəqli haqqında müqavilənin
imzalanması ilə əlaqədar Rusiya yəqin ki, Qafqazda özünün təsir dairəsini müəyyən
qədər itirmişdir. Sizcə, o, öz təsir dairəsini nə yolla - sülhyaratma rolu oynadığı
Dağlıq Qarabağ və Abxaziya hesabına bərpa etməyə çalışacaq, yoxsa bunu nə isə
başqa şeyə dəyişə bilərmi?
Eduard Şevardnadze: Zənnimcə, Xəzər neftinin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə, yəni
Qərb istiqamətində nəqli məsələsində heç bir sualtı maneə axtarmaq lazım deyildir.
Bu, həm Gürcüstan, həm də bütün Qafqaz üçün tarixi əhəmiyyətə malik olsa da, mən
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deyərdim ki, adi qərardır. Burada heç bir ziddiyyət, heç bir qarşıdurma, yaxud hansısa
dövlətə qarşı qəbul edilmiş qərar yoxdur. Sizə məlumdur ki, bu məsələdə iki istiqamət
Şimal və Qərb istiqamətləri var. Korporasiyaların paralel marşrutlara malik olmaq
istəyi tamamilə təbii və qanunauyğundur. Başqa sözlə, burada digər ölkələrin, üçüncü
ölkələrin mənafeyinə toxunulmamışdır. Əksinə, zənnimcə, bu mənafelər maksimum
nəzərə alınmışdır.
Heydər Əliyev: Mən belə hesab edirəm ki, heç kim heç nə itirməmişdir, hamı
qazanmışdır.
Sual: Cənab prezidentlər, Siz Qafqazda sülh yaratmaq təşəbbüsü barədə
danışdınız. “Qafqazda sülh” formulu nə dərəcədə real şəkildə işə düşəcək, bu
regionun digər dövlətlərinin rəhbərlərinin Sizin təşəbbüsünüzü dəstəkləyəcəyinə nə
dərəcədə əminsiniz? İkinci sualım cənab Əliyevədir: Siz Çeçenistandakı vəziyyəti
necə qiymətləndirirsiniz və bu baxımdan neftin Şimal istiqamətində nəqlini nə
dərəcədə perspektivli sayırsınız?
Heydər Əliyev: Mən imzaladığımız bəyannamənin əhəmiyyəti barədə danışdım.
Hesab edirəm ki, Eduard Şevardnadze və Heydər Əliyev çox mühüm təşəbbüs
Qafqazda sülhü möhkəmləndirmək təşəbbüsü göstərmişlər. Bundan yüksək heç nə ola
bilməz. Bu təşəbbüsün həyata keçirilməsinə necə çalışacağımıza gəldikdə isə, təbii ki,
asan olmayacaqdır. Amma eyni zamanda Qafqazda sülhün bərqərar olmasına kimsə
müqavimət göstərsə, təbii ki, Qafqazda da, dünya ictimaiyyəti gözündə də təcavüzkar,
münaqişə tərəfdarı, qeyri-sabitlik tərəfdarı kimi görünəcəkdir. Ona görə də hesab
edirəm ki, sağlam düşüncə üstün gələcəkdir, Qafqazda münaqişələr və qeyri-sabitlik
ucbatından indiyədək çəkdiklərimizə baxmayaraq, Qafqazda sülhə doğru inamla
irəliləməliyik. Qafqaz dinc, təhlükəsiz olmalı, dinc, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı
surətdə faydalı əməkdaşlıq regionu olmalıdır. Bu sualla əlaqədar bunu deyə bilərəm.
Çeçenistandakı vəziyyəti isə yəqin, məndən yaxşı bilirsiniz, xüsusən də ona görə ki,
Çeçenistanla sərhədiniz var, bizim isə yoxdur. Mən oradakı vəziyyəti qiymətləndirmək
istəmirəm, şərait hər gün dəyişir. Lakin bir şeyi deyə bilərəm ki, həmişə separatçılığın,
terrorçuluğun əleyhinə çıxmışıq və indi də əleyhinəyik. Bu barədə bəyanatım bundan
ibarətdir. Bu vəziyyətin Azərbaycan neftinin Şimala, Rusiya ərazisi vasitəsilə Qara
dəniz sahilinə nəqlinə nə dərəcədə təsir göstərəcəyinə gəldikdə isə, hesab edirəm ki,
Rusiyanın dövlət və hökumət rəhbərliyi bunun qayğısına qalacaqdır.
Eduard Şevardnadze: Mən Heydər Əliyeviçin dedikləri ilə razıyam. O, bizim
təşəbbüsümüz barədə ətraflı cavab verdi. Təkcə bir şeyi əlavə etmək istəyirəm. Qafqazla
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropanın təhlükəsizlik strukturları, Təhlükəsizlik Şurası,
MDB məşğul olurlar. Rusiya vasitəçilik vəzifələrini yerinə yetirir. Lakin indiyədək
biz Qafqaz amilinin özünü işə sala bilməmişik. Mən son illər özünü göstərən və çox
ağır nəticələri olan münaqişələri nəzərdə tuturam. Zənnimcə, təşəbbüsümüzün bütün
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dəyəri bundadır ki, məhz Qafqaz amili işə salınacaqdır - mən Qafqaz dövlətlərini və
Qafqaz xalqlarını deyirəm.
Sual: Dağlıq Qarabağda, Abxaziyada və Çeçenistandakı münaqişələrin ümumi
və fərqli cəhətləri haqqında rəyinizi bilmək istərdim.
Heydər Əliyev: Bunların üçü də çox dəhşətli münaqişələrdir. Ancaq ən dəhşətlisi
və tarixcə, zamanca ən köhnəsi Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olan münaqişədir.
Bunun səkkiz illik tarixi var. Səkkiz il öncə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana
hərbi təcavüz. ediblər və Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal ediblər. İşğal olunmuş
ərazilərdən bir milyondan artıq vətəndaşımız qaçqın düşüb.
Bu, şübhəsiz ki, nə Abxaziya - Gürcüstan münaqişəsinə, nə də Çeçenistan
münaqişəsinə bənzəyir. Ona görə hesab edirəm ki, bunların hər biri xalqlar, ölkələr
üçün həm dəhşətli, həm də faciəlidir. Ancaq hərəsinin özünə görə xüsusiyyətləri var.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan
Prezidenti adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
təşkil olunmuş rəsmi ziyafətdə çıxışı
8 mart 1996-cı il
Cənab Prezident, hörmətli parlament Sədri, hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün bizim üçün, mənim üçün və mənimlə Gürcüstana, onun paytaxtı Tbilisi
şəhərinə gələn Azərbaycan nümayəndə heyəti üçün çox əlamətdar bir gündür. Mənim
dostum Eduard Şevardnadze bunu tarixi bir hadisə kimi qiymətləndirdi. Güman edirəm
o mənada ki, müstəqil Gürcüstan ilə müstəqil Azərbaycan Respublikası arasında çox
böyük əhəmiyyətli sənədlər imzalanıbsa və iki ölkənin, iki respublikanın, iki xalqın,
iki müstəqil dövlətin başçıları bir araya gəlib, görüşüb gələcək əməkdaşlığı daha da
inkişaf etdirmək üçün lazımi qərarlar qəbul ediblərsə, bu, doğrudan da tarixi hadisədir.
Allah-Taala bizim xalqlarımıza böyük nemət bəxş edibdir. Bu da ondan ibarətdir ki,
xalqlarımıza qonşu olmaq, bir-biri ilə sıx əlaqədə yaşamaq taleyi qismət edibdir. Bu,
doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir. Bu xoşbəxtliyin bəhrələrini bizim əcdadlarımız, ulu
babalarımız görüblər. Bizim üzərimizə düşən vəzifə bu ənənələri yaşatmaqdan, davam
etdirməkdən və gələcək nəsillərə daha yüksək səviyyədə çatdırmaqdan ibarətdir.
Allah-Taalanın bizə bəxş etdiyi bu tale bizi əsrlər boyu bir-birimizlə bağlayıb və biz
də bir-birimizə dost və qardaş olaraq bərabər yaşayıb, bərabər çalışıb bu günlərə,
bu xoşbəxt günlərə gəlib çıxmışıq. Bizdən əvvəl neçə-neçə nəsillər bu dostluğu,
qardaşlığı yaradıblar, yaşadıb inkişaf etdiriblər. Bizim də xoşbəxtliyimiz ondadır ki,
biz bu dostluq, qardaşlıq əlaqələrini XX əsrin ikinci yarısında, XX əsr sona çatan
zaman yaşadıb gələcək nəsillərə çatdıracağıq.
Tarix boyu xalqlarımızın bir-biri ilə sıx əlaqələri haqqında burada saysız-hesabsız
dəlillər, faktlar gətirmək olar. Bizim mütəfəkkir insanlar, ziyalılar, alimlər, yazıçılar,
bəstəkarlar, rəssamlar, adi adamlar daim dostluq edib, ağır gündə bir-birinə dayaq
olub, şən gündə isə bir-birinin məclisində əyləşiblər.
Dostum Eduard Şevardnadze bizim böyük şairimiz Səməd Vurğunun sözlərini
xatırladı. Mənim isə Səməd Vurğunla Georgi Leonidzenin dostluğu xatirimdədir. Bu,
nə qədər də səmimi bir dostluq idi! Onlar bizim xalqlara nə qədər böyük töhfələr
verib gediblər! Onların və eyni zamanda Qriqol Abaşidzenin və Rəsul Rzanın, İrakli
Abaşidzenin və Səməd Vurğunun, müasirlərimizin bizə bəxş etdikləri irslər hamımız
üçün həm qiymətlidir, həm də bu dostluğumuzu irəliyə aparmaq üçün böyük mənbədir.
Bu gün bizim nümayəndə heyətinə mərhum Səməd Vurğunun oğlu Yusif Səmədoğlu
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da daxildir. O, bizim parlamentin üzvü və parlamentin Beynəlxalq münasibətlər və
parlamentlərarası əlaqələr komissiyasının sədridir.
Bütün bunlar birgə tariximizin gözəl səhifələridir. Bu gün biz də tarix yazırıq.
Eduard Şevardnadze ilə mənim dostluğumun 30 illik tarixi var. Bəlkə də bundan
bir qədər artıqdır. Mən 30 il deyirəm ki, tamamilə dəqiq olsun. Eduard Şevardnadze
Gürcüstanda, mən isə Azərbaycanda çox mühüm məsələlərin həlli ilə məşğuluq.
1969-cu ildə mən Azərbaycanın başçısı seçildim, 1972-ci ildə isə Eduard Şevardnadze
Gürcüstanın başçısı seçildi. Biz çox səmərəli dostluq və əməkdaşlıq etdik.
Mən bütün tarixi keçmişə çox yüksək qiymət verirəm. Ancaq eyni zamanda hesab
edirəm ki, Eduard Şevardnadze ilə Heydər Əliyev Gürcüstanın və Azərbaycanın
başçıları olduqları dövr Gürcüstan - Azərbaycan əlaqələrinin ən parlaq dövrü olmuşdur.
Sonra tale bizim ikimizi də Moskvaya apardı. Mən Zaqafqaziyada Eduarddan qabaqda
getdiyimə görə Moskvaya da ondan əvvəl getmişəm. 1982-ci ilin sonunda mən
Moskvaya getdim. 1985-ci ilin ortalarında isə Eduard Şevardnadze Moskvaya gəldi.
Orada da bir neçə il çox səmərəli əməkdaşlıq etdik. Mənə belə gəlir ki, fəaliyyətimizin
əsas cəhəti ondan ibarət olub ki, biz xalqımıza, millətimizə, ölkəmizə sadiq olmuşuq
və axıra qədər də sadiq qalmışıq.
Sonra yenə bizim həyatımızda olan dəyişikliklər eyni zamanda baş veribdir. 1987ci ilin sonunda mən Moskvada işdən istefa verdim. Məndən bir neçə il sonra, 1991-ci
ildə Şevardnadze istefa verdi.
Doğrudur, məndən sonra nədənsə bir qədər gecikdi. Buna görə də mən ona xəbər
göndərdim ki, yaxşı deyil, gecikmə. Nəhayət, Eduard Şevardnadze 1991-ci ilin
sonunda yenidən Gürcüstanın rəhbərliyinə gəldi.
Eduard Şevardnadze: Bizim tərəfimizdən hər şey əvvəlcədən razılaşdırılmışdı.
Heydər Əliyev: Bu dəfə o, məni qabaqladı. Sonra mənə xəbər göndərdilər ki, mən
də gəlməliyəm. Amma mən gəlmədim. Nəhayət, 1992-ci ildə mən də gəlməli oldum və
beləliklə, Eduard Şevardnadze Gürcüstanın, Heydər Əliyev də Azərbaycanın rəhbəri
oldular. Bu, tarixdə bəlkə də nadir bir hadisədir. Ancaq ikimizin də həyat yolumuz,
talelərimiz bir-birinə çox bənzərdir və bir-biri ilə çox sıx əlaqədardır.
Mən deyə bilərəm, keçmiş Sovetlər İttifaqında elə bir respublika yoxdur ki, onların
rəhbərləri bir çox illər əvvəl vəzifədən getmiş olsun, sonra da başqa bir keyfiyyətdə
yenidən respublikanın rəhbərliyinə qayıtsınlar. Deməli, bu onu göstərir ki, biz
xalqımıza sədaqətlə xidmət etmişik ki, xalq bizi ikinci dəfə də dəvət edir.
Məsələn, bizim keçmiş həmkarlarımızdan Qorbaçov yenidən gedib Stavropolda
qubernator ola bilərmi? Ola bilməz! Yaxud Liqaçov gedib Tomskda qubernator ola
bilərmi? O da ola bilməz! Bax, budur, bizim onlardan fərqimiz.
Biz öz xalqımıza, millətimizə daim minnətdar olmalıyıq. Ona görə yox ki, biz
yenidən bu yüksək vəzifələrə gəlmişik. Ona görə ki, ağır proseslər getdiyi bir zamanda
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xalq bizi unutmayıb və bizə ehtiyac duyubdur, bizi yenə də özünə rəhbər dəvət
edibdir. Sizin vaxtınızı alıb bunları danışmaqda məqsədim dostum, qardaşım Eduard
Şevardnadzenin Gürcüstan üçün nə qədər böyük xidmətlər göstərdiyini bir daha qeyd
etmək və Gürcü xalqı qarşısında onun nə qədər böyük hörmət qazandığını bir daha
bildirməkdir.
Özüm haqqında isə sadəcə olaraq ona görə dedim ki, biləsiniz, mən də Eduard
Şevardnadze ilə birlikdə olmuşam. Çünki bunu deməsəydim, mənzərə tamamilə aydın
olmazdı. Biz keçmişdə nə qədər böyük xidmətlər göstərmiş olsaq da, indi qarşımızda
duran vəzifələr onlardan daha ağır, daha çətin və eyni zamanda daha yüksək
vəzifələrdir. Mən əminəm ki, dostum Eduard Şevardnadze Gürcüstan dövlətinin
başçısı kimi, Gürcüstanın prezidenti kimi bu vəzifələri keçmişdə olduğu təki, yenə də
layiqincə yerinə yetirəcək və Gürcüstanı, Gürcü xalqını bu ağır mərhələdən məharətlə
keçirib gözəl gələcəyə aparacaqdır. Ona görə də Azərbaycan ilə Gürcüstan arasındakı
əlaqələrin yeni mərhələsi bizim üçün çox mühüm, çox əhəmiyyətlidir və çox da
məsuliyyətlidir.
Mən bu məsuliyyəti dərk edərək, dostum Eduard Şevardnadzenin dəvətini qəbul
edib sizin yanınıza gəlmişəm, sizə qonaq gəlmişəm. Bu məsuliyyətimi dərk edərək
bu gün böyük məmnuniyyətlə ölkəmiz arasında, dövlətlərimiz arasında olan çox
əhəmiyyətli və çox böyük gələcəyə malik sənədləri imzalamışıq.
Əziz gürcü qardaşlarım və bacılarım, əmin ola bilərsiniz ki, azərbaycanlılar
dostluğa çox sadiq adamlardır. Şəxsən mən də o sadiq adamlardan biriyəm. Sizi
əmin edirəm ki, bundan sonra da Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında dostluq və
qardaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Bu gün
imzaladığımız sənədlər haqqında Eduard Şevardnadze çox gözəl danışdı. Mən onun
fikirləri ilə tamamilə razıyam. Kür çayı həmişə Gürcüstandan axıbdır. Amma o öz
mənbəyini Türkiyədən götürüb. Kür çayı bundan sonra da axaraq gəlib Xəzər dənizinə
töküləcəkdir. Azərbaycan nefti də neft kəməri ilə Gürcüstana, Gürcüstan ərazisindən
isə Qara dənizə daim axacaqdır.
Mən rica edirəm bu badələri Gürcü xalqının şərəfinə qaldıraq. Azad, müstəqil,
demokratik Gürcüstanın şərəfinə, Gürcüstanın çox dəyərli rəhbəri və gürcü xalqının
böyük oğlu Eduard Şevardnadzenin şərəfinə, Gürcüstan parlamenti sədrinin şərəfinə,
Gürcüstanın burada iştirak edən başqa rəhbərlərinin şərəfinə, Gürcü və Azərbaycan
xalqlarının əbədi dostluğunun şərəfinə. Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Gürcüstana rəsmi səfəri (8-10 mart 1996-cı il)
Tarixi arayış
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində Gürcüstanla münasibətlər özünəməxsus yer tutur.
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərindəki çoxsaylı təmas nöqtələri bu dövlətlərin strateji
müttəfiqə çevrilməsi üçün şərait yaradır. İki ölkəni dərin iqtisadi, siyasi maraqlar bir-birinə
bağlayır. Həmçinin, bu ölkədə yarım milyondan çox soydaşımızın yaşaması bu qonşu dövlətə
xüsusi diqqətlə yanaşmağı tələb edir.
Martın 8-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin və Gürcüstan Prezidenti Eduard
Şevardnadzenin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə gürüşü olub. Görüşdən sonra sənədlərin
imzalanması mərasimi olub. Gürcüstan ilə Azərbaycan Respublikası arasında “Dostluq,
əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi haqqında müqavilə” və “Qafqaz
regionunda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq haqqında” bəyannamə imzalanıb.
Daha sonra Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri mətbuat konfransında bəyanatla çıxış
ediblər.
Həmin gün Gürcüstan Prezidenti adından Azərbaycan Prezidentin şərəfinə ziyafət verilib.
Ziyafətdə çıxış edən Prezident Heydər Əliyev qeyd edib: “Müstəqil Gürcüstan ilə müstəqil
Azərbaycan Respublikası arasında çox böyük əhəmiyyətli sənədlər imzalanıbsa və iki ölkənin,
iki respublikanın, iki xalqın, iki müstəqil dövlətin başçıları bir araya gəlib, görüşüb gələcək
əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək üçün lazımi qərarlar qəbul ediblərsə, bu, doğrudan da
tarixi hadisədir”.
Martın 8-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Gürcüstan parlamentinin xüsusi iclasında
çıxış edib. Heydər Əliyev Azərbaycan və Gürcüstan əlaqələrinin tarixindən, müstəqillik
dövründə üzləşdikləri çətinlikdən, separatizmə qarşı mübarizəsindən, münasibətlərin
perspektivindən ətraflı bəhs edib.
Martın 9-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevə Tbilisi Dövlət Universitetinin fəxri
doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimi olub. Gürcüstana rəsmi səfərindən razılıqla
danışan Azərbaycan Prezidenti qeyd edib: “Biz iki gündür ki, böyük bir bayram keçiririk.
Müstəqil Gürcüstan ilə müstəqil Azərbaycan Respublikası arasında, xalqlarımız arasında
dostluğun, qardaşlığın, əməkdaşlığın möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi üçün çox dəyərli
və cəsarətli addımlar atırıq. Güman edirəm ki, bu günlər bizim birgə gördüyümüz işlər və
imzaladığımız çox böyük əhəmiyyətə malik sənədlər xalqımızın və dövlətimizin gələcəyi üçün
olduqca böyük xidmətlər göstərəcəkdir.”
Daha sonra Heydər Əliyev Tbilisi Nəbatət bağında Fətəli Xan Xoyskinin abidəsinin açılış
mərasimində iştirak edib, Mirzə Fətəli Axundov və Mirzə Şəfi Vazehin məzarlarını ziyarət edib.
Həmin gün Prezident Heydər Əliyev Tbilisi Cümə məscidində mömin azərbaycanlılarla,
Z.Paliaşvili adına Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında azərbaycanlıların nümayəndələri
ilə görüşüb.
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Martın 10-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Gürcüstan Televiziyasına müsahibə
verib. Səfər dövründə imzalanan sənədlərin əhəmiyyətindən danışan Prezident Heydər Əliyev
onların gələcək fəal əməkdaşlıq üçün hüquqi baza yaratdığını bildirib.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ
Heydər Əlİyevİn Pakİstan İslam RespuBlİkasına
rəsmİ səfərİ (9-11 aprel 1996-ci il)
“...Pakistan bizim üçün qardaş ölkədir. Bizim çox gözəl münasibətlərimiz var və iki tərəfli münasibətlərə, beynəlxalq problemlərə aid bütün məsələlərdə biz bir-birimizi daim dəstəkləyirik. Biz regional səviyyədə də çox vacib rol oynayırıq…”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Pakistan
televiziyasına müsahibəsindən – 13 aprel 2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Pakistan
İslam Respublikasının Prezidenti Fərrux Əhməd Xan Leqarinin
Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verdiyi rəsmi ziyafətdə nitqi
İslamabad, 9 aprel 1996-cı il
Cənab Prezident Əhməd xan Leqari!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bu fürsətdən istifadə edib sizə və sizin simanızda bütün Pakistan xalqına
müstəqil Azərbaycan Respublikasının xalqından, vətəndaşlarından səmimi salamlar
çatdırıram.
Hörmətli cənab Prezident! Mən Sizin dəvətinizlə Pakistana rəsmi ziyarətə gəlmişəm.
Mən və mənimlə bərabər bu gün Pakistan torpağına qədəm qoymuş Azərbaycan
nümayəndələri Sizin tərəfinizdən qızğın qonaqpərvərlik hiss edirik və görüşlərimiz
çox mehriban şəraitdə keçir. Məni Pakistana dəvət etdiyinizə görə, məni müşayiət
edən nümayəndə heyətini səmimiyyətlə, mehribanlıqla qəbul etdiyinizə görə və bu
gün apardığımız səmərəli işə, çox əhəmiyyətli danışıqlara görə Sizə səmimi qəlbdən
təşəkkür edirəm.
Cənab Prezident, keçən ilin oktyabrında Sizin Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmağınız,
ölkələrimiz arasında aparılmış danışıqlar, imzalanmış sənədlər, respublikamızın
həyatı ilə Sizin yaxından tanışlığınız və keçirdiyiniz görüşlər Pakistan-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün çox mühüm bir mərhələ olmuşdur. Pakistan
ilə Azərbaycanın əlaqələrinin çox böyük tarixi var. Xalqlarımız əsrlər boyu bir-biri
ilə yaxın münasibətlərdə olmuşlar və tarixi keçmişimiz, ənənələrimizin bir-birinə
bənzərliyi, dilimizin yaxınlığı və bir dinə mənsub olmağımız bizi daim bir-birimizə
yaxınlaşmağa, sıx əlaqə saxlamağa dəvət etmişdir.
Cənab Prezident, Siz bu gün böyük Azərbaycan şairi, XII əsrdə yaşayıb-yaratmış,
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bütün Şərq aləmində çox məşhur olan və dünya mədəniyyətinə böyük töhfələr
vermiş Nizami Gəncəvinin vətənində olmağınızı xatırladınız. Nizami Gəncəvi kimi
şəxsiyyətlər hələ 800 il bundan əvvəl Pakistan-Azərbaycan xalqlarını bir-biri ilə yaxın
əlaqələr saxlamağa çağırmışlar. Bizim bugünkü əlaqələrimiz həmin bu təməl, köklər
üzərində qurulmuşdur. Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikası öz dövlət
müstəqilliyini əldə edən zaman respublikamızın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk
dövlətlərdən biri Pakistan olmuşdur.
Pakistan öz dövlət müstəqilliyini 50 il əvvəl əldə etmişdir. Müstəqillik yolu ilə
getməkdə sizin böyük təcrübəniz var. Dövlət müstəqilliyinizin xeyli yaşı var. Azərbaycan
Respublikası isə dövlət müstəqilliyinin beşinci ilini yaşayır. Bizim qarşımızda çox
böyük çətinliklər, problemlər var və müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək, inkişaf
etdirmək yolunda qarşımıza çıxan çox böyük maneələr var. Buna görə də bizim üçün
yaxın olan, dost olan dövlətlər və ölkələrlə sıx əməkdaşlıq etməyə böyük ehtiyacımız
var. Bu ölkələrdən biri və çox mühümü Pakistandır. Cənab Prezident, biz Sizinlə
keçən ilin oktyabrında Azərbaycanda bu barədə çox geniş söhbətlər aparmışıq. Bu
gün İslamabadda başlanan danışıqlarda da biz bu məsələlərə geniş yer veririk.
1994-1995-ci illərdə beynəlxalq təşkilatların toplantılarında iştirak edən zaman mən
Pakistanın Baş naziri hörmətli xanım Bənəzir Bhutto ilə görüşlərimdə bu məsələlərlə
əlaqədar çox ətraflı söhbətlər aparmışam. Hörmətli xanım Bənəzir Bhutto ilə bu gün
keçirilən danışıqlarımız əvvəllər apardığımız danışıqların davamı olmuşdur və mən
bunlardan çox məmnun qaldığımı bildirmək istəyirəm. Ümidvaram ki, Sizinlə bərabər
bu gün gördüyümüz işlər, apardığımız danışıqlar, sabah aparacağımız danışıqlar
və İslamabadda imzalayacağımız sənədlər Pakistan ilə Azərbaycan arasında bütün
sahələrdə əlaqələrin surətlə inkişaf etməsi üçün çox yaxşı əsaslar yaradacaqdır.
Bildirmək istəyirəm ki, biz öz tərəfimizdən bu danışıqların müvəffəqiyyətlə başa
çatması üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Mən tam əminəm ki, bu danışıqlar, görüşlər
gələcək işlərimiz üçün çox böyük yollar açacaqdır.
Bu gün səhərdən biz İslamabaddayıq, sizin gözəl ölkənizlə tanış oluruq. Paytaxtınız
İslamabad bizə çox gözəl təsir bağışlayıb. Pakistanın iqliminin və mənzərəsinin
Azərbaycana bənzərliyi, bir-birinə uyğunluğu bizim doğma olduğumuzu bir daha sübut
edir. Pakistan dünyanın, Asiyanın böyük ölkələrindən biridir. Pakistanın qədim tarixi,
gözəl ənənələri var. Müstəqillik yolunda və dünya birliyində Pakistan xalqının əldə
etdiyi nailiyyətlər bizi dost bir ölkə kimi çox sevindirir. Dövlət müstəqilliyi yolunda
Pakistanda əldə edilmiş nailiyyətlər, bu ölkədə baş vermiş böyük dəyişikliklər, aparılan
islahatlar, demokratiyanın inkişafı, demokratik prinsiplər əsasında dövlət qurulması
və cəmiyyətin formalaşması tam ümid verir deyək ki, Pakistanın gözəl gələcəyə,
Pakistan xalqının xoşbəxt gələcəyə ümid bəsləməyə əsası var. Əziz dostlar, sizə bu
yolda uğurlar arzulayıram və Pakistan xalqının xoşbəxt gələcəyinə tam əminəm.
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Pakistan beynəlxalq təşkilatlarda da özünəməxsus yer tutaraq beynəlxalq proseslərin
inkişafına öz təsirini göstərir. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq təşkilatlarda
Pakistan ilə daim əməkdaşlıq edir və biz bu əməkdaşlığı özümüz üçün çox əhəmiyyətli
hesab edirik. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Respublikası müstəqillik yolunda bir çox
problemlərlə, maneələrlə rastlaşıbdır. Bildiyiniz kimi, 8 il bundan əvvəl Azərbaycan
Respublikasına Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən hərbi təcavüz edilmişdir.
Bu təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal olunmuşdur. Həmin
torpaqlardan bir milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı zorla qovulmuş, didərgin
düşmüşdür. Bunların əksəriyyəti çadırlarda çox ağır vəziyyətdə yaşayır. Azərbaycan
xalqı öz torpaqlarının müdafiəsi, öz ərazisinin bütövlüyü, öz müstəqilliyi, suverenliyi
uğrunda cəsarətlə vuruşmuş, itkilər, şəhidlər, qurbanlar vermişdir. Azərbaycanın
ərazisinin bir qismi müəyyən səbəblərdən işğal olunmuşdur. Azərbaycan böyük itkilər
versə də, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün 1994-cü ilin mayında atəşkəs
haqqında razılıq əldə edilmişdir.
Bilirsiniz ki, son illər dünyanın müxtəlif qitələrində, regionlarında ölkələr, xalqlar,
millətlər arasında şiddətli hərbi münaqişələr gedir. Son illər Qafqaz regionu da
hərbi münaqişələr içərisindədir. Azərbaycan bütün hərbi münaqişələrin əleyhinədir.
Azərbaycan silah gücü ilə, zor ilə bir dövlətin о biri dövlətın torpağını ələ keçirməsinin
əleyhinədir. Azərbaycan separatizmin, terrorizmin əleyhinədir. Biz bütün münaqişələrin
sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq. Məhz buna görə də biz ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışırıq və bunun üçün
konstruktiv addımlar atırıq, çox səylər göstəririk. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində,
böyük dövlətlərin ABŞ-ın, Rusiyanın, Türkiyənin və haşqa dövlətlərin vasitəçiliyi ilə
sülh danışıqları aparırıq. İşğal olunmuş torpaqlarımızın sülh yolu ilə azad edilməsinə
nail olmağa çalışırıq. Qafqazda və xüsusən Ermənistan ilə Azərbayсan arasında olan
münaqişəyə sülh yolu ilə son qoymaq jstəyirik. Bu haqq, ədalətli işimizdə bizə kömək
edən bütün dövlətlərə təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusən Pakistan dövlətinə təşəkkür
edirəm.
Pakistan dövləti Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü daim pisləmişdir,
Ermənistanı bir təcavüzkar kimi məhkum etmişdir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında
bu məsələ müzakirə edilərkən Pakistanın nümayəndəsi Azərbaycana çox ədalətli
münasibət göstərmiş və yardım etmişdir. Mən bu fürsətdən istifadə edib bütün bunlara
görə Pakistan dövlətinə minnətdarlığımı bildirirəm.
Asiya qitəsində, xüsusən Asiyanın Pakistan yerləşən bölgəsində sülh və əminamanlıq naminə Pakistanın apardığı fəaliyyəti mən yüksək qiymətləndirirəm. О
cümlədən həm Əfqanıstanda, həm də Tacikistanda bu məsələlərin sülh yolu ilə həll
olunması üçün Pakistan dövlətinin göstərdiyi səylər, hesab edirəm ki, yüksək qiymətə
layiqdir. Pakistan üçün ən böyük problem olan Kəşmir məsələsinin həll olunması
www.aliyevheritage.org

95

30 TARİXİ SƏFƏR
sahəsində Pakistanın səylərini biz dəstəkləmişik. Pakistanın haqq və ədalətli mövqeyini
beynəlxalq təşkilatlarda biz daim müdafiə etmişik və bu gün də müdafiə edirik.
Mən məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, Pakistan ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin sürətlə inkişaf etdirilməsi üçün çox əlverişli şərait yaradılmışdır. Biz
Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər aparırıq, hüquqi demokratik dövlət qururuq.
Demokratik prinsiplər əsasında yeni parlament seçilib, müstəqil Azərbaycanın ilk
konstitusiyası qəbul edilib. Azərbaycanın iqtisadiyyatında böyük dəyişikliklər prosesi
gedir. Biz keçmiş sosialist iqtisadi sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçirik, bunun
üçün iqtisadi islahatlar aparırıq. Böyük özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir. Bunlar
hamısı Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına bağlanması üçün çox əlverişli şərait
yaradır.
Azərbaycan çox böyük təbii sərvətlərə, iqtisadi potensiala malikdir. Biz bunların
əsasında dünyanın bütün ölkələri ilə əməkdaşlıq etmək istəyirik. Azərbaycan öz
qapılarını xarici sərmayəçilərə açıb, bu sərmayənin ölkəmizə gəlməsi üçün bütün
şəraitləri yaradıb. Hesab edirəm ki, biz bu sahədə Pakistan ilə daha geniş və dərin
əməkdaşlıq edə bilərik.
Azərbaycanın neft yataqlarından müştərək istifadə edilməsi üçün biz dünyanın
böyük neft şirkətləri ilə müqavilələr imzalamışıq. Bu işi bundan sonra da davam
etdirəcəyik. Yenə də deyirəm, bütün dövlətlərlə əməkdaşlıq etmək üçün Azərbaycanın
böyük imkanları vardır. Bu baxımdan Pakistanın iş adamlarını, biznesmenlərini də
Azərbaycana dəvət edirəm, onları ölkəmizin neft yataqlarına sərmayə qoymağa dəvət
edirəm. Əmin edirəm ki, Azərbaycanda müştərək iş görmək üçün siz yaxşı imkanlar
əldə edə bilərsiniz.
Qədim Pakistan torpağına, Pakistan xalqına bir daha öz hörmət və ehtiramımı
bildirirəm. Pakistan dövlətinə, hökumətinə onların qarşısında duran problemlərin həll
edilməsində uğurlar arzulayıram. Pakistanın Prezidenti, hörmətli dostum Əhməd xan
Leqariyə, Pakistanın bütün xalqına, Pakistanın buraya toplaşmış dövlət və hökumət
nümayəndələrinə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Sizin hamınıza cansağlığı,
xoşbəxtlik arzu edirəm, gələcək işlərinizdə uğurlar diləyirəm. Sağ olun, xoşbəxt olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Pakistan
İslam Respublikasının Baş naziri xanım Bənəzir Bhuttonun adından
Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verilmiş rəsmi ziyafətdə nitqi
10 aprel 1996-cı il
Hörmətli xanım Bənəzir Bhutto!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən
salamlayır, sizə və sizin simanızda bütün Pakistan xalqına hörmət və ehtiramımı
bildirirəm.
İkinci gündür ki, biz sizin ölkənizdə, Pakistan torpağındayıq. Burada özümüzü
çox mehriban şəraitdə hiss edirik. Bizə göstərilən qayğı və diqqətə, qonaqpərvərliyə
görə sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Hörmətli Baş nazir, hesab edirəm ki, bu
gün Sizinlə apardığımız danışıqlar çox səmərəli olmuşdur və bunun nəticəsində
Pakistan-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün mühüm olan doqquz saziş
imzalanmışdır. Keçən ilin oktyabrında Pakistan Prezidenti, hörmətli Fərrux Əhməd
xan Leqarinin Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı aparılmış danışıqlar və imzalanmış
sazişlər və mənim dünəndən başlayan rəsmi səfərim zamanı Pakistan prezidenti və
hörmətli Baş nazir Bənəzir Bhutto ilə apardığım danışıqlar, imzalanmış sazişlər,
sənədlər Pakistan-Azərbaycan əlaqələri tarixində yeni bir mərhələdir. Qətiyyətlə deyə
bilərik ki, Pakistan ilə Azərbaycan arasında dostluq, sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Sizə
bəyan edirəm ki, Azərbaycan bu dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrinə sadiq olacaq və
bunların inkişaf etdirilməsi üçün səy göstərəcəkdir.
Dünyanın böyük dövlətlərindən, Asiyanın ən iri dövlətlərindən olan Pakistan əlli
illik müstəqillik dövründə böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Biz bu nailiyyətləri çox
yüksək qiymətləndirir və bunlara bir dost kimi sevinirik. Pakistanın apardığı iqtisadi
islahatlar, ölkədə gedən demokratik proseslər xalqın rifahını yaxşılaşdırmış, dövlətin
yeritdiyi sülhsevər xarici siyasət beynəlxalq aləmdə onun mövqelərini daha da
möhkəmləndirmis nüfuzunu, hörmətini qaldırmışdır.
Pakistanın əldə etdiyi nailiyyətləri və apardığı siyasəti dost ölkə kimi dəstəkləyir,
xüsusən Asiya qitəsində sülh və əmin-amanlığın bərqərar olması ücün gördüyü
tədbirləri, müstəqilliyin bundan sonra da qorunub saxlanması sahəsindəki mövqeyini
müdafiə edirik. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda Pakistanla əməkdaşlıq edərək biz
onun haqq işi naminə öz sözümüzü həmişə demişik və Kəşmir problemi ilə əlaqədar
mövqeyi barədə bu gün də sözümüzü deyirik. Apardığımız danışıqlar göstərir ki,
Pakistan-Azərbaycan münasibətlərinin çox böyük perspektivi, gələcəyi var. İqtisadi
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əlaqələrin inkişaf etdirilməsində müştərək nailiyyətlər əldə edə bilərik.
Müştərək işlər görülməsi üçün mən Pakistan nümayəndələrini Azərbaycana dəvət
etmişəm və bu gün də dəvət edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu əməkdaşlığın
inkişafı üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik.
Gələn il Pakistan dövlət müstəqilliyinin 50 illik yubileyini qeyd edəcəkdir.
Azərbaycan isə dövlət müstəqilliyinin cəmi beşinci ilini yaşayır. Dövlət müstəqilliyimizi
möhkəmləndirmək, suverenliyimizi qorumaq üçün ölkəmizin qarşısında çox ağır və
çətin problemlər durur. Bizim ən ağır problemimiz Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüzü və bunun nəticəsində ölkəmizə vurulmuş zərbədir. Azərbaycanın
ərazisinin 20 faizi işğal olunub, bir milyondan artıq vətəndaşımız yerindən-yurdundan
didərgin düşüb qaçqın vəziyyətində yaşayır.
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüz etməsi, təcavüzkar olması barədə Pakistan
həmişə çox ədalətli mövqe tutub, Ermənistanın təcavüzkarlığını daim pisləyibdir.
Dünən, bugün aparılan danışıqlarda da, indicə burada hörmətli baş nazırin nitqində də
bu təcavüz bir daha pisləndi. Bütün bunlara görə mən Pakistan dövlətinə, hökumətinə,
Baş nazir, hörmətli xanım Bənəzir Bhuttoya təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinin çətinliyi, bir milyondan artıq qaçqının ağır
vəziyyətdə yaşaması ilə əlaqədar olaraq bu gün hörmətli Baş nazir, xanım Bənəzir
Bhutto yerindən-yurdundan qovulub çadırlarda yaşayan vətəndaşlarımıza 1 milyon
dollar məbləğində kömək göstərilməsi haqqında bəyanat verdi. Bu köməyə, bu bəyanata
görə təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha bəyan edirəm ki, Pakistan ilə Azərbaycan
arasında dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri sarsılmaz olacaq, ölkəmiz bu əlaqələrə daim
sadiq qalacaqdır. Qədim Pakistan ölkəsinə, xalqına, Pakistan torpağına Azərbaycan
xalqı adından və öz adımdan bir daha hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Pakistanda gedən islahatlar və demokratik
dəyişikliklər nəticəsində ölkənin güclü iqtisadi potensialı xalqınızın rifahının
yaxşılaşması üçün çox böyük səmərələr verəcəkdir.
Hörmətli dostlar, mən ilk dəfədir ki, Pakistana gəlmişəm. Ancaq Pakistan, onun
tarixi, 50 il müddətində müstəqillik uğrunda apardığı mübarizə haqqında çox geniş
məlumatım var. Pakistan xalqının dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra istiqlaliyyəti
uğrunda öz ərazisində, torpağında gördüyü işlər dünyaya geniş məlumdur. Ölkənizin
öz müstəqilliyi uğrunda apardığı mübarizə dünyada, о cümlədən Azərbaycanda
həmişə məşhur olmuşdur. Həmin illərdə Pakistanın həyatında böhranlı dövrlər, böyük
münaqişələr, dövlət quruculuğunda çətinliklər də olmuşdur. Lakin xalqınız müdriklik
göstərərək bütün bunların öhdəsindən gəlmiş və Pakistan böyük dövlət kimi Dünya
Birliyində özünə layiq yer tutmuşdur.
Pakistanın yaxın keçmişdəki tarixini xatırlayarkən, mən ölkənin həyatında, bugünkü
günündə böyük rol oynamış Pakistanın indiki Baş naziri, hörmətli xanım Bənəzir
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Bhuttonun atası mərhum Zülfüqar Bhuttonun xidmətlərini böyük ehtiram hissi ilə yad
edirəm. Zülfüqar Bhuttonun qızı, hörmətli xanım Bənəzir Bhutto atasının işini davam
etdirərək Pakistanın ağır dövründə öz xalqı qarşısında böyük xidmətlər göstərmişdir.
Bu fürsətdən istifadə edərək Bhuttolar ailəsinə və Baş nazir, xanım Bənəzir Bhuttoya
hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Pakistan xalqına dövlət müstəqilliyi yolunda yeni qələbələr, yeni uğurlar
arzulayıram. Pakistan dövlətinə, hökumətinə qarşıda duran böyük vəzifələrin yerinə
yetirilməsində müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Azərbaycan xalqının dostu, Pakistan İslam
Respublikasının Baş naziri hörmətli xanım Bənəzir Bhuttoya hörmət və ehtiramımı
bildirirəm. Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Azərbaycan - Pakistan sənədlərinin imzalanması mərasimindən
sonra Pakistanın Baş naziri Bənəzir Bhutto
ilə birgə mətbuat konfransı
10 aprel 1996-cı il
Heydər Əliyev: Mən Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri hörmətli xanım
Bənəzir Bhuttonun Azərbaycanın qarşılaşdığı təcavüz nəticəsində yurdlarından
didərgin düşmüş 1 milyondan çox qaçqının əzab-əziyyətlərinin və çətinliklərinin aradan
qaldırılması məqsədi ilə bu adamlarla həmrəyliyinin ifadəsi kimi, onlara 1 milyon
dollar həcmində yardım göstərmək haqqında qərarına görə təşəkkürümü bildirirəm və
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yurd-yuvasından qaçqın düşmüş Azərbaycan
vətəndaşları da bu humanistliyiniz üçün sizə, Pakistan hökumətinə minnətdar olacaqdır.
Suаl: Cənab Prezident, Siz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar Pakistanın mövqeyi barədə nə demək istərdiniz?
Heydər Əliyev: Mən məmnuniyyətlə bildirmək istəyirəm ki, Pakistan dövləti,
hökuməti, bu ölkənin rəhbərləri həmin təcavüzlə əlaqədar daim Ermənistanı pisləmiş,
bəyanatlar vermişlər. 1993-cü ilin aprelində Ermənistan Azərbaycanın Kəlbəcər
rayonunu işğal edəndən sonra bu məsələ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik
Şurasında müzakirə оlunагkən Pakistanın nümayəndəsi Şuraya sədrlik edirdi və onun
köməyi, Pakistanın tutduğu prinsipial mövqeyi nəticəsində həmin təcavüzlə əlaqədar
böyük bir qətnamə qəbul olunmuşdur. Son illərdə bütün beynəlxalq təşkilatlarda, о
cümlədən İslam Konfransı Təşkilatının Kasablankada keçirilmiş toplantısında da
Pakistan Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü barədə prinsipial mövqeyini bildirmişdir.
Suаl: Pakistan-Azərbaycan münasibətlərində başlıca rol oynayan amil hansıdır
- iqtisadi əlaqələr, yoxsa siyasi əlaqələr?
Bənəzir Bhutto: Bizim münasibətlərimiz bunların hər ikisindən irəli gəlir. Çünki
Azərbaycanı əhəmiyyətli bir ölkə sayır, ona iqtisadı, siyasi dəstək veririk. Biz EKO
təşkilatının üzvləriyik, Azərbaycanla regional əməkdaşlıq edirik. Bu gün doqquz
saziş imzalamışıq. Azərbaycanla əlaqələrimizə siyasi əməkdaşlıq kimi də baxırıq.
Biz Azərbaycanın öz regionunda və Mərkəzi Asiya regionundakı fəaliyyətini yüksək
qiymətləndiririk.
Suаl: Pakistanın verdiyi dəstəyin əvəzində Azərbaycan Pakistanın neft sənayesinin
inkişafına kömək etmək fikrindədirmi?
Bənəzir Bhutto: Ümumiyyətlə, biz Azərbaycanla münasibətlərimizə xüsusi
münasibətlər kimi baxırıq və bunu hər hansı neft məsələsi ilə bağlamaq fikrində
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deyilik. Biz təcavüzün əleyhinəyik. Ermənistanın beynəlxalq prinsipləri pozaraq
Azərbaycanın torpaqlarını işğal etməsini heç vaxt qəbul edə bilmərik. Harada təcavüz
baş versə, bizim səsimiz eşidiləcəkdir. Bu, bizim xarici siyasətimizin bir hissəsidir.
Suаl: Zati-aliləri, Kəşmir problemi ilə bağlı Sizin mövqeyiniz necədir? Bilirsiniz
ki, Hindistan ordusu Kəşmirdə qırğınlar törədibdir.
Heydər Əliyev: Kəşmir problemi ilə əlaqədar Azərbaycan həmişə Pakistanın
mövqeyini dəştəkləyib və bu gün də dəstəkləyir. Bu məsələ Kasablankada İslam
Konfransı Təşkilatının toplantısında müzakirə olunarkən cürbəcür fikirlər vardı, ancaq
Azərbaycan nümayəndə heyəti və şəxsən mən, Azərbaycanın Prezidenti Pakistanın
mövqeyini nəinki müdafiə etdik, hətta Kəşmir problemi ilə əlaqədar Hindistanın
pislənməsi və Pakistanın dəstəklənməsi haqqında qətnamənin qəbul olunmasında
müəllif kimi iştirak etdik.
Suаl: Cənab Prezident, bu regionda iqtisadi əməkdaşlıqdan danışarkən
Əfqanıstanda olan qeyri-sabitliyi unuda bilmərik. Regionda iqtisadi əməkdaşlığın
genişlənməsi üçün sizin ölkəniz Əfqanıstanda sülhün bərqərar edilməsindən ötrü
nə kimi rol oynaya, necə yardımçı ola bilər?
Heydər Əliyev: Azərbaycan Əfqanıstanda sülhün bərqərar edilməsinin.daim
tərəfdarı olub və bü gün də həmin mövqedəyik. Mövqeyimizi həmişə bildirmişik və
indi də bəyan edirəm. Güman edirəm ki, bu məsələ ilə məşğul olan böyük dövlətlər
problemin sülh yolu ilə həlli istiqamətində daha çox səy göstərə bilərlər.
Suаl: Xanım Bhutto, indi bəyan etdiniz ki, Pakistan ATƏT-in Dağlıq Qarabağda
yerləşdiriləcək sülhyaratma qüvvələrinin tərkibində iştirak etmək istəyir. Pakistan
bu qüvvələrin tərkibində necə iştirak edəcək və həmin qüvvələrin yaradılmasına
ölkənizin köməyi nədən ibarət ola bilər? Pakistan regional əməkdaşlığın inkişafına
xüsusi əhəmiyyət verir. Bu baxımdan EKO təşkilatının üzv dövlətlər arasında
həqiqətən işlək mexanizmə çevrilməsi üçün Pakistan hansı konkret tədbirlərin
həyata keçirilməsini təklif edir?
Bənəzir Bhutto: Pakistan ATƏT-in Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı
münaqişəyə dinc yolla son qoyulmasına yönəldilmiş səylərini həmişə diqqətlə izləyib
və dəstəkləyibdir. Biz arzumuzu bildirmişik ki, ATƏT necə məsləhət bilsə, sülhyaratma
əməliyyatlarında о cür iştirak etməyə hazırıq. Şübhəsiz ki, bunun təfərrüatı ATƏT-dən
asılıdır.
Avropa Birliyinin nümunəsi göstərir ki, regional iqtisadi əməkdaşlığın uğurlu
olması vaxtdan asılıdır. Ayrı-ayrı iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsindən örtü vaxt
gərəkdir. Bunun üçün müəyyən maddi-texniki baza hazırlanmalı, ayrı-ayrı layihələr
bütün təfərrüatı ilə işlənməlidir. Bu baxımdan EKO təşkilatı çərçivəsində konkret
layihələrin reallaşdırılması barədə təkliflər irəli sürmüşük. Məsələn, ümumi hava
xətlərinin, gəmiçiliyin, ümumi sığorta, bank sistemlərinin yaradılması barədə fikrimizi
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bildirmişik və Pakistan hökuməti həmin layihələrin həyata keçirilməsi üçün vəsait də
ayırıbdır.
Azərbaycanın Prezidentinə bizim dərin hörmətimiz var, onun siyasi karyerasını çox
diqqətlə izləyirik və Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin aparılması, ölkənizin
bazar iqtisadiyyatına doğru addımlamasından ötrü islahatlar keçirilməsi yolunda
göstərdiyi səyləri alqışlayırıq. Bu proseslər - həm demokratik cəmiyyətin qurulması,
həm də azad bazar münasibətlərinin yaradılması asan iş deyildir. Bundan ötrü vaxt
gərəkdir. Biz bu işdə Azərbaycan Prezidentini dəstəkləyirik və əminəm ki, Azərbaycan
xalqı onun müdrik rəhbərliyi altında bu dəyişikliklərin bəhrələrini görəcəkdir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Pakistan İslam Respublikasına rəsmi səfəri (9-11 aprel 1996-cı il)
Tarixi arayış
Pakistanı tam əminliklə Azərbaycanın Türkiyədən sonra dünyadakı ikinci əsas strateji
müttəfiqi hesab etmək olar. İki ölkə arasında münasibətlər həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
əlaqələr çərçivəsində çox intensivdir. Tərəflər birgə təmsil olunduqları beynəlxalq təşkilatlarda
eyni mövqedən çıxış edir, Kəşmir və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemlərinə
eyni mövqedən yanaşır və onların beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə tərəfdardırlar.
1996-cı ilin aprelində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Pakistan
İslam Respublikasının Prezidenti Fərrux Əhməd Xan Leqarinin dəvətilə bu ölkəyə rəsmi səfəri
iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında əvəzsiz rol oynayıb.
Heydər Əliyev iki ölkə arasında münasibətlkəri belə səciyyələndirib: “Pakistan ilə Azərbaycan
arasında çox yaxşı əlaqələr, dostluq əlaqələri var. Bu əlaqələr keçmiş tarixi ənənələrimiz üzərində
qurulur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan müstəqilliyi haqqında bəyanat verdikdən sonra Pakistan
ölkəmizin öz müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biridir. Sonrakı dövrdə, xüsusən axırıncı
illərdə də Pakistanla Azərbaycan arasında çox yaxşı əlaqələr yaranıbdır”.
Səfərin ilk günü aprelin 9-da Azərbaycan və Pakistan prezidentlərinin görüşü olub. Görüşdə
tərəfləri maraqlandıran məsələlər və ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri müzakirə olunub.
Daha sonra Pakistan Prezidentinin adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə ziyafət verilib.
Aprelin 10-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Pakistanın Baş naziri Bənəzir Buhutto
ilə görüşüb. Görüşdən sonra Azərbaycan – Pakistan sənədlərinin imzalanması mərasimi olub.
Mərasimdə Azərbaycan və Pakistan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə, ticarət,
vergi, səhiyyə, turizm sahəsində sazişlər imzalanıb.
Mərasimdən sonra baş tutan Azərbaycan Prezidentinin və Pakistan Baş nazirinin birgə
mətbuat konfransında qeyd olunub ki, iki ölkə arasında imzalanmış 9 saziş Pakistan-Azərbaycan
əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün çox böyük yollar açır və gözəl şərait yaradır.
Elə həmin gün Heydər Əliyevin şərəfinə xanım Bənəzir Buhutto tərəfindən ziyafət verilib.
Ziyafətdə çıxış edən Prezident Heydər Əliyev qeyd edib: “Apardığımız danışıqlar göstərir ki,
Pakistan-Azərbaycan münasibətlərinin çox böyük perspektivi, gələcəyi var. İqtisadi əlaqələrin
inkişaf etdirilməsində müştərək nailiyyətlər əldə edə bilərik. Müştərək işlər görülməsi üçün mən
Pakistan nümayəndələrini Azərbaycana dəvət etmişəm və bu gün də dəvət edirəm. Əmin ola
bilərsiniz ki, biz bu əməkdaşlığın inkişafı üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik”.
Aprelin 11-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Pakistan televiziyasına müsahibə
verərək səfərin nəticəsindən razı qaldığını vurğulayıb.
Azərbaycan Prezidenti səfər dövründə həm də Lahor şəhərinə səfər edib, şəhərin qədim
memarlıq və dini abidələri ilə tanış olub. Həmin gün Lahordan Bakıya yola düşməzdən əvvəl
aeroportda pakistanlı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Pakistan İslam Respublikasına bu
səfəri ikitərəfli münasibətləri daha da intensivləşdirib.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Norveç Krallığına rəsmİ səfərİ
(24-27 aprel 1996-cı il)
“...Azərbaycanla Norveç arasında əlaqələr çoxdan yaradılmışdır və
əminik ki, gələcəkdə daha sürətlə inkişaf edəcəkdir…”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Norveç
Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Kim Traaviki qəbul edərkən
söhbətindən – 1 sentyabr 2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan
və Norveç ölkələri arasında sənədlərin imzalanması
mərasimindən sonra bəyanatı
24 aprel 1996-cı il
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin Prezidenti kimi mən Norveçə ilk dəfə səfər
etməyimdən çox məmnunam və Norveçin Baş naziri hörmətli xanım Brundtlanda
bu dəvət üçün təşəkkürümü bildirirəm. Apardığımız danışıqlar və indi imzaladığımız
sənədlər Norveç-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün böyük bir mərhələdir
və bu, Azərbaycan Respublikası, xalqımız üçün tarixi bir hadisədir.
Norveç ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq, hesab edirəm ki, yaxşı inkişaf edir,
ancaq onun bundan sonra daha sürətlə inkişafı üçün böyük imkanlar var. Biz bu gün bu
imkanları araşdırdıq. Norveçdə - Osloda mənə və məni müşayiət edənlərə göstərilən
diqqətə və qonaqpərvərliyə görə xanım Brundtlanda təşəkkür edirəm.
Mən Baş nazir xanım Brundtlandı Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişəm və onun
Azərbaycana gəlməsini səbirsizliklə gözləyəcəyəm. Stavanger şəhərinə də gedəcəyəm
və Norveçin neft istehsalı sahəsində yüksək nailiyyətləri, xüsusən yüksək səviyyəli
texnologiya ilə tanış olmaq mənim üçün çox maraqlıdır. Bunlar hamısı Norveç Azərbaycan dostluğu üçün yaxşı imkanlardır.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Norveçin Baş
naziri Qru Harlem Brundtland ilə görüşdə çıxışı
24 aprel 1996-cı il
Hörmətli Baş nazir xanım Brundtland!
Mən səmimi qəbul üçün Sizə öz təşəkkürümü bildirir və qeyd etmək istəyirəm
ki, Sizinlə əvvəllər keçirdiyim görüşləri həmişə məmnuniyyətlə xatırlayıram. Məni
Norveçə rəsmi səfərə dəvət etdiyi üçün xanım Brundtlanda minnətdarlığımı bildirirəm
və bəyan edirəm ki, dost ölkəyə gəlməyimə şadam.
Norveç ilə Azərbaycan arasında iqtisadiyyatın bütün sahələrində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün yaxşı zəmin yaranmışdır. Azərbaycanın neft yataqlarının
işlənməsində Qərbin digər nüfuzlu neft şirkətləri ilə birgə “Statoyl” şirkətinin də
“Əsrin müqaviləsi”ndə iştirakından razılıqla söhbət açmaq istəyirəm və bildirirəm ki,
digər şirkətlərin də respublikamızda geniş fəaliyyəti üçün hər cür şərait vardır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində görülən
işlərdən bəhs edərkən bildirmək istəyirəm ki, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət
və hökumət başçılarının Budapeşt zirvə toplantısında xanım Brundtlandın da fəal
iştirakı ilə qəbul olunmuş qərardan sonra Minsk qrupu çərçivəsində, böyük dövlətlərin
vasitəçiliyi ilə danışıqlar aparmağa və birbaşa dialoqlara başlamağa imkan xeyli artıb.
Bu işdə Minsk qrupunun fəaliyyətinə böyük ümidlər bəslənilir.
Mən aprelin 21-də Lüksemburqda Ermənistan Prezidenti Levon Ter-Petrosyan
ilə görüş keçirdim. Bu görüşdə qəbul edilmiş birgə bəyanatı münaqişənin sülh yolu
ilə nizama salınması yolunda mühüm addım saymaq olar. Bir daha bəyan edirəm ki,
Azərbaycan sülhsevər dövlətdir, münaqişəni yalnız sülh yolu ilə həll etməyə çalışır.
Ölkəmizə dəymiş böyük maddi, mənəyi zərbələrə, respublikamızın ərazisinin 20
faizindən çoxunun işğal altında olmasına, bir milyondan artıq vətəndaşımızın didərgin
vəziyyətində, ağır şəraitdə yaşamasına baxmayaraq, biz Ermənistana ədalətli sülh
təklif edirik.
Dağlıq Qarabağda yaşayan təxminən yüz minə yaxın erməniyə Azərbaycan
dövlətinin tərkibində dünya təcrübəsində mövcud muxtar qurum statusu verməyə,
eyni zamanda, Dağlıq Qarabağda yaşayan, Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərin
təhlükəsizliyini təmin etməyə ölkəmizin hazır olduğunu bildirirəm. Bu danışıqlarda
sülh əldə edilməsinin əsas səbəbi Ermənistanın qeyrikonstruktiv mövqe tutması, zor
işlətməsi və bir sıra ölkələrə arxalanmasıdır. Bütün bu maneələrə baxmayaraq, biz
bundan sonra da sülh danışıqlarını davam etdirmək istəyirik.
Avropa ölkələrindən Norveçin Azərbaycanın müstəqilliyini birincilər sırasında
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tanıdığım və ölkəmizdə işləyən xarici şirkətlər arasında “Statoyl”un ilk şirkətlərdən biri
olduğunu nəzərə çarpdırmaq istərdim. Mənim fikrimcə, Norveç, о cümlədən “Statoyl”
ilə əməkdaşlığımız uzunmüddətli olacaqdır. XXI əsrin Norveç ilə Azərbaycan arasında
yaxın münasibətlər əsri olacağına ümid bəslədiyimi bildirmək istərdim. Yaratdığımız
bu əlaqələr möhkəm zəmin üzərində qurulur, ona görə də gərək dövlətlərimiz bütün
beynəlxalq təşkilatlarla daha sıx əməkdaşlıq etsinlər.
Mən hörmətli Baş nazir xanım Brundtlandı Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Norveçin Baş
naziri Qru Harlem Brundtlandın Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
verdiyi rəsmi ziyafətdə nitqi
24 aprel 1996-cı il
Hörmətli Baş nazir xanım Brundtland, hörmətli parlament sədri, hörmətli xanımlar
və cənablar! Mən sizi, bütün Norveç xalqını Azərbaycan xalqı adından, müstəqil
Azərbaycan Respublikası adından səmimi qəlbdən salamlayıram.
Ən öncə Baş nazir xanım Brundtlanda məni Norveçə rəsmi səfərə dəvət etdiyinə
görə və mənimlə birlikdə Norveçə gələn nümayəndə heyətinə böyük diqqət və
qonaqpərvərlik göstərdiyinə görə səmimi qəlbdən təşəkkürümü bildirirəm.
Mənim Norveçə səfərim və bu gün Baş nazir xanım Brandtlandla apardığımız
danışıqlar və imzaladığımız sənədlər müstəqil Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyini möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək yolunda böyük bir hadisədir,
yeni bir mərhələdir. Biz bu gün imzaladığımız sənədlərə çox yüksək qiymət veririk və
bunları Norveç-Azərbaycan əməkdaşlığının, ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf
etdirilməsində çox gərəkli sayırıq.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinin beşinci ilini yaşayır və bu beş il müddətində
həm dünyada, həm də Azərbaycanın həyatında böyük dəyişikliklər baş vermişdir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və ölkəmizdə baş vermiş dəyişikliklər dünyada son
illər gedən proseslərlə və baş vermiş dəyişikliklərlə əlaqədardır. Sovetlər İttifaqının
dağılması “soyuq müharibə”nin sona çatmasını təmin etdi və bununla əlaqədar
dünya proseslərində yeni bir mərhələ başlandı. Bunun da bilavasitə nəticəsi olaraq
keçmiş sovet respublikaları öz dövlət müstəqilliyini əldə etdilər. Azərbaycan da öz
dövlət müstəqilliyini əldə etməsindən çox məmnundur. Biz bunu özümüz üçün tarixi
nailiyyət hesab edirik.
Məhz bu proseslərlə əlaqədar, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi
nəticəsində bizim bugünkü görüşlərimiz mümkün olubdur və Azərbaycan Respublikası
bir müstəqil dövlət kimi Dünya Birliyinə daxil olubdur, dünya ölkələri ilə faydalı
əlaqələr yaradır. Norveçlə Azərbaycan arasında yaranmış və inkişaf edən əlaqələr
məhz bu proseslərin məntiqi nəticəsidir.
Mən böyük məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edərkən onun müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri Norveç
olmuşdur. Dörd il bundan öncə bizim üçün tarixi hadisə ilə əlaqədar Norveçin
Azərbaycana, onun müstəqilliyinə göstərdiyi bu qayğıya görə təşəkkürümü bildirirəm.
Bir daha qeyd edirəm ki, bu müddətdə Norveç ilə Azərbaycan arasında əlaqələr sürətlə
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inkişaf edibdir. Biz bu gün bu əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunun şahidiyik. Biz
Norveçlə əlaqələrimizə xüsusi fikir veririk, bu əlaqələr bizim üçün xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Çünki Norveç dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərindən
biridir. Norveçdə demokratiya, iqtisadiyyat sahəsində böyük nailiyyətlər əldə edilibdir.
Norveçdə insan azadlıqları, söz azadlığı, vicdan azadlığı bərqərar olubdur. Bunların
hamısı bizim üçün qiymətlidir. Biz bu təcrübədən istifadə etmək üçün Norveç ilə
Azərbaycan arasındakı əlaqələri çox dəyərli sayırıq.
Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın artıq konkret nəticələri var. Norveçin böyük
neft şirkəti “Statoyl” Azərbaycana gələn ilk xarici neft şirkətlərindən biridir. 1994-cü
ilin sentyabr ayında dünyanın böyük neft şirkətlərinin konsorsiumu ilə Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanmış və “Əsrin müqaviləsi” adlanan böyük neft
müqaviləsində “Statoyl”un çox böyük payı və çox böyük yeri var. Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarında yeni müştərək işlər görmək üçün biz
“Statoyl” şirkəti ilə də danışıqlar aparırıq, birgə iş görürük. Güman edirəm ki, bunlar
da öz müsbət nəticəsini verəcəkdir. Norveçin digər şirkətlərinin də Azərbaycana
marağı və onların Azərbaycanda öz ofislərini açması bizim iqtisadi əlaqələrimizin
sürətlə inkişaf etməsinə əyani sübutdur.
Azərbaycan böyük neft ölkəsidir, qədim neft ölkəsidir. Mən bu gün bir daha qeyd
etmək istəyirəm ki, dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft keçən əsrin ortalarında
Azərbaycanda, Bakıda çıxarılmağa başlanmışdır. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan
indi neft istehsalı sahəsində yeni texnologiyalardan istifadə etməyə çox ehtiyac duyur.
Buna görə də Norveçin 70-ci illərdən başlayaraq dənizdə neft çıxarmaq sahəsində
əldə etdiyi nailiyyətlər və yeni texnologiyanı tətbiq etməsi bizim üçün çox maraqlıdır.
Ümidvaram ki, sabah Stavanger şəhərində mən yeni texnologiya ilə yaxından tanış
olacağam və bizim neft sahəsində işləyənlər bu təcrübədən səmərəli istifadə etməyə
çalışacaqlar. Bir sözlə, Norveç-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin çox gözəl gələcəyi var
və sizi əmin edirəm ki, biz bu əlaqələrin genişlənməsi üçün öz tərəfimizdən əlimizdən
gələni əsirgəməyəcəyik. Eyni zamanda Norveç-Azərbaycan əlaqələrində biz Norveç
xalqının, Norveç dövlətinin demokratiya sahəsində, iqtisadiyyatda islahatlar aparılması
sahəsində, bütün müasir, mütərəqqi tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində əldə etdiyi
nailiyyətlərdən, təcrübədən istifadə etməyə çalışırıq və çalışacağıq.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkəmiz demokratik, hüquqi,
dünyəvi cəmiyyət quruculuğu yolu ilə gedir, iqtisadiyyatda bazar iqtisadiyyatı əsasında
ciddi islahatlar aparır. Bizdə özəlləşdirmə proqramı qəbul olunub və həyata keçirilir.
Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdirməyə çalışır.
Ötən ilin noyabrında Azərbaycanın ilk demokratik konstitusiyası qəbul olunub və
ilk dəfə demokratik prinsiplər əsasında respublika parlamentinə seçkilər keçirilibdir.
Bundan başqa, digər demokratik islahatlar da aparılır.
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Sizin ölkəniz əsrin əvvəlində dövlət müstəqilliyini əldə edib və XX əsrin sonuna
böyük nailiyyətlərlə gəlib çıxmışdır. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini XX əsrin
son onilliyində əldə edib və XXI əsrə demokratik, hüquqi dövlət kimi daxil olmaq
istəyir. Bu baxımdan Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bizim üçün ən əziz, ən qiymətli
nailiyyətdir və bu nailiyyəti - dövlət müstəqilliyimizi biz daim qoruyub saxlayacağıq.
Hörmətli Baş nazir, Siz indicə nitqinizdə Azərbaycanda demokratik proseslərin
inkişafı haqqında, gənc demokratiyanın ilk addımları haqqında xoş sözlər dediniz,
bizim bu ilk addımlarımıza müsbət qiymət verdiniz. Bu, bizi ruhlandırır və əmin
ola bilərsiniz ki, biz bu yolla daim gedəcəyik, bu yoldan heç vaxt dönməyəcəyik.
İki gün bundan öncə biz Lüksemburqda Avropa Birliyiriə daxil olmaq üçün Avropa
Birliyi ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalamışıq. Bunu Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyi üçün, ölkəmizdə demokratiyanın inkişafı üçün tarixi
hadisə hesab edirik və yüksək qiymətləndiririk. Şübhəsiz ki, bizim gənc respublikamızın
qarşısında çox böyük problemlər, çətinliklər və həlli ağır olan məsələlər var. Bizim
üçün ən ağır, ən çətin məsələ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və onun aradan
qaldırılmasıdır. Bildiyiniz kimi, səkkiz ildir ki, Ermənistanın Azərbaycana hərbi
təcavüzü davam edir. Bu hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. İşğal edilmiş torpaqlardan
bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı öz yerindən-yurdundan zorla çıxarılmış,
didərgin salınmışdır. İndi onların əksəriyyəti çadırlarda çox ağır maddi vəziyyətdə
yaşayır.
Demək istəyirəm ki, böyük itkilərimizə baxmayaraq, Azərbaycana dəyən böyük
maddi və mənəvi zərərə, zərbələrə baxmayaraq, biz bu münaqişəni sülh yolu ilə
aradan qaldırmağa çalışırıq. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında daimi sülh əldə
etmək istəyirik. Bu məqsədlə bütün vasitələrdən istifadə edirik. ATƏT-in Minsk
qrupu çərçivəsində danışıqlardan səmərəli istifadə etməyə çalışırıq. Bunun üçün
konstruktiv addımlar atırıq, təşəbbüslər göstəririk və əlimizdən gələn işləri görürük.
Münaqişəyə son qoymaq üçün Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərindən çıxmalıdır, işğal olunmuş ərazilər azad edilməlidir, yerindənyurdundan didərgin düşmüş Azərbaycan vətəndaşları öz yerlərinə qayıtmalıdırlar və
bu proseslə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək
muxtariyyət statusu verməyə Azərbaycan hazırdır. Məhz bu prinsiplər əsasında,
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpа olunması prinsipləri əsasında
bizim regionda Ermənistanla Azərbaycan arasında daimi sülh yarana bilər.
Biz bundan sonra da bütün istiqamətlərdə səylərimizi davam etdirəcəyik. Bildirmək
istəyirəm ki, artıq iki ildir Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşin dayandırılması
haqqında saziş əldə olunubdur. Biz bu sazişə riayət edirik. Aprelin 21-də Lüksemburqda
Ermənistan Prezidenti Ter-Petrosyanla mənim aramda danışıqlar nəticəsində biz
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bəyan etdik ki, bundan sonra da Böyük Sülh Sazişi əldə olunanadək atəşkəs rejimini
qoruyub saxlayacağıq. Biz ölkəmizdə sülh olmasını istəyirik. Biz regionumuzda sülh
olmasını istəyirik. Biz dünyada sülh olmasını istəyirik. Biz separatizmin, terrorizmin
əleyhinəyik və bundan sonra da bu mövqedən çıxış edəcəyik. Regionumuzda sülhə
nail olmaq üçün, şübhəsiz, dünyanın sülhsevər dövlətlərinin köməyinə ehtiyacımız
var. Bununla əlaqədar Norveçin bizim regiona, xüsusən Azərbaycana olan qayğısını
və marağını mən yüksək qiymətləndirirəm və Baş nazir xanım Brundtlandın nitqində
irəli sürülən müddəaları məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
Qafqaz dünyanın mühüm bir regionudur. Ancaq indi Qafqaz münaqişə alovları
içərisində yanır. Bu münaqişələrdən biri də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Norveç dövləti və Norveç hökuməti
Qafqazda münaqişələrin, xüsusən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu
ilə aradan qaldırılması üçün bundan sonra da səy göstərəcəkdir. Hörmətli dostlar, Siz
Yer kürəsinin şimalındasınız, biz, Azərbaycan isə cənubundayıq. Ölkələrimiz arasında
böyük məsafə var. Lakin XX əsrin sonunda bu məsafə ölkələriniz arasında sıx əlaqələr
saxlamağa heç də mane olmur. İndiki əlaqələrimiz onu göstərir ki, biz bu əlaqələri
bundan sonra da inkişaf etdirə bilərik.
Hörmətli Baş nazir, bizə göstərdiyiniz bu qonaqpərvərliyə görə bir daha təşəkkür
edirəm, Sizi, bütün Norveç xalqını əmin edirəm ki, azərbaycanlılar dostluğa sadiqdirlər
və Norveç-Azərbaycan əlaqələrinin, dostluğunun gözəl gələcəyi var.
Norveç xalqının şərəfinə, onun xoşbəxt gələcəyi şərəfinə badə qaldırıram.
Norveç dövlətinə, Norveç hökumətinə onların qarşısında duran böyük vəzifələrin
həyata keçirilməsində uğurlar arzulayıram. Norveç hökumətinin Baş naziri xanım
Brundtlanda, Norveç hökumətinə, Norveç dövlətinə səadət, xoşbəxtlik arzulayıram.
Sağ olun.

110

www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Osloda
mətbuat konfransında bəyanatı
Oslo, 25 aprel 1996-cı il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Norveçin Baş naziri hörmətli xanım Brundtlandın dəvəti ilə dost ölkəyə rəsmi
səfərə gəlmişəm. Mənimlə birlikdə bizim nümayəndə heyəti də buradadır. Biz dünən
danışıqlar aparmışıq. Qeyd etməliyəm ki, danışıqlarımız çox səmərəli keçdi. Danışıqlar
nəticəsində Norveç ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün bir
neçə sənəd imzalamışıq.
Azərbaycanda Norveç ilə əlaqələrimizə xüsusi əhəmiyyət veririk. Norveç
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan dünya dövlətlərindən biridir. O vaxtdan bəri
də Norveç Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlıq etməyə maraq göstəribdir. Norveçin
“Statoyl” şirkəti və digər şirkətləri Azərbaycana gəlib və artıq bizimlə əməkdaşlığa
başlayıblar.
Bununla bərabər bizi Norveçlə sıx əməkdaşlığa cəlb edən amil budur ki, Norveç
Avropanın inkişaf etmiş dövlətlərindən biridir, iqtisadiyyat sahəsində böyük
nailiyyətlər qazanıb. Norveç demokratik islahatlar aparılması sahəsində də çox böyük
nailiyyətlərə malikdir. Norveç tam demokratik prinsiplər əsasında öz dövlətini qurub
və cəmiyyətini formalaşdırıbdır. Bunların hamısı bizim üçün çox cəzbedici hallardır,
bizim üçün çox maraqlıdır. Bunlar həm də müstəqil Azərbaycanda hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət qurmaq üçün təcrübədir. Bu amillər Norveçlə əlaqələrimizin daha çıx
olması ilə indən sonra da inkişaf etməsi baxımından bizim üçün əhəmiyyətə malikdir.
Biz dünən Baş nazir xanım Brundtland ilə bu məsələlər ətrafında geniş fikir
mübadiləsi, danışıqlar aparmışıq. Bu danışıqların nəticəsində, bir tərəfdən, Norveç
ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha sürətlə inkişaf etdirilməsi haqqında ümumi
rəyə gəldik və bununla bərabər, danışıqlarımız zamanı beynəlxalq aləmdə gedən
proseslər, dünya prosesləri haqqında, o cümlədən, dünyanın ayrı-ayrı regionlarında
gedən proseslər, baş vermiş və uzun müddət davam edən hərbi münaqişələr, bu
münaqişələrin aradan qaldırılması haqqında fikir mübadiləsi apardıq və fikirlərimiz
uyğun gəldi. Bundan başqa bir çox digər məsələlər barəsində də fikirlərimiz və dünya
görüşlərimiz üst-üstə düşür. Bu isə gələcək əməkdaşlığımız üçün yaxşı əsasdır.
Azərbaycan Qafqazda yerləşir. Təəssüflər olsun ki, Qafqazda bir neçə hərbi münaqişə
mövcuddur, o cümlədən Dağlıq Qarabağ ilə əlaqədar Ermənistanla Azərbaycan
arasında münaqişə dünyanın ən ağır, eyni zamanda təhlükəli münaqişələrindən
biridir. Bu münaqişə Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına çox böyük
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zərər və zərbələr vurmuşdur. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur, işğal edilən bu ərazilərdən Azərbaycanın
bir milyon nəfərdən artıq vətəndaşı öz yer-yurdlarından zorla çıxarılmışdır. Onlar
didərgin düşmüş və çox ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar. Bu, bizim həm iqtisadi
vəziyyətimizi, həm də ümumi vəziyyətimizi olduqca gərginləşdirmişdir. Mən xanım
Brundtlandla bu barədə də çox geniş fikir mübadiləsi aparmışam və ona bildirmişəm,
sizə də bəyan edirəm ki, Azərbaycan Ermənistanla münaqişəni sülh yolu ilə aradan
qaldırmaq istəyir, məhz buna görə də biz iki il bundan öncə Ermənistanla Azərbaycan
arasında atəşin kəsilməsi haqqında saziş imzalamışıq. Biz bu sazişə indiyədək əməl
edirik və onun bundan sonra da saxlanmasına çalışacağıq. Biz bu atəşkəs rejiminin
davam etdiyi vaxtda danışıqlar aparırıq. Danışıqlar nəticəsində hərbi əməliyyatlara
və ümumiyyətlə, münaqişəyə son qoymaq istəyirik. Biz Azərbaycanla Ermənistan
arasında daimi sülh olmasına tərəfdarıq.
Sülhə nail olmaq üçün hər bir ölkə, o cümlədən Ermənistan da beynəlxalq hüquq
normalarına əməl etməlidir. Bu baxımdan biz sülh əldə etmək üçün çox güzəştli,
konstruktiv təkliflər irəli sürmüşük. Təkliflər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan
Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistan silahlı qüvvələri çıxmalıdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı təmin olunmalıdır, işğal
edilmiş torpaqlardan didərgin düşmüş, zorla çıxarılmış Azərbaycan vətəndaşları
o torpaqlara, öz yer-yurdlarına qayıtmalıdırlar. Dağlıq Qarabağ probleminin həll
olunmasının əsas prinsipi, əsas yolu bundan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
tərkib hissəsidir və biz Azərbaycan dövlətinin tərkibində Dağlıq Qarabağa, burada
yaşayan təxminən 100 min erməniyə yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırıq.
Bu yüksək muxtariyyət statusu yalnız və yalnız Azərbaycan dövlətinin tərkibində ola
bilər və heç zaman bu status Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə zərər
vurmamalıdır.
Azərbaycan öz müstəqilliyinin beşinci ilini yaşayır. Dövlət müstəqilliyi Azərbaycan
xalqı üçün tarixi bir hadisədir. Bu, bizim üçün əbədidir. Müstəqil Azərbaycan dövləti
öz həyatını demokratik prinsiplər əsasında qurur. Azərbaycanda demokratik hüquqi
dövlət qurulur və bütün demokratik prinsiplər ölkəmizdə bərqərar edilir. Azərbaycan
ötən ilin noyabr ayında referendum yolu ilə ilk demokratik konstitusiyasını qəbul
edib və eyni zamanda ilk dəfə Azərbaycan parlamentinə çoxpartiyalı sistem əsasında
ilk demokratik seçkilər keçirilibdir. Bunların hamısı Azərbaycanın demokratiya
yolu ilə getməsi üçün çox yaxşı əsaslar yaradıbdır. Biz demokratiya yolu ilə gedirik.
İqtisadiyyatımız dünyaya açıqdır. İqtisadiyyatda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri
əsasında islahatlar aparırıq. Özəlləşdirmə proqramı qəbul edilib və həyata keçirilir.
Bunların hamısı zəngin təbii sərvətləri olan Azərbaycanı qısa müddətdə dünyanın ən
yüksək inkişaf etmiş dövlətlərindən birinə çevirəcəkdir.
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Sizin gözəl ölkənizdə, gözəl Oslo şəhərində biz özümüzü çox yaxşı hiss edirik.
Bizə böyük qonaqpərvərlik göstərilir. Bizim görüşlərimiz, danışıqlarımız səmimilik
və mehribanlıq şəraitində keçir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Norveç-Azərbaycan
əlaqələrinin çox gözəl gələcəyi var və biz bu gələcəyə nail olmaq üçün əlimizdən
gələni edəcəyik. Təşəkkür edirəm.
Sual: Prezident Heydər Əliyev indi öz bəyanatında “Statoyl” ilə Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti arasında əməkdaşlığın genişləndiyini qeyd etdi. Bununla əlaqədar
belə bir sual: Xəzər dənizi şelfində yeni neft yataqlarının, o cümlədən “Şahdəniz”
yatağının işlənməsində “Statoyl” şirkətinin iştirakı nəzərdə tutulurmu?
Heydər Əliyev: Bəli, nəzərdə tutulur. Bu məsələ ilə əlaqədar indi biz fəal danışıqlar
aparırıq.
Sual: Neft hasilatının artırılması onun nəqlinin genişləndirilməsini nəzərdə
tutur. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan nefti xaricə Rusiya və Gürcüstan ərazisi ilə
nəql ediləcəkdir. Neft kəmərlərinin və Norveç təşkilatları ilə əməkdaşlığın başqa
variantları da hazırlanırmı?
Heydər Əliyev: Bəli, Siz düz deyirsiniz ki, ilkin neftin Rusiya ərazisi ilə Qara
dəniz sahilindəki Novorossiysk limanına və Gürcüstan ərazisi ilə yenə də Qara dəniz
sahilindəki Supsa limanına ixracı üçün boru kəmərləri çəkilməsi haqqında Rusiya
və Gürcüstan ilə sazişlər bağlamışıq. Lakin bununla eyni zamanda konsorsiumun
layihəsində Azərbaycan neftinin ixracı üçün böyük bir neft kəmərinin çəkilməsi
nəzərdə tutulur. Biz bu məsələdə Norveç təşkilatları ilə əməkdaşlıq edirik və edəcəyik.
Sual: Bilmək istərdik ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində
ATƏT-in və BMT-nin rolunu nədə görür və Sizin Norveçin Baş naziri ilə apardığınız
danışıqlar zamanı ATƏT-in sülhyaratma qüvvələrində Norveç əsgərlərinin iştirakı
məsələsi müzakirə edildimi?
Heydər Əliyev: Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin aradan
qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun imkanlarından istifadə edirik və bundan
sonra da edəcəyik. ATƏT-in Minsk qrupu məhz bu münaqişənin sülh yolu ilə həll
edilməsi üçün yaradılmışdır. Doğrudur, Minsk qrupu və onun vasitəsilə apardığımız
işlər istənilən nəticəni indiyədək verməyib. Ancaq biz bu vasitədən indən sonra da
istifadə edəcəyik. Böyük Sülh Sazişinin əldə olunması və onun həyata keçirilməsi
bölgəmizə beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvələri gətirilməsini nəzərdə tutur. Baş
nazir xanım Brundtland ilə görüş zamanı o, Azərbaycan jurnalistlərinin suallarına
cavab verərək bildirdi ki, hələ 1994-cü ilin dekabrında Budareştdə ATƏT-in Zirvə
toplantısında Norveç bəyan etmişdi ki, əgər sülh müqaviləsi əldə olunarsa və bizim
bölgəyə ATƏT-in sülhməramlı qüvvələri göndərilərsə, onda Norveç bu qüvvələrin
tərkibinə qoşun hissələri göndərməyə hazırdır.
Sual: Siz artıq xatırlatdınız ki, neft konsorsiumunun layihəsində böyük neftin
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ixracı üçün neft kəməri çəkilməsi nəzərdə tutulur. Lakin Siz demədiniz ki, bu neft
kəməri haradan keçəcək və onun son məntəqəsi harada olacaqdır. Bu, birinci
sualımdır. İkinci sualım: şübhə yoxdur ki, konsorsium öz fəaliyyətində Qafqazda, o
cümlədən də Çeçenistandakı narahat vəziyyəti nəzərə alır. Bu, nə dərəcədə nəzərə
alınır?
Heydər Əliyev: Əvvəlcə böyük neft kəməri barədə. Təbii ki, bütün variantlar
nəzərdən keçirilib öyrənilir. Bu məsələ barəsində indi qəti qərar yoxdur. Buna görə
də müəyyən fikir söyləmək hələ tezdir. Hər halda konsorsiumun layihəsində böyük
neft kəmərinin çəkilişi nəzərdə tutulur. Biz bu kəmərin çəkilişinə və istismarına nail
olmağa çalışacağıq.
O ki qaldı Şimali Qafqazda vəziyyətə, biz Şimal istiqamətində neft kəməri çəkilməsi
haqqında Rusiya ilə danışıqlar aparıb bu barədə saziş bağladıqda bu neft kəmərinin
marşrutunda mümkün ola biləcək çətinlikləri nəzərə almışıq. Lakin bununla yanaşı,
onu da nəzərə almışdıq ki, bu çətinlikləri aradan qaldırmaq mümkündür.
Sual: Cənab Prezident, bilmək istərdim ki, “Şahdəniz” yatağı haqqında
bağlanacaq müqavilə ilə əlaqədar vəziyyət necədir, bu sahədə danışıqlar başa
çatmaqdadırmı? “Şahdəniz” yatağının istismarında iştirak edəcək şirkətlərin
siyahısı müəyyənləşdirilibmi? Əgər müəyyənləşdirilibsə, bunlar hansı şirkətlərdir?
“Şahdəniz” layihəsinin maliyyələşdirilməsində Ümumdünya Bankının və Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının hər hansı iştirakı gözlənilirmi?
Heydər Əliyev: “Şahdəniz” yatağının müştərək işlənməsi haqqında danışıqlar sona
çatır. Güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu barədə müqavilə imzalanacaqdır. Bu neft
yatağına dünyanın bir sıra şirkətləri böyük maraq göstərirlər. Biz onlarla danışıqlar
aparırıq. Lakin mən danışıqlar nəticəsində bu layihədə hansı şirkətlərin iştirak edəcəyi
barədə məlumat vermək istəmirəm. Sadəcə olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu neft
yatağında lap əvvəldən “Statoyl” və “Britiş Petroleum” çox zəhmət çəkmişlər və təbii
ki, bu layihədə iştirak edirlər.
Layihənin maliyyələşdirilməsinə gəldikdə isə, bu məsələni adətən konsorsiuma
daxil olan şirkətlərin özləri həll edirlər. Əgər onlar gəlib hər hansı layihəyə daxil
olurlarsa, deməli, maliyyə problemlərini əvvəlcədən nəzərə alır və həll edirlər. Ola
bilər ki, onlar Ümumdünya Bankının, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının,
digər bankların köməyindən istifadə etsinlər. Təşəkkür edirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Norveç Krallığına rəsmi səfəri (24-27 aprel 1996-cı il)
Tarixi arayış
Norveçlə qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın dünya birliyinə
inteqrasiyasını sürətləndirən amillərdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Hər iki ölkənin neft
istehsalına malik olması bir çox sahələrdə maraqların vəhdət təşkil etməsilə müşahidə edilir.
Bu ölkə ilə qarşılıqlı əlaqələrin formalaşaraq inkişafı da əsasən bu amillə bağlıdır.
24 – 27 aprel 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Norveçə
səfər edib, Baş nazir Q.Brundtland, Stortinqin sədri K.Qrendal, Xarici İşlər naziri B.Qodal və
Energetika və Sənaye naziri Y.Stoltenberq ilə görüşlər keçirib.
Bu görüşlərin nəticəsi kimi “Azərbaycan və Norveç arasında dostluq və əməkdaşlıq
haqqında saziş” və eləcə də, imzalanmış digər sənədlər ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqələrin
hüquqi-normativ bazasını genişləndirib. Bu sənədlərin imzalanması ilə iki neft ölkəsi arasında
münasibətlərin rəsmi hüquqi-diplomatik əsası qoyulub.
Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonrakı bəyanatında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyev qeyd edib: “Apardığımız danışıqlar və indi imzaladığımız sənədlər
Norveç-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün böyük bir mərhələdir və bu, Azərbaycan
Respublikası, xalqımız üçün tarixi bir hadisədir.”
Həmin səfər zamanı keçirilmiş görüşdə Norveçin Baş naziri Q.Brundtland bəyan edib
ki, onun ölkəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT çərçivəsində həll olunmasına tərəfdardır. Bununla bağlı
sülhməramlı qüvvələrin yaradılacağı təqdirdə Norveç burada iştirak edəcəkdir.
Həmçinin aprelin 24-də Heydər Əliyev Baş nazir Q. Brundtlandla görüşündə qeyd edib ki,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində görülən işlərdən bəhs
edərkən bildirmək istəyirəm ki, ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
Budapeşt Zirvə toplantısında xanım Brundtlandın da fəal iştirakı ilə qəbul olunmuş qərardan
sonra Minsk qrupu çərçivəsində, böyük dövlətlərin vasitəçiliyi ilə danışıqlar aparmağa və
birbaşa dialoqlara başlamağa imkan xeyli artıb.
Səfəri zamanı iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında müstəsna əhəmiyyəti olan
aşağıdakı sənədlər imzalanıb:
1. “Azərbaycan Respublikası və Norveç Krallığı arasında ikiqat vergiyə cəlb etməyə yol
verilməməsi, gəlirlərə və kapitala görə vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında Konvensiya”. Oslo, 24 aprel 1996
2. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Norveç Sənaye və Energetika Nazirliyi arasında
energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Memorandumun (21 noyabr 1994-cü ildə Bakıda
imzalanan) həyata keçirilməsinə dair Protokol”.
Səfər çərçivəsində Heydər Əliyev Stavanger şəhərində olub və “Statoyl” şirkətinin
Prezidenti Harl Norvinq ilə görüşüb. Heydər Əliyevin Harl Norvinq ilə görüşündə Norveç
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Dövlət Neft Şirkəti (“Statoyl”) ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ)
arasında Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarını dünya bazarına çatdıracaq neft (BakıTbilisi-Ceyhan) və qaz (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) kəmərlərinin inşasında da tərəfdaş kimi iştirak
etməsini nəzərdə tutan sənəd imzalanıb. 25 aprel 1996-cı ildə “Statoyl” şirkətinin Azərbaycan
prezidentinin şərəfinə verdiyi rəsmi ziyafətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyev bildirib: “Statoyl” şirkəti Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə nail olduqdan sonra
ölkəmizlə iqtisadi əməkdaşlıq etmək istəyən dünyanın böyük şirkətlərindən respublikamıza
birincilər sırasında gələn şirkətidir. Bunların hamısı Norveç-Azərbaycan əlaqələrinin, NorveçAzərbaycan dostluğunun yaranması üçün çox böyük kömək olmuşdur.”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 25-də Osloda mətbuat
konfransında Norveç - Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafında bu səfərin əhəmiyyətli
olacağını bildirib və mətbuat nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb.
Norveç dövləti ilə qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi sahəsində Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin rəsmi səfəri Azərbaycan xarici siyasətinin uğurlu
səhifələrindən biridir.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Almanİya Federatİv Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(1-4 iyul 1996-ci il)
“...Almaniya bizim üçün çox önəmli ölkədir, çox vacib tərəfdaşdır.
Həm ikitərəfli müstəvidə, həm də Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri çərçivələrində bizim əməkdaşlığımızın böyük əhəmiyyəti var...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətlərinin sədrləri ilə görüşündən – Berlin, 15 fevral 2007-ci il

Almaniyanın Federal Prezidenti Roman Hersoqun adından
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin şərəfinə verilmiş rəsmi
ziyafətdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı
Bonn, 2 iyul 1996-cı il
Hörmətli cənab Prezident, hörmətli xanımlar və cənablar! Mən sizi Azərbaycan
xalqı adından, müstəqil Azərbaycan dövləti adından səmimi qəlbdən salamlayıram.
Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir və dövlət müstəqilliyinin beşinci ilini yaşayır.
Məhz bu mərhələdə Azərbaycan ilə Almaniya arasında yaranmış əməkdaşlıq əlaqələri
həm bizim üçün, həm də sizin üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu əməkdaşlıq əlaqələrinin
nəticəsi olaraq ilk dəfədir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı Almaniyaya
rəsmi səfərə gəlibdir. Dünən alman torpağına qədəm qoyduğumuz vaxtdan bizi böyük
qonaqpərvərliklə qarşılayıblar və dünəndən bəri Almaniyada, Bonn şəhərində görüşlərimiz dostluq və mehribanlıq şəraitində keçibdir. Bu dostluq və mehribanlıq münasibətinə, qonaqpərvərliyə görə mən bütün Azərbaycan nümayəndə heyəti adından
Almaniya dövlətinə, Almaniya hökumətinə, Almaniyanın Prezidenti cənab Roman
Hersoqa, Almaniyanın federal kansleri cənab Helmut Kola təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu gün səhərdən Almaniyanın Prezidenti cənab Roman Hersoq, Almaniyanın federal kansleri cənab Helmut Kol və ölkənin digər rəsmi şəxsləri ilə çox səmərəli, məzmunlu və bizim üçün çox əhəmiyyətli danışıqlarımız və görüşlərimiz olubdur. Bu görüşlər və danışıqlar zamanı Almaniya - Azərbaycan əlaqələri çox ətraflı təhlil olundu
və bizim indiyədək etdiyimiz əməkdaşlığı hər iki tərəf yüksək qiymətləndirdi. Biz
Almaniya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın bundan sonra daha da genişlənməsi
və inkişaf etməsi üçün tədbirlər haqqında öz fikirlərimizi söylədik və müəyyən qərara
gəldik. Bu görüşləri və danışıqları, əldə olunan razılaşmaları mən yüksək qiymətləndiwww.aliyevheritage.org
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rirəm və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, onların əsasında Almaniya-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Almaniya ilə Azərbaycan arasında, alman xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında
əlaqələrin böyük tarixi var. Hörmətli Prezident məndən öncə çıxış edərkən bu barədə çox dəyərli sözlər dedi. Keçən əsrin əvvəllərində almanlar Azərbaycana ilk dəfə
gəliblər. Mən bu gün məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycana yaşamağa
gəlmiş almanları Azərbaycan xalqı öz torpağında, öz vətənində çox mehribanlıqla qəbul edibdir və sonrakı dövrdə Azərbaycanla, azərbaycanlılarla almanlar birgə yaşayıb-yaratmışlar.
İkinci dünya müharibəsi illərində almanların Azərbaycandan uzaqlaşdırılmasına
baxmayaraq, onların ölkəmizdə yaşadıqları dövrdə qoyduqları iz və onlardan sonra
gələn nəsillərin nümayəndələrinin Azərbaycanda gördükləri işlər Azərbaycan üçün
çox qiymətlidir. Keçən əsrin axırlarında və cari əsrin əvvəllərində alman iş adamları, alman kapitalı Azərbaycana gələrək, bir çox işlər görüblər. Onların da gördükləri
işlərin izləri indiyədək qalmaqdadır. Almaniyanın “Simens” firması bu son vaxtlarda
Azərbaycanda müəyyən araşdırmalar apararkən Bakı şəhərində “Simens”in 1905-ci
ildə çəkdirdiyi elektrik xəttinin bir hissəsini tapıb, bir muzey eksponatı kimi Almaniyaya gətiribdir.
Bunlar Almaniya-Azərbaycan əlaqələrinin böyük tarixi olduğunu nümayiş etdirir, xalqlarımız arasında dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrinin həm alman xalqına, həm də
Azərbaycan xalqına çox fayda gətirdiyini göstərir.
Alman xalqının böyük və zəngin tarixi Azərbaycanda daim maraq və rəğbət hissi oyadıbdır. Alman xalqı bəşər tarixinə, bəşər sivilizasiyasına böyük töhfələr veribdir. Dünyanın hər yerində bunlar yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan xalqı da alman
xalqının dünyaya, bəşər tarixinə verdiyi töhfələri yaxşı bilir və onları yüksək qiymətləndirir. Alman xalqının dahiləri, alman ədəbiyyatını yüksək zirvələrə qaldırmış
Heynenin, Götenin, Şillerin və başqa yazıçıların, ədəbiyyatçıların əsərləri Azərbaycan
dilinə tərcümə olunubdur və azərbaycanlılar onları öz dilində sevə-sevə oxuyurlar.
Dünyada öz sənəti ilə məşhur olan alman bəstəkarları Bethovenin, Vaqnerin, Ştrausun və başqalarının əsərləri Azərbaycanda geniş yayılıbdır, azərbaycanlılar onları
çox sevir və onların musiqisinin təsiri altında Azərbaycanda klassik musiqinin inkişafı
sahəsində nailiyyətlər qazanılıbdır.
Bunlar Almaniyanın və alman xalqının böyük tarixidir. Ancaq bizim yaşadığımız
əsrdə, son illərdə alman xalqının əldə etdiyi nailiyyətlər də çox yüksək qiymətə layiqdir. İkinci dünya müharibəsindən sonra alman xalqı böyük və çətin bir tarix yaşayıbdır. Alman xalqı öz istedadı, fədakarlığı, zəkası ilə böyük nailiyyətlər əldə edib
və Almaniyanı dünyanın iqtisadi və mədəni cəhətdən ən inkişaf etmiş dövlətlərindən
birinə çeviribdir. Alman xalqının ən böyük nailiyyəti beş il bundan öncə Almaniya118
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nın birləşməsidir. Mən bildirmək istəyirəm ki, Almaniyanın birləşməsi Azərbaycanda
böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılandı və ədalətin bərpa olunması, alman xalqının vahid
bir dövlət çərçivəsində yaşaması dünyada gedən proseslərin ədalətli bir nəticəsi kimi
qəbul edilmişdir.
Almaniya birləşəndən sonra öz imkanlarından daha geniş istifadə etməyə başlamışdır. Almaniyanın bugünkü nailiyyətləri dünyada çox böyük rol oynayır və böyük nüfuza malikdir. Elm və texnikanın, iqtisadiyyatın və mədəniyyətin inkişafında, demokratiyanın və sərbəst iqtisadiyyatın inkişafında Almaniyanın əldə etdiyi nailiyyətlər bütün
ölkələr üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün böyük təcrübədir. Mən sizi bu nailiyyətlər
münasibətilə təbrik edirəm və bildirmək istəyirəm ki, sizin əldə etdiyiniz nailiyyətlərdən və təcrübədən biz müstəqil Azərbaycanda dövlət quruculuğunda, demokratiyanın
inkişaf etdirilməsində, iqtisadiyyatda islahatlar aparılmasında səmərəli istifadə edirik.
Bütün bunların əsasında Azərbaycanla Almaniya arasındakı əlaqələrə biz xüsusi
əhəmiyyət veririk və bunu dostluq əlaqələri kimi Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyəti
olan əlaqələr hesab edirik. Mən çox məmnunam ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının Dünya Birliyində rolunu və yerini Almaniya layiqincə qiymətləndirir. Cənab
Prezident Hersoqun indicə söylədiyi nitqdə Azərbaycan haqqında, onun coğrafi-strateji əhəmiyyəti haqqında dediyi sözlər bizdə məmnunluq hissi doğurur.
Mən əminəm ki, Almaniya-Azərbaycan əlaqələrinin çox böyük gələcəyi var. Sizi
əmin etmək istəyirəm ki, biz bu əlaqələrin genişlənməsi, inkişaf etməsi üçün öz tərəfimizdən var qüvvə ilə səy göstərəcəyik. Azərbaycanda qarşımızda duran vəzifələr
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirməkdən və onu əbədi etməkdən
ibarətdir. Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət qururuq və bu
yolla axıradək gedəcəyik. Dünyada demokratiya sahəsində əldə olunan nailiyyətlərdən və təcrübədən Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etdirilməsi üçün istifadə edilir və biz bu demokratiya yolu ilə axıradək gedəcəyik.
Bütün sahələrdə - iqtisadiyyatda, bazar iqtisadiyyatında bu islahatları və xüsusən
mülkiyyətin özəlləşdirilməsini həyata keçirmək bizim əsas məqsədimizdir. Mən çox
məmnunam ki, Almaniya Prezidenti cənab Roman Hersoqun bugünkü nitqində Azərbaycanda həm demokratiya sahəsində, həm də iqtisadiyyatda dəyişikliklər aparılması
sahəsində əldə edilən nailiyyətlər qiymətləndirilir. Keçən ilin noyabr ayında Azərbaycanda ümumxalq səsverməsi yolu ilə ilk demokratik konstitusiya qəbul olundu və
demokratik seçkilər nəticəsində ilk parlament seçildi. Bunların hamısı Azərbaycanın
bir demokratik dövlət kimi simasını dünyaya nümayiş etdirir.
Aprel ayında Avropa Birliyi ilə imzaladığımız saziş və bu yaxınlarda Avropa Şurasının Parlament Məclisinə Azərbaycanın xüsusi qonaq statusu ilə qəbul edilməsi
Azərbaycanın Avropa mənsubiyyətini göstərir və eyni zamanda ölkəmizdə demokratiya sahəsində qazanılan nailiyyətlərə qiymət verilməsi kimi qarşılanır. Biz bütün
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bu nailiyyətlərimizin, istəklərimizin həyata keçirilməsində və Azərbaycanda gedən bu
proseslərlə, eləcə də Azərbaycanın ətrafında gedən proseslərlə əlaqədar olaraq Almaniya ilə əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlığı səmərəli sayırıq.
Ölkəmizin həyatında ən çətin və ağır problem Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən edilmiş təcavüzün aradan qaldırılması, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi, bu torpaqlardan didərgin düşmüş bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının öz
yerlərinə-yurdlarına qaytarılması problemidir. Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki,
biz Ermənistanla münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik və bu yolla da gedəcəyik. Bu sahədə Dünya Birliyinin, Avropa Birliyinin, o cümlədən Almaniyanın yardımına ehtiyacımız var.
Beləliklə, Almaniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin, əməkdaşlığın çox geniş
perspektivləri və imkanları var. Biz çalışacağıq ki, bu imkanlardan səmərəli istifadə
edək. Bugünkü danışıqlarımız və görüşlərimiz bizi əmin edir ki, bu yolla müvəffəqiyyətlə gedə bilərik. Almaniyanın əldə etdiyi nailiyyətlər münasibətilə alman xalqını və
Almaniya hökumətini bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Alman xalqına, bütün Avropaya
sülh və əmin-amanlıq arzulayıram. Alman xalqına səadət və xoşbəxtlik diləyirəm.
Rica edirəm, badələri Almaniya Federativ Respublikasının şərəfinə, alman xalqının
şərəfinə, Almaniya Prezidenti cənab Roman Hersoqun şərəfinə, Almaniyanın federal
kansleri cənab Helmut Kolun şərəfinə, Almaniya-Azərbaycan dostluğunun şərəfinə
qaldırasınız!
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərə həsr olunmuş
mətbuat konfransında bəyanatı
Bonn, 3 iyul 1996-cı il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün məni buraya, sizin şəhərin mətbuat mərkəzinə, jurnalistlər evinə dəvət
etdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Bildiyiniz kimi, mən Almaniya Federativ Respublikası hökumətinin dəvəti ilə iyulun
1-də Almaniyaya rəsmi səfərə gəlmişəm. Bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasının
dövlət başçısının, prezidentinin Almaniyaya ilk səfəridir.
Dünən səhər tezdən burada, Almaniyada bizim görüşlərimiz başlayıbdır. Mən
Almaniyanın federal Prezidenti cənab Roman Hersoq, federal kansler cənab Helmut
Kol və Almaniyanın digər hökumət nümayəndələri ilə, eyni zamanda Bundestaqın
rəhbərliyi və deputatları ilə görüşlər keçirmişəm. Çox ətraflı müzakirələrimiz,
danışıqlarımız olubdur. Hesab edirəm ki, bu görüşlər, danışıqlar nəticəsində
Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün səmərəli iş görmüşük.
Azərbaycan Respublikası gənc müstəqil dövlətdir, öz müstəqilliyinin beşinci ilini
yaşayır və müstəqil dövlət kimi Dünya Birliyində özünə layiq yer tutmaq istəyir. Bu
məqsədlə Azərbaycan Respublikası dünyanın bütün ölkələri ilə ikitərəfli, qarşılıqlı
surətdə faydalı əlaqələr qurur.
Həmin ölkələr içərisində Almaniya Federativ Respublikası Azərbaycan üçün çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Almaniya iqtisadiyyat sahəsində böyük nailiyyətlər əldə
etdiyinə, demokratik ölkə, dövlət və demokratik cəmiyyət olduğuna görə, dünya
siyasətində və iqtisadiyyatında görkəmli yer tutduğuna, dünyanın böyük dövlətlərindən
biri olduğuna görə Azərbaycan Almaniya ilə münasibətlərinə və əlaqələrinə xüsusi
fikir verir. Son illərdə bu əlaqələr yaranıb, biz bunları inkişaf etdirməyə çalışmışıq.
Almaniyaya səfərimdən məqsədim bu əlaqələri daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq
və onların daha da dərinləşməsi və genişlənməsi, inkişaf etməsi üçün yeni tədbirlər
görməkdir.
Dünən Almaniyanın dövlət, hökumət başçıları və rəsmi dairələri ilə apardığımız
söhbətlərdə, hesab edirəm ki, Azərbaycan - Almaniya əlaqələrinin inkişaf etməsi
üçün yaxşı əsas yaranıbdır. Mən bu görüşlərdən və danışıqlardan məmnun olduğumu
söyləmək və bildirmək istəyirəm ki, bizə - mənə və məni müşayiət edənlərə çox yüksək
qonaqpərvərlik, diqqət və qayğı göstərilir. Bunlara görə də alman xalqına, Almaniya
hökumətinə təşəkkür edirəm.
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Apardığımız danışıqlarda iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, iqtisadiyyat
sahəsində əməkdaşlığın daha da sürətləndirilməsi problemi mərkəzi yer tutur. Bu
sahədə böyük imkanlar var və biz çalışırıq ki, bunlardan səmərəli istifadə edək. Bu
gün səhər Köln şəhərində - ölkənin iqtisadiyyat, sənaye mərkəzində Almaniyanın
iş adamlarının çoxsaylı nümayəndələri, şirkətlərin rəhbərləri və nümayəndələri
ilə görüşmüşəm. Hesab edirəm ki, bu görüş zamanı Azərbaycanın Almaniya ilə
əməkdaşlıq etmək imkanlarını geniş açıb söyləyə bilmişəm.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropaya daxildir. Avropanın Asiya ilə birləşdiyi bölgədə
yerləşir, Azərbaycanın çox əhəmiyyətli coğrafi-siyasi mövqeyi var. Ölkəmizin təbii
sərvətləri, Qafqazda tutduğu mövqe, Avropa ilə Asiya arasındakı yolların kəsişdiyi
yerdə olması, ümumiyyətlə, Avropa ölkələrinin marağını cəlb edir, o cümlədən bütün
bunlar Almaniya üçün də maraqlıdır. Güman edirəm ki, indiyədək keçirdiyimiz
görüşlər və bu gün, sabah da nəzərdə tutulan görüşlərimiz Azərbaycan - Almaniya
əlaqələrini, xüsusən iqtisadi əlaqələrimizi genişləndirəcək. Biz bu əməkdaşlığın daha
da yüksəklərə qaldırılmasına tərəfdarıq.
Mən sizə təşəkkür edirəm və suallarınıza cavab verməyə hazıram.
Sual: Cənab Prezident, Siz görüşlərinizdə deyirsiniz ki, Ermənistan
-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması çox çətin məsələlərdən biridir
və beynəlxalq təşkilatlar, qurumlar bu işdə yardımçı ola bilərlər. Siz həmin
yardımı nədə görürsünüz və bu çətin məsələnin həll olunması perspektivinə necə
baxırsınız?
Heydər Əliyev: Bəli, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ ilə
əlaqədar olan münaqişənin aradan qaldırılması çətin məsələdir. Bu münaqişə səkkiz
il öncə, 1988-ci ildə başlayıbdır və deyə bilərəm ki, dünyada olan bütün münaqişələr
arasında həm ən uzun çəkən, həm də çox mürəkkəb münaqişədir. Bu münaqişə
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində başlayıbdır. Ermənistan
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini ələ keçirmək məqsədi ilə hərbi təcavüz etmiş
və bunun nəticəsində döyüşlər başlanmışdır. Həmin döyüşlər nəticəsində müəyyən
səbəblərə görə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20
faizini işğal edə bilibdir. Bu ərazilərdən bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı
zorla çıxarılıb, yerindən-yurdundan didərgin düşərək Azərbaycanın başqa bölgələrində
ağır vəziyyətdə, qaçqın vəziyyətində, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
Münaqişə nəticəsində Azərbaycana böyük zərbələr dəyib, ölkəmiz böyük itkilər
veribdir, insanlar tələf olubdur. Azərbaycan xalqının indi işğal olunmuş torpaqlarda
əsrlər boyu qurduğu, yaratdığı hər şey - yaşayış evləri, tarixi abidələr, istehsal
müəssisələri - fabriklər, zavodlar, elektrik stansiyaları, eləcə də xəstəxanalar,
məktəblər, mədəniyyət ocaqları dağıdılıb, viran edilibdir. Bütün bu zərbələrə, itkilərə
baxmayaraq Azərbaycan Respublikası, onun dövləti məsələnin sülh yolu ilə həll
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olunmasının tərəfdarıdır. Məhz buna görə də iki il öncə Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında hərbi əməliyyatların, atəşin dayandırılması haqqında saziş imzalanıbdır. İki
ildir ki, atəş yoxdur, biz atəşkəs rejimində yaşayırıq. Ancaq eyni zamanda tam sülh də
yoxdur.
Biz sülh istəyirik, yenidən döyüşlərin, atəşin başlanmasının tərəfdarı deyilik. Ona
görə də sülhə nail olmaq üçün öz tərəfimizdən çox ciddi və konstruktiv addımlar
atırıq. Siz dediniz, mən də təsdiq etdim ki, bu məsələnin həll olunması çətindir. Ancaq
məsələni həll etmək üçün sadəcə şərtlər var. Şərtlər də ondan ibarətdir ki, Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxmalı, Azərbaycan
Respublikasının ərazisi bütövlüyü, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığı təmin edilməlidir. Belə olan şəraitdə Azərbaycan
Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin, - orada yüz minədək erməni yaşayır, təhlükəsizliyinin təmin olunmasını öz üzərinə götürür, eyni zamanda Azərbaycan
Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa müasir dünya təcrübəsində mövcud olan
ən yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırdır.
Bu şərtlər sadədir, ədalətlidir. Əgər bu şərtlər mövcud olduğu halda məsələ indiyə
qədər həll edilmirsə, buna Ermənistan tərəfi maneçilik törədir. Təəssüf ki, Ermənistan
tərəfi məsələnin həllinə ədalətsiz yanaşır. Dağlıq Qarabağı müstəqil etmək, yəni ona
“dövlət müstəqilliyi” statusu almaq istəyir. Ona görə də bu şərtlər həyata keçirilmir.
Mən isə bəyan edirəm ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt “dövlət müstəqilliyi” statusu verilə
bilməz. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün saxlanması beynəlxalq hüquq normalarına
uyğun olan tələbdir. Hər bir ölkə öz ərazisinin bütövlüyünü qorumalıdır. İndiki halda
isə məsələnin həll edilməsi, şübhəsiz ki, ləngiyir.
Məsələnin həlli ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur. Minsk qrupu çox danışıqlar
aparır, görüşlər keçirir. Biz bütün bu təkliflərimizi Minsk qrupuna veririk. Ancaq
güman edirəm ki, Minsk qrupu da məsələnin ədalətlə həll olunması üçün hələ lazımi
qərar qəbul edə bilməyibdir. Minsk qrupunun fəaliyyətinin gücləndirilməsi lazımdır,
biz bunu istəyirik. Eyni zamanda, dünyanın böyük dövlətləri - Minsk qrupunun üzvü
olan və olmayan dövlətlər də bu məsələnin həlli üçün səylərini artırmalıdır. Minsk
qrupuna daxil olan ölkələrdən biri kimi Almaniya da bu məsələnin həll edilməsində
çox təsirli iş görə bilər. Ümidvaram ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunacaqdır. Biz
yenə də - yenə də sülh istəyir, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsini istəyirik.
Sual: Cənab Prezident, Siz Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlətin
qurulmasından danışdınız. Lakin seçkiləri müşahidə edən ekspertlərin fikrincə,
Azərbaycanda seçkilər demokratik keçirilməyib, müxalifət partiyaları qadağan
olunub, qəzetlərin hamısı bağlanıb, jurnalistlər dustaqxanalarda yatırlar. Belə bir
ölkədə demokratiyadan necə danışmaq olar?
Heydər Əliyev: Güman edirəm ki, cənab Manuçaryanın sualı onun Azərbaycana
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qarşı nə qədər qərəzli olduğunu göstərir. Birincisi, onu demək istəyirəm ki, cənab
Manuçaryanın dediyi sözlərin hamısı yalandır, heç biri həqiqətə uyğun deyildir.
Güman edirəm ki, o, bunların hamısını özü uydurur.
Həqiqət isə bundan ibarətdir: Azərbaycanda 30-dan çox siyasi partiya rəsmi
qeydiyyatdan keçibdir. Bu partiyalar sərbəst fəaliyyət göstərir və onların əksəriyyəti
müxalifətdə olan partiyalardır. Ötən ilin noyabrındakı parlament seçkiləri həm
majoritar, həm də proporsional sistem əsasında keçirilirdi və seçkilərdə 8 siyasi
partiya iştirak edirdi. Bu seçkilər nəticəsində parlamentə müxalifət partiyalarından
həm proporsional sistem əsasında, yəni partiyaların siyahıları ilə, həm də majoritar
sistem əsasında deputatlar seçilibdir. İndi Azərbaycan parlamentində 8 partiyanın
nümayəndələri təmsil olunubdur. Bəzi deputatlar barışmaz müxalifət partiyalarının
nümayəndələridir.
Azərbaycanda siyasi plüralizm, mətbuat azadlığı tamamilə təmin olunubdur.
Mən qəzetlərin sayını-hesabını deyə bilmərəm, bir neçə yüzdən artıq qəzet buraxılır.
Budur, deyirlər ki, 560 qəzet çıxır. Bunların böyük əksəriyyəti müxalifət partiyalarına,
siyasi təşkilatlara məxsus olan qəzetlərdir. Heç bir senzura yoxdur. Hansı jurnalist nə
istəyirsə, onu da yazır. O cümlədən Azərbaycandakı iqtidar da çox ciddi tənqid olunur
və məqalələrdə bəzən cənab Manuçaryan kimi, iqtidarın adına yalanlar, uydurmalar da
söylənilir. Mən bunların hamısını normal hesab edirəm. Cənab Manuçaryanın sualını
da, ümumiyyətlə, sual kimi normal hesab edirəm, əgər yalan danışmasaydı. Mən açıq
deyirəm ki, Azərbaycanın həbsxanalarında bir nəfər də olsun jurnalist yoxdur. Bir il
bundan öncə bir neçə gənc jurnalist yazılarında Azərbaycan prezidentini təhqir etdiyinə
görə həbs olunmuşdu. Bundan sonra onlar mənə müraciət etmişdilər ki, əfv edim. Bu
hadisəni biləndən sonra mən onları əfv etdim və həbsxanadan azad olundular.
Aprel ayında Bakıda Türkiyədən gəlmiş bir jurnalist həbs olunmuşdu. O,
jurnalistliyinə görə yox, gecə vaxtı cinayətkarlarla birlikdə tutulduğuna görə həbs
edilmişdi. Ancaq baxmayaraq ki, o, həqiqətən cinayət etmişdi. Türkiyənin İqdır
vilayəti nümayəndələrinin mənə müraciətindən sonra onu da əfv etdim, həbsxanadan
azad olundu, öz vətəninə - Türkiyəyə qayıtdı.
Azərbaycanda həqiqətən demokratik hüquqi dövlət qurulur, insan hüquqları qorunur.
Keçən ilin noyabrında qəbul olunmuş ilk demokratik konstitusiyanın maddələrinin üçdə
biri insan haqlarının qorunmasına həsr edilibdir. Mən Sizin sualınıza ümumi sözlərlə
yox, faktlarla cavab verdim. Amma eyni zamanda mənə bu sualı verdiyinizə görə
təşəkkür edirəm. Çünki bu, mənə imkan yaratdı ki, Azərbaycanda gedən demokratik
proseslər haqqında burada olan jurnalistlərə ətraflı məlumat verim.
Sual: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması ilə əlaqədar bir neçə
vasitəçilik missiyası cəhdləri olmuşdur. Siz Rusiyanın indiki rəhbərliyinin bu işə
köməyini necə qiymətləndirirsiniz və vəziyyətin normal hala salınması üçün Moskva
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daha nə edə bilər?
Heydər Əliyev: Məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün səkkiz il müddətində
vasitəçilik rolu oynayan dövlətlər, ayrı-ayrı siyasi qurumlar həqiqətən olubdur.
Şübhəsiz ki, hər bir vasitəçilik təşəbbüsü müəyyən mərhələdə bu məsələnin həll
olunmasına müəyyən kömək edibdir. Amma ümumən məsələnin həllinə nail olmaq
mümkün olmayıbdır.
Mən dedim ki, artıq dörd ildən çoxdur məsələnin həlli ilə bilavasitə ATƏT-in Minsk
qrupu məşğul olur. 1994-cü ilin dekabrından Minsk qrupuna iki ölkə - Rusiya və
Finlandiya həmsədrlik edir. Minsk qrupu çərçivəsindən əlavə, Rusiya dövləti müstəqil
vasitəçilik təşəbbüsləri də göstəribdir. Eyni zamanda dünyanın böyük ölkələri Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və başqa ölkələr də müstəqil təşəbbüslər ediblər
və vasitəçilik təklifləri veriblər. Rusiya və onun dövlət başçısı cənab Boris Yeltsin bu
məsələni mənimlə bir neçə dəfə müzakirə edib və məsələnin həlli üçün bundan sonra
da təşəbbüs, lazımi səylər göstərəcəkləri haqqında bəyanatlar veribdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları da bu sahədə təşəbbüslər göstərir. Bu barədə ABŞ
Prezidenti cənab Bill Klintonla da görüşlərim, danışıqlarım olubdur.
Əgər sualınıza konkret cavab istəyirsinizsə ki, Rusiya bu sahədə nə edə bilər, deyirəm ki, çox şey edə bilər və bu məsələnin həll olunmasına çox güclü təsir göstərə
bilər. Prezident seçkilərindən sonra Rusiya bu məsələyə bəlkə daha da fəal qoşulacaqdır.
“RİA-Novosti”: Mən də sizə bir sual vermək istəyirəm: Rusiyada prezident
seçkiləri haqqında nə məlumatınız var?
Müxbir: Zənnimcə, seçkilər sakit keçir.
Heydər Əliyev: Sakit keçir? Çox gözəl.
Sual: Cənab Prezident, deyə bilərdinizmi, Almaniyada görüşləriniz zamanı
konkret olaraq hansı müqavilələri imzalamısınız?
Heydər Əliyev: Keçən ilin dekabrında Almaniyanın xarici işlər naziri, federal
kanslerin müavini cənab Kinkel Azərbaycanda olarkən Almaniya ilə Azərbaycan
arasında bir neçə müqavilə imzalanıbdır. Dünən də Azərbaycanın nümayəndələri cənab
Kinkel ilə və iqtisadiyyat naziri ilə bir neçə müqavilə imzalayıblar. Bu müqavilələrin
hamısı Azərbaycan ilə Almaniya arasında iqtisadi məsələlərin həllinə həsr olunubdur.
Hesab edirəm ki, bu sənədlər iqtisadi sahədə əməkdaşlıq etməyimiz üçün yaxşı hüquqimüqavilə əsasları yaradır.
Sual: Cənab Prezident, federal kansler ilə görüşünüz zamanı Azərbaycan üçün
hansı üstün məsələlər müzakirə olunmuşdur?
Heydər Əliyev: Dünən cənab Helmut Kol ilə danışıqlarımız əvvəldən axıra qədər
üstünlük verdiyimiz məsələlərlə əlaqədar olmuşdur. Çünki danışıqlarda üstünlük
daşımayan heç bir məsələ müzakirə edilməyibdir. Şübhəsiz ki, danışıqlarda əsas
diqqətimiz və müzakirəmiz iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə yönəldilmişdi.
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Almaniyanın şirkətləri, konsernləri Azərbaycanda hələlik zəif təmsil olunublar. Eyni
zamanda dünən və bu gün də qeyd etdik ki, Almaniyanın “Simens” və “Mannesmann”
şirkətləri XX əsrin birinci illərindən Azərbaycanda fəaliyyət göstəriblər. İndi
Almaniyanın iş adamlarının, şirkətlərinin Azərbaycanda iş görmələri üçün böyük
imkanlar açılıbdır, xüsusən neft sənayesi, metallurgiya, energetika, maşınqayırma,
kimya sənayesi sahəsində və bir çox başqa sahələrdə. Biz bu məsələləri cənab Helmut
Kol ilə müzakirə etdik və belə fikrə gəldik ki, konkret layihələr təqdim edilərkən
federal kansler bunların həyata keçirilməsinə kömək edəcəkdir.
Federal kansler ilə Transqafqaz nəqliyyat magistralı haqqında da çox geniş danışıqlar
apardıq. Artıq dörd ölkə - Özbəkistan, Türkmənistan, Gürcüstan və Azərbaycan belə bir
magistralın yaranması üçün saziş imzalayıbdır. Transqafqaz magistralı Orta, Mərkəzi
Asiyanı Avropa ilə birləşdirir, Orta Asiyadan, Xəzər dənizindən, Azərbaycandan,
Gürcüstandan Qara dənizə, oradan isə Avropaya, xüsusən Dunay çayı ilə Almaniyaya
qədər uzana biləcək magistraldır. Bu da üstün məsələ kimi müzakirə olunmuşdur.
Şübhəsiz ki, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması məsələsi danışıqlarımızın mərkəzində durmuşdu. Qafqaz regionu, bu
regionda olan ölkələr, Almaniyanın onlarla əlaqələri də üstün məsələlər kimi müzakirə
edilmişdir. Görürsünüz, üstünlük daşımayan məsələlər yoxdur.
Sual: Cənab Prezident, Rusiya barədə sual vermək istəyirəm. Boris Yeltsinin
xəstələnməsi ilə bağlı qayğılarınız varmı?
Heydər Əliyev: Mən bilmirəm, Boris Yeltsin xəstələnib, yaxud xəstələnməyib.
Mənə belə gəlir ki, xəstələnməyib. Əgər xəstələnmiş olsa, Moskvada çox yüksək
səviyyəli həkimlər, tibb xidməti var. Vaxtilə Moskvada bir çox illər yaşamış və
işləmişəm. Oradakı həkimlərin və tibb xidmətinin çox yüksək səviyyədə olduğunu
bilirəm. Əgər Boris Yeltsin xəstələnmiş olsa, ona mütləq lazımi yardım göstərərlər və
mənim qayğıma ehtiyac yoxdur.
Sual: Cənab Prezident, biz bilirik ki, Azərbaycanda demokratiya inkişaf edir,
ancaq İslam Partiyası adı altında ölkənin müstəqilliyinə qarşı fəaliyyət göstərənlər
də var. Siz buna necə baxırsınız?
Heydər Əliyev: Hesab edirəm ki, bütün ölkələrdə demokratiya bərqərar
olmalıdır. Son illərdə dünyada gedən ictimai-siyasi proseslər bunu sübut edir. Bizim
müstəqilliyimizi isə heç kəs əlimizdən ala bilməz, bundan narahat olmayın.
Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Almaniya Federativ
Respublikasına rəsmi səfəri (1-4 iyul 1996-cı il)
Tarixi arayış
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində Avropa dövlətləri ilə münasibətlərin qurulması
və inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan öz siyasi-iqtisadi və strateji
mövqeyinə görə daim Avropa dövlətlərinin diqqətini cəlb edir.
Siyasi və iqtisadi cəhətdən Avropanın ən qüdrətli dövlətlərindən biri olan Almaniya ilə
əlaqələrin inkişafına Azərbaycan diqqətlə yanaşır. Bu ölkə ilə tarixi ənənələri və yaxınlığı
əsas götürərək Azərbaycan dövləti Avropada ilk səfirliyini bu ölkədə açıb. Azərbaycan strateji
baxımdan üç məsələdə Almaniya üçün önəm daşıyır. Bunlar - Azərbaycanın Qərbə inteqrasiyası, Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin olunması və Avropanın yeni enerji təhlükəsizliyi
arxitekturasında oynadığı mühüm roldan ibarətdir.
İyulun 1-də Bonnda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Almaniya-Azərbaycan Forumu İdarə Heyətinin və Rəyasət Heyətinin üzvləri ilə görüşüb. Görüşdə
çıxış edən Heydər Əliyev yeni müstəqillik qazanan Azərbaycan Respublikasının həyata keçirilən islahatlar barəsində məlumat verib, Almaniya ilə əlaqələrin zəruriliyini vurğulayıb:
“Almaniyanın, alman xalqının bəşər tarixindəki xidmətlərinə, əldə etdiyi nailiyyətlərə Azərbaycan xalqı çox böyük hörmət və ehtiramla yanaşır. Alman xalqının böylik nailiyyətləri var,
inkişaf etmiş dövlət kimi Almaniyanın çox böyük təcrübəsi var. Müstəqil Azərbaycan Respublikası bu ölkə ilə sıx əlaqə saxlamaq və bunu gündən-günə möhkəmləndirmək üçün bütün
səylərini göstərir”.
İyulun 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev AFR-in Prezidenti
Roman Hersoq, federal-kansler Helmut Koll ilə görüşüb. Görüşlərdə Almaniya-Azərbaycan
əlaqələrinin müasir vəziyyəti təhlil edilib, əməkdaşlığın gələcəkdə daha da genişləndirilməsi
üçün fikir mübadiləsi aparılıb.
Həmin gün AFR Prezidenti Roman Hersoq adından Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. Rəsmi ziyafətdə çıxış edən Heydər Əliyev Almaniya-Azərbaycan münasibətlərinin tarixinə toxunub, Almaniyanın birləşmədən sonrakı təcrübəsinin
ölkəsi üçün faydalı olduğunu bildirib.
Səfər dövründə “Azərbaycan Respublikası və Almaniya Respublikası arasında münasibətlərin əsasları haqqında birgə Bəyanat”, eləcə də iqtisadi sahələri əhatə edən bir neçə müqavilə
imzalanıb.
İyulun 2-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Bundestaqın Almaniya-Qafqaz parlament qrupunun sədri Villi Vimmer və həmin qrupun digər üzvləri ilə görüşüb. Heydər Əliyev
Almaniya-Qafqaz qrupunun Azərbaycana mehriban münasibətini razılıqla qarşılayıb və bu
obyektiv, sağlam, xoş münasibətə, mövqeyə görə təşəkkürünü bildirib.
İyulun 3-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərinə həsr olunmuş
mətbuat konfransında bəyanatla çıxış edib. Çıxışında Azərbaycan-Almaniya münasibətləri,
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi problemlərinə toxunan Heydər Əliyev,
beynəlxalq birliyi maraqlandıran bir sıra məsələlərlə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablayıb.
İyulun 3-də Prezident Heydər Əliyev Düsseldorfda “Döyçe Bank” İdarə Heyətinin rəhbərləri ilə görüşüb, onların Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verdikləri rəsmi ziyafətdə çıxış
edib. Görüşün nəticəsi olaraq Almaniyanın “Döyçe Bank”ı ilə Azərbaycanın Milli Bankı və
Beynəlxalq Bankı arasında çox əhəmiyyətli sazişlər imzalanıb. “Döyçe Bank”ın rəhbərliyi
həmçinin, Azərbaycanın iqtisadiyyatını tanıtmaq üçün nəşr etdirdikləri kitabları Heydər Əliyevə təqdim edib.
Həmin gün Azərbaycan Prezidentinin Almaniyaya səfəri çərçivəsində keçirdiyi mühüm
görüşlərdən biri Köln şəhərində Almaniyanın iş adamları ilə olub. Görüşdə çıxış edən Prezident Heydər Əliyev bildirib: “Belə düşünürəm ki, Azərbaycanda alman şirkətləri daha çox
olmalıdır. Bundan ötrü şərait və imkan var. Ən başlıca şərait bundan ibarətdir ki, Azərbaycan
açıq ölkədir, onun iqtisadiyyat sahəsində demokratik prinsipləri var. Bu şərait və hüquqi normalar, artıq yaradılmış olan və indi yaradılan qanunvericilik zəmini xarici şirkətlərə Azərbaycanla fəal əməkdaşlıq etməyə imkan verir.Əmin ola bilərsiniz ki, bir prezident kimi mən hər
bir xarici şirkətin Azərbaycanda səmərəli işləməsi üçün əlverişli şərait yaradılması sahəsində
bütün tədbirləri görəcəyəm”.
İyulun 4-də Almaniyaya səfərinin son günündə Prezident Heydər Əliyev Baden-Vürtemberqdə “Mersedes-Bens” firması idarə heyəti adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
verilən ziyafətdə çıxış edib. Prezident bu dünya şöhrətli avtomobil firmasının Azərbaycanla
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfəri Avropanın bu nüfuzlu dövləti ilə münasibətlərin yeni müstəvidə qurulmasında mühüm addım olub. Bu gün Almaniya Azərbaycanı demokratiyanın inkişafı, hüquqi dövlət
quruculuğu və Avropaya inteqrasiya yolunda dəstəkləyir.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Fransa Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(13-15 yanvar 1997-ci il)
“...Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətləri müxtəlif sahələrdə, o
cümlədən siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə uğurla inkişaf etməkdədir. Ölkələrimiz arasında fəal siyasi dialoq mövcuddur. Müxtəlif
səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilir. Fransanın aparıcı şirkətləri uzun illərdir ki, ölkəmizin energetika sahəsində, habelə qeyri-neft
sektorunda uğurla fəaliyyət göstərir...”
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransanın “La Lettre
Diplomatique” jurnalına müsahibəsindən – 18 may 2007-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Fransa Prezidenti Jak Şirak ilə görüşdə çıxışı
Paris, Yelisey Sarayı, 13 yanvar 1997-ci il
Cənab Prezident! Azərbaycanın ünvanına söylədiyiniz xoş sözlərə və məni Fransaya
rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki,
müstəqil Azərbaycan Respublikası Avropanın bütün ölkələri ilə, o cümlədən, Fransa ilə
əlaqələrini daha da möhkəmləndirməyə böyük diqqət yetirir.
Mərhum Prezident Fransua Mitteranın dəvəti ilə mən 1993-cü ildə Fransada rəsmi
səfərdə olduğum zaman Azərbaycanla Fransa arasında imzalanmış sənədlər ölkələrimizin
əməkdaşlığı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, həmin sənədlər
ölkəmizin parlamenti tərəfindən təsdiq edilmişdir və müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. İndi
söhbət ölkələrimiz arasında iqtisadiyyat, mədəniyyət və digər sahələrdə əməkdaşlığın
daha da sıxlaşdırılmasının zəruriliyindən və buna nail olmaqdan gedir.
Demokratik inkişaf yolunu seçmiş müstəqil ölkəmiz üçün ən ağrılı problem
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzüdür. Bu təcavüz nəticəsində respublikamızın
ərazisinin 20 faizi işğal edilmiş, daimi yaşayış yerlərindən zorla köçürülmüş bir milyondan
çox vətəndaşımız çadırlarda çox ağır şəraitdə yaşamağa məcbur olmuşlar və bu vəziyyət
bu gün də davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən başlanmış bu müharibədə
ölkəmizə ağır maddi və mənəvi zərbələr vurulmuşdur ki, bütün bunlar barəsində təkcə
Azərbaycan xəritəsinə nəzər salmaqla geniş məlumat almaq mümkündür. Lakin biz
münaqişəni sülh yolu ilə nizama salmaq istəyirik, elə bu məqsədlə də müharibədə
1994-cü ilin may ayında əldə olunmuş atəşkəsdən istifadə etmək istəyirik. Əminik ki,
hərbi münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu
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çərçivəsində və bir sıra böyük dövlətlərin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar öz səmərəsini
verəcək, Ermənistanı öz təcavüzkar niyyətlərindən əl çəkməyə məcbur edəcəkdir.
1996-cı il dekabrın əvvəlində ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Lissabon
zirvə görüşündə qəbul edilmiş bəyanatın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan
qaldırılmasında çox böyük əhəmiyyəti olduğunu qeyd etməklə yanaşı, biz həm də
Fransanın Lissabonda Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etməsindən razı qaldığımızı
bildirmək istəyirik. Ölkəmiz müharibə yox, sülh istəyir və buna görə də kompromisli
mövqedə dayanır. Mən əminəm ki, Lissabonda qəbul edilmiş üç əsas prinsip Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan dövlətinin
tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yüksək özünüidarəetmə statusu verilməsi və Dağlıq
Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat prinsipləri münaqişənin sülh yolu ilə
tezliklə həll edilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Biz təəssüf hissi ilə qeyd edirik ki, Ermənistan beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə
və bütün ölkələr tərəfindən tanınmış hüquqi normalara məhəl qoymamaqla davam
edir, hərbi münaqişənin aradan qaldırılması üçün konkret addımlar atmır. Biz istəyirik
ki, Ermənistan silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazisindən çıxarılsın, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, sərhədlərimizin toxunulmazlığı təmin edilsin, yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş qaçqınlarımız öz doğma yurdlarına qayıtsınlar.
Fransanın ölkəmizlə əlaqələrə xüsusi diqqət yetirməsindən məmnun qaldığımı
bildirirəm və əminəm ki, Fransa başqa dövlətlərlə yanaşı, Minsk qrupunun fəal üzvü
kimi öz fəaliyyətini daha da genişləndirəcək və Ermənistan - Azərbaycan münaqişənin
tezliklə nizama salınmasında öz nüfuzundan istifadə etmək üçün səylərini artıracaqdır.
Respublikamızdakı mövcud ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir və Azərbaycanda hüquqidemokratik dövlət quruculuğu və islahatların həyata keçirilməsi sahəsində böyük işlər
görülür. Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş respublikamız dünya dövlətləri ilə sıx əlaqələr
qurmağa ciddi diqqət yetirir. Ölkəmiz Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə
işlənməsi barədə dünyanın bir sıra çox nüfuzlu şirkətləri ilə müqavilələr imzalamışdır və
bu müqavilələr dönmədən həyata keçirilir. Mən çox razıyam ki, Fransanın “Elf Akiten” və
digər şirkətləri ilə respublikamızın əməkdaşlığı durmadan inkişaf edir. Bir daha bildirmək
istəyirəm ki, xarici ölkələrin iş adamlarının fəaliyyəti üçün Azərbaycanda geniş imkanlar
vardır. Əmin olduğumu bildirirəm ki, “Lənkəran - dəniz” və “Talış - dəniz” yataqlarının
birgə işlənməsi barədə müqavilənin bu gün Parisdə, Fransa prezidentinin iqamətgahı
olan Yelisey sarayında Fransa və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə imzalanması
ölkələrimizin iqtisadi əlaqələrinin əsaslı inkişafında tarixi bir hadisə olacaqdır.
Prezident Jak Şirakın ölkəmizə dost münasibəti bəsləməsi bizi olduqca razı salır və bir
daha əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, hər ikisi Avropada yerləşən ölkələrimizin
və xalqlarımızın əlaqələri bundan sonra daha da möhkəmlənəcək və inkişaf edəcəkdir.
Cənab Prezident, mən Sizi ölkəmizə rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda – “Azərbaycan və Qafqaz XXI
əsrin astanasında” mövzusunda mühazirəsi
Paris,13 yanvar 1997-ci il
Möhtərəm cənab rektor!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Fransada, Parisdə sizinlə, belə nüfuzlu auditoriya ilə görüşməyimdən son
dərəcə məmnunam. Fransanı, Parisi və buraya toplaşanların səviyyəsini kifayət qədər
yaxşı təsəvvür etdiyimə görə bu görüşü özüm üçün böyük şərəf sayıram.
Mənə təklif olunan mövzu üzrə sizi maraqlandıran məsələlərdən danışmaqdan öncə
indicə tanış olduğunuz tərcümeyi-halımla bağlı məlumatda kiçik bir dəqiqləşdirmə
etmək istərdim. 1982-ci ilin axırında, Leonid Brejnevin vəfatından sonra mən Moskvaya
dəvət edildim, SSRİ Nazirlər Sovetinin sədrinin birinci müavini təyin olundum və
Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü seçildim. 1987-ci ilin sonunadək, Sovetlər
İttifaqının o zamankı rəhbərliyi, xüsusilə Mixail Qorbaçov ilə aramızdakı prinsipial
fikir ayrılıqlarına görə istefa verməyə məcbur olanadək bu vəzifələrdə qaldım. Bundan
sonra mən təqib edildim. Sovetlər İttifaqının tarixindən bilirsiniz ki, orada kim yüksək
vəzifədən gedirdisə ictimai-siyasi həyatdan tamamilə təcrid olunurdu.
1990-cı il yanvarın 20-də, yəni 7 il öncə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi sovet
qoşunlarının böyük kontingentini Bakıya yeridərək xalq hərəkatını, milli hərəkatı
yatıranda, təcavüz ediləndə mən bu aksiyaya qarşı çıxdım və Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyasından çıxdım. Ondan sonra mən təqiblərə məruz qaldım, mətbuatda mənə qarşı
böyük böhtan kampaniyası başlandı və 1990-cı ilin yayında Moskvadan köçməyə
məcbur oldum. O zaman Sovetlər İttifaqı rəhbərliyinin düzgün olmayan hərəkətlərinə
qarşı çıxdığım üçün, həyatımın əsas hissəsini keçirdiyim Bakıda yaşamağıma da,
təəssüf ki, imkan vermədilər. Mən daha uzağa - doğulduğum, lakin gənclik illərimdə
çıxdığım Vətənə - Naxçıvana getməyə məcbur oldum. Naxçıvan indi olduğu kimi,
o zaman da blokadada idi. Mən üç il orada tam təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşadım
və 1993-cü ilin iyununda, Bakıda və Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlayanda,
Azərbaycan ziyalılarının nümayəndələrinin, xalqın, respublikamızın müxtəlif
təbəqələrindən olan bir çox adamların xahişi ilə yenidən Bakıya gəldim və Azərbaycan
parlamentinə rəhbərlik etdim, sonra isə, burada deyildiyi kimi, 1993-cü il oktyabrın
3-də Azərbaycanın prezidenti seçildim.
Mən burada səslənən məlumata bu əlavəni etməyi və bəzi dəqiqləşdirmələr etməyi
zəruri bildim ki, mənim həyatım barədə sizdə tam təsəvvür olsun, elə düşünməyəsiniz
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ki, hər şey çox hamar olub - mən Siyasi Büronun üzvü idim və sonra birdən-birə
Azərbaycanın prezidenti oldum.
İndi isə söhbətimizin əsas mövzusu haqqında. 1993-cü ildə mən Bakıya gələndə
Azərbaycan fəlakət vəziyyətində idi, vətəndaş müharibəsi başlanmışdı. Əslində
həmin il Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ikinci ili idi. Ölkəmiz haqqında
təsəvvürünüz olmaq üçün mən Azərbaycan müstəqil dövlət olandan əvvəlki hadisələr
barədə sizə məlumat vermək məcburiyyətindəyəm.
Keçmişdə SSRİ-yə daxil olan respublikalar 1991-ci ilin sonunda Sovetlər
İttifaqının dağılması ilə əlaqədar dövlət müstəqilliyi əldə etdilər. Lakin Sovetlər
İttifaqı respublikalarında, - onların sayı 15 idi, - ictimai-siyasi proseslər eyni deyildi
və tamamilə müxtəlif şəkildə baş verirdi. 1988-ci ildə Azərbaycana qarşı təcavüz
başlandı, yəni, qonşu Ermənistan Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
vilayətini özünə birləşdirmək iddiaları ilə Azərbaycana qarşı çıxdı. Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın kiçik bir bölgəsidir, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra,
1923-cü ildə Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar vilayət statusu almışdı.
Deməliyəm ki, bu kiçik muxtar vilayət, əlbəttə, sosialist sistemi şəraitində, kifayət
qədər yüksək inkişaf etmişdi. Lakin Ermənistandakı, həm də təkcə ondakı deyil, bəzi
başqa ölkələrdəki millətçi, ekstremist dairələr, o cümlədən “Daşnaksütyun” partiyası
bu vilayəti Ermənistana birləşdirməyin zəruriliyi barədə Dağlıq Qarabağda vaxtaşırı
əhval-ruhiyyə yaradırdılar. Lakin müxtəlif vaxtlarda edilən bu cəhdlər uğursuz oldu.
Bunların qarşısı alınır və dediyim kimi, Dağlıq Qarabağ müvəffəqiyyətlə inkişaf
edirdi.
Nəzərinizə çatdırım ki, 1988-ci ildə, bu münaqişə ilk dəfə başlayanda Dağlıq
Qarabağda 170 min nəfər yaşayırdı. Bunun 30 faizi azərbaycanlılar, 70 faizi ermənilər
idi. Burada elə bir təəccüblü şey yox idi. Azərbaycanın başqa bölgələrində də, keçmiş
Sovetlər İttifaqının digər respublikalarında da, başqa ölkələrdə də müxtəlif millətlərdən
olan insanlar yaşayırlar. Lakin 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda, Ermənistanda Dağlıq
Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi uğrunda hərəkat başlandı və bu, silahlı
münaqişəyə çevrildi. Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, - mən burada sizin qarşınızda
tamamilə açıq danışır və mötəbər tarixi məlumatlara, materiallara əsaslanıram, - belə
hərəkatın kükrəyişi üçün qığılcım, özü də çox güclü qığılcım professor Aqanbekyanın
1987-ci ilin sonunda Fransanın “Humanite” qəzetinə verdiyi müsahibə olmuşdur. O
bu müsahibədə bəyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək lazımdır,
o bu məsələni Sovetlər İttifaqının o zamankı rəhbəri Mixail Qorbaçov ilə müzakirə
etmiş və Qorbaçov buna müsbət yanaşmışdı. Şübhəsiz ki, buna oxşar başqa çıxışlar
da olmuşdur. Mən bu çıxışdan ona görə danışıram ki, orada Mixail Qorbaçova birbaşa
istinad edilirdi. Hər şey bundan başladı, sonra isə artıq səkkiz il davam edən qanlı
müharibəyə çevrildi.
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Hesab edirəm ki, o zaman, Azərbaycan və Ermənistan Sovetlər İttifaqının tərkibində
olarkən, - 1988-ci ildən 1991-ci ilədək üç ildən çox vaxt keçmişdir - sovet rəhbərliyi
bu münaqişənin qarşısını ala və onun bu qədər genişlənməsinə, belə ağır nəticələrə
gətirib çıxarılmasına imkan verməyə bilərdi.
Sovet rəhbərliyinin Azərbaycana ədalətsiz münasibəti, şübhəsiz ki, respublikamızın
əhalisi arasında kommunist rejiminə və sosializm sisteminə çox böyük narazılıq dalğası
yaratdı. Sovetlər İttifaqının kommunist rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına münasibətdə
ədalətsizliyinə qarşı xalqın bu hiddəti 1989-cu ilin sonunda geniş xarakter alanda
sovet rəhbərliyi və şəxsən Qorbaçov 1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycana sovet
qoşunlarının iri kontingentini yeritməklə xalqımızı əzməyi qərara aldılar.
1990-cı ilin yanvar faciəsi Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti daha da
kəskinləşdirdi. Son nəticədə bütün bunlar respublikamızda qeyri-sabitliyə səbəb
oldu. Azərbaycanın daxilindəki ayrı-ayrı mənfi qüvvələr də bundan istifadə edərək
hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başladılar. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan
dövlət müstəqilliyi əldə edəndə ağır siyasi vəziyyətdə idi. Bütün bunlar Azərbaycanda
dövlət hakimiyyətini zəiflədir, nəticədə respublikada hakimiyyətin zorla devrilməsi baş
verirdi. 1992-ci ildə də belə çevriliş oldu, onun nəticəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
hakimiyyətə gəldi. Lakin o, bir ildən artıq hakimiyyətdə qala bilmədi, silahlı dəstələr
ayağa qalxdı və əslində onu devirdi, elə o zaman 1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda
vətəndaş müharibəsi başlandı. Belə bir şəraitdə 1993-cü ildə mən Azərbaycanda sabit
rəhbərliyi təmin etmək məsuliyyətini öz üzərimə götürməli oldum. Böyük çətinliklərə
baxmayaraq, üç ildir ki, Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti sabitdir.
Bununla belə, həmin dövrdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında müharibə
gedirdi. Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycanın daxilində siyasi sabitliyin
olmamasından, habelə kənarda bəzi dövlətlərin güclü dəstəyindən istifadə edərək
Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini işğal edə bildilər. Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20
faizi Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğalı altındadır. Bu əraziyə Dağlıq Qarabağ və
ümumi sahəsi təqribən 16 min kvadratkilometr olan ətraf rayonlar daxildir. Bu rayonlar
bilavasitə Ermənistan ərazisinə bitişikdir. İşğal olunmuş torpaqlardan Azərbaycanın
bir milyondan çox vətəndaşı qovulub çıxarılmışdır, onlar respublikamızın müxtəlif
bölgələrində, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
1994-cü ildə Ermənistan ilə atəşkəs və barışıq haqqında saziş əldə edilmişdir və iki
il yeddi aydır ki, ona əməl olunur. Lakin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, onun dövlət
sərhədləri pozulmuşdur, ölkəmizə çox böyük maddi və mənəvi zərər vurulmuşdur.
Biz hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını istəmirik, hesab edirik ki, məsələni
sülh yolu ilə həll etmək lazımdır və bu sahədə öz tərəfimizdən bütün zəruri tədbirləri
görürük. Məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün şərt Ermənistan silahlı birləşmələrinin
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin hamısından çıxarılması, ölkəmizin ərazi
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bütövlüyünün bərpa edilməsi, respublikamızın bütün vətəndaşlarının öz yaşayış
yerlərinə qaytarılmasıdır. Biz həm də Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin
tərkibində yüksək özünüidarə statusu verilməsini və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin
təhlükəsizliyinə təminat yaradılmasını mümkün sayırıq. Bu formula güzəştlidir
və biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh yaratmaq, regionumuzda, bütün
Qafqazda sülh yaratmaq naminə bu güzəştə gedirik. Lakin Ermənistan tərəfi pozucu
mövqe tutduğuna görə bu məsələni həll etmək mümkün olmur. Ermənistan Dağlıq
Qarabağın dövlət müstəqilliyi əldə etməsinə, şübhəsiz ki, sonradan onu Ermənistana
birləşdirməyə çalışır. Biz bununla razılaşmırıq və heç vaxt da razılaşmayacağıq, ona
görə ki, öz ərazimizin bir hissəsini başqa dövlətə güzəştə gedə bilmərik. Heç bir dövlət
də belə güzəştə gedə bilməz.
Ermənistan özünün pozucu mövqeyini 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon
sammitində də nümayiş etdirdi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan
qaldırılması ilə məşğul olan Minsk qrupu tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
sülh yolu ilə son qoyulmasının prinsipləri haqqında layihə təklif edilmişdi. Lissabon
sammitində ATƏT-in əsas sənədinə daxil edilməli olan bu layihədə münaqişənin
aradan qaldırılmasına dair əsas prinsiplər, yəni üç prinsip göstərilmişdi: Azərbaycanın
və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq
Qarabağa yüksək özünüidarə statusu verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün
təhlükəsizliyin təminatı.
Münaqişənin dinc yolla aradan qaldırılması üçün əsas kimi biz bu prinsiplərlə
razılaşdıq. Ermənistan isə buna razı olmadı və həmin layihənin ATƏT-in sənədinə
daxil edilməsinə konsensus vermədi. Lakin Azərbaycanın prinsipial mövqeyi və
Ermənistandan başqa ATƏT-in bütün üzvlərinin çox ədalətli mövqeyi nəticəsində
bu prinsiplər ATƏT sədrinin xüsusi bəyanatında öz ifadəsini tapdı. ATƏT-ə daxil
olan dövlətlərdən yalnız Ermənistan bu prinsiplərə, beləliklə də Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının, ATƏT-in və ümumiyyətlə beynəlxalq hüquq normalarının əsas
prinsiplərinə etiraz etdi. Lakin biz hesab edirik ki, ATƏT üzvlərinin bu prinsipləri
dəstəklənməsi ilə şübhəsiz ki, ATƏT-in üzvü olan bütün ölkələrin, xüsusən Minsk
qrupuna daxil olan ölkələrin iştirakı ilə fəal iş görərək həmin prinsiplərin ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının əsasını təşkil etməsinə
və münaqişəyə son qoyulmasına, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülhün, özü də
sabit və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsinə nail ola bilərik.
Mən bütün bunları deməyi ona görə lazım bildim ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
hansı şəraitdə öz milli dövlət quruculuğu prosesini həyata keçirməsi və sosial-iqtisadi
xarakterli məsələləri həll etməsi haqqında təsəvvürünüz olsun.
Qafqazdakı münaqişələr haqqında, ümumiyyətlə, buradakı vəziyyət barədə
danışmalı olsaq, burada Gürcüstan ərazisində gurcü-abxaz, gürcü-osetin münaqişələri
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var, Çeçenistanda sizə məlum olan Rusiya ilə Çeçenistan arasında münaqişə var,
Qafqazın digər regionlarında da bəzi münaqişələr mövcuddur. Allaha şükür ki, bunlar
genişlənməyib. Biz hesab edirik ki, həm Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli
üçün, həm də Qafqazda bütün münaqişələrə son qoyulması üçün hər bir dövlətin ərazi
bütövlüyü prinsiplərinin qəti şəkildə tətbiqinin həlledici əhəmiyyəti var. Biz dünyada
bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə tərəfdarıq. Yer kürəsinin hər hansı nöqtəsində
separatizmin, təcavüzkar millətçiliyin, beynəlxalq terrorizmin əleyhinəyik.
Bütün bu problemlərə və çətinliklərə baxmayaraq, müstəqil dövlət kimi Azərbaycan
yaşayır və inkişaf edir, demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət quruculuğu, həyatın
bütün sahələrində demokratiya prinsiplərinin bərqərar olması yolu ilə inamla gedir.
1995-ci ilin noyabrında biz ümumxalq səsverməsi yolu ilə Azərbaycanın ilk demokratik
Konstitusiyasını qəbul etdik. Elə həmin vaxt müstəqil Azərbaycan Respublikasının
parlamentinə çoxpartiyalılıq əsasında ilk seçkilər keçirildi. Konstitusiyanın müddəaları
həyata keçirilir, parlament işləyir, ölkəmizin demokratik inkişafı üçün xeyli çox
mühüm qanunlar qəbul olunubdur. Azərbaycanda bütün sahələrdə siyasi plüralizm
təmin edilibdir, biz insan hüquqlarının, şəxsiyyətin hüquqlarının, şəxsiyyət azadlığının
qorunmasına böyük əhəmiyyət veririk. Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir, bizdə üç
din - müsəlman, pravoslav, xristian, yəhudi dinləri sərbəst fəaliyyət göstərir. Biz
iqtisadiyyatda geniş bazar dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi yolu tutmuşuq, dövlət
mülkiyyəti özəlləşdirilir və qarşıdakı iki il ərzində bütün dövlət müəssisələrinin 70
faizi özəlləşdiriləcəkdir. Biz torpaq islahatı haqqında çox radikal, öz şəraitimiz üçün
kifayət qədər inqilabi qanun qəbul etmişik. Həmin qanun satmaq və digər şəxslərə
vermək hüququ ilə torpaqların xüsusi mülkiyyətə verilməsini nəzərdə tutur.
Bu tədbirlər öz nəticələrini verir. Son vaxtlar Azərbaycanın sosial-iqtisadi
vəziyyəti yaxşılaşır, iki ildir ki, respublikada inflyasiya aşağı səviyyədədir. Məsələn,
inflyasiyanın aylıq səviyyəsi bir faizdən aşağıdır, ümumən 1996-cı ildə isə beş faizdən
az olubdur. Milli valyutanın - manatın məzənnəsi sabitdir, son vaxtlar Amerika
dollarına nisbətən onun məzənnəsi möhkəmlənmişdir. Biz bütün iqtisadiyyatın,
xüsusən xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsinə dair çoxlu tədbirlər görmüşük. Həm
Azərbaycanın iqtisadiyyatına sərmayə qoymaq, həm də özəlləşdirmədə iştirak etmək,
ölkəmizin iri sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrindən birgə istifadə etmək üçün
xarici sərmayədarları Azərbaycana fəal cəlb edirik.
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri, böyük iqtisadi, sənaye, kənd təsərrüfatı,
elmi-texniki və intellektual potensialı var. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya
iqtisadiyyatı prinsipləri, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi əsasında
formalaşdırılması bizim tutduğumuz magistral yoldur.
Biz Azərbaycanın neft və qaz yataqlarından xarici şirkətlərlə birgə istifadə edilməsi
sahəsində daha çox uğurlar qazanmışıq. 1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycanın neft
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yataqlarının beynəlxalq şirkətlər konsorsiumu ilə birgə işlənməsinə dair ilk böyük
müqavilə imzalamışıq, onu “Əsrin müqaviləsi” adlandırırlar. Bu gün Parisdə, Yelisey
sarayında Fransa Prezidenti cənab Jak Şirakın və Azərbaycan Prezidentinin iştirakı
ilə beşinci müqavilə - Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Lənkəran-dəniz” və “Talışdəniz” neft yataqlarının birgə işlənməsi və istifadəsi haqqında Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti ilə Fransanın iri “Elf Akiten” və “Total” şirkətləri arasında müqavilə imzalandı.
Bu gün imzalanmış müqavilə 25 il ərzində birgə iş görülməsini və təxminən 1,5 milyard
Amerika dolları həcmində kapital qoyulmasını nəzərdə tutur. İlkin hesablamalara
görə, həmin yataqlardan 350 milyon barrel neft alınacağı gözlənilir. Son iki ildə
imzaladığımız bütün müqavilələr isə Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən 15 milyard
Amerika dolları həcmində investisiya qoyulmasını nəzərdə tutur. Bu müqavilələrdə
dünyanın 11 ölkəsinin 16 transmilli şirkəti iştirak edir.
Hesab edirəm ki, bu rəqəmlər Azərbaycanın öz təbii ehtiyatlarından məqsədəuyğun
və səmərəli şəkildə istifadə etməsi və şübhəsiz, öz səylərini dünya birliyinin səyləri ilə
birləşdirməsi üçün xarici investisiyalardan, iqtisadi və texniki baxımdan inkişaf etmiş
ölkələrin qabaqcıl texnologiyasından necə istifadə etməsi barədə sizdə təsəvvür oyadır.
Zənnimcə, bütün bu dediklərim şübhə yeri qoymur ki, ölkəmiz bütün dünya üçün açıqdır.
Azərbaycanın məqsədi öz iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etməkdir.
Ölkəmizdə azad sahibkarlıq üçün bütün şərait yaradılmışdır, xarici investisiyaların
qorunması qanunlarımızla, Konstitusiya ilə və şübhəsiz ki, prezident hakimiyyəti ilə
tam təmin olunur. Bütün bunlar belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın sosial-iqtisadi
gələcəyi gözəldir. Biz əminik ki, həyatımızın bütün sahələrini demokratikləşdirmək
yolu ilə getməklə Azərbaycanı dünyanın sivilizasiyalı ölkələri sırasına çıxaracağıq.
Azərbaycan özünün bütün qonşuları ilə sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamağa
çalışır. Ermənistan ilə qarşılıqlı münasibətlərimiz haqqında danışdım. Bizim Şimal
qonşumuz Rusiya, Cənub qonşumuz İrandır, Qərbdə Gürcüstanla həmsərhədik.
Türkiyə də həmsərhəd olduğumuz qonşu ölkədir. Ermənistan istisna olmaqla, bu
ölkələrin hamısı ilə normal əlaqələrimiz var və bu əlaqələrin daha dost, daha fəal
xarakter almasına səy göstərəcəyik.
Coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın əhəmiyyəti böyükdür. Hesab edirəm ki,
onun coğrafi-siyasi mövqeyi təkcə bizim özümüzdən ötrü deyil, həm də Dünya Birliyi
üçün əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Avropa və Asiyanın qovuşuğunda yerləşir. Avropa
ölkəsi kimi isə Avropanın ən ucqarındadır. Azərbaycan Avropa ölkəsi olmaq istəyir.
Biz Avropa Birliyi ilə fəal əməkdaşlıq edirik, ərizə vermiş və Avropa Şurasına qonaq
sifəti ilə qəbul olunmuşuq, yaxın vaxtlarda onun tamhüquqlu üzvü statusunu almağa
ümid bəsləyirik, ATƏT-in həyatında fəal iştirak edirik və şübhəsiz ki, ölkəmiz, demək
olar, bütün beynəlxalq təşkilatların üzvüdür.
Azərbaycanın təkcə Qafqaz üçün deyil, həm də Qafqazın hüdudlarından kənara
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çıxan region üçün böyük əhəmiyyəti var. Biz hesab edirik ki, Zaqafqaziya regionunda,
- mən Azərbaycanı, Gürcüstanı və Ermənistanı nəzərdə tuturam, - sabitliyin, normal
vəziyyətin olması bütün Qafqaz üçün, habelə Rusiya və Qafqazla qonşu olan digər
ölkələr üçün mühüm amildir. Biz çalışırıq ki, mühüm amil kimi bu rolumuzu
mümkün qədər yaxşı yerinə yetirək. Hesab edirəm ki, əgər Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini aradan qaldırmaq mümkün olarsa, bu, Qafqazda digər münaqişələrə də
son qoyulmasına, burada sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına gətirib çıxaracaqdır,
bunun isə həm digər ölkələr, həm də ümumən Avropa üçün böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
Qafqazda sülhə, əmin-amanlığa, sabitliyə nail olmaq üçün biz öz tərəfimizdən hər şeyi
edirik və bundan sonra da edəcəyik.
İndi Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət sabitdir. Ötən illərdən fərqli olaraq, son üç
ildə biz Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi tam təmin edirik. Dövlət respublikada
vəziyyətə tam nəzarət edir və mən əminəm ki, Azərbaycanda vəziyyət aydan-aya,
ildən-ilə yaxşılaşacaqdır.
Biz Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət
veririk. Bu gün Fransa Prezidenti cənab Jak Şirak, Fransa Milli Məclisinin Sədri,
ticarət naziri, Parisin meri ilə söhbətlərdə mən bir daha bildirdim ki, Fransa ilə
Azərbaycan arasında bütün sahələrdə - iqtisadi, mədəni, siyasi sahələrdə əməkdaşlığı
genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün mövcud imkanlardan bütünlüklə istifadə
etmək lazımdır. Hesab edirəm ki, bu gün Fransanın “Elf Akiten” və “Total” şirkətləri
ilə imzalanmış müqavilə həm yaxşı əsas, həm də Fransanın bütün digər şirkətləri üçün
yaxşı çağırışdır ki, onlar Azərbaycanla əməkdaşlığa dair səylərini gücləndirsinlər.
Çıxışımı tamamlayaraq bu gün Fransada, Parisdə olmağımdan dərin məmnunluq
duyduğumu bildirmək istəyirəm. Fransa Respublikasının tarixi və təcrübəsi, Fransada
demokratiya təcrübəsi, həyatın bir çox başqa sahələrində sizin ölkənizin təcrübəsi
Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu işində bizim üçün zəngin mənbə və
nümunədir. Fransa Respublikasına, fransız xalqına dərin hörmət və ehtiramımı
bildirirəm. Sizə, bütün fransızlara səadət və xoş həyat, yeni uğurlar arzulayıram.
Suallarınıza cavab verməyə hazıram. Diqqətinizə görə sağ olun.
De Monbrel (FBMİ-nin rektoru): Hesabat üçün Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevə təşəkkür edirəm. Artıq gec olduğunu nəzərə alaraq diskussiyanı
məhdudlaşdırmaq üçün Azərbaycan dövlətinin başçısına cəmi üç sual verməklə
kifayətlənmək istəyirəm. Mənim fikrimcə bu suallar əvvəl-axır veriləcəkdir.
Sual: İlk sual sırf informasiya xarakteri daşıyır və Sovet İttifaqının hüquqi
varisliyi probleminə aiddir. Azərbaycan ilə Rusiya arasında hüquqi varislik problemi
tam həll edilmişdirmi, yoxsa Ukraynanı Rusiyaya qarşı qoyan mübahisəli məsələlər
kimi məsələlər hələ də qalırmı?
İkinci sual: Siz neft haqqında danışdınız, lakin boru kəmərləri ilə bağlı
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problemlərdən demədiniz. Bu barədə bir neçə kəlmə söyləyə bilərdinizmi?
Üçüncü sual: Siz İranla yaxşı münasibətlərinizin olduğunu xatırlatdınız.
Gələcəkdə İran Azərbaycanı ilə əlaqədar problemlər ola bilərmi?
Heydər Əliyev: SSRİ-nin hüquqi varisi probleminə - Rusiyaya gəldikdə, əlbəttə,
bütün məsələlər həll edilməmişdir. Sovetlər İttifaqı dağılanda və Azərbaycan
müstəqillik əldə edəndə mən Azərbaycanda deyildim, daha doğrusu, orada idim,
lakin dövlət fəaliyyətində iştirak etmirdim. 1993-cü ilin oktyabrında Azərbaycanın
prezidenti olanda isə təhlil etməyə başladım. Və əmin oldum ki, Sovetlər İttifaqına
mənsub olan hər şey hər halda Azərbaycan üçün ədalətsiz bölüşdürülübdür. Axı,
mən, burada xatırladıldığı kimi, təqribən 14 il Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik
etmişdim və beş ildən çox Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri olmuşdum, Sovetlər
İttifaqı vaxtında Azərbaycanın ərazisində nələrin olduğunu yaxşı bilirdim. Təəssüf
ki, Azərbaycanda olanların hamısı özündə qalmadı. Bu, ədalətsizlik idi. Bəzi xırda
məsələlər var, biz indi onları qaldırırıq. Lakin indi bütün bunlar artıq gecdir. Amma
bunun ədalətsiz olduğunu mən artıq dedim.
O ki qaldı neft kəmərinə, xarici neft şirkətləri konsorsiumu Azərbaycan Neft Şirkəti
ilə birlikdə Azərbaycanda neft ixracı üçün iki neft kəmərinin tikintisi haqqında qərar
qəbul etmişlər. Neft kəmərlərindən biri - Rusiya ərazisindən keçərək Qara dəniz
sahilindəki Novorossiysk limanına gedən kəmər qismən mövcud idi, lakin 1996-cı
il ərzində kəmər bütünlüklə çəkilmişdir. Həmin neft kəməri ilə Qara dəniz sahilinə,
oradan isə daha uzağa neft ixrac etmək mümkündür. Tikintisinə martda başlanacaq və
1998-ci ildə qurtaracaq ikinci neft kəməri Qərb istiqamətində Gürcüstan ərazisindən
keçməklə yenə Qara dəniz sahilinə - Supsa limanına çıxacaqdır. Lakin 1994-cü
ilin sentyabrında imzaladığımız müqavilədə güman ki, Türkiyənin Aralıq dənizi
sahilindəki Ceyhan limanınadək böyük neft kəmərinin çəkilməsi nəzərdə tutulur.
Bu neft kəmərinin marşrutuna dair bir neçə layihə, təkliflər var. Lakin bu məsələ
barədə hələ qəti qərar qəbul edilməmişdir. Hesab edirəm ki, biz bu neft kəmərini də
çəkməli olacağıq. Ona görə ki, hər bir müqavilənin imzalanması ilə Azərbaycanda
gələcəkdə çıxarılacaq neftin həcmi artır. Qazaxıstan ərazisində neft çıxaran xarici neft
şirkətləri Xəzər dənizi, Azərbaycan vasitəsilə neftin Avropaya ixracını təşkil etmək
barədə təkliflər verirlər. Bunun özü də ölkəmizin ərazisindən keçməklə ixrac olunacaq
neftin əlavə miqdarından xəbər verir. Ona görə də bu neft kəmərləri çəkilməlidir.
Bunlar Azərbaycandan, Xəzər hövzəsindən, Mərkəzi Asiyadan nefti ixrac etmək üçün
lazımdır. Bu, Azərbaycanın böyük coğrafi-siyasi və strateji əhəmiyyətini bir daha
təsdiq edir.
Sizin üçüncü sualınıza, İran haqqında suala gəldikdə isə, mən artıq dedim, bu ölkə ilə
bizim dostluq münasibətlərimiz var, bunları möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək üçün
tədbirlər görürük. O ki qaldı İranda yaşayan azərbaycanlılara, bəli, onlar orada çoxdur.
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Mən dəqiq rəqəm bilmirəm, amma deyirlər ki, təxminən 20-30 milyondur. Onlar
İran vətəndaşlarıdır. Bu gün Prezident cənab Jak Şirak dedi ki, Fransada beş milyon
müsəlman yaşayır. Onlar Fransa xalqının bir hissəsidir. İranda yaşayan azərbaycanlılar
da müsəlmandırlar, onlar da İran xalqının bir hissəsidir. Bu baxımdan hansısa bir
problem görmürəm. Mən artıq dedim ki, biz bütün dövlətlərin - Azərbaycanın da,
Ermənistanın da, Rusiyanın da, Fransanın da, İranın da ərazi bütövlüyünə tərəfdarıq.
De Monbrel: Bu tədbirdə iştirak etməyə razılaşdığına və belə mühüm suallara
cavab verdiyinə görə Prezident Heydər Əliyevə təşəkkür edirəm. Mən Azərbaycan
rəhbərinə və onu müşayiət edən bütün şəxslərə xoşbəxt yeni il arzulayıram və təklif
edirəm ki, görüşü yekunlaşdıraq.
Heydər Əliyev (zarafatla): Yox, dayanın, mənim sözüm var. Birincisi, bu demokratik
olmur. Siz özünüz suallar verdiniz və başqalarına isə bu imkanı vermirsiniz. Biz
Fransaya demokratiya öyrənməyə gəlmişik, sən demə, burada, bu institutda avtoritar
rejim mövcuddur. Ona görə də mən burada daha bir saat qalmağa, suallara cavab
verməyə hazıram, ona görə ki, biləsiniz, biz demokratiya yolu ilə gedirik və mən
istənilən adamın istənilən sualına cavab verməyə hazıram. Ümumiyyətlə, mənə az
sual verəndə narazı qalıram.
Sual: Cənab prezident, bilmək istərdim ki, hazırda Azərbaycan və Rusiya arasında
münasibətlər necədir və Siz ölkənizin MDB-də iştirakını necə qiymətləndirirsiniz?
Heydər Əliyev: Rusiya ilə münasibətlərimiz yaxşıdır, dostluq münasibətləridir. Biz
istəyirik ki, bu münasibətlər daha yaxşı olsun və öz tərəfimizdən tədbirlər görürük.
MDB-yə gəldikdə, biz MDB-nin üzvüyük. Lakin orada bizim razı olmadığımız
məsələlər də var. Biz özümüzü demokratik qaydada aparır, öz mövqeyimizi, öz
rəyimizi bildiririk. Ümumiyyətlə, biz hesab edirik ki, MDB daha demokratik birlik
olmalıdır. Demokratiya prinsipləri onda daha geniş bərqərar olmalıdır və MDB-ni
inkişaf etdirmək, təkmilləşdirmək lazımdır.
Sual: Cənab prezident, Siz dediniz ki, Azərbaycan çoxmillətli ölkədir, orada
ruslar, yəhudilər yaşayırlar. Deyə bilərsinizmi, Azərbaycanda nə qədər rus və yəhudi
yaşayır, onların vətəndaşlıqla bağlı hansı hüquqları var?
Heydər Əliyev: Deyə bilərəm. Azərbaycanda ruslar 300 mindən çox, yəhudilər
isə təxminən 50 min nəfərdir. Onlar vətəndaşlığın bütün hüquqlarından istifadə
edirlər, Azərbaycanın tamhüquqlu vətəndaşlarıdır. Biz şadıq ki, respublikamızda bu
millətlərdən olan insanlar yaşayırlar. Deməliyəm ki, təxminən 1988-1989-cu illərdən
1993-cü ilədək rusdilli əhalinin Azərbaycandan müəyyən axını olmuşdur. Biz bunun
qarşısını aldıq. Onlardan bəziləri Azərbaycandakı qeyri-sabitlikdən qorxub gedirdilər,
bir sıra hallarda isə onlara qarşı ədalətsiz münasibət olmuşdu. Biz bu problemi aradan
qaldırdıq. İndi Azərbaycanda rusdilli əhali normal, sabit yaşayır. Bizim parlamentimizdə
milliyətcə rus, ukraynalı deputatlar var, bu millətlərin nümayəndələri dövlət, təsərrüfat
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orqanlarında işləyirlər. Biz Azərbaycanın çoxmillətli olmasını ölkəmizin sərvəti hesab
edirik. Ermənistan öz ölkəsində monomilliliyə nail olmuşdur. İndi orada ermənilərdən
savayı heç kim yoxdur. Hesab edirəm ki, onlar böyük səhv etmişlər. Amma bu, onların
öz işidir.
Sual: Sualımı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Digər millətlərdən olan sakinlər
Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə borclu idilər, yoxsa könüllü olaraq
Azərbaycan vətəndaşları olmaq istəmişlər? İkinci sual: Azərbaycanda yaşayan
və özlərinin Rusiya pasportunu saxlamaq istəyən xaricilər hansı hüquqlara
malikdirlər?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, biz heç kəsi Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə
məcbur etməmişik, qəbul edən edib, etməyən isə etməyibdir. Bizdə bu mənada da
azadlıqdır. Azərbaycanda Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmiş ruslar var, biz buna da
etiraz etmirik. Vətəndaşlıq milli mənsubiyyətlə müəyyən olunmur. Hesab edirəm ki,
Fransada da belədir. Biz Azərbaycanda məhz bu prinsipi əsas götürürük.
Sual: Xəzərin statusu haqqında sual vermək istərdim. Dediyinizdən hiss olundu
ki, fikrinizcə, bu məsələdə problem yoxdur. Lakin Xəzərin statusuna dair sazişin
olmaması haqqında danışdığınız yataqların istismarına mane ola və ya bunu ləngidə
bilməzmi?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, Xəzər min illərdən də çoxdur ki, mövcuddur. Lakin
onun statusu heç vaxt müəyyən edilməmişdir. Ona görə bu gün də buna böyük ehtiyac
yoxdur. Bununla belə, bu məsələ barəsində Xəzəryanı dövlətlər arasında danışıqlar
gedir. Hesab edirəm ki, biz nə vaxtsa vahid rəyə gələcəyik. Lakin bu, hər bir ölkənin
öz sektorunda Xəzərin neft yataqlarından istifadə etməsinə əsla mane olmur. Xəzərin
sektorlara bölünməsi çoxdan müəyyən edilmişdir. Biz yaranmış praktikadan istifadə
edirik və bu, düzgündür.
Sağ olun.

140

www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa Milli
Məclisində Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi
qəbulda nitqi
Paris,14 yanvar 1997-ci il
Bugünkü dostluq görüşünə görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Mən artıq ikinci
dəfədir ki, burada, parlamentdə bu dostluq şəraitindəyəm, Fransa-Azərbaycan dostluğu qrupu ilə birlikdəyəm. Çox xoş haldır ki, bizim Fransa parlamentində belə mətin,
sarsılmaz, etibarlı dostlarımız var. Güman edirəm ki, bu gün biz bir çox məsələlərdən
açıq, ürəyimizcə, səmimi və düz danışdıq. Mən bəzi sözləri çox açıq-aşkar dedim.
Elə görünə bilər ki, bu sözlər kiməsə toxunar. Lakin bütün bunlar ona görədir ki, biz
burada özümüzə qarşı dostluq münasibətləri hiss edirik.
Qarşılıqlı münasibətlərdə səmimilik hiss etdikdə heç nəyi gizlətmirsən və hər şeyi
açıqca bildirirsən. Buna görə də bizi burada, Fransada narahat edən məsələlərdən açıq
danışdıq. Təbiidir ki, bu, erməni lobbisinin, erməni diasporunun fəaliyyətinə aiddir.
Bununla yanaşı, mən hiss edirəm, siz ürəkdən istəyirsiniz ki, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi mümkün qədər tez bir vaxtda aradan qaldırılsın. Buna görə sağ olun.
Sağ olun ki, siz vəziyyəti obyektiv qiymətləndirirsiniz. Bax, bu obyektivlik, ədalətlilik bizim üçün müstəsna əhəmiyyətə malik bir amildir. Biz Fransa ilə yaxşı dostluğa malik olmaq, Fransa-Azərbaycan münasibətlərini bütün istiqamətlərdə inkişaf
etdirmək istəyirik. Təkcə neft sənayesində deyil, başqa sahələrdə də əməkdaşlığımızın
böyük perspektivləri açılır. Azərbaycanda artıq bir çox Fransa şirkətləri işləyirlər və
bütün bunlar dostluğumuzu möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək üçün yaxşı vasitədir.
Əminəm ki, Azərbaycanın simasında Fransa etibarlı, səmimi və şərəfli dosta malik
olacaqdır. Bu baxımdan parlament, xüsusən onun nüfuzlu üzvləri – bu stol arxasında
əyləşmiş dostlarımız çox iş görə bilərlər.
Mən sizinlə söhbət edir, sizə baxıram və düşünürəm ki, sizin bir çoxunuz Fransa tarixinin bir hissəsidir, De Qoll, Pompidu və başqa prezidentlərin hökumətində nazirlər olmusunuz, bu gün isə parlamentdə işləyirsiniz. Necə böyük səadətdir! Şəxsən mən ümumiyyətlə
tarixə, eləcə də öz xalqımın, başqa xalqların tarixinə böyük hörmətlə yanaşıram. Artıq
tarixə çevrilən nə varsa, hamısının qədir-qiymətini bilmək və hamısını obyektiv qiymətləndirmək lazımdır. Fransa Respublikası zəngin tarixə malikdir və biz Fransa inqilabının
tarixindən çox şey görüb-götürürük. Buna görə də sizinlə dostluq etmək istəyirik.
Bu səmimi qəbula görə sizə təşəkkür edirəm. Sizə cansağlığı və firavanlıq arzulamaq
istəyirəm. Azərbaycana tez-tez gəlin və parlament üzvlərini bizə göndərin. Sizin sağlığınıza! Fransanın şərəfinə, Fransa Respublikasının şərəfinə! Fransa-Azərbaycan dostluğu
şərəfinə!
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Fransa Respublikasına rəsmi səfəri (13-15 yanvar 1997-ci il)
Tarixi arayış
Fransaya ikinci rəsmi səfərinə yollanan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyev jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, bu səfərin Fransa-Azərbaycan münasibətlərində
yeni bir mərhələ olacağına inanır. Üç günlük səfər həqiqətən də Azərbaycan xarici siyasətinin
növbəti uğuru kimi tarixə düşüb.
Səfərin ilk günü, yanvarın 13-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Yelisey sarayında
Fransa Prezidenti Jak Şirakla görüşü olub. Görüşdə Fransa-Azərbaycan münasibətləri,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərindən biri kimi Fransanın rolu, iki ölkə arasında neft sahəsində əməkdaşlıq
məsələləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi olub.
Görüşdən sonra Yelisey sarayında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Fransanın “Elf
Akiten” və “Total” neft şirkətləri arasında “Lənkəran – dəniz” və “Talış-dəniz” yataqlarının
birgə işlənməsinə dair müqavilə imzalanıb.
Yanvarın 13-də Prezident Heydər Əliyev Fransa Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda
“Azərbaycan və Qafqaz XXI əsrin astanasında” mövzusunda mühazirə söyləyib. Heydər
Əliyev öz mühazirəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və
baş vermə səbəbləri, onun aradan qaldırılma yolları ilə bağlı, Azərbaycanda həyata keçirilən
siyasi və iqtisadi islahatlar haqqında danışıb. Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı
nikbin proqnozlar səsləndirib: “Azərbaycanın sosial-iqtisadi gələcəyi gözəldir. Biz əminik ki,
həyatımızın bütün sahələrini demokratikləşdirmək yolu ilə getməklə Azərbaycanı dünyanın
sivilizasiyalı ölkələri sırasına çıxaracağıq. Azərbaycan özünün bütün qonşuları ilə sülh və
əmin-amanlıq şəraitində yaşamağa çalışır”.
Yanvarın 14-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Fransa Ticarət-Sənaye Palatasında
keçirilən görüşdə çıxış edərək, son illərdə Azərbaycanda qazanılan nailiyyətlər, iqtisadi
inteqrasiya sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən, neft sənayesinin inkişaf perspektivlərindən
bəhs edib.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa Respublikasına rəsmi səfəri bu ölkənin,
eləcə də dünya kütləvi informasiya vasitələrinin böyük marağına səbəb olub. Prezident Heydər
Əliyev səfər dövründə Frans-Press Agentliyinə, “TV-Arte” televiziya kanalına, həftəlik “Puan”
jurnalına, “Ekspansion” jurnalına, “TV-5” telekanalına, “Yevronyus” beynəlxalq telekanalına
müsahibələr verib, Fransada akkreditə olunmuş xarici jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
Yanvarın 14-də Prezident Heydər Əliyev Fransa-Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatasının
açılış mərasimində çıxış edərək, bu hadisəni iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin yüksək
səviyyəyə qalxması, fransalı iş adamlarının Azərbaycan marağının artması kimi dəyərləndirib.
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Fransa Milli Məclisində
onun şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda çıxış edərək, iki ölkə arasında münasibətlərin bütün
istiqamətlərdə inkişaf etdirmək niyyətində olduğunu bildirib.
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Yanvarın 14-də Prezident Heydər Əliyev həmçinin, Fransanın xarici işlər naziri Erve
de Şarettin onun şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda çıxış edib. Heydər Əliyev Fransaya bu
səfərinin nəticələrindən razı qaldığını bəyan edib.
Səfərinin son günündə, yanvarın 15-də Prezident Heydər Əliyev Fransada yaşayan
Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüşüb. Görüş iştirakçılarına Azərbaycanın daxili
və xarici siyasəti barəsində məlumat verən Heydər Əliyev Azərbaycan diasporunun qarşısında
duran vəzifələrdən danışıb.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa
Respublikasına ikinci səfərini son dərəcə uğurlu səfər kimi səciyyələndirmək olar. Səfər
dövründə aşağıdakı sənədlər imzalanıb: hava əlaqələri haqqında Saziş protokolu; mədəni
əlaqələr haqqında birgə Bəyannamə; azad yerdəyişmə haqqında Saziş.
Avropa və dünya siyasətində mühüm rol oynayan Fransa ilə dostluq münasibətlərini daha
da inkişaf etdirən və dərinləşdirən bu səfərdə siyasi və iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün böyük
potensialın olduğu vurğulanıb.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Ukraynaya rəsmİ səfərİ (24-25 mart 1997-ci il)
“...Ukrayna ilə Azərbaycan arasında ənənəvi olaraq tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Ölkələrimiz müstəqillik qazandıqdan bəri biz
ikitərəfli formatda da, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də həmişə
əməkdaşlıq etmişik və bu əməkdaşlıq davam etdirilir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması məsələsində
Ukraynanın mövqeyi, habelə separatizmin hər cür formasının pislənilməsi istiqamətində GUAM ölkələrinin birgə addımları da, əlbəttə,
ikitərəfli əlaqələri tamamlayan mühüm elementdir...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ukrayna
Respublikasının Prezidenti Viktor Yuşşenko ilə birgə mətbuat konfransındakı çıxışından – 7 sentyabr 2006-cı il

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin UkraynaAzərbaycan dövlətlərarası sənədlərin
imzalanması mərasimindən sonra mətbuat üçün bəyanatı
Kiyev, Mariya Sarayı 24 mart 1997-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Mən və məni müşayiət edən Azərbaycandan gəlmiş şəxslər burada, Ukraynada,
Kiyevdə olmağımızla əlaqədar dərin sevinc və məmnunluq hissləri keçiririk. Buraya
gəldiyimiz ilk dəqiqələrdən biz böyük qayğı və diqqətlə əhatə olunduq, səmimiyyətlə və
qonaqpərvərliklə qarşılandıq. Bu, təbiidir, çünki ölkələrimiz və xalqlarımız arasında son
dərəcə xoş münasibətlər, dostluq münasibətləri yaranmışdır və bu münasibətlər Ukrayna
Prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın 1995-ci ilin iyul ayında Azərbaycana səfəri
zamanı, sonralar müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda görüşlərimiz və danışıqlarımız zamanı
daha da inkişaf etdi. Bu münasibətlər Bakıda imzalanmış sənədlərdə və bu gün burada
imzalanmış sənədlərdə də öz inkişafını tapmışdır.
Problemlər, ən əvvəl, ölkələrimizin qarşılıqlı münasibətləri ilə bağlı problemlər
barəsində, əməkdaşlığımız barədə, eyni zamanda ölkələrimizin istər Avropada, istər
dünyada, istərsə də üzv olduğumuz MDB də qarşılaşdığımız problemlər barəsində bu gün
Ukrayna Prezidenti, möhtərəm Leonid Daniloviçlə mənim aramda çox açıq, səmimi və
mehriban söhbət oldu. Mən bütün deyilənlərlə razıyam və Leonid Daniloviçin belə bir
fikrinə tam şərikəm ki, bütün məsələlər barəsində baxışlarımız tamamilə uyğun gəlir. Bu
isə daha böyük inam verir ki, biz fəal əməkdaşlıq etməli, əməkdaşlığı genişləndirməli və
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dərinləşdirməliyik.
Ukrayna prezidenti və Azərbaycan prezidenti tərəfindən imzalanmış sənəd Ukrayna
ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək haqqında
bəyannamə də məhz buna xidmət edir. Biz neft-qaz sənayesi sahəsində əməkdaşlıq
haqqında imzalanmış sənədə çox böyük əhəmiyyət veririk. Təbii ki, qalan bütün sənədlər
də böyük əhəmiyyətə malikdir və əməkdaşlığımızın uğurla həyata keçirilə bilməsi üçün
yaxşı hüquqi zəmin yaradır.
Bu gün imzalanmış çoxsaylı sənədlərlə yanaşı, əvvəlki dövrün də başlıca yekunu
bundan ibarətdir ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri təşəkkül
tapmış və mövcuddur, buna görə də biz bu münasibətləri inkişaf etdirmək və
möhkəmlətmək əzmindəyik. Bu münasibətlər ölkələrimizin dövlət müstəqilliyini,
ölkələrimizin suverenliyini daha da möhkəmlətməyi və inkişaf etdirməyi, demokratik,
hüquqi, sivilizasiyalı dövlətlər qurmağı, habelə keçid dövrü ilə bağlı qarşıya çıxmış sosial
iqtisadi çətinlikləri bacardıqca tez bir zamanda aradan qaldırmaq üçün iqtisadi islahatlar
aparmağı nəzərdə tutur.
Bütün bu məsələlərdə biz yekdilik, baxış və fikirlərimiz uyğun gəlir və bu gün
imzaladığımız sənədlər bizə öz ölkələrimizdə işi daha uğurla aparmağa, dostluq
münasibətlərimizi möhkəmlətməyə və inkişaf etdirməyə kömək edəcəkdir.
Leonid Daniloviç, bizim mənim və məni müşayiət edən şəxslərin burada qarşılaşdığımız
xoş qəbula, qonaqpərvərliyə, mehribanlığa və səmimiliyə görə Sizə təşəkkür edirəm. Sizi
əmin etmək istəyirəm ki, biz bu dostluğa və imzalanmış bütün sazişlərə və sənədlərə sadiq
olacağıq.
Sual: Bu qədər dövlətlərarası sənədlər imzalandıqdan sonra Ukrayna ilə Azərbaycan
strateji tərəfdaşdırlarmı?
Leonid Kuçma: Xüsusən Heydər Əliyeviçin indiki səfərini nəzərə alaraq Ukrayna ilə
Azərbaycanın strateji tərəfdaşlar olduğuna məndə heç bir şübhə yoxdur. Strateji tərəfdaşlıq
təkcə iqtisadiyyatda deyil, yəqin ki, ən əvvəl, siyasətdədir. Bizim siyasətimiz isə məhz
bundan ibarətdir ki, dövlətlərimizin yalnız deklarativ surətdə deyil, sözün əsl mənasında
müstəqil dövlətlər olması üçün biz bir-birimizi bütün mövcud üsul və imkanlarla
dəstəkləməliyik. Bundan ötrü isə biz iqtisadi imkanlarımızı sahmanlamalıyıq. Mən razılıq
hissi ilə bir daha bildirirəmki, Ukrayna məhz belə də edəcəkdir.
Sual: İmzalanmış sənədlərlə əlaqədar olaraq Azərbaycan nefti vurulmuş ilk eşalon
Ukrayna ərazisindən nə vaxt keçəcəkdir?
Heydər Əliyev: Görünür, suala mən birinci cavab verməliyəm. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycandan ilkin neftin dünya bazarlarına ixracı üçün iki neft kəməri çəkilir. Bir
neft kəməri bizim tərəfimizdən, Azərbaycan ərazisindən çəkilmişdir və bu kəmərlə
nefti Rusiya Federasiyasının Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanınadək nəql
etmək nəzərdə tutulur. Rusiya tərəfi söz verir ki, yaxın vaxtlarda onlar da öz ərazilərində
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lazımi tədbirlər görəcəklər və bu neft kəməri işləməyə başlayacaqdır. İkinci neft kəməri
Gürcüstan ərazisi ilə çəkiləcək və o da Qara dəniz sahilindəki Supsa limanına gedəcəkdir.
Onun inşasına bu ay başlanmışdır. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Azəri” və
“Çıraq” yataqlarında neft hasilatına dair bütün layihəni həyata keçirən beynəlxalq neft
şirkətləri konsorsiumu bu boru kəmərinin inşasını 1998-ci ilin sonunadək başa çatdırmağı
vəd edir. Boru kəməri hazır olan kimi neft nəql edilməyə başlanacaqdır...
Leonid Kuçma: Heydər Əliyeviç elə ətraflı danışdı ki, mənim nəsə əlavə etməyə sözüm
yoxdur. Mən ancaq arzu edərdim ki, Azərbaycanda nəzərdə tutulmuş bütün planlar hökmən
həyata keçirilsin. Mən yalnız daha bir məsələni açıqlamaq istərdim. Heydər Əliyeviç onu
demədi. Həmin məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi Xəzər bölgəsinin böyük
imkanlarını nəzərə alaraq Ukrayna tərəfini gələcək layihədə bilavasitə iştiraka dəvət edir.
Təşəkkür edirəm.
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Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Ukraynanın ali mükafatının Yaroslav Mudrı ordeninin təqdim edilməsi mərasimində nitqi
Kiyev, Mariya Sarayı 24 mart 1997-ci il
Çox hörmətli Leonid Daniloviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu hadisə məni son dərəcə həyəcanlandırmışdır. Lakin mən ilk növbədə ona
sevinirəm ki, dostum, Ukrayna Prezidenti çox hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmanın
dəvəti ilə Kiyevə, Ukraynaya gəlmişəm və biz Ukrayna-Azərbaycan münasibətlərinin
gələcək inkişafı üçün həll edilməsi tələb olunan məsələlərin müzakirəsinə başlamışıq.
Ukraynanın Ali Ordeni - Yaroslav Mudrı ordeni ilə təltif olunmağım və Ukrayna
Prezidenti Leonid Daniloviç Kuçma ordeni təqdim edərək Azərbaycan Respublikasının,
Azərbaycan xalqının ünvanına və mənim ünvanıma çox səmimi sözlər deməsi mənim
üçün böyük şərəf və şübhəsiz ki, son dərəcə xoş hadisədir.
Leonid Daniloviç, mən Sizə minnətdaram. Mənə göstərilən bu yüksək şərəf
üçün Ukrayna dövlətinə təşəkkürümü bildirirəm və Sizi əmin edirəm ki, Ukrayna
ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərini, geniş Ukrayna-Azərbaycan
əməkdaşlığını inkişaf etdirmək, möhkəmləndirmək üçün indiyə qədər olduğu kimi,
bundan sonra da əlimdən gələni edəcəyəm.
Başa düşürəm ki, bu orden mənim üzərimə çox şey qoyur və qardaş Ukraynanın
belə yüksək mükafatına layiq olmaq üçün səylərimi əsirgəməyəcəyəm. Son vaxtlar
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əlaqələr uğurla inkişaf edir və bu işdə Ukrayna
Prezidentinin, hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmanın böyük xidməti var. Şübhəsiz, bu
əlaqələrin inkişafı üçün mən də lazımi tədbirlər görmüşəm və görürəm və mənim bu
azacıq xidmətim indi belə yüksək qiymətləndirilmişdir.
Eyni zamanda hesab edirəm ki, bu mükafatla Ukrayna xalqı və Ukrayna prezidenti
müstəqil Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına özlərinin xoş münasibətini,
dostluq hisslərini ifadə edirlər. Mən bu mükafatı Ukrayna ilə Azərbaycan arasında
inkişaf etməkdə olan dostluq münasibətlərinə aid edirəm.
Açığını deyirəm, mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsində ilk
dəfədir ki, mükafat alıram. Öz respublikamda indiyədək heç bir mükafat almamışam.
Əlbəttə, bu təbiidir, mənim fikrimcə, prezident öz respublikasının mükafatı ilə təltif
edilə bilməz. Mən başqa dövlətin, dost ölkə, dost dövlət olan Ukraynanın mükafatını
da ilk dəfə alıram.
Bilirsiniz, bu, çoxlu mükafatlar aldığım həyatımda və böyük tərcümeyi-halımda
yeni bir səhifədir. Lakin bu mükafatın xüsusi əhəmiyyəti, xüsusi mənası var. Birincisi,
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ona görə ki, görkəmli Yaroslav Mudrının adını daşıyır, ikincisi, bu, qardaş Ukraynanın
mükafatıdır, üçüncüsü isə, məni bu mükafata dostum, Ukraynanın hörmətli Prezidenti
Leonid Daniloviç Kuçma layiq görübdür.
Mən həddən artıq həyəcanlıyam, olduqca sevinirəm və Ukrayna-Azərbaycan
münasibətləri ilə bağlı olan bu son dərəcə görkəmli hadisə üçün bir daha dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Hörmətli Leonid Daniloviç, hörmətli dostlar, sizi əmin etmək istəyirəm ki, Ukrayna
ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf etməsi və dərinləşməsi üçün, Azərbaycanın
indən belə də qardaş Ukraynanın sədaqətli dostu və müttəfiqi olması üçün hər şeyi
edəcəyəm.
Çox sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ukrayna
Prezidenti Leonid Kuçmanın adından Azərbaycan Prezidentinin
şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitqi
24 mart 1997-ci il
Çox hörmətli Leonid Daniloviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarının
səmimi salamlarını və ən dərin dostluq və hörmət hisslərini yetirirəm.
Ukraynaya rəsmi səfər bizim üçün mühüm hadisədir və mən çox məmnunam ki, bu
gün səhərdən böyük və səmərəli iş görə bildik və bu, mühüm dövlətlərarası sənədlərin
imzalanması ilə başa çatdı. Bu, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı daha da
inkişaf etdirmək və genişləndirmək, xalqlarımız arasında dostluğu möhkəmləndirmək
üçün böyük imkanlar açır. Bu gün Ukrayna torpağına, Kiyevə gəldiyimiz andan necə
mehriban bir şəraitə düşməyimiz isə xalqlarımız arasında sıx dostluq əlaqələrinin,
qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq olduğunu göstərir. Mən bu qonaqpərvərlik,
səmimiyyət üçün, görüşümüzün, səfərimizin və bütün işimizin belə gözəl şəraitdə
keçməsi üçün dostum Leonid Daniloviçə ürəkdən təşəkkür etmək istəyirəm. Leonid
Daniloviç, dəvətinizə görə Sizə minnətdaram və şadam ki, bu arzumu yerinə yetirə,
Sizin dəvətinizdən istifadə edə bildim. Ancaq eyni zamanda bu gün biz hamımız 1995ci ilin iyulunu, Ukrayna Prezidenti hörmətli Leonid Kuçmanın Azərbaycana səfərini,
oradakı görüşləri və danışıqları, insanlarımızla söhbətləri və imzalanmış sənədləri
böyük səmimiyyətlə xatırlayırıq. O zamandan kifayət qədər vaxt keçmişdir, bəlkə də
bunun özü ən yaxşı sübutdur ki, xalqlarımız, ölkələrimiz, dövlətləri arasında yaranmış
dostluq və əməkdaşlıq dönməz xarakter daşıyır. Bu dostluq əcdadlarımızın bizə
vəsiyyət etdikləri gözəl ənənələrə əsaslanır. Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında
qarşılıqlı münasibətlərin tarixi çox böyükdür və mədəniyyət, elm, incəsənət xadimləri,
müxtəlif kollektivlər arasında əməkdaşlıq, dostluq və qarşılıqlı əlaqə nümunələri ilə
zəngindir. Bu hazırda başa çatan XX əsrin əvvəllərindən bəri olan dövrə aiddir.
Burada, Ukraynada, Kiyevdə olarkən biz faşizmin darmadağın edilməsinə Ukrayna
xalqının verdiyi töhfəni çox böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırıq. Mən bu gün
naməlum əsgərin məzarını qəhrəmanlıq, igidlik göstərmiş və təkcə Ukraynanı deyil,
həm də Qafqazı faşist işğalçılarından müdafiə etmiş insanlara hədsiz minnətdarlıq hissi
ilə ziyarət etdim. Bu gün, naməlum əsgərin məzarı önündə dayanarkən xatırladım ki,
burada, Ukrayna torpağında ukraynalılarla birlikdə digər xalqların nümayəndələri də,
Azərbaycan övladları da cəsarətlə vuruşmuşlar.
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Mən xatırladım: Ukrayna ərazisində vuruşmuş, - bunlar isə çoxdur, azərbaycanlılardan 20 nəfəri Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.
Kökləri əsrlərin dərinliyinə gedib çıxan, İkinci dünya müharibəsi illərində yaranan
və İkinci dünya müharibəsindən sonra möhkəmlənən dostluğumuz elə bir əsasdır ki,
o, bugünkü münasibətlərimizi və indinin özündə bəhrələrini verən əməkdaşlığımızı
şərtləndirir. Lakin bununla yanaşı indi münasibətlərimiz prinsipcə tamamilə yeni əsasda
qurulur. Müstəqil, suveren dövlətlər olan Ukrayna və Azərbaycan bu münasibətləri
dəstəkləyirlər. Dövlət müstəqilliyi həm Ukrayna üçün, həm də Azərbaycan üçün tarixi
əhəmiyyətə malikdir.
Mən çox razıyam ki, bu başlıca, prinsipial məsələdə Ukrayna və Azərbaycanın,
Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçmanın və Azərbaycan prezidentinin baxışları,
mövqeləri tamamilə uyğun gəlir. Bir sistemdən digərinə keçidlə əlaqədar, dövlət
müstəqilliyi yolunda ilk addımlar atmağımızla əlaqədar olaraq ölkələrimiz qarşısında
çox çətinliklər durur. Lakin buna baxmayaraq mən əminəm ki, biz bu çətinlikləri dəf
edəcəyik. Məhz ona görə dəf edəcəyik ki, ölkələrimizin, xalqlarımızın, dövlətlərimizin
azad, müstəqil yaşamaq və öz taleyinin sahibi olmaq imkanlarına, qabiliyyətinə
inanırıq.
Ukrayna çox böyük Avropa dövlətidir. Ukrayna istər Dünya Birliyinə, istərsə
də Avropa birliyinə daha böyük töhfə vermək üçün çox geniş potensial imkanlara
malikdir. Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın hüdudlarında yerləşir, Avropanın bir
hissəsidir, bununla bərabər, coğrafı baxımdan ən ucqar cinahdadır. Ukrayna da,
Azərbaycan da son dərəcə böyük coğrafi-siyasi əhəmiyyətə malikdir. Buna görə
də xalqlarımızın, ölkələrimizin rifahı naminə dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığın
olduqca böyük əhəmiyyəti var. Əməkdaşlıq üçün iqtisadi sahədə geniş imkanlar
meydana çıxmışdır. Odur ki, indi Ukraynanın və digər Mərkəzi Asiya dövlətlərinin
qoşulduqları Transqafqaz magistralının çəkilməsi iqtisadi əlaqələrimizin inkişafı
üçün, eyni zamanda Ukrayna ilə Azərbaycan arasında daha sıx qarşılıqlı əlaqələr, daha
qısa yol yaradılması üçün də, iqtisadi əməkdaşlıq üçün də, xalqlarımızın daha fəal
ünsiyyətdə olması üçün də çox mühüm vasitədir. Bir çox digər imkanlar da mövcuddur.
Biz onlardan əməkdaşlığımızın daha bəhrəli, qarşılıqlı surətdə faydalı və uğurlu olması
üçün istifadə edə bilərik. Bu gün gördüyümüz iş də, bu gün imzaladığımız sənədlər də
bundan ötrü böyük imkanlar verir və geniş yol açır.
Əminəm ki, biz həmin sənədlərdə şərh edilmiş razılaşmaları həyata keçirə biləcəyik.
Əminəm ki, biz əməkdaşlığın daha geniş yoluna çıxacağıq. Əminəm ki, Ukrayna və
Azərbaycan bu çətinlikləri və ölkələrimizin qarşısında sosial-iqtisadi sahədə duran
problemləri aradan qaldıracaqdır. Onlar həll ediləcəkdir, başlıcası budur ki, biz malik
olduğumuzu - suverenliyi və dövlət müstəqilliyini qiymətləndiririk.
Azərbaycanda bəzi digər problemlər də var. ATƏT-in üzvləri olan ölkələrimiz - həm
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Ukrayna, həm də Azərbaycan Avropada sülhün, əmin-amanlığın və təhlükəsizliyin
təmin edilməsi üçün tədbirlər görürlər. Bununla yanaşı, bildiyiniz kimi, Qafqazda heç
də hər şey sakit deyildir. Qafqazda gedən hərbi münaqişələr təkcə Azərbaycanın deyil,
bir çox digər ölkələrin də mənafelərinə toxunur. Təbiidir ki, Qafqazda vəziyyətin
qeyri-sabitliyi Avropada sülh, əmin-amanlıq və təhlükəsizlik üçün mənfı amildir.
Buna baxmayaraq Ermənistanla hərbi münaqişəyə cəlb olunan biz sülh mövqelərində
dururuq. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə aradan
qaldırılması mövqelərində dururuq, halbuki Ermənistanın hələ 1988-ci ildə başlanmış
hərbi təcavüzü Azərbaycana olduqca böyük ziyan vurmuşdur. Biz çox adam itirmişik.
Biz iqtisadiyyatda çox şey itirmişik. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı
birləşmələrinin işğalı altındadır. Azərbaycanın bir milyondan artıq sakini, vətəndaşı
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilmiş ərazilərdən didərgin salınmış
və çadır şəhərciklərində olduqca ağır şəraitdə yaşayır.
Leonid Daniloviç Bakıda olarkən kiçik bir rayona getdi,orada öz doğma ocaqlarından
zorla qovulmuş Azərbaycan sakinləri müvəqqəti məskunlaşmışlar. O, bu adamların
necə çətin şəraitdə olduqlarını gördü. Dörd-beş ildir ki, insanlar çadırlarda yaşayırlar.
Bu, çox ağırdır, hələ onu demirəm ki, onlar özlərinin yaxın adamlarını, doğmalarını
itirmişlər, evləri dağıdılmışdır, əcdadlarından qalan və özlərinin yaratdıqları nə vardısa
hamısı talan edilmişdir.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, biz sülh mövqeyində dayanırıq və bu hərbi
münaqişəyə sülh yolu ilə son qoymaq istəyirik. Məhz buna görə də biz hələ 1994cü ilin mayında Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş əldə etmişik. İki il on aydır ki,
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında döyüşlər getmir, biz atəşkəs şəraitində yaşayırıq.
Bununla belə tam sülh də yoxdur.Mən bayaq dedim, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi
işğal altındadır. Lakin bütün bu çətinliklərə, itkilərə, Azərbaycan Respublikasına
dəymiş çox böyük zərərə baxmayaraq, bir də təkrar edirəm, biz məsələnin sülh yolu
ilə həllinə çalışırıq.
Bununla əlaqədar biz ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşünün yekunlarına son dərəcə
böyük əhəmiyyət veririk. Orada ATƏT-in üzvü olan ölkələrin Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması prinsiplərini nəzərdə tutan bəyanatı
qəbul edilmişdir. Bunlar Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq
Qarabağa yüksək özünüidarə statusu verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin
təhlükəsizliyinə təminat verilməsi prinsipləridir.
Biz bu prinsipləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün əsas kimi qəbul etmişik. Fürsətdən istifadə edərək, Lissabon Zirvə
görüşündə bu prinsipləri dəstəklədiyinə görə və həmin görüş zamanı bir çox məsələlər,
o cümlədən də bu məsələ barədə apardığımız söhbətə görə Prezident Leonid Daniloviç
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Kuçmaya təşəkkür etmək istəyirəm.
Mən bu barədə burada sizə, dostlarımıza ona görə danışıram ki, bu, təkcə bizim
məsələmiz deyildir. Hər bir dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsi - dünyaya
aid məsələdir, bütün dünya birliyinin məsələsidir, Avropada sülh və təhlükəsizliyə aid
məsələdir. Bu, beynəlxalq hüquq normalarının başlıca prinsipidir, BMT-nin prinsipidir
və ATƏT-in prinsipidir. Ona görə də hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünə əməl edilməsinin
bizim üçün, o cümlədən Rusiya üçün də, Ukrayna üçün də, o cümlədən bizim
qonşularımız olan Gürcüstan və Ermənistan üçün də son dərəcə mühüm əhəmiyyəti
var. Ancaq eyni zamanda biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Azərbaycanın
sərhədlərinin toxunulmazlığını bərpa etmək istəyirik, bütün qonşu dövlətlərlə sülh
şəraitində yaşamaq, regionumuzda, Qafqazda, Avropada, bütün dünyada sülh olmasını
istəyirik.
Bir də qeyd edirəm, bunların hamısı Azərbaycanın bütün ölkələrlə qarşılıqlı
fayda əsasında geniş əməkdaşlıq etməsinin zəruriliyini getdikcə daha çox şərtləndirir.
Bu baxımdan biz Ukrayna ilə əlaqələrə, əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veririk.
Bununla əlaqədar mən son dərəcə şadam ki, bu gün bizim səmərəli görüşlərimiz və
söhbətlərimiz oldu, çox mühüm sənədlər imzalaya bildik və burada belə səmimi,
dostluq şəraitində sizinlə bir yerdəyik.Problemlərimizdən danışarkən eyni zamanda
onu da bilirik ki, hər bir ölkənin öz problemləri var. Ukraynanın da öz problemləri
var. Biz Ukraynanın dövlət suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tamamilə dəstəkləyirik
və ürəkdən arzulayırıq ki, Ukrayna dövlət müstəqilliyinin bu ölkəyə verdiyi bütün
imkanlardan tam istifadə edə bilsin.
Biz əminik ki, zəngin sərvətlərə, çox böyük intellektual potensiala malik olan
Ukrayna çiçəklənən ölkəyə çevriləcək, bız bunu ürəkdən istəyir, arzu edirik. Şübhəsiz
ki, qarşılıqlı fayda götürmək məqsədi daşıyan Azərbaycan-Ukrayna əməkdaşlığı da
dost Ukraynanın gələcək inkişafına və tərəqqisinə müəyyən töhfə verəcəkdir.
Mən sizin hamınıza səadət və xoş həyat arzulamaq istəyirəm. Ukrayna Prezidenti
çox hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmanın sağlığına, hörmətli dostlar, sizin sağlığınıza,
Ukraynanın şərəfinə, Ukrayna-Azərbaycan dostluğunun şərəfinə, əməkdaşlığımızın
şərəfinə badə qaldırıram.
Xay jive samostiynaya Ukraina! (Yaşasın Müstəqil Ukrayna!)
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ukrayna
Respublikasının Prezidenti Leonid Kuçma ilə birgə mətbuat
konfransında bəyanatı
Kiyev, Mariya Sarayı 25 mart 1997-ci il
Çox hörmətli Leonid Daniloviç!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Ukraynaya rəsmi səfərim başa çatır və indi hava limanına getməyə hazırlaşarkən
mən bu səfərin baş tutduğuna, olduqca əlverişli şəraitdə, dostluq, yoldaşlıq şəraitində
keçdiyinə, dövlətlərarası münasibətlərimizlə, ölkələrimiz və dövlətlərimiz arasında
əməkdaşlığın gələcək inkişafı ilə bağlı bir çox məsələləri birlikdə müzakirə və bu
məsələlər barəsində qərarlar qəbul etdiyimizə görə böyük məmnunluq hissi keçirirəm.
Hörmətli Leonid Daniloviç, fürsətdən istifadə edərək, dəvətinizə görə, qonaqpərvərliyə
görə, mənə və mənimlə gəlmiş bütün Azərbaycan nümayəndələrinə göstərdiyiniz xoş
hisslərinizə görə, getdiyimiz hər yerdə əhatə olunduğumuz səmimi, həqiqətən mehriban
mühitə görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Leonid Daniloviç, mənə göstərdiyiniz yüksək şərəfə görə, diqqət və qayğıya görə,
bununla yanaşı, Ukraynanın ali ordeni - Yaroslav Mudrı ordeni ilə təltif olunduğuma görə
Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Beləliklə, mən Azərbaycana Ukrayna
mükafatı ilə qayıdıram. Mən bu mükafatı münasibətlərimizin daha da dərinləşməsini
və genişlənməsini ifadə edən son dərəcə mühüm amil kimi qiymətləndirirəm.
Leonid Daniloviç, 1995-ci ildə Siz Azərbaycana səfər etdiniz, indi isə mən cavab
səfərinə gəlmişəm. Sizə üz tutaraq xahiş edirəm ki, Azərbaycan Respublikasına bir
daha səfər etməyi planlaşdırasınız. Mən Sizin səfərinizi səbirsizliklə gözləyəcəyəm və
düşünürəm ki, Siz elə ilk imkan düşən kimi onu həyata keçirəcəksiniz. 1995-ci ildə
Bakıda da, bu günlərdə Kiyevdə də çox işlər görülməsinə, çox sənədlər hazırlanıb
imzalanmasına baxmayaraq, hələ çox şey edilməlidir ki, strateji tərəfdaşlıq xarakteri
daşıyan sənəd Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi
haqqında dünən imzaladığımız bəyannamə həyata keçirilsin. Bu, bizim üzərimizə çox
böyük vəzifələr qoyur, buna görə də sonrakı görüşlərə ehtiyac var. Bununla əlaqədar
olaraq mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə gəlməyə dəvət edirəm.
Ukraynanın və Kiyev şəhərinin bütün nümayəndələri ilə görüşlərdən aldığım
ən xoş təəssüratlar barədə danışmağı lazım bilirəm. Nadir qoruq, Ukrayna xalqının
qədim tarixinin, qədim mədəniyyətinin nadir abidəsi olan Kiyev Peçexa lavrası
ilə tanışlıq mənə böyük təsir bağışladı. Şadam ki, bu tarix abidəsi ilə yenidən tanış
ola bildim. Bu gün Kiyev Bələdiyyə İdarəsinə getməyimə və Kiyevin fəxri qonağı
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adına layiq görülməyimə şadam. Kiyevin fəxri qonağı adına layiq görüldüyüm üçün
təşəkkür edirəm. Görüşlərimizin yekunları və imzalanmış sənədlər barəsində Leonid
Daniloviçin dedikləri ilə tamamilə razıyam. Bəyan edirəm ki, söhbətlər zamanı və
ikitərəfli münasibətlərə, MDB, Avropa təhlükəsizliyi çərçivəsində, bütün beynəlxalq
təşkilat və strukturlarda əməkdaşlığımıza aid məsələlərin müzakirəsi zamanı biz fikir və
baxışlarımızın, mövqe və münasibətlərimizin tamamilə uyğun gəldiyini aşkara çıxardıq.
Mənim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən başlıca məsələ bundan ibarətdir ki, Ukrayna
iqtisadi bazar islahatları aparılması, demokratik dövlət quruculuğu, hüquqi cəmiyyət
yaradılması yolu ilə gedir, öz dövlət müstəqilliyini qətiyyətlə qoruyub müdafiə edir. Biz
də bu yolla gedirik, bütün bunlar ölkəmizdə də həyata keçirilir və Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi bizdən ötrü ən mühüm tarixi nailiyyətdir və biz bu nailiyyəti bundan sonra
da qoruyacağıq.
Leonid Daniloviç, Sizə, Kiyevdəki, Ukrayna torpağındakı bütün dostlarımıza bir
daha təşəkkür edirəm. Təbii ki, bizi dünən və bu gün müşayiət etmiş, indi də bizimlə
olan mətbuata da təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
Sual: Hörmətli prezidentlər, siz MDB-nin Zirvə toplantısı ərəfəsində birliyin
perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz? Sual Leonid Daniloviçədir: Siz Rusiya
hərbi texnikasının Ermənistana əvəzsiz və gizli olaraq göndərildiyi barədə Rusiyanın
müdafiə naziri İqor Rodionovun təsdiqlədiyi faktı necə qiymətləndirirsiniz?
Leonid Kuçma: Belə düşünürəm ki, martın 28-də keçiriləcək MDB-nin Zirvə
toplantısının nəticələrindən görüş keçirildikdən sonra danışmaq olar. Lakin biz belə bir
ümidlə gedirik ki, dünənki və gələcək MDB barəsində öz sözümüzü deyə biləcəyik.
Zənnimcə, MDB-nin mövcud olduğu indiki forma ona daxil olan tərəflərdən heç
birini, ölkələrdən heç birini qane edə bilməz. Biz, hər şeydən əvvəl, bu strukturu
bərabərhüquqlu tərəflərin birliyi kimi görmək istəyirik. Elə bilirik ki, burada hər bir
ölkə ərazisinin həcmindən və əhalisinin sayından asılı olmayaraq eyni səsə malik olsun.
İkinci suala - o isə həqiqətən çox mürəkkəbdir, - gəldikdə, mən Azərbaycana səfər
zamanı qaçqınların məskunlaşdığı yerləri görmək imkanına malik oldum. Deməliyəm
ki, bütün bunlara ürək ağrısı, sarsıntı və təəssüf hissləri keçirmədən baxmaq olmaz. Axı
adamlar əslində hər şeylərini itirmişlər, onların gələcəyi bu gün çox problematik və
qeyri-müəyyəndir. Buna görə də mən bunu əsas tuturam ki, bütün tərəflər Təhlükəsizlik
Şurasının qərarlarına ciddi əməl etməlidirlər. Bu qərarlarda açıq-aydın yazılmışdır ki,
nə kimi işlər görmək lazımdır. Mən öz tərəfimdən, xarici işlər və müdafiə nazirliklərinə
tapşırıram ki, həmin məsələni əlavə olaraq öyrənsinlər və bu problem barəsində rəsmi
fikir hazırlasınlar.
Heydər Əliyev: Vaxtınızı almamaq üçün demək istəyirəm ki, Leonid Daniloviç
Kuçmanın MDB barəsində söylədiyinin hamısı ilə tam razıyam. Mən də bu fikirdəyəm
ki, birliyimiz demokratik, səmərəli olmalı və beynəlxalq standartlara cavab verməli,
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bütün üzvlərinin bərabərhüquqlu iştirakını təmin etməlidir. Təəssüf ki, buna nail olmaq
hələlik mümkün olmayıbdır. Bununla belə, hesab edirəm ki, bu, real surətdə mümkündür.
Bundan ötrü lazımi şərait yaratmaq, MDB-nin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi
mexanizmlərini müəyyənləşdirmək gərəkdir. Yəqin ki, biz bu fikirləri martın 28-də
deyəcəyik. Ümid etmək istərdim ki, dövlət rəhbərlərinin görüşündən sonra birliyin
fəaliyyəti əsaslı surətdə yaxşılaşmağa başlayacaqdır.
Sual: Suallarım hər iki prezidentədir: Neft dəhlizi yaradılmasının həyata
keçirilməsində Ukrayna və Azərbaycanın planlarına hər hansı üçüncü tərəf, xüsusən
Rusiya mane ola bilərmi? Siz Belarusda baş verən hadisələri necə şərh edərdiniz?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, bizə çox şeydə mane olmağa çalışırlar. 1994-cü il
sentyabrın 20-də biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının birgə
işlənməsi haqqında ilk iri müqavilə imzaladıqda çox etirazlar, narazılıqlar və müxtəlif
cür uydurma əngəllər oldu. Onlar bu gün də mövcuddur, lakin onların heç bir əsası
yoxdur. Biz müstəqil dövlət kimi öz hüququmuzdan istifadə edərək,onda da tamamilə
qanunauyğun hərəkət etdik və bu gün də düz hərəkət edirik. Odur ki, mane olmaq
istəyəcəklər, amma zənnimcə, bunu bacarmayacaqlar.
Belarusda hadisələrə gəldikdə, mənim bu barədə çox az məlumatım var. Eşitdiklərim
və mənə məlum olanlar ancaq televiziya ilə gördüklərimdən ibarətdir. Lakin orda baş
verən bütün hadisələr mənim üçün anlaşıqlı deyildir, dumanlıdır. Həqiqətən, orada
nələr baş verir? Bəlkə bu barədə Leonid Daniloviç danışsın?
Leonid Kuçma: Birinci sual ilə əlaqədar mən Heydər Əliyeviçlə tam razıyam. Belə
konkret nöqteyi-nəzərə görə minnətdaram. Buna bir neçə kəlmə əlavə edib demək
istərdim ki, baxır, Rusiya hansı mənafeləri əsas tutacaq çar Rusiyasının mənafelərini,
yoxsa müasir demokratik dövlətin mənafelərini. Axı biz görürük ki, indi Rusiyada neft
hasilatı gündən-günə azalır və tezliklə onun təkcə özündə deyil, kənarda da əlavə neft
mənbələrinə ehtiyacı ola bilər. Bəs belə isə nə üçün Rusiya hər yerdə öz dostu elan
etdiyi qonşularına mane olur? Sağlam düşüncə müasir dünyada hər yerdə və hər şeydə
qalib gəlməlidir.
O ki qaldı Belarusa, orada baş verən bəzi son hadisələr mənə dumanlı görünür. Lakin
mən həmişə bunu əsas tuturam ki, hər bir xalq öz ölkəsinin inkişaf yolunu seçmək
hüququna malikdir. Bir sözlə, sağlıq olsun, görərik.
Sual: Sualım cənab Kuçmayadır: Ermənistan bəyan edir ki, Ukrayna Azərbaycana
silah və hərbi texnika göndərmişdir. Bu bəyanata Sizin münasibətiniz necədir? İkinci
sual hər iki prezidentədir: Siz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasında
Ukraynanın iştirakı məsələsini müzakirə etdinizmi, əgər etdinizsə, onda bu iştirak
hansı formada olacaqdır?
Heydər Əliyev: Hesab edirəm ki, mən birinci suala cavab verə bilərəm və əgər lazım
gələrsə, Leonid Daniloviç əlavə edər. Ukraynadan Azərbaycana gizli yolla heç bir silah
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göndərilməyib. Bu gün sizin qarşınızda, bütün dünya qarşısında bəyan edirəm ki, biz
atəşkəs haqqında saziş imzaladığımız - bu, 1994-cü il mayın 12-də olub, - vaxtdan
bəri Azərbaycan heç yerdən bir dənə də silah almayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin
səhih məlumatına cavab olaraq Yerevanda söylənilmiş fikirlər ağ yalandır, uydurma və
böhtandır. Mən bunu qəti şəkildə deyirəm. Hesab edirəm ki, Leonid Daniloviç də belə
deyəcəkdir.
Leonid Kuçma: Mən bunu təsdiq etməyə bilmərəm, çünki, bu doğrudur. Həmin
müddətdə silah göndərilməsindən heç söhbət də getməmişdir.
Heydər Əliyev: O ki qaldı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasında
Ukraynanın iştirakı məsələsinə, biz onu Leonid Daniloviçlə müzakirə etdik, çünki bu,
bizim üçün müstəsna əhəmiyyətli məsələdir. Qafqazda sabitlik məsələsi isə Ukrayna
üçün, şübhəsiz, böyük əhəmiyyətə malikdir, axı Ukrayna Qafqaza coğrafi cəhətdən
çox yaxındır və onunla bütün digər əlamətlərlə bağlıdır. Bundan başqa, hiss edirəm
ki, Ukrayna, xüsusən onun Prezidenti hörmətli Leonid Daniloviç çox böyük maraq
göstərirlər ki, ölkələr sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşasınlar. Buna görə də biz
bu məsələni müzakirə etdik və yekdil fikirdə olduq ki, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması haqqında, yəni dincliklə tənzimləmənin
prinsipləri - Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək özünüidarə
statusu və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün təhlükəsizliyə təminat verilməsi
prinsipləri haqqında Lissabon bəyanatı sülhə nail olmaqdan ötrü yaxşı əsasdır. Biz
məsələni bax, bu ruhda müzakirə etdik.
Leonid Kuçma: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə ciddi əməl edilməsinin
zəruriliyindən başqa, bizim ayrı nöqteyi-nəzərimiz olmamışdır və yoxdur. Biz bunu
əsas tutmuşuq və ATƏT-in Lissabon görüşündə də mövqeyimiz belə olmuşdur.
Sual: Hörmətli Heydər Əliyeviç, xahiş edirik, banknot fabriki ilə tanışlıqdan
aldığınız təəssüratı bölüşəsiniz və izah edəsiniz ki, Azərbaycan tərəfinin bu müəssisəyə
marağına səbəb nədir?
Heydər Əliyev: Sualınızın axırıncı hissəsinə dərhal cavab verəcəyəm. Mən hətta
bilmirdim ki, Kiyevdə belə bir fabrik var. Buna görə də məndə ona bu cür yüksək
maraq yox idi. Lakin buraya səfərimin proqramını mənə təqdim etdikdə və proqramda
bu fabrikə getmək nəzərdə tutulduğunu gördükdə mən onunla çox maraqlandım və
oraya böyük həvəslə getdim. Deməliyəm ki, fabrik mənə çox güclü təsir bağışladı. Bu
müəssisə müasir texnologiya, texnika quraşdırılmış və beynəlxalq standartlara cavab
verən yüksək keyfıyyətli məhsul buraxmağa qadir böyük bir kompleksdir. Çox şadam
ki, Ukrayna belə müəssisəyə malikdir və qısa bir müddətdə bu cür istehsalat, özü də
fəaliyyətini genişləndirmək üçün böyük perspektivləri olan istehsalat yarada bilmişdir.
Bu, təsərrüfat iqtisadi baxımdan belədir, dövlət baxımından, siyasi nöqteyi-nəzərdən
156

www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR
isə, hesab edirəm ki, bu, Ukraynanın dövlət müstəqilliyinin mühüm atributudur.
Ukrayna böyük ölkədir, böyük potensiala malikdir və öz qiymətli kağızlarını özü
yaratmaq iqtidarındadır. O, belə də edir. Bu, Ukraynanın müstəqilliyinin rəmzidir. Mən
bunu fabrikdə dedim və indi də deyirəm. Bununla yanaşı, mən Ukrayna Milli Bankının
prezidentindən xahiş etdim ki, o, Azərbaycan Milli Bankının prezidenti ilə görüşsün.
Biz bunu mütləq edəcəyik ki, o banknot fabriki ilə tanış ola bilsin. Ola bilsin ki, biz
onun xidmətlərindən istifadə edəcəyik.
Sual: Sualım Leonid Daniloviçədir: Bu gün Ukraynanın kütləvi informasiya
vasitələri xəbər vermişdir ki, iki layihəni - Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinə dair
və Xəzər neftinin Ukrayna ərazisi ilə Avropaya nəql olunmasına dair layihələri
maliyyələşdirmək xahişi ilə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankına Ukrayna,
Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin ümumi müraciətinin layihəsi Sizin
danışıqlarınız zamanı razılaşdırdmalıdır. Belə bir müraciət həqiqətən mövcuddurmu,
əgər mövcuddursa, onun layihəsi hazırdırmı?
Leonid Kuçma: Bu məsələ ilk dəfə qaldırılmır. Ukrayna tərəfi bunu əsas tutur ki, əgər
Xəzər neftinin Avropaya göndərilməsi üçün dəhliz qəti şəkildə müəyyən edilərsə, onda
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankına üç prezidentin bu cür müraciət imzalaması
məqsədəuyğun olar. Bu, bütün nöqteyi-nəzərlərdən əsaslandırılmışdır. Lakin onu əlavə
olaraq öyrənmək lazımdır. Biz Heydər Əliyeviçlə bu barədə razılığa gəlmişik və yaxın
vaxtlarda Ukrayna-Azərbaycan birgə komissiyası onun üzərində işləyəcəkdir.
Sual: Leonid Daniloviç, Ukrayna nə dərəcədə ümid bəsləyə bilər ki, gələcəkdə
Azərbaycan nefti Rusiyadan neft idxalına alternativ ola bilər? Heydər Əliyeviç, Siz
Dağlıq Qarabağ “prezidenti”nin Ermənistan baş naziri təyin olunmasını necə şərh
edirsiniz?
Leonid Kuçma: Siz gərək bağışlayasınız, özgənin cibinə baxmaq yaxşı deyil. Mən
bilən, Xəzərdə neftin kəşf edilmiş ehtiyatları təkcə Ukraynaya deyil, başqa ölkələrə
də neft göndərilməsinin çox ciddi alternativ mənbəyidir. Biz bu regionun inkişafında
bütün baxımlardan maraqlıyıq. Odur ki, bu neft Ukraynaya Rusiya nefti ilə paralel
surətdə gələ bilər.
Heydər Əliyev: Dağlıq Qarabağın erməni icmasının lideri Robert Koçaryanın
Ermənistan Baş naziri təyin edilməsini biz mənfi və anlaşılmaz fakt kimi qiymətləndiririk.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının bir hissəsidir. Ermənistan tərəfindən
təcavüz nəticəsində Dağlıq Qarabağı, eləcə də onun ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarını
Ermənistan silahlı birləşmələri işğal etmişlər. Bu işğalda, bu qanlı müharibədə Koçaryan
da fəal iştirak etmiş, fəal rol oynamışdır. O, son illərdə Dağlıq Qarabağın erməni
icmasına başçılıq edir və ya qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın üzdəniraq
“prezidenti” adlanır. Bu, normal anlayışlara və adicə beynəlxalq hüquq normalarına
heç cür uyğun gəlmir. Buna görə də bu təyinat bizim tərəfimizdən əsla qəbul edilə
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bilməz və müvafıq orqanlarımız bu məsələyə münasibətimizi bildirmişlər.
Sual: Sual hər iki prezidentədir: Siz Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında
müqaviləyə dair məsələni müzakirə etdinizmi və XXI əsrdə Avropa təhlükəsizliyinin
modeli, sizcə, necə olmalıdır?
Leonid Kuçma: Siz cinah məhdudiyyətlərinə dair sazişi nəzərdə tutursunuz?
Bəli, müzakirə etdik. Mövqelərimiz indiki halda üst-üstə düşür. Bu problemin təkcə
Azərbaycana və Ukraynaya deyil, həm də qonşularımıza, - mən Moldova və Gürcüstanı
deyirəm, - aid olduğunu nəzərə alaraq, biz məsləhətləşmələri davam etdirmək qəti
olaraq qərar qəbul etmək barədə razılığa gəldik.
Heydər Əliyev: Mən də bu fikirdəyəm. Biz bu məsələni müzakirə etdik və bu
baxımdan fikirlərimiz uyğun gəlir. Biz bu məsələdə əvvəllər də eyni mövqe tuturduq,
çünki o, təzə məsələ deyil və danışıqların bir neçə mərhələsində müzakirə olunmuşdur.
Ukrayna ilə Azərbaycanın mövqeləri bu baxımdan tamamilə üst-üstə düşür. Bu dəfə
də, Leonid Daniloviçlə mənim aramda fikir mübadiləsi zamanı həmin məsələ müzakirə
mövzusu idi. Biz öz mövqeyimizi təsdiqlədik və belə bir qərara gəldik ki, Ukrayna ilə
Azərbaycan arasında, Gürcüstanla və Moldova ilə məsləhətləşmələri davam etdirmək
lazımdır. Axı bu, onlara da aiddir və bizim mövqelərimizə onların da mövqeləri yaxındır.
İkinci məsələyə - XXI əsrdə təhlükəsizlik modeli məsələsinə gəldikdə isə, yəqin ki,
siz bilirsiniz, ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə dövlət başçılarının bu barədə xüsusi
qərarı qəbul olunmuşdur, biz bu qərara səs vermişik. Hesab edirəm ki, XXI əsrdə
Avropa təhlükəsizliyi modeli haqqında sənəddə şərh olunmuş prinsiplər real və həyata
keçirilə bilən prinsiplərdir. Biz bu prinsipləri dəstəkləyirik.
Leonid Kuçma: Mən bu məsələdə Heydər Əliyeviç ilə razıyam. Xüsusilə Avropaya
aid olan bu problemin nə qədər mürəkkəb və məsuliyyətli problem olduğunu biz başa
düşürük. Ona görə də ölkələrin bir-birinə yaxınlaşmaq üçün atdıqları addımı müsbət
hadisə kimi qiymətləndirmək lazımdır. Mən Almaniyanın Çexiya ilə barışıq haqqında
müqavilə imzalamasını nəzərdə tuturam, Macarıstan Rumıniya ilə müqavilə bağlamışdır,
Ukrayna da, o cümlədən Rumıniya ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir. Mayda
Polşa ilə də belə müqavilə imzalamağa hazırlaşırıq. Bir sözlə, bunların hamısı Avropa
qitəsində təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə yönəldilmişdir. Lakin hazırda elə bəlalar da
var ki, biz bunlara əlac etməyin metodlarını hələ bilmirik. Bu, ilk növbədə separatizm
bəlasıdır. Onun bütün səviyyələrdə, o cümlədən də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş
Məclisinin 50-ci sessiyası səviyyəsində pislənməsinə baxmayaraq, separatizm bəzən
çox eybəcər formalarda güclənməkdə davam edir. Bu isə Avropanın və dünyanın bir
çox nöqtələrində müşahidə olunan qeyri-sabitliyə gətirib çıxarır. Ona görə də ATƏT-in
elan etdiyi prinsiplərin həyata keçirilməsinə çalışacağıq. Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Ukraynaya rəsmi səfəri (24-25 mart 1997-ci il)
Tarixi arayış
Avropanın ərazi və əhali baxımından ən böyük ölkələrindən biri olan Ukrayna ilə əməkdaşlıq
Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Zəngin təbii sərvətləri, əlverişli coğrafi-siyasi
mövqeyə malik olan Azərbaycanla əlaqələr isə Ukrayna üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan bir tərəfdən əlverişli iqtisadi-ticarət körpüsü, digər tərəfdən isə Ukrayna ilə Şərq
ölkələri arasında etibarlı siyasi körpüdür.
Ukrayna ilə Azərbaycan müttəfiq dövlətlərdir. Azərbaycan və Ukrayna qarşılıqlı
münasibətləri həm ikitərəfli əlaqələr, həm də beynəlxalq təşkilatlar - GUAM, TRASEKA
layihəsi, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində yüksək səviyyədə qurulub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci ilin martında Ukraynaya
rəsmi səfəri qarşılıqlı əlaqələrin hüquqi-normativ bazasının yaranması və münasibətlərin
strateji səviyyəyə yüksəlməsində mühüm rol oynayıb. Səfərə yollanarkən onun əhəmiyyəti
barədə jurnalistlərə məlumat verən Heydər Əliyev söyləyib: “Mən Ukrayna - Azərbaycan
münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə,bütün sahələrdə inkişaf edəcəyini gözləyirəm. İqtisadi,
elmi-texniki əməkdaşlığı, təhsil sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün bizim geniş
imkanlarımız var. Bu məsələlərə dair dövlətlərarası bir çox sənədlər hazırlanıb və biz bunları
orada imzalayacağıq. Bir sözlə, səfərdən yaxşı nəticələr gözləyirik.”
Səfərin ilk günündə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Ukrayna Prezidenti Leonid
Kuçma ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkənin qarşılıqlı münasibətləri, əməkdaşlıq imkanları,
ölkələrin Avropa və MDB-də üzləşdikləri problemlər barədə ətraflı söhbət ediblər.
Elə həmin gün Ukrayna-Azərbaycan sənədlərinin imzalanma mərasimi olub. İqtisadi,
siyasi, mədəni və digər sahələri əhatə edən 17 sənəd imzalanıb. Bu sənədlərdən ən vacibi
isə “Dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında” müqavilədir ki, bu da iki ölkə arasında
münasibətlərin strateji xarakter daşıdığını göstərir. Mərasimdən sonra prezidentlər mətbuat
üçün bəyanatla çıxış ediblər.
Martın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə Ukraynanın ali
mükafatı – “Yaroslav Mudrı” ordeninin təqdim olunması mərasimi keçirilib. Heydər Əliyev
bu yüksək dövlət mükafatına görə Ukrayna dövlətinə minnətdarlığını bildirib və gələcəkdə də
bu münasibətlərin inkişafına çalışacağını qeyd edib.
Səfər dövründə Prezident Heydər Əliyev həmçinin, Ukraynanın Baş naziri Lazarenko,
xarici işlər naziri Udovenko, parlament sədrinin birinci müavini Tkaçenko ilə görüşüb ətraflı
fikir mübadiləsi aparıb.
Həmin gün Kiyev şəhər bələdiyyə idarəsində Azərbaycan Prezidentinə Kiyev şəhərinin
Fəxri qonağı diplomu və şəhərin rəmzi açarı təqdim olunub.
Martın 25-də Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin birgə mətbuat konfransı olub.
Səfərin yekunları ilə bağlı danışan Heydər Əliyev deyib: “Ukraynaya rəsmi səfərim başa çatır
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və indi hava limanına getməyə hazırlaşarkən mən bu səfərin baş tutduğuna, olduqca əlverişli
şəraitdə, dostluq, yoldaşlıq şəraitində keçdiyinə, dövlətlərarası münasibətlərimizlə, ölkələrimiz
və dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığın gələcək inkişafı ilə bağlı bir çox məsələləri birlikdə
müzakirə və bu məsələlər barəsində qərarlar qəbul etdiyimizə görə böyük məmnunluq hissi
keçirirəm”.
Həmin gün Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev həmçinin, Ukraynadakı Azərbaycan
diasporunun nümayəndələri ilə görüşüb, onların həyatı və problemləri ilə maraqlanıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ukraynaya bu rəsmi səfəri iki
ölkə arasında qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına əlavə stimul verib.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezidentİ
Heydər Əlİyevİn Türkİyə Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(5-8 may 1997-ci il)
“...Bizim bütün siyasətimiz, atdığımız bütün addımlar bir məqsədi güdür - ölkəmizi gücləndirmək, zənginləşdirmək, Azərbaycanın
mövqelərini möhkəmləndirmək və bölgədə sülh, barış içində yaşamaq.
Bu məsələdə Türkiyə-Azərbaycan birliyi ən böyük əhəmiyyət daşıyan
bir amildir. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Türkiyə
dərhal onu müstəqil dövlət kimi tanıdı və ondan sonra Azərbaycandan
öz yardımını əsirgəmədi, ona öz əlini uzatdı. Biz bu yardımı hiss edirik.
Həmişə hiss etmişik, xüsusilə müstəqilliyimizin ilk illərində, Azərbaycan çox çətin vəziyyətdə olarkən. Bu gün də bu dəstək bizim üçün çox
önəmlidir...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyənin
nüfuzlu “Ekovitrin” jurnalının “Avrasiyada ilin siyasət adamı” mükafatının təqdim edilməsi mərasimindəki nitqindən – 12 iyul 2006-cı il

Azərbaycan Prezidentinə Türkiyə Cümhuriyyətinin “Dövlət nişanı”nın
təqdim olunması mərasimində Heydər Əliyevin çıxışı
Ankara, “Çankaya köşkü” 5 may 1997-ci il
Hörmətli Prezident, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl!
Türkiyə Cümhuriyyətinin hökumət üzvləri, dövlət adamları, mətbuat nümayəndələri!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün biz Türkiyəyə gəlməyimizə, bu torpaqda olmağımıza çox sevinirik və
məmnunuq. Türkiyə bizim üçün müqəddəs bir yerdir. Hər bir azərbaycanlı üçün
Türkiyə sevimli bir ölkədir. Buna görə Türkiyəni ziyarət etmək özü hər bir insanın
həyatında böyük bir hadisədir, xoşbəxtlikdir. Bizə bu xoşbəxtlik nəsib olmuşdur.
Bu gün mən həddindən artıq həyəcanlıyam. Ona görə ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin
“Dövlət nişanı”nı mənə əziz dostum Süleyman Dəmirəl təqdim etdi. Mən Türkiyənin
bu yüksək dövlət mükafatına layiq görülmüşəm.
Mən çox həyəcanlıyam. Doğrusu, belə bir yüksək mükafatı heç də gözləmirdim.
Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri inkişaf etdirmək, genişləndirmək,
günü-gündən irəliyə aparmaq bir azərbaycanlı, bir vətəndaş kimi mənim müqəddəs
borcumdur.
Artıq dörd ilə yaxındır ki, mən Azərbaycana rəhbərlik edirəm. Bu müddətdə daim
çalışmışam ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr inkişaf etsin, genişlənsin,
161
www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR
yüksəlsin. Çünki mən həm Azərbaycan üçün, həm də Türkiyə üçün bunun nə qədər
faydalı olduğunu bilirəm. Bunun Azərbaycan üçün nə qədər gərəkli, faydalı olduğunu
həmişə dərk etmişəm. Çünki uzun illər biz Türkiyədən ayrı düşmüşük, xalqlarımız
70 il bir-birindən ayrı düşmüşdür. Bu illər ərzində tək biz yox, bizdən əvvəl yaşamış
nəsillər də Türkiyənin həsrətində olublar, Türkiyə ilə qovuşmaq, görüşmək, əl-ələ
vermək, Türkiyənin əlini sıxmaq həsrəti ilə yaşayıblar.
Nəhayət, biz 1990-cı ilin əvvəllərində buna nail olduq. Bunun özü hər bir
Azərbaycan vətəndaşının həyatında, o cümlədən mənim həyatımda böyük bir
xoşbəxtlikdir. Buna nail olandan sonra bu əlaqələri inkişaf etdirmək, xalqlarımızı
bir-birinə yaxınlaşdırmaq, qarşılıqlı fayda əldə etmək, şübhəsiz ki, bizim vəzifəmiz
olubdur və mən bu vəzifəni yerinə yetirməyə çalışmışam. Əgər mənim gördüyüm bu
işlər Türkiyə Cümhuriyyəti, dövləti tərəfindən bu qədər yüksək qiymətləndirilirsə,
mən çox xoşbəxtəm, məmnunam.
Məni sevindirən bir də odur ki, bu mükafat məhz Türkiyə Cümhuriyyətinin
mükafatıdır. Bu, böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün ölkəsinin, onun yaratdığı
cümhuriyyətin mükafatıdır.
Mustafa Kamal Atatürk sizin üçün nə qədər əziz və hörmətli olubsa, o qədər də
azərbaycanlılar üçün belədir. Ona görə də Türkiyə demokratik, Atatürk Türkiyə
Cümhuriyyəti bizim üçün doğma bir ölkədir. Biz buranı öz diyarımız, məmləkətimiz
hesab edirik.
Mən bu sözləri demişəm, bu gün bir daha təkrar edirəm: biz bir xalqıq, iki dövlətik.
Bir xalq olan bir dövlətin başçısının o biri dövlətin yüksək mükafatını alması böyük
şərəfdir.
Mən sizi əmin edirəm ki, bu böyük etimadı, şərəfi həyatımın sonuna qədər
doğrultmağa çalışacağam. Mən onsuz da bunu edirəm və edəcəkdim. Ancaq bu
mükafat mənim üzərimə çox böyük məsuliyyət qoyub, vəzifəmi daha da artırıbdır.
Əmin olun ki, mən bu vəzifəmi layiqincə yerinə yetirməyə çalışacağam. Əmin
olun ki, Azərbaycan daim müstəqil olacaqdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli
azadlığı sarsılmazdır, dönməzdir. Əmin olun ki, Azərbaycan demokratiya, azadlıq
yolu ilə gedəcəkdir. Azərbaycanın tutduğu yol - demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
qurmaq yolu bizim yolumuzdur. Biz bu yoldan heç vaxt dönməyəcəyik. Bu yolla sona
qədər gedib Azərbaycanı Dünya Birliyində layiqli bir səviyyəyə gətirib çıxaracağıq.
Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı əbədidir, sarsılmazdır. Biz çalışacağıq
ki, bu dostluğu, qardaşlığı gündən-günə möhkəmlədək və yüksəklərə qaldıraq.
Əziz dostum, qardaşım, sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sual: Cənab Heydər Əliyev, Bakı-Ceyhan xətti barədə nə deyə bilərsiniz?
Heydər Əliyev: Bu gün imzaladığımız strateji əməkdaşlıq haqqında bəyannamədə
bütün bu məsələlər öz əksini tapıbdır.
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Sual: Azərbaycan nefti 2000-ci ildə Türkiyəyə gəlib çıxacaqmı?
Heydər Əliyev: Azərbaycan nefti Türkiyəyə nə vaxt gəlib çıxacaq, - bunu zaman
göstərəcəkdir. Amma yaxın vaxtlarda olacaqdır.
Sual: Mətbuatdan məlumdur ki, Rusiya Ermənistana xeyli silah veribdir. TürkiyəAzərbaycan danışıqlarında bu məsələ müzakirə olundumu?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz ki, Ermənistan gizli olaraq Rusiyadan çoxlu miqdarda
silahlar, sursatlar alıbdır. Rusiyanın paytaxtı Moskvada rəsmi elan edilib ki, Rusiya
Ermənistana gizli olaraq bir milyard dollarlıq silah veribdir. Bu, çox böyük təhlükə
doğurur. Ona görə də bu gün bu barədə ətraflı danışıqlar, müzakirələr apardıq. Şübhəsiz
ki, bu hadisə bizim hamımızı düşünməyə dəvət edir. Düşünmək lazımdır. Əgər bu
sahədə iş birliyi lazım olsa, bunu da etmək olar.
Sual: Cənab prezident, Siz bəyan etmisiniz ki, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq
Qarabağa yüksək muxtariyyət verilməsinə tərəfdarsınız. Ermənistan Azərbaycandan
nə istəyir?
Heydər Əliyev: Ermənistan Dağlıq Qarabağa müstəqillik istəyir. Biz bunu heç
vaxt verə bilmərik. Azərbaycan öz torpağının bir qarışını, bir metrini də heç kəsə
verməz. Ermənistan torpaqlarının bir qisminin keçmiş zamanlarda Azərbaycana
məxsus olmasına baxmayaraq, biz başqalarının torpağını istəmirik. Biz 1991-ci ildə
Azərbaycan müstəqillik qazandığı zaman Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən
qəbul olunmuş sərhədlərimiz çərçivəsində torpaqlarımızı qoruyacağıq və heç kəsə
verməyəcəyik.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında sənədlərin
imzalanması mərasimində mətbuat üçün bəyanatı
Ankara, “Çankaya köşkü” 5 may 1997-ci il
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün mən Prezident cənab Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyəyə rəsmi səfər
etməyimdən və buraya gəldiyim ilk dəqiqədən indiyədək Azərbaycan nümayəndə
heyətinə, şəxsən mənə göstərilən qonaqpərvərlikdən və dostluq münasibətindən
məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Bu gün biz çox səmərəli danışıqlar apardıq, çox əhəmiyyətli məsələləri müzakirə
etdik, geniş fikir mübadiləsi apardıq. Bunlar hamısı Türkiyə Cümhuriyyəti ilə
Azərbaycan Respublikası arasında yaranmış dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin parlaq
təzahürüdür. Bizim ölkələrimizi, xalqlarımızı tarixi köklərimiz, tarixi keçmişimiz,
ənənələrimiz, mədəniyyətimiz, dilimiz, dinimiz birləşdiribdir.
Azərbaycan müstəqil dövlət olandan indiyədək respublikamızın bütün dövlətlərlə
qurduğu əlaqələr içərisində Türkiyə ilə əlaqələri xüsusi yer tutur və xüsusi əhəmiyyət
daşıyır. Çünki Türkiyə həmişə Azərbaycanı dəstəkləmiş, Azərbaycanın müstəqil dövlət
olması yolunda ölkəmizə daim öz rəğbətini bildirmiş və Azərbaycan öz müstəqilliyini
elan edən kimi ilk dəfə respublikamızı tanıyan dövlət olmuşdur. O vaxtdan indiyədək
əlaqələrimizin artıq zəngin tarixi vardır. Bizim əlaqələrimiz demək olar ki, sürətlə
inkişaf edir. Bunların hamısının da səbəbi Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi xüsusi
qayğı və dostluq münasibətidir. Bu qayğını, münasibəti bütün türk xalqı, Türkiyənin
dövlət adamları göstərirlər. Türkiyənin Prezidenti, mənim əziz dostum, qardaşım
Süleyman Dəmirəl Azərbaycana xüsusi qayğı və münasibət göstərir.
Bu gün qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman
respublikamızın dövlət müstəqilliyinin tanınmasında hörmətli Prezident Süleyman
Dəmirəlin xüsusi rolu olmuşdur. O dövrdən indiyədək, Azərbaycan ilə Türkiyə
arasındakı əlaqələrdə Prezident Süleyman Dəmirəl xüsusi rol oynayıb və xidmətlər
göstəribdir.
Mən bu gün bu fürsətdən istifadə edib bunlara görə hörmətli Prezident Süleyman
Dəmirələ hörmət və ehtiramımı və bütün Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü və
minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan nümayəndə heyətinə və şəxsən mənə bu gün
göstərilən bu münasibətə görə də təşəkkür edirəm.
Əziz dostum Süleyman bəy, mənim haqqımda və Azərbaycanın indiki ağır dövründə
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bir prezident kimi mənim gördüyüm işlər barədə dediyiniz xoş sözlərə görə də Sizə
təşəkkür edirəm.
Əziz dostlar, əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyini və milli
azadlığını göz bəbəyi kimi qoruyur və bundan sonra da qoruyacaqdır. Dövlət müstəqilliyi
Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir və bu tarixi nailiyyəti qoruyub saxlamağı biz
özümüzün ali vəzifəmiz, ən yüksək borcumuz hesab edirik. Türkiyə ilə əlaqələrimiz
bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İkitərəfli əlaqələrimiz, ümumiyyətlə,
məsələlərin müzakirəsində çoxtərəfli əməkdaşlığımız fövqəladə dərəcədə qiymətlidir.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında indiyədək bir çox müqavilələr imzalanmışdır.
Amma bu gün imzalanan sazişlər də bizim əlaqələrimizin normativ hüquqi bazasmı
daha da genişləndirir, gücləndirir. Xüsusən Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin
imzaladıqları “Azərbaycan ilə Türkiyə arasında strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
haqqında” bəyannamə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, Azərbaycan ilə Türkiyə
arasındakı əlaqələrin yeni bir mərhələyə, səviyyəyə çatdığını göstərir. Ümumiyyətlə,
bu görüşlər, danışıqlar, imzalanan sənədlər Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri tarixində
yeni bir mərhələ, səhifə açır. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bu
imkanlardan bundan sonra da səmərəli istifadə edəcəyik.
Böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, respublikamızın böyük dərdi olan
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz və bu təcavüz nəticəsində ölkəmizin
torpaqlarının 20 faizinin işğal olunması, bir milyondan çox vətəndaşımızın doğma
yurdundan didərgin düşməsi və ağır vəziyyətdə yaşaması məsələsi Türkiyəni daim
narahat edir və həmişə Türkiyə xalqının, ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir.
Türkiyənin dövlət, hökumət başçılarının diqqət mərkəzindədir. Bu məsələyə bu gün də
göstərilən münasibət və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin keçən ilin dekabrında
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Lissabonda keçirilən Zirvə görüşündə
qəbul olunmuş prinsiplər əsasında həll edilməsi barəsində apardığımız danışıqlar,
məsləhətləşmələr və Türkiyənin bu barədə qəti mövqeyi bizim üçün böyük dəstəkdir,
dayaqdır. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bu məsələnin sülh yolu ilə
həll edilməsinə bizim dostumuz, qardaşımız Türkiyə ilə bərabər nail olacağıq.
Mən ümidvaram ki, bugünkü görüşlər davam edəcək və Türkiyə-Azərbaycan
dostluğu, əməkdaşlığı günü-gündən inkişaf edəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Türkiyə Respublikasına rəsmi səfəri (5-8 may 1997-ci il)
Tarixi arayış
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasına ikinci
rəsmi səfəri həm əhatəliliyi, həm də görüşlərin sıxlığı baxımından fərqlənib. Belə ki,
Azərbaycan Prezidenti Ankara, İstanbul və İzmir şəhərlərində 22 görüş keçirib.
Mayın 5-də Heydər Əliyevin bu səfərin mahiyyəti ilə bağlı “Çankaya köşkü”ndəki
qarşılanma mərasimində mətbuat üçün bəyanatında dediyi kimi: “Biz son illər tez-tez
görüşürük. Ancaq hesab edirəm ki, bu rəsmi səfər, görüşlər zamanı əldə etdiyimiz nailiyyətlər
əsasında Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini daha yüksək səviyyəyə çatdırmaq imkanına malik
olacağıq. Hesab edirəm ki, bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı genişləndırmək və dərinləşdirmək
üçün imkanlarımız var. Bir müstəqil dövlət olaraq Azərbaycan Respublikası buna çox böyük
ehtiyac duyur”.
Həmin gün Azərbaycan və Türkiyə nümayəndə heyətlərinin görüşü olub. Tərəflər iki ölkə
arasında münasibətlərin inkişaf tempindən razı qaldıqlarını bildiriblər.
Mayın 5-də “Çankaya köşkü”ndə Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasında sənədlərin imzalanma mərasimi olub. İki ölkə arasında müxtəlif sahələri əhatə
edən 8 müqavilə, o cümlədən, “Azərbaycan ilə Türkiyə arasında strateji əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi haqqında” bəyannamə imzalanıb. Sənədlərin imzalanma mərasimində
mətbuat üçün bəyanatında Heydər Əliyev bu sənədi Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı
əlaqələrin yeni mərhələyə qalxmasının göstəricisi kimi dəyərləndirib.
Mayın 5-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevə Türkiyə Respublikasının “Dövlət
nişanı”nın təqdim olunması mərasimi olub. Mərasimdə çıxış edən Prezident Heydər Əliyev
bildirib: “Mən bu sözləri demişəm, bu gün bir daha təkrar edirəm: biz bir xalqıq, iki dövlətik.
Bir xalq olan bir dövlətin başçısının o biri dövlətin yüksək mükafatını alması böyük şərəfdir”.
Mayın 5-də Heydər Əliyev xarici ölkələrin iqamətgahları Ankarada yerləşən, eyni
zamanda Azərbaycanda akkreditasiya olunan səfirləri ilə görüşüb. Görüşdə çıxış edən Heydər
Əliyev səfirləri tez-tez Azərbaycana səfər etməyə, ölkədə gedən proseslərlə bağlı obyektiv
informasiya toplamağa və təmsil etdikləri ölkələri məlumatlandırmağa çağırıb.
Həmin gün Ankarada Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət təşkil edib. Ziyafətdə çıxış edən Heydər Əliyev Azərbaycan
xalqının Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna daim sadiq qalacağını bildirib.
Mayın 6-da Prezident Heydər Əliyev Ankaranın mərkəzi küçələrindən birinə Azərbaycan
prospekti adı verilməsinə həsr olunan mərasimdə çıxış edib. Heydər Əliyev bu hadisəni
Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna olan münasibət kimi səciyyələndirib.
Mayın 6-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev həmçinin, Ankarada Azərbaycan
Respublikasının Türkiyədəki səfirliyinin yeni binasının təməlqoyma mərasimində, Türkiyənin
Bilkənd Universitetində çıxış edib, Türkiyə Quru Qoşunları Məktəbi ilə tanış olub, tələbələrlə
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və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşüb, bu ölkənin tanınmış jurnalistlərinə
müsahibə verib.
Həmin gün Prezident Heydər Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri ilə görüşdə
çıxış edib. Heydər Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin təcrübəsinin yalnız Azərbaycan
üçün deyil, həm də demokratiya, müstəqillik yolu ilə gedən bütün dövlətlər üçün böyük
məktəb olduğunu bildirib.
Azərbaycan Prezidentinin Türkiyəyə rəsmi səfəri kütləvi informasiya vasitələrinin də
diqqət mərkəzində olub. Heydər Əliyev mayın 6-da Türkiyənin “Samanyolu” və NTV
televiziyalarına müsahibə verib, mayın 8-də isə TRT, TQRT, “Samanyolu”, NTV televiziya
kanallarının rəhbərləri ilə görüşdə çıxış edərək, onların suallarını cavablandırıb.
Mayın 7-də Azərbaycan Prezidenti İzmir şəhərinə yollanıb. İzmirdə Azərbaycan
Prezidentinə “9 Eylül” universitetinin fəxri doktoru diplomu təqdim olunub.
Həmin gün Prezident Heydər Əliyev İzmir valisi Kutlu Aktaşın Azərbaycan Prezidenti
şərəfinə verdiyi ziyafətdə çıxış edib. İzmirlə Bakının qardaşlaşması məsələsinə toxunan
Prezident Heydər Əliyev bu əlaqələrin daha da genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsinin
vacibliyini vurğulayıb.
Mayın 7-də Azərbaycan Prezidenti İzmirdə “Bakı parkı”nın açılış mərasimində iştirak
edib. Mərasimdə çıxış edən Heydər Əliyev bu təşəbbüsü yüksək qiymətləndirib, onun başqa
şəhərlərdə də davam edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
Həmin gün İstanbula qayıdan Prezident mətbuat nümayəndələri ilə görüşdə bəyanat verib
və jurnalistlərin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ordu quruculuğu, din
azadlığı, Bakı-Ceyhan boru kəməri, Azərbaycan-ABŞ, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri ilə
bağlı suallarını cavablandırıb.
Mayın 8-də İstanbulda Heydər Əliyevə “Fatih” Universitetinin fəxri doktoru diplomu
təqdim olunub.
Mayın 8-də Türkiyənin iş adamları ilə görüşən Prezident Heydər Əliyev onları Azərbaycan
iqtisadiyyatına daha fəal sərmayə qoymağa çağırıb.
Elə həmin gün Azərbaycan Prezidenti İstanbulda İslam Konfransı Təşkilatının Tarix,
Kültür, Sənət Mərkəzində çıxış edərək burada aparılan araşdırmaları yüksək qiymətləndirib.
Mayın 8-də rəsmi səfəri başa çatdıran Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev İstanbulun
Atatürk Hava Limanında bəyanat verib: “Səfərimə yekun vuraraq məmnuniyyət hissi ilə qeyd
etmək istəyirəm ki, bu səfər Azərbaycan üçün çox uğurlu oldu. Mən bu səfərdən, aparılan
danışıqlardan, imzalanan sənədlərdən, Türkiyənin dövlət, hökumət başçıları ilə görüşlərimdən
və bütün başqa görüşlərdən çox məmnunam. Mən Türkiyə Cümhuriyyətinin həyatının bir sıra
mühüm səviyyələrində apardığım görüşlərin, danışıqların hamısından çox razıyam”.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Qazaxıstan Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(10-11 iyun 1997-ci il)
“...Ölkələrimiz arasındakı tarixi, dostluq və qardaşlıq münasibətləri dövlətlərimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra öz təsdiqini tapmışdır.
Nursultan Abişoviç, Qazaxıstanda, əsasən, Sizin liderliyiniz və Azərbaycanda Prezident Heydər Əliyevin liderliyi sayəsində ölkələrimiz
demokratik və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, dövlətlərimizin
müstəqilliyinin və regionda təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi yolunda
böyük uğurlar qazanmışlar. Azərbaycan rəhbərliyinin bugünkü vəzifəsi
bu siyasəti, ölkələrimizin və xalqlarımızın yaxınlaşdırılması xəttini davam etdirməkdən ibarətdir....”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə birgə mətbuat konfransında bəyanatından – 2 mart 2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan –
Qazaxıstan dövlətlərarası və hökumətlərarası sənədlər imzalandıqdan
sonra birgə mətbuat konfransında bəyanatı
10 iyun 1997-ci il
Hörmətli Prezident Nursultan Nazarbayev!
Qazaxıstana gəlmək, Qazaxıstan Respublikasına rəsmi səfər etmək dəvətinə görə
Sizə təşəkkürümü bildirirəm və bunu Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətlərində,
Azərbaycanın həyatında mühüm hadisə hesab edirəm. Hörmətli Nursultan Abişoviç,
Sizin ötən ilin sentyabrında Azərbaycana rəsmi səfəriniz Qazaxıstan ilə Azərbaycan
arasında yeni münasibətlərin həqiqətən bünövrəsini qoydu. Xalqlarımız ümumi
tarixi köklərə, zəngin birgə tarixə, zəngin yaxın və oxşar ənənələrə malikdirlər. Bizi
keçmişlə birgə tariximizdə olanlar da birləşdirir. Lakin Qazaxıstan və Azərbaycan
dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ölkələrimizin həyatında və xalqlarımızın
həyatında tamamilə yeni mərhələ başlandı. Nursultan Abişoviç, bu yeni mərhələdə
Sizin Azərbaycana səfəriniz ölkələrimiz arasında, dövlətlərimiz arasında bütün
sahələrdə fəal əməkdaşlığın yeni dövrü oldu.
O vaxtlar Bakıda imzalanmış mühüm sənədlər indi işləyir, əməkdaşlığımıza xidmət
edir. Burada, Qazaxıstanda, Almatıda bugünkü görüş də Sizin Azərbaycana səfərinizlə
əlaqədar başlanmış işin davamıdır.
Nursultan Abişoviç, mən Sizinlə tamamilə razıyam ki, biz bütün sahələrdə, xüsusən
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iqtisadi sahədə fəal əməkdaşlıq üçün böyük imkanlara malikik. Xəzər vasitəsilə ümumi
sərhədimiz və keçmiş iqtisadi əlaqələrimiz Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında iqtisadi
əməkdaşlıq bizə olduqca çox imkanlar verir, bundan ötrü çox yaxşı zəmin yaradır. Elə
bu gün imzalanmış sənədlər də məhz bu işə xidmət edir. Mən Qazaxıstan prezidenti
və Azərbaycan prezidenti tərəfindən imzalanmış iki sənədə daha böyük əhəmiyyət
verirəm. Əlbəttə, digər sənədlərin də çox böyük əhəmiyyəti var və ümumiyyətlə, Sizin
əlavəniz nəzərə alınaraq 16 deyil, 17 sənəd imzalandı. Artıq bu, əməkdaşlığımızın
müqavilə-hüquqi əsası üçün böyük potensialdır və mən əminəm ki, hər iki tərəf bu
imkanlardan əməkdaşlığın inkişafı və dərinləşməsi üçün fəal istifadə edəcəkdir.
Nursultan Abişoviç, mən Sizin fıkirlərinizlə tamamilə razıyam ki, bir çox
beynəlxalq məsələlərdə, regional məsələlərdə, MDB-də və MDB ətrafında həll edilən
problemlərdə Azərbaycanla Qazaxıstan eyni mövqeyə malikdirlər və bu eyni mövqe
bizə öz milli məsələlərimizi həqiqətən həll etməyə və eyni zamanda istər Avrasiya
regionunda, istərsə də MDB məkanında əməkdaşlığa fəal kömək göstərməyə imkan
verir.
Qazaxıstana dəvət olunduğuma görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm
və ümidvaram ki, bu gün də, sabah da qarşıdakı saatlar ölkələrimiz üçün, xalqlarımız
üçün daha çox yeniliklər və yaxşılıqlar gətirəcəkdir.
Sual: Cənab Nazarbayev, Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq
nə ilə əlaqədardır və yenicə imzaladığınız bəyannamə nə kimi perspektivlər
açır? İqtisadi prosesləri ləngidən Qarabağ münaqişəsinin həllı bütün regionda
təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin edilməsi nə nə kimi töhfə verə bilər?
Nursultan Nazarbayev: Əvvəla, dövlətlər kimi Qazaxıstanla Azərbaycan arasında,
xalqlarımız arasında heç bir səbəb yoxdur ki, dostluq etməyək. Bizim heç bir əsasımız
yoxdur ki, nədəsə, haradasa birbirimizdən narazı olaq. Biz bir-birini tamamlayan
iqtisadiyyatlara malikik. Tutaq ki, Azərbaycanın neft hasilatı, neft məhsullarının emalı,
neft avadanlığı və texnologiyası istehsalı, xüsusən dənizdə neft çıxarılması sahəsində
çox böyük təcrübəsi var. Qazaxıstanlılar neftin birgə kəşfiyyatı və emalı zamanı, neft
maşınqayırmasında bu çox böyük təcrübədən niyə də istifadə etməsinlər? Biz çoxlu
kimya məhsulları alırdıq, bəzi ərzaq malları istehsal edirdik və Azərbaycana daim
taxıl, ət məhsulları, əlvan metallar xammalı, ferroərintilər və sair göndərirdik. İndi bu
əlaqələr qırılmışdır, ticarətin həcmi cəmi təxminən 40 milyon dollardır. Biz bu həcmi
on dəfə, yüz dəfə artırmalıyıq. Bizim buna imkanlarımız var, ən əvvəl neft sahəsində.
Gələn əsrdə, XXI əsrin elə birinci onilliyində Qazaxıstanın dünya bazarına çıxmaq
üçün Şimali Qafqaz neft kəmərindən savayı, daha iki-üç neft kəmərinə ehtiyacı
olacaqdır. Buna görə də mən Aşqabadda olarkən biz yüklərimizin Qafqaz dəhlizi ilə
daşınmasına tamamilə tərəfdar çıxdıq. Öyrəndik ki, indi bu dəhliz ilə təxminən 200
min ton Qazaxıstan nefti nəql edilmişdir. Gələcəkdə biz Bakı vasitəsilə Qara dəniz
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sahillərinə, Turkiyə yaxınlığına neft nəql etmək istəyirik. Biz Qazaxıstan neftinin
bilavasitə öz sərhədimizdən Xəzər dənizinin dibi ilə Bakıyadək və oradan Aralıq
dənizinədək nəql olunması məsələlərini nəzərdən keçirməyə və bu sahədə əməkdaşlıq
etməyə hazırıq. Yəni, maliyyə məsələsi həll edilərkən bütün bu variantlar hökmən
qazaxıstanlıların iştirakı ilə nəzərdən keçiriləcəkdir, çünki belə layihələr üçün çoxlu
neft gərəkdir.
Neft Azərbaycanda da çoxdur . Lakin sərmayədarlar istismar üçün daha uzunmüddətli
imkan tələb edəcəklər. Odur ki, bizim olduqca böyük marağımız iqtisadi baxımdan
məhz bundan ibarətdir.
Bəs təhlükəsizlik nədir? Təhlükəsizlik o zaman olur ki, dövlətlər öz aralarında,
tutaq ki, Azərbaycan Qazaxıstanla və ya Qazaxıstan Özbəkistanla, Qazaxıstan Rusiya
ilə, Qazaxıstan Çinlə ticarət edir. Bu dövlətlər arasında yaxşı ticarət olduqda, yaxşı
iqtisadi əlaqələr olduqda hər iki dövlət istəyəcəkdir ki, bu əlaqələr və ticarət davam
etdirilsin. Deməli, yaxşı ticarət edən dövlətlər qonşu dövlətlərə sabitlik, sülh və
əməkdaşlıq arzulayacaqdır. Buna görə də sizin dediklərinizin hamısı danışıqlarımızda
var və hamı tərəfindən qarşılıqlı anlaşma, razılıqla qarşılanır.
Sual: Cənab Nazarbayev, Siz MDB-nin axırıncı zirvə toplantısında çox fəal
çıxış edərək, MDB ölkələri arasında münasibətlər haqqında fikrinizi kəskin
şəkildə söylədiniz. Məlum olduğu kimi, elə həmin toplantıda Rusiya silahlarının
Ermənistana təmənnasız göndərilməsi məsələsi də müzakirə edildi. Siz Ermənistan
- Azərbaycan münaqişəsini nəzərə almadan, həmin məsələyə necə baxırsınız? Çox
sağ olun.
Nursultan Nazarbayev: MDB ölkələrinin kütləvi informasiya vasitələri mənim
mövqeyimi yaxşı bilirlər. Əgər Siz Qarabağ hadisələrini nəzərdə tutursunuzsa, biz
hamımız, MDB üzvləri, həm də ATƏT-in üzvləriyik. ATƏT-in Helsinki aktında və Paris
xartiyasında əsas bənd dövlətlərin ərazi bütövlüyündən ibarətdir, onlar separatçılığın
əleyhinə çıxırlar. Əgər separatçılıq bütün yer üzündə inkişaf etsəydi, onda elə bir
dövlət tapılmazdı ki, o, müharibə alovlarına bürünməmiş olsun. Buna görə də mən
separatçılığın hər hansı növlərinin qəti əleyhinəyəm. Bilirəm ki, Rusiya rəhbərliyi də
separatçılığın əleyhinə çıxır. Odur ki, bu məsələdə mənim mövqeyim sizə məlum idi.
Belə hesab edirəm ki, MDB daxilində, - əgər biz dövlətlər birliyiyiksə, - münaqişələr
olmamalıdır. Ötən zirvə toplantısında, iclasın qapalı hissəsində mən təklif irəli sürdüm
ki, MDB daxilində - MDB dövlətləri arasında və MDB daxilində bütün münaqişələri
aradan qaldırmaq üçün dövlət başçıları arasında xüsusi komitə yaradılsın. Mən
hesab edirəm ki, belə münaqişələri aradan qaldırmaq üçün potensial var. Biz bunu
edə bilsək bu, dövlətlərimizin daha çox yaxınlaşmasına xidmət edər. Üstəlik, birlik
dövlətlərindən birinin zərərinə olaraq digərinə ayrılıqda və ya gizlicə, kontrobanda
yolu ilə silah verilməsi yaxşı hal deyil, bu heç əndazəyə sığmır. Ümidvaram ki, Rusiya
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rəhbərliyinin etirafı öz nəticələrini verəcəkdir. Rusiya rəhbərliyi söz vermişdir ki, onlar
bu işlə məşğul olacaqlar və prokurorluq məşğul olur. Düşünürəm ki, biz hamımız bu
hadisələrin son nəticələrindən nə vaxtsa xəbər tutacağıq.
Sual: Sual Azərbaycan Prezidentinədir. Aydındır ki, bu gün Siz neftin nəql
olunması məsələlərini həll etdiniz, habelə bir sıra sazişlər imzaladınız. Siz
iqtisadiyyatın daha hansı sahələrində öz aranızda əməkdaşlıq edəcəksiniz? Mən
Xəzər dənizinin statusu məsələsini də nəzərdə tuturam.
Heydər Əliyev: Bunlar bir-biri ilə bağlıdır. Biz elə Xəzər dənizinin statusu
məsələsində əməkdaşlıq edirik və deməliyəm ki, Xəzər dənizi məsələsində Qazaxıstanla
Azərbaycanın mövqeləri oxşardır. Son iki ildən artıqdır ki, Xəzər dənizinin statusunu
müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif məsləhətləşmələr, görüşlər keçirilir, danışıqlar
aparılır. Xəzər dənizinin statusunu prinsipcə müəyyən etmək lazımdır, lakin eyni
zamanda artıq çox şey müəyyən olunmuşdur. Hələ Sovet İttifaqı dövründə, Xəzər
dənizi əslində tamamilə Sovet İttifaqına məxsus olan dövrdə Xəzər dənizinin sektorları
müəyyən edilmişdir - bu dəniz Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkmənistan, Rusiya,
İran sektolarına bölünmüşdür. Biz belə hesab edirik ki, hər bir Xəzəryanı dövlət işi,
xüsusən Xəzər dənizinin dibindəki mineral ehtiyatlardan istifadə olunması işini bu
sektorlar daxilində aparmalıdır. Təkrar edirəm, şadam ki, bu baxımdan Qazaxıstanla
Azərbaycanın mövqeyi uyğun gəlir. Düşünürəm ki, biz bu məsələni gələcəkdə də
birgə səylərimizlə həll edə biləcəyik.
O ki qaldı digər sahələrdə əməkdaşlığa, bu gün biz 17 sənəd imzaladıq. Prezident
Nazarbayev Bakıda olarkən 12 sənəd imzalamışdıq. Bu sənədlər həm Qazaxıstanın,
həm də Azərbaycanın həyatının müxtəlif sahələrinə aiddir və əməkdaşlığı zəruriyyətə
çevirir. Odur ki, biz bu əməkdaşlığı həyata keçirəcəyik.
Sual: Türkdilli xalqların və dövlətlərin birliyi, o cümlədən Dağlıq Qarabağdakı
vəziyyət haqqında nə deyə bilərsiniz?
Heydər Əliyev:Şübhəsiz ki, birlik olmalıdır. Siz bunu istəyirsiniz, hə? Hesab
edirəm ki, hazırda türkdilli xalqlar tarixi ənənələr, dil birliyi əsasında, bir çox mədəni
dəyərlərin, mənəvi dəyərlərin ümumiliyi əsasında əməkdaşlıq etmək üçün böyük
imkan əldə ediblər. Bu iş türkdilli dövlətlərin başçılarının görüşləri çərçivəsində
görülür və mən buna böyük əhəmiyyət verirəm. Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan,
Türkmənistan və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsi böyük tarixi hadisədir
və məhz bu, artıq müstəqil, suveren dövlətlər olan türkdilli dövlətlərə öz aralarında
bilavasitə münasibətlər yaratmaq, əməkdaşlıq etmək və türk həmrəyliyinə nail olmaq
imkanı verir. Mən bu cür prinsipləri tamamilə dəstəkləyirəm və öz siyasətimdə bundan
sonra da bu yolla gedəcəyəm.
Nursultan Nazarbayev: Mən demək istərdim ki, biz əvvəl-axır sosialist
sindromundan imtina etməliyik. Əgər Minskdə görüşürlərsə, deməli, slavyanlardır.
www.aliyevheritage.org

171

30 TARİXİ SƏFƏR
Əgər Almatıda, yaxud Bakıda görüşürlərsə, bundan - pantürkizm və ya panislamizim
havası gəlir. Bu, büsbütün cəfəngiyatdır. Dövlətlərimizdən heç biri bir imperiyadan
çıxdıqdan sonra başqa bir imperiyaya girmək fikrində deyildir. Başqa məsələdir ki,
totalitar sistem bizi ümumi köklərimizdən ayrı salmışdı və sadəcə olaraq bizi məcbur
edirdi ki, eyni mənşədən olduğumuzu unudaq. Təbii ki, bu xalqlar bir-birinə meyl
edirlər. Gəlin xatırlayaq ki, əl-Fərabidən və ya Füzulidən başlayaraq bütün məşhur
şəxsiyyətlər bu xalqların hamısının xadimləridir. Onlar hamıya məxsusdurlar. “Qorqud
baba” bütün türk dünyasına məxsusdur. Bax, bu tarixə nəzər salaraq, vahid kök, vahid
tarix, vahid mədəniyyət əsasında insanların onların böyük qrupunun yaxınlaşmasına
nəyin xidmət etdiyini yada salın. Ona görə də bu cür istənilən birlik ümumən bütün
MDB xalqlarının bir-birinə yaxınlaşmasına xidmət etməlidir. Asiya inteqrasiyası,
Avropa inteqrasiyası - axı heç kim demir ki, onlar hansısa prinsip üzrə görüşürlər. Ona
görə bu cür istənilən görüşlər, istənilən sazişlər, hər hansı ehtiram hisləri, məhrəm
hislər bütünlükdə bəşəriyyətə xidmət edir, mənim fikrimcə, insanların yaxınlaşmasına
və hər cür gələcək münaqişələrə qarşı qoruyucu işə xidmət edir.
Sual: İndi siz neftin nəqli sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum
imzaladınız. Deyə bilməzdinizmi, nefti Azərbaycan ərazisi vasitəsilə necə göndərməyi
planlaşdırırsınız? Yeni boru kəməri çəkməyi planlaşdırırsınızmı və Azərbaycan
bundan nə kimi mənfəət götürəcəkdir? Siz hər il nə qədər neft göndərməyi nəzərdə
tutursunuz?
Nursultan Nazarbayev: Sovet İttifaqı mövcud olanda Qazaxıstan Xəzər dənizi
vasitəsilə Bakıya 7 milyon ton neft göndərirdi. İndi heç biriniz bunu bilmirsiniz,
unutmusunuz. Hazırda biz Aktau limanını bərpa edirik, bundan ötrü xususi vəsait
ayrılacaq, burada Bərə nəqliyyatı və iri tankerlər üçün neftdoldurma qurğuları
işləyəcəkdir. Biz dənizlə 10 milyon tonadək neft göndərməyi nəzərdə tuturuq. Onu
Qafqaz dəhlizi vasitəsilə Qara dəniz sahilinə nəql etmək üçün Bakıya göndərmək
lazımdır. Bu neftin istehlakçısı kim olacaq - Bolqarıstan, Ukrayna, bəlkə də Türkiyə
olacaq, bəlkə də Bosfor vasitəsilə aparılacaq. Zənnimcə, nefti qəbul etmək üçün Supsa
limanı da yenidən qurulur, burada böyük terminal tikilir. Bu, bir məsələdir.
Bunun özü də azdır, çünki Qazaxıstan böyük neft hasilatçısı olmaq fikrindədir. Ona
görə də nefti əvvəl beləcə, indi dediyimiz kimi göndərməkdən söhbət gedir, sonra isə
birbaşa Qazaxıstanın sərhədindən Bakıya tərəf Xəzər dənizinin dibi ilə boru kəməri
çəkmək lazımdır. Bütün dünyada belə edilir. Orada Xəzərin dərinliyi 100 metrdir. Heç
kimə əsla mane olmur. Yəni birbaşa boru kəməri çəkmək və sonra neftin Türkiyə,
Aralıq dənizi vasitəsilə, yaxud yenə də Qara dəniz vasitəsilə nəqli məsələsini həll
etmək gərəkdir - bizi istənilən variant qane edir. Biz sənəd imzalamışıq ki, belə variantı
dəstəkləyirik, başqa sözlə, dünya sərmayədarlarına işarə edirik ki, belə şey mümkündür
və həmin boru kəmərində böyük neft olacaqdır. Bu, hamı üçün faydalı olacaqdır.
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Faydaya gəldikdə isə, bu, beynəlxalq aləmdə olduğu kimidir. Kimin ərazisindən nə
qədər neft keçir, hər barrel üçün nə qədər ödənilməlidir - bunlar da məlumdur.
Sual: Haqqında danışdığınız o planlarda Rusiyaya hansı yer verilmişdir?
Nursultan Nazarbayev: Əvvəla, Xəzər dənizinin şelfindən istifadə üçün tenderə
bütün dövlətlərlə birlikdə ən əvvəl Rusiya şirkətləri dəvət edilirlər. Onlar bilməlidirlər
ki, bu gün Rusiyanın “LUKoyl” şirkəti Tengiz layihəsinin 200 milyon dollara alınmış
bir hissəsinə malikdir. İndi “Lukoyl” şirkətinin Qazaxıstanda təxminən yarım milyard
Amerika dolları məbləğində mülkiyyəti var və bu mülkiyyəti o, tenderlərdə udmuşdur.
Xəzər boru kəməri konsorsiumunda (XBK) Qazaxıstan, Rusiya, Oman və başqa
dövlətlər iştirak edirlər. Məsələn, mən əminəm ki, neft kəmərlərinin məhz bu Cənub
qollarından da, XBK-dən də Rusiya tamamilə istifadə edə bilər. Qazaxıstan ərazisi ilə
çəkilmiş istənilən qaz kəmərlərindən rusiyalılar olduqca böyük fayda ilə tam istifadə
edə bilərlər. İndi Sərəxs-İran-İran körfəzi marşrutu ilə keçən dəmir yolundan artıq
Rusiya da istifadə edir. Rusiya yükləri “Drujba” stansiyasından keçib gedir. Bir sözlə,
biz Azərbaycan və Qazaxıstandan danışırıq, çünki biz buradayıq, əgər hamı burada
olsaydı, onda hamının haqqında söhbət açardıq. Burada heç bir təklənmə yoxdur,
əksinədir. Siz ki, Qazaxıstanın siyasətini bilirsiniz - qapılarımız hamının üzünə açıqdır.
Heydər Əliyev: Mən də hesab edirəm ki, Rusiyaya bütün bu işlərdə və layihələrdə
böyük yer verilmişdir. Məsələn, biz 1994-cü ilin sentyabrında xarici şirkətlərlə
imzalanmış kontrakt üzrə ilkin neftin ixracı üçün Rusiya ərazisi ilə Novorossiysk
limanına xüsusi neft kəməri çəkmişik. Deməliyəm ki, bu neft kəməri Azərbaycan
ərazisində artıq bir neçə ay bundan əvvəl hazır olmuşdur. Rusiya ərazisində isə hələlik
hazır deyildir, halbuki bizim razılaşmaya görə, biz həmin neft kəməri ilə neftin ixracına
artıq başlamalı idik. Biz Rusiya rəhbərliyi ilə bu barədə danışıqlar apardıq. Onlar söz
verdilər ki, neft kəməri oktyabr ayınadək hazır olacaqdır. Odur ki, konsorsiumun
kontraktı üzrə ilkin neftin ixracı üçün ilk neft kəməri məhz Rusiya ərazisi ilə Qara
dəniz sahilindəki Novorossiysk limanına yönəldi. Azərbaycanda neft şirkətlərinin
beynəlxalq konsorsiumları ilə beş kontrakt imzalanmışdır. Bu kontraktlarda Rusiyanın
iri neft şirkəti olan “LUKoyl” fəal iştirak edir, böyük paya malikdir. Bu yaxınlarda
“Rosneft” şirkəti bizə müraciət etmişdir və biz “Rosneft” in və Rusiyanın digər neft
şirkətinin bu işlərdə iştirakı haqqında danışıqlar aparırıq. Müxtəsəri, Rusiya tamamilə
təmsil olunmuşdur.
Sual: Siz sənədlərin ümumi paketinə daxil edilmiş əlavədən danışdınız. Söhbət
nədən gedirdi?
Nursultan Nazarbayev: Neft maşınqayırmasında əməkdaşlıqdan. Məlum olduğu
kimi, bütün Sovet İttifaqında ən güclü, ən yaxşı neft maşınqayırma müəssisəsi orada,
Bakıda idi. Bu sahəni biz özümüz də inkişaf etdiririk. Amma bir-birinə mütəxəssislər,
texnologiya göndərilməsi, lazımi ehtiyat hissələri və neft hasilatı üçün maşınlar
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alınması çox vacibdir. Mən belə hesab edirəm.
Sual: Siz “Komsomolskaya pravda”nın müxbiri ilə müsahibənizdə demişdiniz ki,
Qazaxıstanda sərmayədarlara son dərəcə əlverişli şərait yaradılıb. Deyə bilərsinizmi,
nə kimi şərait yaradılıb?
Nursultan Nazarbayev: Bizimkilərin hamısı bilir, buna görə də vaxtı çox
almaq istəməzdim. İqtisadiyyat üzrə köməkçim buradadır. O, xarici sərmayələrə
aid qanunlarımızı sizə verər. Bizim üçün üstün olan obyektlərdə işləyəcək xarici
sərmayədarlara güzəştlər veririk. Bu, neft və qaza, digər faydalı qazıntılara da aiddir.
Sual: Xəzərin statusunun müəyyən olunması prosesi getsə də, Qazaxıstan və
Azərbaycan Xəzər dənizində özlərinin hesab etdikləri sektorlarda kifayət qədər fəal
işləyirlər. Heydər Əliyeviç, xahiş edirəm deyəsiniz, Xəzər dənizinin sektorlarını
müəyyənləşdirmək üstündə Türkmənistanla aranızda düşmüş mübahisələr sizə
mane olur, ya yox?
Heydər Əliyev: Mübahisələr var, ola da bilər, lakin mübahisələr bizə mane olmur
və ola bilməz. Çünki biz öz sektorumuzu tanıyırıq və bilin ki, hələ 40-cı illərdən
başlayaraq Xəzər dənizində Azərbaycan neftçiləri, alimləri, geoloqları əsas yataqları
kəşf etmiş və Azərbaycanda hansı yatağın harada, hansı sektorda olduğunu dəqiq
bilirlər. Buna görə də mübahisələr ola bilər, lakin onlar bizə maneçilik törətmir.
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Qazaxıstan Prezidentinin adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
təşkil edilmiş rəsmi qəbulda Heydər Əliyevin nitqi
10 iyun 1997-ci il
Cənab Prezident Nursultan Nazarbayev!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Bugünkü gün bizim üçün, Azərbaycan nümayəndə heyəti üçün respublikamızın
həyatında əlamətdar hadisədir. Azərbaycan Prezidentinin, Azərbaycan nümayəndə
heyətinin Qazaxıstana birinci rəsmi səfəri başlanmışdır. Mən dəvətə görə və Qazaxıstan
torpağına qədəm qoyduğumuz ilk anlardan bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə
ilk əvvəl Prezident Nursultan Nazarbayevə təşəkkür etmək istəyirəm. Biz artıq bir
neçə saatdır ki, birlikdəyik və bu vaxt ərzində birlikdə bir çox məsələləri müzakirə
etdik, bir çox məsələlər barədə fikir mübadiləsi apardıq, başlıca yekun isə bundan
ibarətdir ki, bir çox mühüm hökumətlərarası, dövlətlərarası sənədlər imzaladıq və
bu sənədlər Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın və dostluq, qardaşlıq
münasibətlərinin daha da inkişaf etməsinə, dərinləşməsinə təkan verəcəkdir.
Biz son dərəcə minnətdarıq və son dərəcə şadıq ki, burada, Qazaxıstanda belə
dostluq şəraitindəyik və çox iş görməyə macal tapdıq. Təbii ki, bütün bunların öz
zəmini, öz kökləri var. Tarixin çox-çox qədim dövrlərinə gedib çıxan köklərimiz,
xalqlarımızın kökləri bizim hamımız üçün olduqca qiymətlidir və əslinə qalsa, bütün
tarix ərzində qazax və Azərbaycan xalqları arasında mövcud olmuş və mövcud olan
qarşılıqlı münasibətlərin başlıca əsasıdır. Tarix qazaxlar üçün də, azərbaycanlılar
üçün də keşməkeşli olmuşdur. Lakin nə kimi çətinliklər, nə kimi münasibətlər olsa
da, xalqlarımız bir-birini həmişə dəstəkləmiş, bir-birinə həmişə arxa-həyan olmuşlar,
xalqlarımız həmişə hiss etmiş və anlamışlar ki, onlar eyni köklərə mənsubdur, böyük
əcdadlarımızın varisləridir. Bütün zəngin və qədim ümumi mədəniyyətimiz, bizim
qədim Şərq, türk sivilizasiyası elə bir əsasdır ki, qazaxların və azərbaycanlıların
bir çox nəsilləri bu əsas üzərində əlaqə saxlamış və indi malik olduğumuz nə varsa,
hamısını bu əsas üzərində bizə çatdırmışlar.
Bəli, biz xalqlarımızın görkəmli adamları ilə fəxr edə bilərik, onlar ümumi sərvətimiz,
ümumi zənginliyimizdir. Xalqlarımızın görkəmli nümayəndələri ədəbiyyat, incəsənət
sahəsində də, elm sahəsində də öz yaradıcılığı və əsərləri ilə dünya sivilizasiyasını
və bütün bəşər fəaliyyətini zənginləşdirmişlər. Buna görə də tamamilə qanunauyğun
haldır ki, biz bu görkəmli adamları ümumi dəyərlərimiz sayaraq onların yubileylərini
birlikdə qeyd edirik. 1995-ci ildə dünya ictimaiyyəti böyük qazax mütəfəkkiri, yazıçısı,
şairi, alimi, filosofu Abay Kunanbayevin 150 illiyini qeyd etdi.
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Mən Prezident Nursultan Nazarbayevin dəvətini aldım və bu tədbirdə müəyyən
mədəniyyət, ziyalı nümayəndələri ilə də kifayətlənmək olardı, amma Abay bizim
ümumi sərvətimizdir. Buna görə də mən Qazaxıstana, Almatıya böyük məmnunluqla
gəldim və şadam ki, bu şənliklərdə iştirak etdim. Mən istər qazax xalqının, istərsə
də çoxsaylı qonaqların bu əlamətdar yubileyi necə təntənə ilə keçirdiklərinin şahidi
oldum.
Eyni hal ötən il, biz bütün türk xalqlarına məxsus olan Məhəmməd Füzulinin 500
illiyini qeyd edən zaman da oldu. Biz yubileyi Bakıda qeyd etdik, bütün türk xalqlarının
nümayəndələri, o cümlədən də Qazaxıstanın böyük bir nümayəndə heyəti, çox yüksək
hökumət nümayəndə heyəti bizimlə birlikdə idilər, biz bu yubileyi birlikdə qeyd etdik.
Lakin bunlar heç də hər hansı mədəniyyət və ədəbiyyat hadisələrinə həsr olunmuş
şənliklər deyildir. Bunlar həm də elə şənliklərdir ki, onlar köklərimizə, ənənələrimizə,
ümumi mədəniyyətimizə sədaqət bəslədiyimizə dəlalət edir. Bizi bu da birləşdirir və
həmişə yaxınlaşdırır.
Bax, indi bu əsas üzərində tamamilə yeni münasibətlər, Qazaxıstan ilə Azərbaycan
arasında, müstəqil dövlətlər arasında keçmişdə nə vardısa, onların hamısından,
zənnimcə, keyfiyyətcə fərqlənən münasibətlər qurulur. Qazaxıstan Prezidenti
Nursultan Nazarbayevin 1996-cı ilin sentyabrında Azərbaycana ilk rəsmi səfəri də
həmin mərhələni layiqli işlərlə həqiqətən əlamətdar etmək arzusu kimi həyata keçirildi.
O vaxt biz çox iş gördük.
Bu səfər müstəqil dövlətlər olan Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında yeni
münasibətlərin bünövrəsini qoydu. İmzalanmış sənədlər öz inkişafını tapdı və bu
inkişaf indi bu görüşdə, burada, Almatıda keçirilən görüşdə və birlikdə imzaladığımız
sənədlərdə təcəssüm olunmuşdur.
Xalqlarımız bu müstəqilliyə, bu azadlığa, bu suverenliyə çox çətinliklərdən keçərək
gəlmişlər. Mən keçmişdəki böyük tarixdən danışmayacağam, lakin bəzi məqamları
xatırlayacağam.
1986-cı il, dekabr. Sovet İttifaqı, Kommunist Partiyası mövcuddur. Biz hamımız
bu dövlətə, bu partiyaya mənsubuq, sədaqətlə xidmət edirik. Qazaxıstan rəhbərliyini
dəyişdirmək vaxtı gəlib çatır və buraya elə bir adamı göndərməyi qərara alırlar ki, o,
burada heç vaxt yaşamayıb, işləməyib və bu millətə mənsub deyildir - söhbət Kolbindən
gedir. O vaxt mən Sov.İKP MK-nın Siyasi Bürosunun üzvü idim, o hadisələrin, yəni
həmin prosesin iştirakçısı olmuşam. Təəccüb doğururdu ki, nə üçün belə qərar qəbul
edilir. Məsələn, şəxsən mən belə qərarlara çox həssaslıqla yanaşırdım, çünki hesab
edirdim ki, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Sovet İttifaqında biz hamımız
bərabərik. Lakin azərbaycanlı olduğumdan, müsəlman mənşəli olduğumdan məhz bu
qruplara mənsub xalqlar barəsində nə isə ədalətsiz bir iş görüldükdə, buna xüsusilə
həssaslıqla yanaşırdım.
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O vaxtlar izah edib dedilər ki, bilirsinizmi, Qazaxıstanda layiqli adam yoxdur və
buna görə də oraya Kolbini göndərmək lazımdır. Müzakirə qurtardıqdan sonra bu
mövzuda Mixail Qorbacovla söhbətlərim oldu. Mən hətta soruşdum ki, siz nə üçün
belə edirsiniz? O dedi: Sən ki eşitdin, biz müzakirə edərkən dedim ki, qazaxların
özləri bildirirlər ki, orada layiqli bir adam yoxdur, elə Dinmühəmməd Kunayevin
özü də demişdir ki, indiki şəraitdə burada münasib adam yoxdur, oraya, məhz bu işə
mərkəzdən rus millətindən olan adam göndərmək lazımdır.
Əlbəttə, bu, doğru deyildir, mən bunu qəbul edə bilməzdim, yəni bununla razı
deyildim. Lakin belə də oldu və belə olan halda məni xüsusilə təəccübləndirdi ki,
Qorbaçov bunu təkcə mənə demişdi, Siyasi Büronun iclasında bildirmişdi: qazaxların
özləri və hətta Dinmühəmməd Kunayev deyir ki, buraya rus göndərmək lazımdır və
hətta onun familiyasını da çəkdi, dedi ki, burada Kruçinanı gözləyirlər, o, Selinoqradda
işləyirdi.
Lakin vaxt gəlib çatdıqda, bu məsələni yerində həll etmək lazım olduqda gənclər,
tələbələr, qazaxlar bunun əleyhinə çıxdılar və düz etdilər.
Bax, onda 1986-cı ilin dekabrında sonralar Alma-Ata hadisələri adlandırılmış
hadisələr baş verdi. Buraya komissiya göndərdilər, yadınızdadır, komissiyaya
həmçinin bir vaxtlar burada işləmiş və zənnimcə, Qazaxıstanın bir çox nemətlərindən
faydalanmış olan bir nəfər başçılıq edirdi. Bu, Solomentsev idi. O, buraya gəldi və
yadımdadır qayıdıb məlumat verdi ki, “Demə, Qazaxıstanda millətçilik var, deyilməzin
bir millətçilik inkişaf etmişdir” və sair və ilaxır.
Mən bu barədə daha ətraflı danışa bilərəm. İndi sadəcə olaraq vaxtınızı almaq
istəmirəm. Lakin mən bunu məhz ona görə xatırlayıram ki, o vaxtlar çətin olsa da, qazax
xalqı, gənclər öz milli ləyaqətini hər halda göstərdilər. Hərçənd onlar cəzalandırıldı
və Qazaxıstanda millətçilik haqqında qərar qəbul edildi və sair. Ancaq bütün bunlar
tarixdə qaldı. Başlıcası budur ki, xalq öz milli ləyaqətini, mənliyini göstərdi, bu
qərarın əleyhinə çıxdı. Elə sonrakı hadisələr də təsdiqlədi ki, bu qərar nəinki ağılsız,
düşünülməmiş bir qərar idi, həm də o vaxtlar əsas tutduğumuz prinsiplərə kökündən
zidd idi.
Halbuki o vaxtlar Nursultan Nazarbayev Nazirlər Sovetinin sədri işləyirdi,
Qazaxıstanda, yeri gəlmişkən deməliyəm ki, mərkəzdə - Moskvada da bir çox
dairələrdə olduqca böyük nüfuza malik idi. Hamı təəccüblənmişdi, soruşurdu ki, nə
üçün Nursultan Nazarbayev ola-ola oraya bu respublikaya heç bir dəxli olmayan adam
getməlidir?
Mən o vaxtlar cəsurluq, qəhrəmanlıq nümayiş etdirmiş və sovet rəhbərliyinin bu
ədalətsiz qərarına qarşı çıxmış və qazax xalqının nəyə qadir olduğunu və imkanlarını
göstərmiş o gənclərə böyük hörmət hissi ilə yanaşıram. Təkrar edirəm, hərçənd o
vaxtlar bütün bu hadisələr pislənildi, amma sonrakı tarix həmin gün və ya həmin axşam
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meydana çıxaraq bu ədalətsiz qərara qarşı öz etirazını bildirmiş və Qazaxıstanda layiqli
və ləyaqətli adamlar olduğunu və onlardan ən layiqlisinin Nursultan Nazarbayev
olduğunu nümayiş etdirmiş şəxslərin hamısına haqq qazandırdı. 1989-cu ildə onlar
məcbur olub razılaşdılar ki, Qazaxıstana Nursultan Nazarbayev başçılıq etməlidir.
Mən bunu indi bu ziyafət süfrəsi arxasında məhz ona görə xatırlayıram ki, deyim:
xalqlarımız bu müstəqilliyə doğru, bu azadlığa doğru çətin bir yol keçmişlər. İtkilər
olub, qurbanlar verilib, qan tökülüb, öz milli hislərini, milli ləyaqətini göstərmiş,
öz xalqlarının milli prinsiplərini qorumuş olan adamlara qarşı çox cəza tədbirləri
görülmüşdür.
1990-cı ilin yanvarında Azərbaycanda faciə baş verdi. O vaxt camaat toplaşaraq
kommunist rejiminin - həm Sovet İttifaqının, həm də Azərbaycanın kommunist
rejiminin ədalətsiz qərarlarına qarşı etiraz edirdi. Onlar başqa heç nə istəmirdilər.
Bunun cavabında elə həmin rejim, elə həmin rəhbərlik sovet qoşunlarının iri bir
kontingentini Bakıya yeridib adamları tankların, zirehli transportyorların altına atıb
məhv etmək qərarı çıxardılar və Bakı şəhərinin bütün küçələrində qan töküldü, Bakı
şəhərinin mərkəzində Şəhidlər xiyabanı salındı. Bu xiyaban indi bizim üçün də,
Azərbaycana gələnlər üçün də müqəddəs bir yerə çevrilmişdir.
Xalqlarımız bütün bu çətinliklərdən, məşəqqətlərdən keçərək müstəqilliyə gəlib
çıxdılar. Ona görə də müstəqilliyin əldə olunması həm qazax xalqı üçün, həm də
Azərbaycan xalqı üçün ən böyük tarixi sərvətdir, nailiyyətdir. Şəxsən mənə, Qazaxıstanı
çoxdan tanıyan adama - mən burada keçmiş vaxtlarda da olmuşam, 70-ci ildə və
sonrakı illərdə də olmuşam və Qazaxıstandakı prosesləri çox maraqla izləmişəm.
Qazaxıstandakı müstəqil dövlət olmuşdur və eyni zamanda, Nursultan Nazarbayev
kimi belə ləyaqətli rəhbəri, lideri, prezidenti var. Bizim respublikalarımızda,
ölkələrimizdə problemlər çoxdur. Ancaq onlar həll edilir. Şəxsən mən əminəm ki,
onlar həll ediləcək və xalqlarımız, respublikalarımız indi göstərilən səylərin bəhrəsini
görəcək və müstəqil həyatın yaxşı, xoşbəxt yoluna çıxacaqlar.
Azərbaycanın da problemləri çoxdur və onlardan ən başlıcası Ermənistanın
təcavüzüdür. Bu təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı
birləşmələri tərəfindən işğal olunmuş, işğal edilmiş bu rayonlardan qovulmuş bir
milyon adam qaçqın vəziyyətindədir. Şübhəsiz ki, qarşıya çox ağır problemlər çıxır.
Ancaq üç ildir ki, atəş yoxdur. Biz atəşkəsə nail olmuşuq. Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini, Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə aradan qaldırmağa çalışırıq və buna
nail olacağıq. Biz bu məsələdə də dost qazax xalqının, o cümlədən şəxsən Nursultan
Nazarbayevin dəstəyini həmişə hiss etmişik və hiss edirik. Nursultan Nazarbayev
hələ 1991-ci ildə bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün fəal təşəbbüs
göstərmişdir. O, indi də bu məsələnin beynəlxalq təşkilatlarda müzakirə olunduğu
bütün hallarda həmişə özünün fəal mövqeyini bildirir, hesab edir ki, MDB məkanında
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münaqişələr ola bilməz və bu münaqişə sülh yolu ilə həll edilməlidir.
Mən bu fəal, ədalətli mövqeyinə görə, dostluq dəstəyinə görə Qazaxıstan xalqına
minnətdaram, Qazaxıstan Prezidentinə minnətdaram. Mən inanıram ki, məhz ədalət
zəfər çalacaq, biz bu məsələni nizama sala biləcəyik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa olunacaqdır.
Nursultan Abişoviçin burada dediyi kimi, mən də hesab edirəm ki, bütün ölkələr,
bütün dövlətlər hər bir dövlətin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı haqqında,
separatizmin dözülməzliyi, təkcə ölkələrin dinc həyatı üçün deyil, həm də bütün
dünya birliyi üçün son dərəcə təhlükəli hal kimi separatizmin yolverilməzliyi
haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prinsiplərini, Helsinki Aktının prinsiplərini,
ATƏT-in prinsiplərini rəhbər tutmalıdırlar. Hesab edirəm ki, bizim bu düzgün, ədalətli
mövqelərimiz təkcə bizim iki ölkə üçün, - Qazaxıstan üçün, Azərbaycan üçün, - deyil,
həm də bütün dünya üçün, dünyada əmin-amanlıq üçün əhəmiyyətlidir.
Hörmətli dostlar, əziz Nursultan Abişoviç, dəvətinizə, qonaqpərvərliyinizə görə
Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək və Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan
imzalanmış sazişlərə, sənədlərə həmişə sadiq qalacaqdır. Azərbaycan Qazaxıstanla
dostluğa və əməkdaşlığa həmişə sadiq qalacaq və biz ikitərəfli münasibətlər üzrə
öhdəliklərimizin tam şəkildə yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün hər şeyi edəcəyik.
Qazaxıstanın, müstəqil, suveren Qazaxıstanın, qazax xalqının şərəfinə, Qazaxıstan
Prezidenti Nursultan Nazarbayevin şərəfinə. Sizin şərəfinizə badə qaldırıram.
Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Qazaxıstan Respublikasına rəsmi səfəri (10-11 iyun 1997-ci il)
Tarixi arayış
Qazaxıstan Prezidentinin dəvətini qəbul edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev 1997-ci il iyun ayının 10-11-də Qazaxıstanda rəsmi səfərdə olub. Səfərin əsas
məqsədi iki respublika arasında bütün sahələrdə keçmiş əlaqələri bərpa etmək, əməkdaşlıgı
inkişaf etdirməkdən ibarət olub. Belə ki, Azərbaycanın Qazaxıstanla birbaşa qarşılıqlı
əlaqələrinin qurulması hələ iki respublikanın İttifaqin tərkibində olduğu dövrə təsadüf edir.
İyunun 10-da Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşdə
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev bu səfərin Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətlərində,
Azərbaycanın həyatında mühüm hadisə hesab etdiyini vurğulayıb. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında qazax xalqının, o cümlədən şəxsən
prezidentin dəstəyinin həmişə hiss olunduğunu, münaqişənin ilk günlərindən Qazaxıstan
dövlətinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və bölünməzliyini dönmədən müdafiə etdiyini
bildirib.
Həmin gün Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında bir sıra xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən dövlətlərarası və hökumətlərarası sənədlər imzalanıb. Azərbaycan
Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan
Respublikası və Qazaxıstan Respublikası vətəndaşlarının vizasız gediş gəlişi haqqında saziş,
azad ticarət haqqında saziş, mülki işlər üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında
saziş, neft maşınqayırması sahəsində əməkdaşlığın əsas prinsipləri haqqında saziş və digər
sənədlər imzalanıb.
Sənədlərin imzalanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev birgə mətbuat konfransında bəyanatında qeyd edib: “Xalqlarımız ümumi tarixi
köklərə, zəngin birgə tarixə, zəngin yaxın və oxşar ənənələrə malikdirlər. Bizi keçmişlə birgə
tariximizdə olanlar da birləşdirir. Lakin Qazaxıstan və Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə
etdikdən sonra ölkələrimizin həyatında və xalqlarımızın həyatında tamamilə yeni mərhələ
başlandı.”
İyunun 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Qazaxıstan
Parlamentinin hər iki palatasının – senatın və məclisin deputatları qarşısında çıxış edib.
Həmin gün Azərbaycan prezidentinə Əl-Fərabi adına Qazax Milli Dövlət Universitetinin
fəxri doktoru diplomu təqdim edilib. Mərasimdən sonra Heydər Əliyev Qazaxıstanda yaşayan
Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşüb və qazax jurnalistlərinə müsahibəsində
azərbaycanlılara göstərilən münasibətdən tam razı qaldığını bildirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Qazaxıstana rəsmi səfərinin
sonunda, Qazaxıstan işgüzar dairələrinin nümayəndələrilə keçirilən yekun görüşdə,
səfərin əhəmiyyətini ifadə edərək bildirib: “Dünən biz Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi haqqında çox mühüm sənəd
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imzaladıq. Bu sənəd dərin mənaya, dərin məzmuna malikdir, münasibətlərimizin tərəfdaşlıq
xarakterini, Qazaxıstanın və Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığının xarakterini müəyyənləşdirir.
Biz Qazaxıstanda və Azərbaycanda neftin hasilatı və Xəzər dənizindən istifadə edərək neft
və qazın beynəlxalq bazarlara nəql olunması haqqında memorandum imzaladıq. Bu sənəd istər
Xəzər dənizi hövzəsində, istərsədə bütövlükdə neft və qaz sənayesi sahəsində Qazaxıstanla
Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlıq üçün çox yaxşı bünövrə qoyur.”
Bu gün Azərbaycan və Qazaxıstan siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə və bir sıra təşkilatlarda
fəal əməkdaşlıq edir. Hər iki dövlət Xəzərin hüquqi statusu məsələsində eyni mövqeni bölüşür.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Özbəkİstan Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(18-19 iyun 1997-ci il)
“...Tam məsuliyyətlə deməliyəm ki, ölkələrimiz arasındakı müasir
münasibətlərin əsasını xalqlarımızın iki böyük lideri - İslam Kərimov
və Heydər Əliyev birgə problemlərin həllində səylərimizin birləşdirilməsi işində fəal əməkdaşlığa başlayanda qoymuşlar. Onlar ölkələrimizin dövlətçiliyinin əsasını qoymuşlar, sabitliyi, davamlı inkişafı təmin
etmişlər. Onların rəhbərliyi altında ölkələrimiz sübut etmişlər ki, nəinki
müstəqil yaşaya, həm də milli mənafelərini uğurla təmin edə, regional
proseslərdə əhəmiyyətli rol oynaya bilərlər...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun şərəfinə ziyafətdə nitqi – 11 sentyabr
2008-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin AzərbaycanÖzbəkistan dövlətlərarası və hökumətlərarası sənədlər imzalandıqdan
sonra birgə mətbuat konfransında bəyanatı
18 iyun 1997-ci il
Hörmətli Prezident İslam Kərimov!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
İlk öncə Özbəkistana rəsmi səfər etmək üçün dəvət etdiyinə görə Prezident İslam
Kərimova təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və şadam ki, bu səfər başlanmışdır və biz
bu gün səhərdən xeyli iş görmüşük. Bu səfər Prezident İslam Kərimovun keçən ilin
mayında Azərbaycana rəsmi səfərinin davamıdır. Bu gün biz nə etmişiksə, bunların
hamısı Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı təmin etmək üçün birlikdə
qoyduğumuz əsasın məntiqi davamı, inkişaf etdirilməsidir.
Nümayəndə heyətimizə göstərilən qonaqpərvərliyə, səmimi qəbula görə hamıya
təşəkkür edir və demək istəyirəm ki, biz özümüzü burada evimizdəki kimi hiss edirik,
çünki belə diqqət və dostluq mühiti ilə əhatə olunmuşuq.
Prezident İslam Kərimov bizim söhbətlərimiz, danışıqlarımız və imzalanmış
sənədlər haqqında ətraflı danışdı. Hesab edirəm ki, bunları təkrar edib vaxtınızı almağa
ehtiyac yoxdur. Mən onun dediklərinin hamısı ilə tam razıyam. Ən başlıcası budur ki,
Özbəkistanla Azərbaycan sadiq, etibarlı tərəfdaşlar kimi çıxış edirlər və tərəfdaşlıq
münasibətlərimizi, əməkdaşlığımızı, dostluğumuzu daha da inkişaf etdirməyin və
möhkəmləndirməyin konkret yollarını imzalanmış sənədlərdə müəyyənləşdirmişlər.
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Qısa bir müddət, - mən Özbəkistanın və Azərbaycanın müstəqillik əldə etmələrindən
sonrakı dövrü nəzərdə tuturam, - ölkələrimiz arasında yaranmış münasibətlər
bizim istədiyimiz münasibətlər deyildir. Bu, Azərbaycan tərəfinin təqsiri üzündən,
Azərbaycanın o dövrdəki bəzi rəhbərlərinin günahı üzündən baş vermişdi, mən bundan
təəssüflənirəm. Mən dəfələrlə demişəm ki, o zaman Azərbaycanda həqiqətən təsadüfi
olaraq hakimiyyət başına gəlmiş bəzi insanların tutduqları mövqeyini nə Azərbaycan
xalqı, nə də Azərbaycan cəmiyyəti dəstəkləməmişdir. Onlar bütünlükdə Azərbaycan
Respublikasına böyük zərər vurmuş, o cümlədən Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında
münasibətləri mürəkkəbləşdirmişdilər. Dediklərimlə əlaqədar bir çox illər itirdiyimizi
nəzərə alsaq, az müddət ərzində münasibətlərimizin və əməkdaşlığımızın intensiv
inkişafını təmin edə bilmişik. Keçən ilin mayında Bakıda 19 sənəd imzalanmışdır və
birinci sənəd Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında
müqavilədir. Bu gün 19 sənəd imzalanıbdır, bunların arasında İslam Abduqəniyeviçin
və mənim imzaladığımız sənədin - Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın
daha da inkişaf etdirilməsi, dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi
haqqında sənədin çox böyük əhəmiyyəti var. Bütün başqa sənədlərin də müstəsna
əhəmiyyəti var və onların hamısı birlikdə Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında uğurlu
əməkdaşlıq uçün güclü, mən deyərdim ki, fundamental müqavilə-hüquqi əsas yaradır.
Bizim heç bir şübhəmiz yoxdur ki, bu sazişlərin hamısı reallaşdırılacaq və yaxın illərdə
əməkdaşlığımızın coşğun inkişafının şahidi olacağıq, bu isə həm Azərbaycana, həm
də Özbəkistana eyni dərəcədə böyük fayda verəcəkdir.
Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, - bu barədə İslam Abduqəniyeviç də dedi, müzakirə olunan bütün məsələlər, o cümlədən son dərəcə mühüm siyasi əhəmiyyəti
olan məsələlər barəsində baxışlarımızın tam birliyinin, mövqelərimizin eyniliyinin,
oxşarlığının şahidi olduq. Etibarlı tərəfdaşlığı təmin etmək üçün bu, son dərəcə
çox mühümdür. Həm regional xarakter daşıyan, həm də beynəlxalq həyatda ümumi
mövqelərimizlə bağlı bir çox ümumi mənafelərimiz nəzərə alınmaqla bu etibarlı
tərəfdaşlıq Özbəkistan üçün də, Azərbaycan üçün də çox gərəklidir.
Mən hər bir dövlətin ərazi bütövlüyünün qorunması və təmin edilməsinin zəruriliyi
barədə Prezident İslam Kərimovun bildirdiyi və bu gün də təkrar etdiyi mövqeyi,
separatizmə, terrorizmə, fundamentalizmə qarşı yönəldilmiş mövqeyi, daxili işlərə
qarışmamaq mövqeyini, hər hansı ölkənin suverenliyinə və müstəqilliyinə qəsdetmək
cəhdlərinə qarşı yönəldilmiş mövqeyi yüksək qiymətləndirirəm. Biz də belə mövqelərdə
möhkəm dururuq və bu baxımdan mövqelərimizin, - mən Özbəkistanı və Azərbaycanı
nəzərdə tuturam, - üst-üstə düşməsinin bizim tərəfdaşlıq münasibətlərimizin gələcək
inkişafı üçün də fundamental əhəmiyyəti var.
Bizim Azərbaycanda əldə etdiyimiz müstəqillik bir çox çətinliklərdən və
sınaqlardan keçmişdir: Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, Ermənistan
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silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edərək ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü pozması, işğal edilmiş torpaqlardan Azərbaycanın bir milyondan çox
sakininin zorla qovulub çıxarılması, - indi onlar müxtəlif bölgələrdə, əksəriyyəti
çadırlarda, son dərəcə ağır şəraitdə, qaçqın vəziyyətində yaşayırlar, - Azərbaycanın
özündə, daxildə bir çox illər vəziyyətin qeyri-sabit olması, müxtəlif silahlı dəstələr,
qruplar, siyasi partiyalar arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə getməsi. Bütün bunların
fonunda biz dövlət müstəqilliyimizi və milli azadlığımızı çox yüksək qiymətləndirir
və əziz tuturuq. Bu, bizə çox baha, torpaqlarımızı erməni işğalçılarından müdafiə
edərkən verdiyimiz çoxlu qurbanlar hesabına, 1990-cı ilin yanvarında sovet qoşunları
tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz törədilən zaman verdiyimiz çoxlu
qurbanlar hesabına və Azərbaycanda daxili siyasi mübarizə prosesində verdiyimiz
çoxlu qurbanlar bahasına başa gəlmişdir. Biz bu çətinliklərdən, bu qurbanlardan
keçərək indi malik olduğumuz sabit vəziyyətə, müstəqilliyə, suverenliyə gəlib
çıxmışıq. Biz bunu çox qiymətləndirir və əziz tuturuq, öz müstəqilliyimizi bundan
sonra da möhkəmləndirəcək və inkişaf etdirəcəyik.
Bu cəhətdən baxışlarımızın, mövqelərimizin, - mən Özbəkistan prezidenti ilə
Azərbaycan prezidentinin baxış və mövqelərini nəzərdə tuturam, - uyğun gəlməsi
müstəsna əhəmiyyətə malikdir, həqiqətən etibarlı tərəfdaş olmağımız bunun üçün
yaxşı zəmindir. Biz Azərbaycanda Özbəkistanla etibarlı tərəfdaşlıq münasibətlərinə
malik olmaq istəyirik və hər şey edəcəyik ki, bu münasibətlər olsun, onlar inkişaf edib
möhkəmlənsin.
Diqqətinizə görə sağ olun.
Sual: Sual Özbəkistan Prezidenti Kərimov cənablarınadır. Özbəkistan neftinin
Azərbaycan ərazisi ilə Avropaya nəql olunması məsələsi müzakirə edildimi?
Özbəkistan EKO-nun axırıncı zirvə toplantısında dəstəklənmiş Transxəzər qaz
kəməri layihəsində iştirak etmək niyyətindədirmi?
İslam Kərimov: Zənnimcə, ötən il Transqafqaz dəhlizi haqqında sənəd, dörd dövlət
- Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan və Gürcüstan arasında müqavilə nəzərdə
tutulur. Bu dəhlizlə Mərkəzi Asiya ərazisindən Qara dənizə və oradan da Avropaya
və dünyanın digər regionlarına və geriyə daşımaların təmin olunması haqqında sənədi
imzalamaqla biz aydın və açıq şəkildə anlatdıq ki, biz bu istiqamətə, bu istiqamətdə
kommunikasiyaların inkişaf etməsinə və güclənməsinə tərəfdarıq. Bu gün Heydər
Əliyeviç çox maraqlı, hətta deyərdim, çox mühüm rəqəmlər gətirdi, onlar adamı
düşünüb- daşınmağa vadar edir. Bu dəhlizdən uzun müddət istifadə olunmayıbdır,
halbuki ona heç də sənədi imzalamış dövlətlər deyil, başqa ölkələr də maraq
göstərirlər. Qazaxıstan da, Qırğızıstan da, Ukrayna da, Bolqarıstan da, Rumıniya və
bir çox digər dövlətlər də ona qoşulmuşlar. Buna görə də siz ancaq qaz kəməri və ya
neft kəməri barədə soruşduqda deməliyəm ki, biz bu məsələyə daha geniş mövqedən
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yanaşırıq. Biz bütövlükdə kommunikasiyaları, o cümlədən xam neftin nəqlini təmin
edən kommunikasiyaları nəzərdə tuturuq.
Sual: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə Lissabon prinsiplərinin həyata
keçirilməsi haqqında Özbəkistanın hər hansı təşəbbüsləri və ya niyyətləri varmı?
Bu baxımdan Mərkəzi Asiya batalyonu Dağlıq Qarabağda sülhün qorunması üzrə
ATƏT-in sülhyaratma qüvvələri tərkibində iştirak edə bilərmi?
İslam Kərimov: Mən Heydər Əliyeviçlə danışıqlarda və şəxsi söhbətdə Qarabağ
faciəsinin aradan qaldırılması, Qarabağ probleminin həlli barədə bizim dəqiq, aydın və
qəti mövqeyimizi bildirdim. Mövqeyimiz aşağıdakılardan ibarətdir və yeri gəlmişkən,
mən bunu ilk dəfə olaraq demirəm, mən bunu əvvəllər müxtəlif beynəlxalq məclislərdə
də demişəm: biz əminik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, işğal
olunmuş ərazilərin azad edilməsi, qaçqınların qayıtması və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə təminat verilməsi məsələlərində Azərbaycanın mövqeyi dəqiq, ədalətli
və hətta deyərdim, düzgün mövqedir, bu gün bütün Dünya Birliyində getdikcə daha
çox tərəfdaşlar tapır.
Buna görə də biz şadıq ki, indi Azərbaycanın mövqeyi tanınır və bu məsələdə
Azərbaycanın getdikcə güclənən nüfuzu və etibarı, zənnimcə, qanunauyğun prosesdir.
Buna görə də biz belə hesab edirik ki, Qafqazda iki erməni dövləti ola bilməz və
bir vaxtlar Azərbaycan tərəfindən söylənmiş bu fikri ağıllı və məntiqi fikir sayırıq.
Bu baxımdan biz Qarabağ probleminin siyasi yolla, dincliklə həllinə tərəfdarıq.
Bu problemin siyasi həllinin alternativi yoxdur. Ona görə də inanırıq ki, Qarabağ
probleminin həlli üzrə bu gün Minsk qrupunun gücləndirilməsi, ona Fransa və Rusiya
ilə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının üçüncü həmsədr təyin olunması Qarabağ
probleminin məhz sülh yolu ilə həlli üçün yaxşı əlamət, yaxşı təkandır. Qonşuları
seçmirlər - ermənilər də qonşuları seçmir, azərbaycanlılar da qonşuları seçmirlər, bu,
tarixi məntiqdir. Odur ki, bu problemin dincliklə həllinin alternativi yoxdur.
Nəhayət, mən əminəm ki, 1989-cu ildə yaranmış Qarabağ problemi kənardan
gətirilmişdir. Bu problem Azərbaycana da lazım deyildir, Ermənistana da. Öz strateji
maraqlarını əsas tutan kimlərəsə, necə deyərlər, bu közərən gərginlik ocağının,
süst gedən prosesin qalması çox vacibdir; elə proses ki, onun köməyi ilə öz strateji
niyyətlərini həyata keçirirlər.
Mərkəzi Asiya batalyonuna gəldikdə isə, bizdə belə bir qərar qəbul edilmişdir ki,
bu batalyon Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir növ ehtiyat qüvvəsidir və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə fəaliyyət göstərə bilər. Ondan
harada istifadə olunacağını müəyyənləşdirmək bizim işimiz deyildir. Ondan Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qərarı haranı lazım bilsə, orada da istifadə
ediləcəkdir.
Sual: Sual Kərimov cənablarınadır. Yadınızdadır, EKO-nun Aşqabatda
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keçirilmiş axırıncı Zirvə toplantısında Siz öz çıxışınızda aydınca bildirdiniz ki,
əgər “əziz qardaşlar” və ya “qardaş” müraciəti real məzmuna uyğun deyildirsə,
bir-birinə bu sözlərlə müraciət etməyə dəyməz. Bu gün bir növ əks proses gedir.
Prezidentlər bəyannamə imzaladılar. Biz strateji tərəfdaşlığı bəyan etməsək də,
imzalanmış bəyannamə həmin prinsipləri əslində təsdiqləyir. Odur ki, Sizin
fikrinizi bilmək istərdik: Siz Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında münasibətləri
necə səciyyələndirirsiniz? İkinci sual - Rusiya tərəfindən Ermənistana qanunsuz və
təmənnasız silah göndərilməsi faktı barədə Sizin rəyiniz? Çox sağ olun.
İslam Kərimov: Siz çox maraqlı sual verdiniz və mən Aşqabatda dediklərimə bir
daha qayıtmaq istərdim. EKO elə bir təşkilatdır ki, burada çoxlu miqdarda dövlət tamamilə müxtəlif siyasi quruluşlara malik, nəinki siyasi quruluşlarının, həm də bütün
dövlətçiliyinin, ümumiyyətlə, ictimai-siyasi quruluşlarının istiqaməti müxtəlif olan 10
dövlət birləşmişdir.
Buna görə də təbiidir ki, istər daxili, istər xarici siyasət, istərsə də siyasi ideologiya
ilə bağlı nə varsa hamısı hətta bəzi mövqelərdən müqayisə belə edilə bilməz.
Lakin bununla yanaşı, məncə, EKO ən əvvəl ona görə işləyir ki, EKO çərçivəsində
razılaşmalar xətti ilə açılan kommunikasiyalarda marağımız var. Əlbəttə, humanitar
təmayüllü məsələlər də böyük əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də “qardaş” ifadəsindən
sui-istifadə edib, bir birinə ancaq bu şəkildə müraciət etdikdə qabaqcadan bilirsən ki,
bu qardaşlıq münasibətlərindən heç əsər-əlamət yoxdur, ola da bilməz, çünki bunlar
tamamilə müxtəlif cəmiyyətlərdir, müxtəlif adamlardır və müxtəlif məsləklərin
nümayəndələridir, təkrar edirəm, siyasi, ideoloji baxımdan və hər hansı digər baxımdan.
Odur ki, belə ifadə qardaşlıq münasibətləri anlayışını qədir-qiymətdən salır. Buna görə
də dedim ki, rəhbərlər, liderlər bir-birinə müraciət zamanı bu ifadəni işlətdikdə onun
qədir-qiymətini bilməlidirlər.
O ki qaldı bizim münasibətlərimizə, “qardaş”, “qardaşlıq” kəlmələrini
ucuzlaşdırmamaq üçün bunu təntənəli surətdə bəyan etmirik. Ancaq mən qəlbimin
dərinliyində qəti əminəm ki, Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında qardaşlıq münasibətləri
ola bilər. Bunun izahı çox sadədir. Bu - tarixi ümumilik, dilimizin, mədəniyyətimizin
yaxınlığı, hətta yaxınlığı yox, bir çox mənada mədəni köklərimizin ümumiliyidir, biz
danışarkən bir-birimizi çox, bəlkə də 70 faiz başa düşürük. Ən başlıcası isə, bizim
xalqlarımız yüzilliklər, ola bilsin, minilliklər ərzində birlikdə yaşamışlar. Bu ümumilik
belə deməyə əsas verir ki, xalqlarımız arasında həqiqətən qardaşlıq münasibətləri
yaratmaq üçün lazımi zəmin var. Özü də bu münasibətləri yaratmaq Heydər Əliyevin
iradəsi, mənim iradəm deyildir, - baxmayaraq ki, iradədən, şübhəsiz, çox şey asılıdır,
- bu, xalqlarımızın arzusudur. Ona görə də biz yalnız insanlarımızın, xalqlarımızın
iradəsinin tələb etdiklərini reallaşdırırıq.
Yeri gəlmişkən, imzaladığımız sənəd barədə. Orada strateji əməkdaşlıq haqqında
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anlayış, tezis var. Sizə məlumat vermək istəyirəm ki, biz əməkdaşlığımızın
dərinləşdirilməsi haqqında bəyannaməni imzalayarkən bildirmişik ki, dövlətlərimiz
arasında məhz strateji əməkdaşlıq olacaqdır.
İkinci suala gəldikdə isə, buna bizim münasibətimiz, bilmək istəyirsinizsə, mənim
münasibətim, şübhəsiz ki, mənfidir. Mən artıq qeyd etdim və bu iki anlayışı uzlaşdırmaq
istəyirəm, Qarabağ problemi haqqında danışarkən mən dedim ki, bu problem, Qarabağ
faciəsi məhz kənardan törədilmişdir. Bu qədər böyük miqdarda silah göndərilməsini,
özü də buna hansısa qanuni don geyindirə biləcək heç bir dövlətlər arası müqavilələrlə,
hansısa sənədlərlə qanuniləşdirilmədən, əksinə, əsla anlaşılmayan şəkildə silah
göndərilməsinin arxasında kimlərin dayandığını indiyədək heç kəs bilmir. Onu da
deyim ki, Rusiya mətbuatı daha bu barədə yazmır. Lazım gələndə Rusiya mətbuatı
çox dərinə gedir, bəzən elə uydurmalar yaradır ki, bunlar umumiyyətlə ağıla batmır.
Amma bu məsələdə birdən birə yazmağı, danışmağı dayandırdılar və ümumiyyətlə
bu, heç kimi narahat etmir. Bəs bu, demokratik dövlət olan Rusiyanı nə üçün narahat
etmir. Onu da deyim ki, demokratik dəyişikliklər məsələlərində Rusiya keçmiş sovet
məkanındakı dövlətlərin çoxundan irəli getmişdir və biz onun demokratik ənənələrinə
hörmətlə yanaşırıq. Ancaq başa düşmək olmur ki, demokratik dövlətdə belə miqyasda
və bu qədər sayda silah göndərilməsi necə təmin edilə bilib və demokratik dövlətin
rəhbərliyi bundan xəbər tutmayıbdır. Başqa demokratik ölkə üçün bu, qalmaqallı
hadisədir, onunla prokurorluq da, ictimaiyyət də məşğul olur. Şübhəsiz, bu məsələni
nəhayət, axıra çatdırmaq lazımdır və biz bilməliyik ki, bunun arxasında kim durur və
əslində bu nəyin naminə edilmişdir.
Sual: İslam Abduqəniyeviç, mən Sizə “Populyar” jurnalını təqdim etmək istəyirəm.
Bu, Azərbaycanda üç dildə nəşr olunan beynəlxalq jurnaldır. Həmin nömrə bizim
prezidentin axırıncı rəsmi səfərinə həsr olunub, bundan əlavə, materialların xeyli
hissəsi prezidentimizin doğulduğu qədim Naxçıvan torpağından, Naxçıvan Muxtar
Respublikasından bəhs edir.
Bundan əlavə, mənim iki sualım var. Siz dediniz ki, danışıqlar zaman baza sahələri
üzrə konkret birgə layihələr müzakirə edilmişdir. Əgər mümkündürsə, ən maraqlı
və imzalanmaq və ya reallaşdırılmaq üçün daha çox hazır olan layihələri sadalayın.
Bu, birinci sualımdır. İkinci sualım isə hər iki prezidentədir. Bu yaxınlarda MDB
ərazisində yaradılmış ittifaqa - Rusiya və Belarusun ittifaqına münasibətiniz necədir
və həmin ittifaqda bu və ya başqa dərəcədə iştirak etmək, yaxud bəlkə də, ona daxil
olmaq barədə birliyin liderlərindən, o cümlədən Rusiya rəhbərliyindən Sizə hansısa
təkliflər edilibmi? Sağ olun.
İslam Kərimov: Jurnala görə sağ olun. Baza sahələrinə dair birgə layihələr
haqqında. Biz neft-qaz avadanlığının inkişafı və təmin edilməsi, qaz, neft sənayesinin
mədən avadanlıqları ilə, bizim üçün baza sayılan qaz sahəsinin inkişafını təmin edən
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avadanlıqla - təchiz olunması məsələlərində Azərbaycanın potensialına bələdik və bu
potensiala böyük hörmətlə yanaşırıq. Buna görə də bu fikirdəyəm ki, özümüzü qaz
və neftlə təmin etmək üçün böyük perspektivlərimiz var. Yeri gəlmişkən deyim ki,
biz artıq özümüzü neft və qazla təmin edirik. Xarici sərmayələrin yerləşdirilməsinə
dair böyük layihələrimiz var. Azərbaycanda olduğu kimi, biz də xarici sərmayələri bu
sahələrin inkişafına cəlb etmək üçün son dərəcə əlverişli şərait yaratmışıq. İndi biz
karbohidrogen xammalı ilə nəinki özümüzü təmin edirik, onu hətta ixrac edirik.
Buna görə də mən bunu həmin sahələrin inkişafında, müştərək müəssisələr
yaradılmasında və hətta deyərdim, bizim mədən və emal sahələri üçün neft-qaz
avadanlığı buraxan Azərbaycan müəssisələri ilə əməkdaşlıqda son dərəcə perspektivli
istiqamət sayıram. Bir daha deyirəm: çünki Azərbaycan bu istiqamətdə hələ XX əsrdən
əvvəl işləməyə başlamış olan ölkə kimi bütün dünyada böyük nüfuza malikdir.
İkinci sahə isə kimya sahəsidir. Kimya sizdə inkişaf edib, bizdə də az inkişaf
etməyib. Kimya hər şeydən əvvəl gübrə deməkdir. Biz fosfor və azot gübrələri
buraxılması sahəsində işləyirik, kalium gübrəsi də istehsal etməyə başlamışıq. Bu
sahələr Azərbaycanda da güclü inkişaf edib. Buna görə də şəraitin özü bizdən tələb
edir ki, bu sahələrdə müştərək müəssisələr yaradaq.
Sonrakı sahə telekommunikasiyalarla bağlı məsələlərdir. Telekommunikasiyalar
elə sahədir ki, onsuz tərəqqi etmək qeyri mümkündür. Odur ki, istəsək də, istəməsək
də, Transqafqaz dəhlizindən danışdıqda, bütövlükdə kommunikasiyalardan
danışdıqda bilməliyik: telekommunikasiyalar olmadan biz bir-birimizlə ünsiyyəti,
kommunikasiyalara aidiyyətı olan bütün digər sahələrin inkişafını, ümumiyyətlə,
təmin edə bilmərik, telekommunikasiyalar bu sahədə birgə layihələrsiz təmin edilə
bilməz.
Dördüncü sahə metallurgiya ilə bağlı məsələlərdir və Azərbaycan burada da yaxşı
mövqelərə malikdir.
Sonra gəlir kənd təsərrüfatı. Bu il biz geniş miqyasda plyonka altında pambıq əkibbecərməyi sınaqdan çıxarmağa başlamışıq. Bunun nəticələri olduqca heyrətamizdir.
Hər hektardan təxminən 10-15 sentner artıq pambıq götürmək olur, pambıq bitkisinin
yetişməsi, vegetasiyası prosesi bir ay sürətlənir, maya dəyəri aşağı düşür, bir çox
ağır əməliyyatlar azalır. Pambıq əkib-becərənlər bunun necə bir bitki olduğunu və
onun üzərində nə qədər çalışmaq lazım gəldiyini yaxşı bilirlər. Biz bu sahədə də
Azərbaycanla işləyə, sizdən plyonka ala bilərik - sizdə bu sahə inkişaf etmişdir. İndi
biz də ölkəmizdə plyonka buraxmaq üçün kimya sahəsini inkişaf etdirməyə çalışırıq.
Lakin sizdən plyonka almağı və plyonka altında pambıq əkib becərməkdə sizinlə
birlikdə işləməyi perspektivli sayırıq.
Mən bu mövzunu davam etdirə də bilərəm. Məsələn, götürək şərabçılığı. Azərbaycan
şərabı, əlbəttə, yaxşı şərabdır, amma özbək şərabı da pis deyildir. Azərbaycan konyakı
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yaxşı konyakdır, amma özbək konyakı da pis deyildir. Buna görə də bu baxımdan
biz şərablarımızın keyfıyyətini daha da yaxşılaşdırmaq və onların dünya bazarına
çıxarılmasını təmin etmək üzərində əlbir işləməliyik. Digər sahələri də sadalamaq
olar. Lakin başqaları da sual vermək istədiyi üçün mən bununla kifayətlənirəm.
O ki qaldı ikinci sualınıza, mən bəri başdan çalışacağam Rusiya ilə Belarus arasında
yaranmış müqavilə və ya ittifaq haqqında suala cavab verim. Əvvəla, əvvəlcədən bəyan
etmək istərdim ki, bu, Rusiyanın və Belarusun daxili işidir. Yəni, onlar ittifaq yaratmaq
istəyirlərsə, xeyirli olsun, qoy ittifaq yaratsınlar. Yeri gəlmişkən, Belarus və Rusiya
ittifaqının sonuncu parlament iclası - Rusiya Dövlət Duması rəhbərinin və Belarus
parlamentinin özünün rəhbərlərinin və cənab Lukaşenkonun iştirakı ilə keçirilmiş
iclası, onun oradakı alovlu nitqi və Sovet İttifaqının himnini yenidən qaytarıb Belarus
və Rusiya İttifaqının himni etmək barədə qəbul edilən hər şey göstərir ki, bu ittifaqın
yönümü barədə şərhə ehtiyac yoxdur. Mənim də şərh etməyimə ehtiyac yoxdur ki, bu
ittifaq nə üçün və nəyin naminə yaradılır. İttifaq guya Belarus və Rusiya üçün yaradılır,
əslində isə MDB-nin qalan üzvlərinin hamısını sabah zorla oraya sürükləyəcəklər.
Belarusun, Lukaşenkonun maraqlı olduğu bu ittifaq ondan ötrüdür ki, Soçidə dərhal
etdiyi kimi, kreditlər istəsin, Rusiya rəhbərliyindən daha nə isə istəsin, - bu bir daha
onu göstərir ki, həmin ittifaq nəyin naminədir, o, Belarusa nədən ötrü lazımdır və
Rusiyaya nədən ötrü lazımdır. Rusiyaya ondan ötrü lazımdır ki, MDB-nin qalan bütün
dövlətlərini, yumşaq desək, sonradan bu ittifaqa cəlb etsin, bununla nümunə yaratsın.
Onun bazasında da Dövlət Duması rəhbərlərinin çoxunun xiffətini çəkdikləri SSRİ-yə
bənzər qurum yenidən yaradılacaqdır.
Onu da deyim ki, bu ittifaqı belə ürəkdən dəstəkləyən bəzi rəhbərlərin bəyanatlarını
ümumiyyətlə başa düşmürəm. Cənab Lukaşenko açıq bildirmişdir ki, - mən onun
dediklərini televiziyada dəfələrlə eşitmişəm, - o, həmin ittifaqı, böyük SSRİ dövlətini
itirməkdən son dərəcə təəssüflənir. Təkrar edirəm, o, bu ittifaqı bərpa etməyi və
yol verilmiş, o cümlədən də Belarusun ali rəhbərlərinin yol verdikləri həmin səhvi
düzəltməyi həyatının məqsədi kimi qarşısına qoyur. Ona görə bunun da şərhə
ehtiyacı yoxdur. Biz bu ittifaqa getməyəcəyik, çünki keçmiş SSRİ barəsində heç bir
xiffət çəkmirik. Biz hesab edirik ki, SSRİ özünün yalnız imperiya vəzifələrinin həlli
ilə məşğul olan imperiya idi. Özbəkistan həmin bu imperiyaya qayıtmağın heç cür
həsrətində deyil. Ona görə də bizim rəyimiz birmənalıdır - bu, Rusiyanın və Belarusun
daxili işidir. Əgər bu ittifaq onların xoşuna gəlirsə, qoy onlar bunu inkişaf etdirsinlər
və möhkəmləndirsinlər.
Ancaq məni bir şey narahat edir, hər dəfə deyirlər ki, bu ittifaqın qapıları açıqdır.
Üstəlik, dünən televizorda eşitdim, Heydər Əliyeviç, deyirlər ki, mətni hazırlayanda,
- keçmiş Sovet İttifaqı himninin mətni üçün müsabiqə elan olunub, - keçmiş SSRİnin himninin mətninə nəbadə Belarus və Rusiya sözləri daxil edilsin. Nə üçün? Ona
www.aliyevheritage.org

189

30 TARİXİ SƏFƏR
görə ki, əgər daha kim isə daxil olacaqsa, o, özünü narahat hiss etməsin. Başqa sözlə,
gələcək ittifaqın himnini yaradarkən onlar indidən bilirlər və ya düşünürlər, ümid
edirlər, inanırlar ki, ona daha kimsə, bir neçə dövlət daxil olacaq və əgər həmin himnin
sözlərində yalnız iki dövlətin – Belarus və Rusiyanın adları çəkilsə, digərləri özlərini
pis hiss edəcəklər. Mən hesab edirəm ki, Özbəkistan heç vaxt bu ittifaqda olmayacaq,
buna qəti əminəm. Azərbaycanı isə bilmirəm, zənnimcə, bu barədə Heydər Əliyev özü
deyəcəkdir.
Heydər Əliyev: Mən demək istəyirəm ki, - bu gün biz, İslam Abduqəniyeviç də,
mən də bildirdik ki, biz bütün məsələlərdə baxışların, mövqelərin uyğun olduğunu
müəyyən etdik. Buna görə də demək istəyirəm ki, bu məsələdə də mövqelərimiz,
baxışlarımız - mən Özbəkistan prezidentini və Azərbaycan prezidentini nəzərdə
tuturam, - tamamilə uyğun gəldi. Odur ki, vaxtınızı almaq istəmirəm, onu demək
istəyirəm: mən İslam Abduqəniyeviçin dediklərinin hamısı ilə razıyam. Lakin əlavə
edim ki, əlbəttə, ittifaq bağlamaq məsələsi Rusiya ilə Belarusun öz işidir. Azad, suveren
olan hər respublika, hər bir dövlət istənilən dövlət ilə ittifaq bağlaya bilər. Bu gün biz
də tərəfdaşlıq haqqında, tərəfdaşlıq əməkdaşlığı haqqında bəyannamə imzaladıq. Bu,
bizim öz işimizdir. O da onların öz işi. Bir sözlə, biz bildirdik ki, başqa dövlətlərin
işlərinə qarışmırıq. Mən də belə hesab edirəm ki, bu işə qarışmaq lazım deyildir.
Bununla belə, demək istəyirəm ki, onlar tamamilə perspektivsiz, faydasız bir
işlə məşğul olur, vaxtı hədər yerə itirirlər. İnanmıram ki, kimsə bu ittifaqa qoşulsun.
Mən onların yaratmağa can atdıqları ittifaqı nəzərdə tuturam - onların Belarusda ruh
yüksəkliyi ilə oxuduqları Sovet İttifaqı, yoxsa himndə oxunduğu kimi, dövlətlərin
sarsılmaz ittifaqı. İslam Abduqəniyeviç dedi ki, bu cür ittifaqa Özbəkistan heç
vaxt daxil olmayacaq, mən də sizə açıq şəkildə bəyan edirəm ki, Azərbaycan da
daxil olmayacaqdır. Azərbaycan öz suverenliyini çox əziz tutur, hər hansı bu cür
ittifaqın bağlanması və ya onların qapılarını açıq qoyduqları elə ittifaqa daxil olması
Azərbaycanın suverenliyinə və dövlət müstəqilliyinə ziyan vurmaq deməkdir. Biz heç
vaxt bununla razılaşmayacaq və buna getməyəcəyik.
Bilirsinizmi, özünü ciddi şəxs bilənlər ümumiyyətlə ciddi məsələlər barəsində
düşünüb daşınmalıdırlar. Bu isə əsla ciddi bir məsələ deyildir. 70 ildən artıq bir dövrdə
mövcud olmuş Sovetlər Birliyi öz-özünə dağılıb yoxa çıxdı. Dünyada bütün imperiyalar
müharibələr nəticəsində süquta uğramışdır. Sovetlər Birliyi isə yeganə imperiya idi
ki, öz-özünə dağılıb getmişdir. Əgər Sovetlər Birliyi öz-özünə dağılmışdırsa, onu
indi necə bərpa etmək olar, üstəlik, Sovetlər Birliyinin süqutundan sonra ağlasığmaz
dərəcədə çoxlu səhvlər, xətalar, cinayətlər aşkara çıxarılmışdır ki, onların da hamısı
bu ittifaq daxilində törədilmişdir. Biz Azərbaycanda xalqımıza qarşı törədilmiş olan
cinayətlərə məruz qaldıq. Elə götürün 1990-cı ilin Yanvar faciəsini. O vaxt Bakıya
sovet qoşunlarının iri kontingenti yeridildi, xalqı tırtıllar altında əzdilər, Azərbaycan
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paytaxtı qana bulandı, Azərbaycan xalqının milli mənliyini tapdalamağa can atdılar
- bütün bunlar cinayət idi. Odur ki, bu ittifaqı bərpa etmək istəyənlər qoy əvvəlcə bu
cinayətlərə görə cavab versin, günahlarını yusunlar, ondan sonra danışığa başlasınlar.
Müxtəsəri, mən bunu perspektivsiz, gələcəyi olmayan bir iş sanıram və bu,
zənnimcə, Belarus və Rusiyadan savayı başqa heç kimə heç bir fayda verməz. Qapılar
açıq olaraq qalacaqdır, bu qapılardan keçənlər isə az olacaqdır.
Sual: Mənim sualım hər iki prezidentədir: Siz təkbətək görüş zamanı Əfqanıstan
problemini müzakirə etdinizmi? İslam Abduqəniyeviç, xahiş edirəm, Əfqanıstanla
sərhədi qorumaq məqsədi ilə Rusiya sərhəd qoşunlarını buraya yeritməyi nəzərdə
tutan Özbəkistan - Rusiya sazişini şərh edəsiniz.
İslam Kərimov: Yaxşı ki, Siz bu sualı verdiniz. Heydər Əliyeviç ilə biz ümumən
ərazilərimizin sərhədlərinin sabitliyi və təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələlərini,
o cümlədən, əlbəttə ki, Əfqanıstanda hərbi, silahlı qarşıdurma hadisələrinin uzanması
məsələsini, - bu, bütünlükdə dövlətlərimizin, yəni Əfqanıstanla sərhəddə yerləşən
dövlətlərin ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün birbaşa təhlükədir, - müzakirə
etmişik.
O ki qaldı Sizin dediyiniz sazişə, heç bir belə saziş yoxdur. Yeri gəlmişkən,
dünən, ya da sırağagün Rusiya televiziyası ilə kimsə bəyanat verdi ki, guya Rusiya
ilə Özbəkistanın sərhəd qoşunları, sərhəd qüvvələri arasında saziş var. Bəli, belə
saziş var, ilk növbədə Əfqanıstanla sərhəddə lazımi əlaqələr yaratmaq baxımından
Rusiya və Özbəkistanın sərhəd qüvvələri arasında qarşılıqlı əlaqə haqqında saziş var.
Tacikistanda Rusiyanın sərhəd qoşunları, Türkmənistanda Rusiyanın sərhədçiləri var,
Siz bunu yaxşı bilirsiniz. Ancaq Özbəkistanda Rusiyanın sərhəd qoşunları yoxdur
və olmayacaqdır. Ona görə də mən istərdim ki, Rusiyanın burada iştirak edən bütün
informasiya mərkəzləri və ya müxbirləri bunu hökmən haradasa yazsınlar və süni
şəkildə həmin məsələni yaradanların nəzərinə çatdırsınlar. Bəlkə də bu, şayiə üçün
lazımdır, bu yalan informasiyanı kiməsə çatdırmaq lazımdır, lakin zənnimcə, yaxşı ki,
Siz bu sualı verdiniz və mən ilk mənbə kimi ona cavab verirəm: qoşunlar olmayıb və
olmayacaqdır. Amma Özbəkistanın sərhəd qoşunları ilə Rusiyanın sərhəd qoşunları
arasında qarşılıqlı əlaqə olacaqdır.
Ona görə də Rusiya sərhəd qoşunlarının komandanı Nikolayev ilə bizim
sərhəd qoşunlarının komandanı arasında qarşılıqlı əlaqə haqqında belə müqavilə
imzalanmışdır. Lakin sərhəddə Rusiya qoşunları olmayacaqdır. Biz sərhədimizin
Əfqanıstanla olan hissəsini özümüz qorumağa qadirik və qoruyuruq. Ancaq suverenlik
haqqında danışsaq, - hər bir dövlət öz suverenliyi haqqında pafosla danışır, - mənim
inamım belədir: əgər sən öz sərhədlərini qoruya bilmirsənsə, onda hansı suverenlikdən
söhbət gedə bilər? Əgər biz müstəqil, suveren dövlətiksə, sərhədlərimizi özümüz
qorumalıyıq. Yenə təkrar edirəm, bu, suverenliyin və özünü suveren sayan hər bir
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dövlətin yeritdiyi müstəqil siyasətin şərtlərindən biridir.
Heydər Əliyev: Görünür, mənim cavab verməyim üçün bir şey qalmadı. Mən İslam
Abduqəniyeviçin dediklərinin hamısı ilə razıyam.
Sua1: Müzakirə üçün hazırlanmış sənədlər arasında 1992-1994-cü illər üçün
borcların və tələblərin tənzimlənməsi haqqında hökumətlərarası və banklararası
saziş var idi. Onun taleyi necədir və kim kimə borcludur? İcazənizlə cənab Əliyevə
sualım var: neftin Rusiya ərazisi vasitəsilə nəqli haqqında müqavilə barədə fikriniz
necədir? Çeçenistan bu müqavilədə onu imzalayan tərəflərdən biri kimi iştirak
etməlidirmi? Sağ olun.
İslam Kərimov: 1992-ci ildən 1993-cü ilədək olan borclar üzrə banklar arasındakı
münasibətlərimizə və banklararası hesablamalara gəldikdə, indicə mənə məlumat
verdilər ki, bu məsələlər əməli səviyyədə nəzərdən keçirilmişdir. Ümumi razılaşma
var, yəni, bütün rəqəmlər ixrac səviyyəsində, müvafiq banklar səviyyəsində
razılaşdırılmışdır və heç bir fikir ayrılığı yoxdur. İndi biz bu məsələni Heydər Əliyeviç
ilə danışacaq və onun iradəsi, siyasi iradəsi həmin müqavilənin imzalanması üçün
siqnal, yaxud təkan verəcəkdir.
Heydər Əliyev: O ki qaldı mənə verilmiş suala, bilirsinizmi, biz Azərbaycandan,
Xəzər dənizindən Qara dənizin Novorossiysk limanına neft vurulması və neft kəməri
çəkilməsi haqqında Rusiya ilə Azərbaycan arasında 1996-cı ilin yanvarında Moskvada
saziş imzaladıq. Bu neft kəməri bizim ərazimizdə, - mən Azərbaycan ərazisini nəzərdə
tuturam, - inşa edilmişdir, Rusiya ərazisində isə var idi, orada onun bərpası işlərini
görmək lazım idi. Çeçenistan hadisələri ilə əlaqədar bütün bu işlər yubadıldı. Bu
yaxınlarda Rusiya ilə Çeçenistan arasında danışıqlar aparıldı, Məshədovun da, Rusiya
nümayəndələrinin də görüşləri oldu, məncə, Baş nazir Çernomırdin və Çeçenistan öz
aralarında müəyyən sənədlər imzalamışlar. Bunlar onların öz işləridir. Biz isə Rusiya
ilə Azərbaycanın imzaladıqları sənəd əsasında iş görəcəyik.
Sual: Mənim sualım Kərimov cənablarınadır. Beş il bundan əvvəl Siz azadlıq
və demokratiya istəyən xalqa, məncə, bəyan etmişdiniz ki, beş ildən sonra mən sizə
demokratiya verəcəyəm. Sizin bu gün burada dedikləriniz bunu təsdiqləyir. Siz buna
necə nail oldunuz?
İslam Kərimov: Bilirsinizmi, mən başa düşürəm, jurnalistlər bəzi ifadələri
öz bildikləri kimi yozurlar, buna görə də Siz deyəndə ki, beş il bundan əvvəl mən
azadlıq, daha bilmirəm nə verməyi vəd etmişdim, Sizi başa düşməyə hazıram. Mən
heç vaxt heç kimin əl-qolunu bağlamamışam, buna görə də bu məsələ islahatların
- hər bir ölkənin özünün seçdiyi siyasi, demokratik, iqtisadi islahatların modelinin
seçilməsi ilə bağlıdır. Biz öz cəmiyyətimizi yenidən qurmaq üçün əzəl başdan öz
modelimizi, demokratik islahatlar və bazar islahatları modelini seçdik və bizim bu
modelimizin mahiyyəti onları mərhələ-mərhələ həyata keçirməkdən ibarətdir. Bizim
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beş prinsipimiz var və islahatlarımızın əsasını təşkil edən bu beş prinsip arasında
başlıcası islahatları mərhələ-mərhələ aparmaqla bağlıdır. İslahatlar mərhələ-mərhələ
həyata keçirilməlidir. Onu nəzərdə tuturam ki, biz iqtisadiyyatda şok terapiyasının
əleyhinəyik, dəyişikliklərin qarmaqarışıq xarakter almasının qəti əleyhinəyik. Biz
dövlətimizin ardıcıllıqla, mərhələ-mərhələ, o cümlədən də siyasi cəhətdən yenidən
qurulmasının tərəfdarıyıq.
Nə vaxtsa, 1990-92-ci illərdə hamı ağız-ağıza verib Özbəkistanı tənqid edirdi, onu
da, məni də postkommunist nomenklaturası rolunda qələmə verirdi. Buna görə də
mən bütün kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusən Rusiya mətbuatında və başqa
mətbuatda avtoritar rəhbər təsiri bağışlayırdım. Amma həyatın özünün indi, 1997-ci
ildə göstərdiyi kimi, cəmiyyətin mərhələ-mərhələ yenidən qurulması, o cümlədən də
demokratiya, siyasət sahəsində islahatlar Özbəkistan şəraitində əsaslandırılmışdır. Mən
bilmirəm, başqa ölkələrdə necədir. Amma ümid edirəm ki, başqa ölkələrdə də vəziyyət
elə bu cürdür. Bu, yol özü-özünü doğrultmuşdur. Yəni burada Sizin soruşduğunuz heç
bir sirr yoxdur. Yeganə sirr ondadır ki, biz özümüzü demokrat elan etməklə heç də
demokrat olmuruq. Demokratiya hər şeydən əvvəl bundan ibarətdir ki, demokratiyaya
hər bir insanın və hər bir cəmiyyətin şüurunda əzab-əziyyətlər hesabına gəlib çıxırlar.
Başqa sözlə desək, elə-belə, elan etməklə demokrat olmurlar. Ona görə də biz normal
qanunvericilik şəraiti, bazası yaratmışıq, necə deyərlər, institusional dəyişikliklər
yaratmışıq və bu zaman özümüzdən heç nə kəşf etməmişik. Biz bu dəyişikliklərin
çətin yolunu keçmiş başqa dövlətlərin, ilk növbədə Avropa dövlətlərinin təcrübəsini
götürmüşük, ancaq Yaponiya modeli, Koreya modeli, hazırda beynəlxalq aləmdə yaxşı
tanınan digər Asiya dövlətlərinin modelləri də istisna olunmur. Ən başlıcası isə, biz
xalqımızın ənənələrini, təcrübəsini, mentalitetini nəzərə almışıq. Bu baxımdan hazırda
bizim çalışdığımız və bir çox hallarda nail olduğumuz məhz iki tərkib hissənin sintezi
- həmin yolu keçmiş dövlətlərin təcrübəsi və biganə qalmağa ixtiyarımız olmayan
ənənələrimiz, mentalitetimizdir. Ulu əcdadlarımızdan qalmış minillik mədəniyyətə,
böyük ənənələrə biganə qalmağa bizim ixtiyarımız yoxdur və nəzərə almalıyıq ki,
hər bir dövlət, Heydər Əliyeviçin bu gün dediyi kimi, öz gələcəyini öz əli ilə və ilk
növbədə öz xalqının mənafeyini və xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla qurur.
Sizin başa düşməyə çalışdığınız həmin sirr məhz bundan ibarətdir. Bəli, indi
bizdə lazım olan bütün qanunvericilik əsasları, bazası, bünövrəsi yaradılmışdır. Bəli,
bizdə institusional dəyişikliklər işə düşmüşdür, biz bir çox demokratik təsisatlar, o
cümlədən insan hüquqları üzrə milli dövlət institutu kimi təsisat da yaratmışıq. Bizdə
bir neçə başqa qeyri-dövlət, qeyri-hökumət orqanları da var, bunlarda hüquq müdafiə
strukturları, bu işlə məşğul olan adamlar işləyirlər. Monitorinq institutu yaradılmışdır,
hazırda ictimai rəyi öyrənən institut, mətbuat, nəşriyyat sahəsində qeyri-hökumət
strukturları yaradılır. Mətbuatımızın həqiqətən demokratik mətbuat olması üçün çox iş
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görülmüşdür. Lakin qarşıya qoyduğumuz ideala çatmaq üçün, görünür, bu, hələ azdır.
Demokratiya üçün tamamilə zəruri şərt, ümumi şərt olan nə varsa, hamısı reallaşdırılır.
Amma bir daha bildirmək istəyirəm, kim deyirsə ki, totalitar sistemdən,
ideologiyalaşdırılmış sistemdən sonra dərhal bir-iki il ərzində demokratik cəmiyyət
yaratmışlar, zənnimcə, bu, bəyanatdan başqa bir şey deyildir. Təkrar edirəm, demokratik
cəmiyyəti insanlar özləri, həm də yuxarıdan deyil, aşağıdan yaradırlar. Prezidentin
imzaladığı hər hansı qanun və ya sənəd vasitəsilə demokratik prinsipləri reallaşdırmaq
mümkün olsaydı, əmin olun ki, indi bütün dövlətlərdə çoxdan demokratik quruluşlar
yaradılardı. Təəssüf ki, bu proses çox əzablıdır və o, aşağıdan gedir. Biz fəxr edirik ki,
cəmiyyətimiz, insanlarımız Özbəkistanda baş verən dəyişiklikləri dəstəkləyirlər.
Əgər məndən xəbər alsaydılar ki, bu altı il ərzində, - tezliklə müstəqilliyimizin altı
ili tamam olacaq, - nəyə nail olmusunuz, belə cavab verərdim: ən böyük qazancımız
odur ki, insanların mentaliteti, təfəkkürü dəyişir, insanlarımızın şüurunda demokratik
dəyərlər getdikcə daha çox həkk olunur.
Əgər məndən soruşsalar ki, indi ən çox nəyi qiymətləndirirəm. Özbəkistanda nəyə
nail olunmuşdur, belə cavab verərdim: sülh və sabitlik, cəmiyyətimizdəki vətəndaş
həmrəyliyi və millətlərarası həmrəylik. Bir də ən başlıcası odur ki, bazar islahatları
sahəsində həyata keçirdiyimiz tədbirlər cəmiyyətin qütbləşməsinə, cəmiyyətin
qarşıdurmasına gətirib çıxarmasın.
İndi xalqımızın mütləq əksəriyyəti keçirdiyimiz islahatları dəstəkləyir. Bu, bazar
islahatlarının reallaşdırılması sahəsindəki ən böyük uğurlarımızdan biridir. Mən bu
gün Heydər Əliyeviçin verdiyi belə bir məlumatı böyük məmnunluqla dinlədim ki,
sizdə əmək haqqı vaxtında ödənilir, əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı bütün məsələlər
yerinə yetirilir. Mənim fikrimcə, keçmiş sovet məkanında gördüyümüz hər şey,
bəzi dövlətlərdə aparılan islahatlar gözdən düşmüşdür, cəmiyyətin qütbləşməsinə,
qarşıdurmasına səbəb olub və hələ məlum deyil ki, bu dəyişikliklərin məqsədi olan
sabitlik nə vaxt yaranacaqdır.
Mən əminəm ki, biz düzgün yoldayıq. Təkcə mən yox, indi Dünya Birliyi də
etiraf edir ki, Özbəkistan düzgün yolla gedir. Ölkəmizdə həyata keçirilən demokratik
dəyişikliklər, bazar islahatları indi beynəlxalq miqyasda da qəbul edilir.
Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Özbəkistan
Respublikasının Prezidenti adından Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitqi
18 iyun 1997-ci il
Çox hörmətli Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizə və sizin simanızda qardaş özbək xalqına Azərbaycan xalqının, Azərbaycan
Respublikasının bütün vətəndaşlarının səmimi salamını və ən xoş arzularını
çatdırıram. Mən bu gün burada, Özbəkistanda rəsmi səfərdə olmağımdan, səmimilik,
dostluq, qonaqpərvərlik və böyük ehtiram şəraitində olmağımdan məmnunam. İslam
Abduqəniyeviç, Özbəkistana rəsmi səfərə gəlməyə dəvət etdiyiniz üçün Sizə ürəkdən
təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, bizim birgə işimiz və imzaladığımız sənədlər
əməkdaşlığımızı genişləndirəcək, xalqlarımız, ölkələrimiz və dövlətlərimiz arasında
dostluğu möhkəmləndirəcəkdir.
Keçən ilin mayında Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun Azərbaycana rəsmi
səfəri olmuşdur. Bu, Özbəkistan və Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra
Özbəkistan prezidentinin Azərbaycana ilk səfəri idi və Azərbaycanın həyatında,
Özbəkistan - Azərbaycan münasibətlərində böyük hadisəyə çevrildi. Bu səfərin
əhəmiyyəti onda idi ki, əvvəlki illərdə Azərbaycanın ayrı-ayrı rəhbərlərinin təqsiri
üzündən Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında yaradılmış mürəkkəblikləri və çətinlikləri
aradan qaldırdıq, müstəqil dövlətlərimiz arasında diplomatik əlaqələr qurduq və İslam
Abduqəniyeviçin səfəri zamanı ikitərəfli münasibətlərimizə dair bir çox məsələləri
müzakirə etdik, çox mühüm sənədlər imzaladıq.
Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında mayın 27də Azərbaycanda, Bakıda Özbəkistan prezidenti və Azərbaycan prezidenti tərəfindən
imzalanmış birinci sənəd - əsas sənəd münasibətlərimizin artıq yeni, tamamilə digər
şəraitdə başlanğıc nöqtəsi oldu.
Həmin vaxtdan etibarən ölkələrimiz arasında intensiv əlaqələr yaranmağa
başlamışdır. Bu gün deyə bilərik ki, müəyyən uğurlar əldə edilib və ən mühümü
odur ki, biz birlikdə Transqafqaz dəhlizi yaratmışıq. O, Mərkəzi Asiyanı, Qafqazı və
Avropanı çox etibarlı magistralla birləşdirir, artıq indi iqtisadi münasibətlərimizdə
mühüm rol oynayır və şübhəsiz ki, kommunikasiyaları necə yaratmağın və onlardan
nə cür səmərəli istifadə etməyin mümkün olmasına nümunədir.
Söhbətlərimizin və danışıqlarımızın nəticəsində bu gün biz vacib sənədlər imzaladıq.
Onlardan ən mühümü prezidentlər tərəfindən imzalanmış sənəd - Özbəkistan ilə
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Azərbaycan arasında əməkdaşlığı genişləndirmək və inkişaf etdirmək haqqında
bəyannamədir. Bu əməkdaşlıq strateji əhəmiyyəti olan münasibətlərimizin tərəfdaşlıq
xarakterini müəyyənləşdirir. Burada və Bakıda, Azərbaycanda indi hökumətlərarası,
dövlətlərarası üst-üstə qırxadək mühüm sənəd imzalanmışdır, bunlar gələcək işimiz
üçün yaxşı normativ-hüquqi bazadır və təbii ki, əməkdaşlığımızı daha uğurla inkişaf
etdirmək üçün yaxşı əsasdır.
Sizi əmin etmək istəyirəm ki, razılığa gəldiyimiz nə varsa, onların hamısının və
imzaladığımız sənədlərin vaxtında həyata keçirilməsi üçün biz öz tərəfimizdən hər
şeyi edəcəyik.
Biz Özbəkistanla Azərbaycanın münasibətlərini Azərbaycan üçün çox vacib
amil kimi qiymətləndiririk. Xalqlarımız zəngin və qədim tarixə malikdirlər. Bəşər
tarixinin əsrləri ərzində özbək və Azərbaycan xalqları dünya sivilizasiyasına, Şərq
sivilizasiyasına nəhəng töhfələr vermişlər. Orta əsrlərdə və daha əvvəllər Şərqdə
insan zəkası ilə elmdə yaradılanların hamısı bütün planetdə bəşər fikrinin inkişafında
olduqca böyük rol oynamışdır. Özbəkistan və Azərbaycan, özbək və Azərbaycan
xalqları bəşəriyyətə çox böyük töhfə vermişlər.
Biz xalqlarımıza mənsub olan və bizim üçün eyni dərəcədə qiymətli və əziz olan
Şərqin görkəmli mütəfəkkirləri ilə fəxr edə bilərik. Bu sübut edir ki, biz ümumi köklərə
bağlıyıq, eyni tarixi köklərə mənsubuq və xalqlarımızın din birliyi, mənəvi, əxlaqi,
mədəni dəyərlərinin birliyi xalqlarımızı həmişə birləşdirmiş və dostluq şəraiti, qarşılıqlı
yardım şəraiti yaratmışdır. Biz “Dədə Qorqud”, “Alpamış”, “Koroğlu” dastanlarından
iftixar hissi ilə danışırıq. Onlar həm özbək xalqı üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün
eyni dərəcədə dəyərlidir. Nizami Gəncəvi də, Əlişir Nəvai də bizim üçün doğmadır
və bizdə həmişə olduqca böyük iftixar hissi doğurur, böyük əcdadlarımız o uzaq
zamanlarda elə misilsiz əsərlər yaratmışlar ki, bu əsərlər dünya mədəniyyətini, dünya
ədəbiyyatını zənginləşdirmişdir.
Bəli, İslam Abduqəniyeviç belə deməkdə həqiqətən haqlıdır ki, Füzuli bizim ümumi
dəyərimiz, ümumi sərvətimizdir. Buna görə də təsadüfi deyil ki, ötən il Məhəmməd
Füzulinin 500 illiyi Özbəkistanda da, Azərbaycanda da, digər türkdilli ölkələrdə də
təntənə ilə qeyd edildi. Bu yubiley YUNESKO çərçivəsində beynəlxalq miqyasda qeyd
olundu. Biz olduqça şad idik ki, Bakıda yubiley şənliklərində Özbəkistan parlamentinin
sədri Xəlilov cənabları başda olmaqla Özbəkistanın mötəbər nümayəndə heyəti də
iştirak etdi.
Biz keçən ilin oktyabrında görkəmli dövlət xadimi, özbək xalqının böyük oğlu
Əmir Teymurun 660 illiyinə həsr olunmuş yubiley şənliklərinə əcdadlarımıza,
qaynaqlarımıza, köklərimizə məhz belə dərin hörmət-izzət hissi ilə gəlmişdik.
Xatirimdədir, biz Səmərqəndə getdik, möhtəşəm memarlıq abidələri ilə, dünya şöhrətli
Registan, Əmiri Gur və özbək xalqının dühaları tərəfindən, onların əlləri ilə yaradılmış
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və indiki nəslə və gələcək nəsillərə yadigar saxlamış bütün komplekslə tanış olduq.
Yadımdadır, tələbəlik illərində biz qədim memarlıq tarixini öyrənirdik və bu
dərslikdə Özbəkistanın, Səmərqəndin memarlıq abidələri kompleksinə, o cümlədən
Registan və Əmiri Gur komplekslərinə çox mühüm yer verilirdi. Tariximizdə
xalqlarımızın dühası ilə çox belə görkəmli əsərlər yaradılmışdır. Bu da Özbəkistanın
və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi şəraitində yeni münasibətlərimizin əsasıdır.
Biz keçmişdə olanların, yaradılanların hamısını yüksək qiymətləndiririk, bunlar
sərvətimizdir, olduqca böyük nailiyyətimizdir. Lakin özbək xalqının və Azərbaycan
xalqının bu illərdə, XX əsrin axırlarında əldə etdiklərinin - dövlət müstəqilliyinin,
milli azadlığın çox böyük əhəmiyyəti var. Onlar bu müstəqilliyi, bu azadlığı biz azad
olmadığımız, öz dövlətimizə malik olmadığımız, müxtəlif imperiyaların, müxtəlif
ittifaqların tərkibinə daxil olduğumuz çox-çox illərdən, onilliklərdən və yüzilliklərdən
sonra əldə etmişlər. İstər Özbəkistanda, istərsə də Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi
əldə edilməsi prosesi çətin, keşməkeşli şəraitdə gedirdi. Lakin biz onların hamısını dəf
etdik. Biz artıq müstəqil həyat yoluna, müstəqillik yoluna çıxmışıq.
İndi məhz bunu xatırlamağa lüzum var ki, o illərdə, Sovet İttifaqının tərkibinə daxil
olmuş xalqların, o cümlədən Özbəkistan və Azərbaycan xalqlarının milli azadlığı və
dövlət müstəqilliyi üçün şərait yetişməyə başlayan vaxtlarda son dərəcə çox əngəllər
törədilirdi. 1988-ci ildə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı təcavüzün başlanması
da nəinki Ermənistandakı ayrı-ayrı millətçilərin və özgə ərazisini ələ keçirməyə can
atan şəxslərin əməlləri idi, həm də böyük bir siyasətin - artıq baş vermiş müsbət
proseslərə maneçilik törətməyə yönəldilmiş siyasətin bir hissəsi idi. Özbəkistana qarşı
da belə hallar olmuşdur.
Bu gün İslam Abduqaniyeviç Fərqanə hadisələrini, Oş hadisələrini, Uzen hadisələrini
xatırladı. Bunlar faciəli hadisələr idi. Allaha şükür ki, siz onların qarşısını ala bildiniz.
Həmin hadisələr də başlanmış prosesi yubatmaq məqsədilə törədilmişdi. Mən bundan
əvvəlki illəri, Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuz illəri də xatırlayıram. O illərdə 80-ci illərin ortalarında biz ayrı-seçkiliyə məruz qalırdıq. Mən həm Azərbaycanı, həm
Özbəkistanı, həm də Orta və Mərkəzi Asiyanın bəzi digər respublikalarını nəzərdə
tuturam. Təxminən 1983-1984-cü illərdən özbək xalqına qarşı ədalətsiz, vicdansız,
əslində psixoloji, ideoloji təcavüzə başlanması da mənim dediklərimə sübutdur.
O vaxtlar biz Özbəkistana görə, bu gözəl respublikaya, bu gözəl və əməksevər xalqa
görə təşviş keçirirdik. Belə ki, burada olan hər yaxşı şeyi gözdən, nüfuzdan salmağa
çalışırdılar, elə bir rəy yaratmağa çalışırdılar ki, guya Özbəkistanda qanunsuzluq,
korrupsiya, ən neqativ hallar hökm sürür, guya Sovet İttifaqının bütün qüsurları və
eybəcərlikləri burada, Özbəkistanda cəmləşmişdir.
Bu cür cəhd Azərbaycan barəsində də olmuşdur. Belə tədbirlər görülürdü. Bəlkə
də onlar bu cür vüsət, bu cür miqyas almamışdı, amma olmuşdu. Məhz bütün bunlar
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tarixin kədərli dərslərinə və bir də buna dəlalət edir ki, o illərdə biz öz müstəqilliyimizə
doğru, öz azadlığımıza doğru necə bir şəraitdə gedirdik. Allaha şükür ki, bütün
bunlar ötüb keçmişdir. Allaha şükür ki, Özbəkistan və Azərbaycan müstəqil dövlətlər
olmuşlar və Allaha şükür ki, indi biz bərabərhüquqlu əsasda görüşə bilirik, özümüz
öz taleyimizin sahibiyik, öz məsələlərimizi özümüz həll edirik, bütün dövlətlərlə öz
münasibətlərimizi özümüz qururuq.
Buna görə də keçmişlərdə xalqlarımız arasında mövcud olmuş bütün gözəl
hallardan fərlqi olaraq, Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında indiki münasibətlər məhz
onunla köklü surətdə seçilir ki, indi biz azad xalqlarıq, indi biz müstəqil dövlətlərik,
öz taleyimizin sahibi biz özümüzük. Bu illər ərzində Özbəkistan öz inkişafında böyük
yol keçmişdir. İslam Abduqəniyeviç dəyişikliklərin, iqtisadiyyatda dəyişikliklərin
Özbəkistana xas yolundan danışdı. Bu gün mən müstəqillik illərində Özbəkistanda
görülmüş bütün işlərə öz dərin hörmətimi ifadə etmək istəyirəm. Biz bunu bilirik,
biz bunu görürük, biz bunu hiss edirik. Ötən dəfə - oktyabrda buraya gələndə də,
indi də, bu gün də çox şey gördüm, çox məlumat aldım. Lakin iş təkcə bununla
bitmədi. Axı biz hamımız bir-birimiz haqqında məlumata - statistika məlumatına və
hər cür informasiyaya malikik. Əlbəttə, bəzən müxtəlif informasiya vasitələrində
respublikalarımız - həm Özbəkistan, həm də Azərbaycan barəsində yalan məlumatlar
da olur. Lakin bunlar həyata keçirilmiş və həyata keçirilən bütün işləri, o cümlədən də
Özbəkistanda görülmüş və görülən tədbirləri onsuz da inkar edə bilməz.
Bu illər ərzində Özbəkistan öz müstəqilliyini möhkəmlətmişdir. Özbəkistanda böyük
sosial-iqtisadi dəyişikliklər baş vermişdir və baş verir, iqtisadiyyatda, sosial sahədə
müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Asiyanın iri dövlətlərindən biri olan Özbəkistan
Dünya Birliyində öz layiqli yerini tutmuşdur. İndi Özbəkistan bir çox ölkələrin, bir
çox sərmayədarların diqqətini cəlb edir. Özbəkistanın çox zəngin sərvətləri, təbii
sərvətləri, olduqca böyük iqtisadi potensialı, olduqca böyük əmək ehtiyatları bir çox iri
sərmayədarların diqqətini təbii olaraq cəlb edir. Bütün bunlar da, Özbəkistanın özünün
imkanları ilə edilənlər də bugünkü müvəffəqiyyəti təmin edir, üstəlik, gələcək uğurlara
şərait yaradır. Biz qardaşcasına sevinirik, açığını deyim, fəxr edirik. Gizlətmirəm,
mən Özbəkistanı çox sevirəm. Mən Özbəkistanla çoxdan bağlıyam - həm birgə işimlə
əlaqədar, həm də həyatımın gənclik illəriylə. Buna görə də Özbəkistanda olan yaxşı,
müsbət hər şey məni sevindirir və hörmət hissi doğurur. Bütün bunlarda Özbəkistan
Prezidenti İslam Kərimovun olduqca böyük xidməti var.
Çətinliklər Özbəkistanda da olmuşdur. Azərbaycanda da. Lakin Özbəkistandan
fərlqi olaraq, nə gizlədim, Azərbaycan bu illərdə daha çətinliklərlə qarşılaşdı. Bir
tərəfdən, Ermənistan hərbi təcavüz etmiş və bunun nəticəsində ərazimizin 20 faizi
erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdur. İşğal olunmuş torpaqlardan
bir milyon sakin didərgin salınmış və onlar qaçqın kimi ağır şəraitdə, çadırlarda
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yaşayırlar. Respublikamıza olduqca böyük maddi və mənəvi ziyan vurulmuşdur. Çox
adam həlak olmuşdur, çox itkimiz var.
Digər tərəfdən, həmin illərdə Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət, təəssüflər olsun,
qeyri-sabitliklə, ayrı-ayrı siyasi qruplara, siyasi qüvvələrə, partiyalara mənsub müxtəlif
silahlı bandaların, silahlı dəstələrin olması ilə səciyyələnmiş, hakimiyyət uğrunda
mübarizə getmişdir. Bütün bunlar ona gətirib çıxarmışdı ki, həmin dövrdə hakimiyyət
üç dəfə dəyişmişdi - 1992-ci ildə, 1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi
başlanmışdı. Azərbaycan fəlakət həddinə gəlib çıxmışdı. Ancaq biz bütün bunların
qarşısını aldıq. İndi Azərbaycanda sakit, normal ictimai-siyasi vəziyyət yaranmışdır.
Biz bütün bu çətinlikləri dəf edə bildik.
Demək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda bu yolu çox çətin və ağır keçmişik.
Özbəkistanın da öz çətinlikləri olmuşdur. Zənnimcə, özbək xalqının xoşbəxtliyi
bundadır ki, məhz həmin dövrdə, Özbəkistanın dövlət müstəqilliyi aktından əvvəlki
dövrdə də, Özbəkistan öz dövlət müstəqilliyini elan edən dövrdə də Özbəkistana İslam
Abduqəniyeviç - böyük siyasi təcrübəyə, zəngin biliyə, başlıcası isə yenilməz iradəyə
və möhkəm xarakterə malik bir adam başçılıq edirdi. O, Özbəkistanda qətiyyətsizliyə,
tərəddüdlərə, daxili siyasi həyatın inkişafının normal məcrasından hər hansı şəkildə
yayınmağa yol vermədi. Bu, çox vacibdir. Siz bunu qiymətləndirməlisiniz. Ona
görə ki, bütün bu vaxt ərzində, Özbəkistan öz müstəqilliyini elan etdiyi vaxtdan
bəri Özbəkistanda vəziyyət sabitdir, daxili siyasi və ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir
və vəziyyət Özbəkistan Sovet İttifaqının tərkibində olduğu dövrlərdəkindən qat-qat
yaxşıdır - o illəri biz yaxşı xatırlayırıq. Sizin xoşbəxtliyiniz məhz bundadır, sizin
üstünlüyünüz məhz bundadır. Burada İslam Abduqəniyeviç Kərimovun olduqca
böyük xidməti var. O, özünün ən əvvəl öz xalqına sədaqəti ilə, özünün diqqətəlayiq
bacarığı ilə, öz qabiliyyəti ilə bu çətin keçid dövründə özbək xalqını sıx birləşdirə
bildi, Özbəkistanı bu gün bütün dünyanın gördüyü kimi etmək üçün lazımi islahatları,
lazımi tədbirləri çox ağıllı, mərhələ-mərhələ həyata keçirə bildi.
Mən buna sevinirəm. Mən İslam Abduqəniyeviçi çoxdan tanıyıram. O, Özbəkistana
rəhbərlik etməyə başladığı vaxtlardan onun fəaliyyətini müşahidə edirdim. Mən
onun cəsarətini bu səpgidə ayrıca qeyd etmək istəyirəm ki, ondan əvvəl son illərdə
respublikaya başçılıq etmiş adamların hamısından fərqli olaraq, o, öz xalqının şərəf
və ləyaqətini qoruya bildi. Sovet İttifaqı rəhbərliyinin Özbəkistanı, özbək xalqını
nüfuzdan salmaq üçün gördüyü tədbirlərə də, burada guya işləmək üçün emissarlar
göndərilməsinə də - elə təsəvvür yaradılırdı ki, guya Özbəkistanda böyük iş aparmağa
qadir kadrlar yoxdur, - o, son qoydu, bütün bunları məhz öz cəsur xarakteri ilə, öz
dəyanəti və öz müdrikliyi ilə dəf etdi. Bu, çox qiymətlidir. Ona görə ki, həmin illərdə
Özbəkistana qarşı nə kimi fitnə-fəsad düzəldildiyini, özbək xalqına qarşı, Özbəkistana
qarşı nə kimi ədalətsiz addımlar atıldığını 1983-cü ilin əvvəllərindən Moskvada
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işlədiyimə görə başqalarından bəlkə daha yaxşı bilirəm. Bütün bunlara məhz İslam
Abduqəniyeviç Kərimov son qoydu. Mən bunu onun özbək xalqı qarşısında tarixi
xidməti hesab edirəm.
İndi münasibətlərimizdə səmimi hörmət, qardaşlıq hissləri var. Bu gün biz bunların
hamısını duyduq. Onu da duyduq ki, Özbəkistan, Özbəkistan prezidenti beynəlxalq
hüquq normaları mövqelərində möhkəm dayanmışlar, o mənada ki, dövlətlər birbirinin daxili işlərinə qarışmamalıdırlar, heç nəyi zor gücünə həll etmək olmaz, hər
bir ölkənin dövlət ərazi bütövlüyü qorunmalı və təmin edilməlidir, separatçılığa,
təməlçiliyə, terrorçuluğa yol verilməməlidir. Biz bütün bunlarda yekdilik, həmrəyik.
Hərbi təcavüzə məruz qaldığımız, ərazi bütövlüyü pozulmuş ölkə olduğumuzu,
haqqımızda dünya miqyasında ədalətsiz ictimai rəy yaradılmış ölkə olduğumuzu
nəzərə alsaq, bu bəyanatlar bizdən ötrü çox dəyərli və çox mühümdür. Əminik ki,
Ermənistanla əldə etdiyimiz və üçüncü ildir davam edən atəşkəs bizi sülhə gətirib
çıxaracaqdır. Biz hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını istəmirik, bütün dünyada,
regionumuzda sülh olmasını, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh olmasını
istəyirik. Ancaq eyni zamanda biz torpağımızın bir metrini də kiməsə güzəştə gedə
bilmərik. Biz Qafqazda, Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına
yol verə bilmərik.
Mən şadam ki, beynəlxalq təşkilatlar, dünyanın bir çox ölkələri bizim bu ədalətli
mövqeyimizi getdikcə daha çox dəstəkləyirlər, məmnunam ki, bu, Özbəkistanda,
Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun mövqeyində də dəstəklənir. Hesab edirəm ki,
bizim bugünkü görüşümüz, söhbətlərimiz, danışıqlarımız münasibətlərimizin gələcək
inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaradacaqdır. Bir də deyirəm, bütün sahələrdə iqtisadiyyatda da, elmdə, mədəniyyətdə, insani münasibətlərdə də əməkdaşlığımızın
inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi üçün biz əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Biz
bunu istəyirik, buna maraq göstəririk, bunu həyata keçirmək üçün öz tərəfimizdən hər
şeyi edəcəyik.
Mən sizin ölkənizə, xalqınıza bir daha ən dərin ehtiramımı bildirmək istəyirəm.
Biz bu gün Əlişir Nəvai adına Opera və Balet Teatrında olduq. Görkəmli Azərbaycan
bəstəkarı Arif Məlikovun musiqisi üzrə Özbəkistan Opera və Balet teatrının
kollektivi tərəfindən tamaşaya qoyulmuş baletə baxdıq. İslam Abduqəniyeviç Maqsud
Şeyxzadəni xatırladı. O, həqiqətən görkəmli insan, Özbəkistanda özünə vətən tapmış
və özündən sonra çox böyük irs qoyub getmiş azərbaycanlıdır. Bizim mədəniyyət,
elm xadimlərimizin, müasir tariximizin xadimlərinin dostluğuna dair başqa faktlar da
çoxdur və bu gün tamaşa etdiyimiz balet də bunu bir daha təsdiq edir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, bizim əlaqələrimiz yaşayır, davam edir və yaşayacaqdır.
Mən bu qədim torpağa, özbək xalqına, hörmətli dostlar, sizin hamınıza bir daha dərin
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ehtiramımı bildirirəm.
Mən sözümü görkəmli Azərbaycan şairi Süleyman Rüstəmin özbək qardaşına həsr
etdiyi şerindən bir parça ilə tamamlamaq istəyirəm:
Candan əziz torpağını, daşını
Anam kimi, balam kimi sevirəm
Düşmənlərin qarşısında əyilməyən başımı,
Qardaş kimi qarşınızda əyirəm.
Bu sətirlər Azərbaycan xalqının özbək xalqına bəslədiyi və hər birimizin qəlbində
yaşayan məhz həmin dərin hissləri ifadə edir.
Mən Özbəkistanın şərəfinə, özbək xalqının şərəfinə, Özbəkistanın daha da tərəqqi
etməsi şərəfinə badə qaldırmağı təklif edirəm! Özbək xalqının görkəmli oğlu,
Özbəkistanın Prezidenti İslam Abduqəniyeviç Kərimovun şərəfinə! Əziz dostlar, sizin
sağlığınıza! Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Özbəkistan Respublikasına rəsmi səfəri
(18-19 iyun 1997-ci il)
Tarixi arayış
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət fəaliyyətində Mərkəzi Asiya dövlətləri arasında
Özbəkistanla əlaqələrin özünəməxsus yeri var. Bu əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, inkişaf
etdirilməsi məqsədilə 1997-ci il iyun ayının 18-19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev Özbəkistan Respublikasının Prezidentinin dəvəti ilə Daşkənddə rəsmi səfərdə
olub.
İyunun 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Özbəkistan
Respublikasının Prezidenti İslam Kərimov ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan Prezidenti bütün
sahələrdə qarşılıqlı münasibətlərin, etibarlı tərəfdaşlığın Özbəkistan üçün də, Azərbaycan
üçün də çox gərəkli olduğunu qeyd edib.
İki ölkə prezidentinin görüşündə eləcə də tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər müzakirə
olunub, birgə əməkdaşlığın müxtəlif cəhətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Səfər zamanı, iyunun 18-də Azərbaycan və Özbəkistan dövlətlərarası və hökumətlərarası
sənədləri imzalanıb. Bu sənədlər içərisində “Özbəkistanla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın
daha da inkişaf etdirilməsi, dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi
haqqında” müqavilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu sənədlər iki ölkə arasında uğurlu əməkdaşlıq
üçün güclü fundamental müqavilə-hüquqi əsas yaradıb. Azərbaycanla Özbəkistan arasında
əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası müştərək komissiyasının yaradılması haqqında razılığa
gəlinib. Sənədlərin imzalanması mərasimində çıxış edən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev
qeyd edib: “Biz Azərbaycanda Özbəkistanla etibarlı tərəfdaşlıq münasibətlərinə malik olmaq
istəyirik və hər şey edəcəyik ki, bu münasibətlər olsun, onlar inkişaf edib möhkəmlənsin”.
Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov isə bildirib ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər məhz
strateji əməkdaşlıq səciyyəli olacaqdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
münasibət məsələsinə gəlincə qeyd edib: “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması,
işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, qaçqınların qayıtması və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə təminat verilməsi məsələlərində Azərbaycanın mövqeyi dəqiq, ədalətli və hətta
deyərdim, düzgün mövqedir, bu gün bütün Dünya Birliyində getdikcə daha çox tərəfdaşlar tapır.
Buna görə də biz şadıq ki, indi Azərbaycanın mövqeyi tanınır və bu məsələdə Azərbaycanın
getdikcə güclənən nüfuzu və etibarı, zənnimcə, qanunauyğun prosesdir. Buna görə də biz belə
hesab edirik ki, Qafqazda iki erməni dövləti ola bilməz və bir vaxtlar Azərbaycan tərəfindən
söylənmiş bu fikri ağıllı və məntiqi fikir sayırıq. Bu baxımdan biz Qarabağ probleminin siyasi
yolla, dincliklə həllinə tərəfdarıq.”
İyunun 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə Daşkənd Universitetinin fəxri
doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimindəki çıxışında Heydər Əliyev əminliklə
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bildirib ki, Daşkənd Universiteti ilə Bakı Universiteti, Özbəkistan və Azərbaycan alimləri,
elm və mədəniyyət xadimləri arasında əlaqələr özbək və Azərbaycan xalqlarının dostluq və
qardaşlığını bundan sonra da möhkəmləndirəcəkdir.
Həmin gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin Mərkəzi Asiyada ilk səfirliyinin - Daşkənddə
Azərbaycan Respublikasının səfirliyi binasının açılış mərasimində çıxış edən Prezident Heydər
Əliyev bildirib ki, bu səfirlik həm Azərbaycanın səfirliyi, həm də Özbəkistanın səfirliyi olacaq,
münasibətləri daha da möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək funksiyalarını eyni dərəcədə yerinə
yetirəcəkdir. Prezident həmçinin tezliklə Özbəkistan səfirliyinin də Azərbaycanda açılacağına
ümidvar olduğunu bildirib.
Açılış mərasimində prezident Azərbaycan səfirliyi binasında soydaşlarımızla –
Özbəkistandakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələrilə görüşüb onların həyatı ilə
maraqlanıb və Azərbaycan həqiqətlərini Özbəkistan cəmiyyətinə çatdırılmasının onların
vəzifəsi, borcu olduğunu vurğulayıb.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Rusİya Federasİyasına İlk rəsmİ səfərİ
(2-4 iyul 1997-ci il)
“...Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər dostluğa, mehriban
qonşuluğa, xalqlarımızın tarixinə, onların ortaq taleyinə, bu gün isə
həm də qarşılıqlı maraqlara, möhkəm bazaya əsaslanır...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinlə birgə mətbuat üçün bəyanatından – 13
avqust 2013-cü il

Rusiya - Azərbaycan ikitərəfli sənədlərinin imzalanması mərasimindən
sonra birgə mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Moskva, Kremlin Vladimir sarayı 3 iyul 1997-ci il
Hörmətli Boris Nikolayeviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Boris Nikolayeviç, Sizi və burada olanların hamısını bu əlamətdar hadisə - Rusiya
Federasiyası ilə Azərbaycan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik
haqqında sənədin imzalanması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Boris Nikolayeviç, Siz düz dediniz ki, bu sənəd həqiqətən son dərəcə çox böyük tarixi
əhəmiyyətə malikdir. Biz, Azərbaycan Respublikası, bu sənədin həyata keçirilməsi
üçün öz məsuliyyətimizi də dərk edirik və onun son dərəcə böyük əhəmiyyəti olduğunu
yaxşı başa düşürük. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu sənədin həyata keçirilməsi üçün öz
tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik.
Mən dərin məmnunluq hissi ilə xatırlayıram ki, bu gün iqtisadi sənədlərin böyük bir
paketi də imzalandı. Onlar bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirmək
və dərinləşdirmək üçün yaxşı müqavilə - hüquqi zəmin yaradır. Ümumiyyətlə, bu
gün etdiklərimiz dostluq münasibətlərimizin daha da dərinləşməsi və inkişaf etməsi,
əməkdaşlığımızın daha da genişlənməsi üçün yaxşı zəmindir. Bizdə əsla şübhə yoxdur
ki, bu münasibətlər inkişaf etməli, dərinləşməli və genişlənməlidir.
Üstəlik, bizim taleyimiz, bir çox onilliklər, əsrlər ərzindəki birgə həyatımız, tarixi
əlaqələrimiz və Rusiya ilə birlikdə olmaq sayəsində, rus mədəniyyətindən, rus elmindən
Azərbaycan xalqının əldə etdiyi sərvət - əvəzsiz sərvətdir. Biz bunu qiymətləndiririk
və o, bugün əməkdaşlıq etməyimiz və gələcəkdə daha uğurlu əməkdaşlığımız üçün də
əsasdır. Biz bu yolla dönmədən gedəcəyik. Sizə bildirmək istəyirəm ki, son illərdəki
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- 1996, 1997-ci illərdəki birgə səylərimiz iqtisadi münasibətlərimizi inkişaf etdirmək,
mal dövriyyəsinin həcmini genişləndirmək və artırmaq sahəsində böyük müsbət
dəyişikliklərə gətirib çıxarmışdır.
Bu, Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya ilk rəsmi səfəridir. Boris Nikolayeviç,
bu dəvətiniz üçün çox sağ olun, yaratdığınız və dünəndən bəri burada hər yerdə hiss
etdiyimiz dostluq mühiti üçün çox sağ olun.
Mən Boris Nikolayeviç Yeltsin ilə təklikdə və nümayəndə heyətlərimiz arasında olan
danışıqlardan, söhbətlərdən son dərəcə məmnunam və ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, haqqında danışdığımız, razılığa gəldiyimiz məsələlər münasibətlərimizin
daha da inkişafına və dərinləşməsinə imkan yaradacaqdır.
Boris Nikolayeviç, mən dəvət üçün, bugünkü birgə işimiz üçün, mənim rəsmi
səfərimin həyata keçməsindən ötrü burada yaradılmış dostluq, səmimilik mühiti üçün
Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sual: MDB-nin sonuncu zirvə görüşündə vəd edilmişdi ki, Ermənistana Rusiya
silahının göndərilməsi faktlarının nəticələri bu ilin iyununda elan olunacaqdır.
Bu barədə nə deyə bilərsiniz və qanunsuz olaraq göndərilmiş silahın taleyi necə
olacaqdır?
Boris Yeltsin: İndi biz Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın iştirakı ilə üçtərəfli
komissiya yaradılması barədə razılığa gəlmişik. Bu komissiya Azərbaycanda və
Ermənistanda olan silah, texnika ilə bağlı bütün məsələləri müəyyən edəcəkdir.
Sual: Bu görüş Sizin prezidentliyinizin ildönümündə keçirilir. Siz bu ildönümünü
hansı əhval-ruhiyyə ilə qarşılayırsınız?
Boris Yeltsin: Əhval-ruhiyyə adidir, hər gün olduğu kimi səhər tezdən işləyirəm.
Doğrudur, ailəm məni təbrik edibdir. Bu il son dərəcə ağır, ciddi il olmuşdur. Hətta
deyərdim ki, mən özüm dəyişmişəm - sanki yaş o yaş deyil ki, dəyişəsən, amma mən
hiss etdim ki, dəyişmişəm, özü də yaxşılığa doğru dəyişmişəm.
Sual: Xəzər nefti məsələsi müzakirə edildimi?
Heydər Əliyev: Xəzər nefti məsələsi müzakirə edildi və biz Boris Nikolayeviç
ilə geniş fikir mübadiləsi apardıq. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft
yataqlarının işlənməsi sahəsində bizim nailiyyətlərimiz var. Azərbaycan Neft
Şirkətinin fövqəlmilli şirkətlərlə indiyədək imzaladığı müqavilələrin üçündə Rusiyanın
“LUKoyl” şirkəti iştirak edir və bu gün Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı
ilə “LUKoyl” və Azərbaycan Neft Şirkəti arasında dördüncü müqavilə imzalandı. O ki
qaldı neftin nəqli məsələsinə, biz razılığa gəlmişik ki, 1996-cı ilin yanvarında Rusiya
ilə Azərbaycan arasında mənim və Viktor Çernomırdinin imzaladığı saziş bağlanıb,
- Azərbaycan nefti bu il şimal marşrutu ilə nəql olunacaqdır. Bu, bəzi səbəblərə görə
ləngiyirdi. İndi biz bunun həllini tapmışıq və Boris Nikolayeviç deyir ki, bu ilin
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payızından gec olmayaraq, bu, təmin ediləcəkdir.
Sual: Sizcə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hansı prinsiplər əsasında aradan
qaldırılmalıdır? Bundan ötrü Rusiya hansı addımlar atacaqdır?
Boris Yeltsin: Mən qərara almışam və bugün də bunu Heydər Əliyeviçə də dedim
ki, biz “Rusiya-NATO” məsələsi ilə necə məşğul olduqsa, nəhayət, bu problemlə də
belə məşğul olacağıq. Xarici işlər naziri özünün hər bir iş gününü bu problemdən
başlayacaqdır. Mən Klinton ilə, Şirak ilə razılığa gəlmişəm ki, müvafiq müqavilə və
ya saziş imzalamaq üçün iki prezidenti - Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini
danışıqlar stolu arxasında əyləşdirmək və iki qonşu dövlətin tarixinin bu pis dövrünə
son qoymaq üçün biz - üç dövlət, nəhayət, özümüzdə iradə tapacağıq. Bu, çox böyük
prosesdir, amma indi sürətlə gedəcəkdir. Biz bununla müntəzəm surətdə məşğul
olacağıq. Özümüzə qiymət verərkən deyirik ki, vasitəçilər kimi, biz indiyədək yaxşı
işləməmişik. Bunu obyektiv qiymətləndirmək lazımdır.
Heydər Əliyev: Biz Boris Nikolayeviç ilə bu məsələni müzakirə etmişik. Boris
Nikolayeviçin dediklərinin hamısı bizim istəyimizə uyğundur. Biz bu münaqişənin çox
tez bir zamanda ləğv olunmasını istəyirik, hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını
istəmirik. Üç ildən artıqdır ki, atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq, ancaq bu məsələ
Lissabon bəyanatının prinsipləri əsasında - Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
olunması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcədə özünüidarə
verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təminatı əsasında həll
edilməlidir. Hesab edirəm ki, bu prinsiplər əsasında problemi həll etmək olar.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsinin adından
Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitqi
Kreml, Qranovit Palatası 3 iyul 1997-ci il
Əziz Boris Nikolayeviç!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Boris Nikolayeviç, Rusiya Federasiyasına rəsmi səfərə dəvətinizə görə mən
Sizə təşəkkür edirəm. Bu, Azərbaycan prezidenti kimi mənim Rusiyaya ilk rəsmi
səfərimdir və şadam ki, bu səfər artıq yaxşı nəticələrlə əlamətdardır. Qonaqpərvərliyə
görə, Azərbaycan prezidentinin səfərinin həyata keçirilməsi üçün yaradılmış səmimi
mühitə, dostluq mühitinə görə, bizə, Azərbaycan xalqına dostluq hislərinə - buraya
gəldiyimiz andan qarşılaşdığımız hislərə görə mən Sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Bu gün Rusiya prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin səmərəli söhbətləri,
danışıqları, nümayəndə heyətlərinin danışıqları və söhbətləri oldu. Bu danışıqlar
və söhbətlər çox mühüm sənədlər imzalamağa imkan verdi. Rusiya ilə Azərbaycan
arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə Azərbaycan
üçün son dərəcə böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Biz bu sənəddə çox şey, o
cümlədən də bunu görürük ki, iki suveren dövlət - Rusiya Federasiyası və Azərbaycan
Respublikası öz münasibətlərini beynəlxalq hüquq normaları əsasında, dostluq
əsasında, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq əsasında, hər iki tərəfin mənafeləri
naminə səmərəli əməkdaşlıq əsasında qururlar. İmzalanmış olan bütün digər sənədlər
də böyük əhəmiyyətə malikdir və hamısı birlikdə münasibətlərimizin daha da inkişaf
etdirilməsi üçün yaxşı normativ-hüquqi zəmin yaradır.
Biz bunların hamısını yüksək qiymətləndiririk, ona görə ki, müstəqil dövlət kimi,
Azərbaycan Respublikası bütün ölkələrlə öz münasibətlərini qarşılıqlı fayda əsasında
qurmağa çalışır. Ancaq Rusiya Federasiyası ilə bizim münasibətlərimizin xüsusi
xarakteri, xüsusi əhəmiyyəti var. Tarixi dostluğumuzun, tarixi keçmişimizin və əvvəlki
nəsillərdən bizə qalan və rus xalqı ilə Azərbaycan xalqı, Rusiya ilə Azərbaycan xalqları
arasında dostluq kimi səciyyələndirilən hər şeyin bizim üçün xüsusi əhəmiyyəti var.
Biz hesab edirik ki, indi bu sənədlərin imzalanmasından sonra biz münasibətlərimizin
yeni mərhələsinə daxil oluruq və əmin edirəm ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında
dostluq münasibətlərinin Rusiya və Azərbaycanın mənafeləri naminə inkişaf etməsi
və möhkəmlənməsi üçün Azərbaycan əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılmasına dair danışıqlar prosesinin fəallaşacağı barədə Prezident Boris
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qaldırılmasına dair danışıqlar prosesinin fəallaşacağı barədə Prezident Boris
Nikolayeviç Yeltsinin bəyanatını böyük minnətdarlıqla qəbul etdim. Biz ümid edirik
ki, Minsk konfransının həmsədri və həm Azərbaycana, həm də Ermənistana çox yaxın,
bilavasitə münasibəti olan ölkə kimi Rusiyanın səyləri konkret əməli nəticələrə gətirib
çıxaracaqdır.
Mən bu gün bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, biz bu münaqişənin sülh yolu ilə
aradan qaldırılmasını istəyirik. Üç ildən çoxdur ki, atəşkəs rejimi davam edir. Biz
hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını istəmirik və öz tərəfimizdən buna yol
verməyəcəyik. Ancaq eyni zamanda belə vəziyyət daimi xarakter daşıya bilməz.
Ona görə Minsk konfransının həmsədri kimi bu məsələdə Rusiyanın səylərinin
müstəsna əhəmiyyəti var və xalqımız Minsk konfransının fəaliyyətinə, həmsədrlərin
- Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın fəaliyyətinə xüsusi ümidlə
baxır və bundan çox şey gözləyir. Bu gün Boris Nikolayeviçlə söhbət zamanı və onun
indicə verdiyi bəyanatla əlaqədar bizim bu ümidlərimiz möhkəmlənmişdir.
Bəli, xalqlarımızın dostluq və əməkdaşlığının zəngin tarixi var və biz bunu yüksək
qiymətləndiririk. Bir dövlətin tərkibində birgə yaşadığımız illərdə və dostluğumuzun
keçmiş dövrlərində Azərbaycan xalqının əldə etdiyi yaxşı nə varsa, biz bunu heç vaxt
unutmayacağıq. Rusiya, Rusiyanın alimləri, elm və mədəniyyət xadimləri Azərbaycan
elminin, mədəniyyətinin, maarifinin, iqtisadiyyatının inkişafına çox böyük yardım və
kömək göstərmişlər. Xalqımız bunu bilir və çox yüksək qiymətləndirir. Mən Boris
Nikolayeviçlə tamamilə razıyam ki, Zaqafqaziyada dostluq çox yüksək qiymətləndirilir.
Biz keçmişdə olan dostluğumuzu və indi Sizinlə birlikdə yaratdığımız və bundan sonra
da yaradacağımız dostluğu da yüksək qiymətləndiririk.
Boris Nikolayeviç, bu gün əlamətdar gündür - Sizin yenidən Rusiya Federasiyasının
Prezidenti seçilməyinizin ildönümüdür. Bunun Rusiya üçün xüsusi əhəmiyyəti var
və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Keçmişdə biz
hamımız birlikdə Sovetlər İttifaqının tərkibində olmuşuq. Amma biz hamımız birlikdə
eyni vaxtda dövlət müstəqilliyi əldə etmiş, müstəqil dövlətlər olmuşuq. Biz hamımız
birlikdə keçid dövrünü, siyasi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi dövrünü
yaşayırıq.
Bu islahatların həyata keçirilməsində Rusiyanın böyük təcrübəsi var. Rusiyanın
simasını dəyişdirən və keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olan bütün ölkələrin, dövlətlərin
simasını dəyişdirən siyasi və iqtisadi islahatların təşkilində və həyata keçirilməsində
Boris Nikolayeviç Yeltsinin necə böyük rolu olduğunu biz hamımız yaxşı bilirik. Buna
görə də hesab edirəm ki, keçən il iyulun 3-də Boris Nikolayeviç Yeltsinin ikinci dəfə
Rusiya Federasiyasının Prezidenti seçilməsi Rusiya üçün, Rusiyanın bütün xalqları
üçün çox mühüm hadisədir. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri üçün də bunun böyük
əhəmiyyəti var.
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Nikolayeviç Yeltsinin bəyanatını böyük minnətdarlıqla qəbul etdim. Biz ümid edirik
ki, Minsk konfransının həmsədri və həm Azərbaycana, həm də Ermənistana çox yaxın,
bilavasitə münasibəti olan ölkə kimi Rusiyanın səyləri konkret əməli nəticələrə gətirib
çıxaracaqdır.
Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyini ölkələrimiz arasında münasibətləri daha da inkişaf
etdirməyin və möhkəmləndirməyin, şübhəsiz ki, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığı
inkişaf etdirməyin mühüm vasitəsi sayırıq. Boris Nikolayeviç, Siz MDB-nin
fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün böyük səy göstərirsiniz. Biz hesab edirik ki, əgər
MDB təkmilləşərsə, əsl beynəlxalq təşkilata xas olan cəhətləri getdikcə daha çox əxz
edərsə, o zaman MDB birlik ölkələrinə böyük kömək göstərə bilər. Biz bunu istəyirik və
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin beynəlxalq hüquq normaları, prinsipləri əsasında inkişaf
etməsi və möhkəmlənməsi üçün öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik. Boris Nikolayeviç,
biz bu işdə Sizə böyük yer veririk, neçənci dəfədir ki, Sizi yekdilliklə Müstəqil
Dövlətlər Birliyi Ölkələri Dövlət Başçıları Şurasının sədri vəzifəsinə irəli sürürük. Bu
baxımdan Sizin ikinci dəfə Rusiya Federasiyasının Prezidenti seçilməyinizin böyük
əhəmiyyəti var.
Boris Nikolayeviç, bu hadisənin ildönümü münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik
edirəm. Burada iştirak edənlərin hamısını bu hadisə münasibətilə təbrik edir və Boris
Nikoklayeviç, Sizə cansağlığı, xoş həyat və tarixi missiyanızı həyata keçirməkdə
uğurlar diləyirəm. Rusiyada keçirilən islahatlar, MDB ölkələrindəki islahatlar bizim
gələcəyimizdir. Sizə demək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda buna müstəsna dərəcədə
böyük əhəmiyyət veririk, islahatlar yolu ilə gedirik və bu yoldan dönməyəcəyik. Bu,
bizim əməkdaşlığımızın gələcək inkişafı üçün yaxşı əsasdır.
Rusiya Federasiyasının Prezidenti, hörmətli Boris Nikolayeviç Yeltsinin sağlığına
badə qaldırıram. Rusiya Federasiyasının şərəfinə, rus xalqının şərəfinə, Rusiyanın
gələcək tərəqqisi şərəfinə, Rusiya-Azərbaycan dostluğu şərəfinə, Rusiya ilə Azərbaycan
arasındakı dostluğun şərəfinə, Sizin sağlığınıza badə qaldırıram.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri (2-4 iyul 1997-ci il)
Tarixi arayış
1991-1993-cü illərdə iki ölkə arasında münasibətlər normaldan çox uzaq idi. Yalnız 1993cü ilin iyununda hakimiyyətə yenidən qayıdan Heydər Əliyevin apardığı siyasət və diplomatik
məharəti sayəsində Rusiya Azərbaycanın müstəqilliyi və Qafqaz bölgəsinin nüfuzlu, perspektiv
imkanları geniş olan dövlət statusu ilə barışıb və praqmatik münasibətlər yaratmaq əzmini
nümayiş etdirib.
Bu istiqamətdə ən əhəmiyyətli hadisə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Boris Yeltsinin dəvətilə bu ölkəyə rəsmi səfəri
olub.
İyulun 3-də səfərin əsas hadisəsi, Kremldə Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü
olub. Qarşılıqlı hörmət və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə iki ölkə arasında siyasi,
iqtisadi münasibətlər, Xəzərin statusu, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi,
eləcə də Rusiyadan Ermənistana qanunsuz silah verilməsi məsələləri müzakirə olunub.
Görüşdən sonra Rusiya-Azərbaycan ikitərəfli sənədlərinin imzalanması mərasimi olub.
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik
haqqında müqavilə, eləcə də bir sıra iqtisadi sazişlər imzalanıb.
İmzalanma mərasimindən sonra mətbuat konfransında prezidentlər bəyanatla çıxış ediblər.
Prezident Heydər Əliyev imzalanan sənədlərin bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsi üçün yaxşı müqavilə-hüquqi zəmin yaratdığını bildirib.
İyulun 3-də Azərbaycan Prezidenti Baş nazir Viktor Çernomırdin, xarici işlər naziri
Yevgeni Primakovla, Rusiya Federasiya Şurasının sədri Yeqor Stroyevlə, Dövlət Dumasının
sədri Gennadi Seleznyovla görüşüb. Görüşlərdə ikitərəfli əməkdaşlığa dair bir sıra məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Həmin gün Prezident Heydər Əliyev Rusiyanın maliyyə və işgüzar dairələrinin
nümayəndələri ilə görüşdə çıxış edib. Heydər Əliyev Azərbaycanın bank işi, neft sənayesi,
neft maşınqayırması sənayesi sahələrində Rusiya şirkətləri ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu və
bunun üçün müvafiq qanunvericiliyin mövcudluğunu xatırladıb.
Prezident Heydər Əliyev həmçinin, Rusiya Baş nazirinin müavini Boris Nemtsovla, daha
sonra isə Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvləri ilə görüşüb. Heydər Əliyev müstəqillik
dövründə elmi təşkilatların üzərinə düşən vəzifələrdən danışıb və elmlər akademiyası
strukturlarının qorunub saxlanılmasının vacibliyini vurğulayıb.
İyulun 3-də Kremlin Qranovit Platasında Rusiya Federasiyası Prezidenti adından
Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunub. Qəbulda çıxış edən Prezident
Heydər Əliyev bildirib: “Tarixi dostluğumuzun, tarixi keçmişimizin və əvvəlki nəsillərdən
bizə qalan və rus xalqı ilə Azərbaycan xalqı, Rusiya ilə Azərbaycan xalqları arasında dostluq
kimi səciyyələndirilən hər şeyin bizim üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Biz hesab edirik ki, indi
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bu sənədlərin imzalanmasından sonra biz münasibətlərimizin yeni mərhələsinə daxil oluruq
və əmin edirəm ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin Rusiya və
Azərbaycanın mənafeləri naminə inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi üçün Azərbaycan əlindən
gələni əsirgəməyəcəkdir.”
İyulun 4-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Rusiyanın baş prokuru ilə görüşüb, “Exo
Moskva” radiostansiyasına birbaşa efirdə müsahibə verib və “RİA-Novosti” agentliyinin təşkil
etdiyi mətbuat konfransında bəyanatla çıxış edib. Heydər Əliyev Rusiyada gedən demokratik
prosesləri dəstəklədiyin bildirib və qeyd edib: “Biz təzələnmiş Rusiya ilə, demokratik Rusiya
ilə, bütün ölkələrlə, o cümlədən, Azərbaycana dostcasına, bərabər hüquqla yanaşan Rusiya ilə
çox sıx münasibətlərə, dostluq münasibətlərinə malik olmaq istəyirik”.
Bu tarixi səfərdən sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində bir sıra müsbət meyllər
müşahidə olunmağa başlayıb. Bu prosesdə əsas rol isə iki ölkə arasında 3 iyul 1997-ci ildə
imzalanan dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə oynayır.

www.aliyevheritage.org

211

30 TARİXİ SƏFƏR

Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Amerİka BİrləşmİŞ ŞtatLarına rəsmİ səfərİ
(27 iyul-6 avqust 1997-ci il)
“...Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman onun
qarşısında bir çox seçim imkanı var idi. Ölkəmiz müxtəlif istiqamətlərdə
inkişaf edə bilərdi. Lakin Heydər Əliyev tərəfindən edilmiş strateji
seçim ABŞ ilə sıx əlaqələrə malik olmaq, Avratlantik strukturlarına
inteqrasiya etmək olmuşdur...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-ın
En-Bi-Si telekanalına müsahibəsindən – 6 iyun 2006-cı il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-ın
tanınmış politoloqları, siyasi xadimləri və mətbuat nümayəndələri ilə
görüşdə çıxışı
30 iyul 1997-ci il
Hörmətli dostlar!
Çox məmnunam ki, sizinlə görüşmək mənə nəsib olubdur. Sizin hər biriniz dünyada
siyasətçi, dövlət xadimi kimi çox məşhur adamsınız. Keçmişdə Sovetlər İttifaqında olarkən
sizlərin çoxunun adı daim qəzetlərdə yazılırdı, televiziya ekranlarından eşidilirdi. Sovetlər
İttifaqı dağılandan sonra da sizin adınıza, işinizə, təcrümeyi-halınıza maraq azalmayıbdır.
Çünki siz Sovetlər İttifaqının dağılmasında iştirak edən adamlarsınız. Amma Sovetlər
İttifaqını bərpa etmək istəyənlər də var. Ona görə də onlar sizi unutmayıblar. Hesab edirəm
ki, siz də onları unutmayıbsınız.
Mən sizinlə görüşümə çox məmnunam və sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Bilirsiniz
ki, mən Vaşinqtona dünən günün ikinci yarısında gəlmişəm. Sizinlə görüş mənim
Vaşinqtondakı ilk görüşlərimdəndir. Burada müəyyən qədər qanunauyğunluq vardır. Çünki
Amerika Birləşmiş Ştatlarının həyatını, cəmiyyətini və dövlət orqanlarını yaxşı tanımaq
üçün sizinlə görüşmək mütləq lazımdır.
Mən sizin hamınızın adlarınızı yaxşı tanıyıram. Bilirəm ki, siz keçmişdə də, indi də
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimai-siyasi həyatı barədə fikrin formalaşdırılmasında və
dövlət siyasətinin müəyyən olunmasında, aparılmasında mühüm rol oynayan şəxslərsiniz.
Sizlərdən bəzilərinizlə şəxsən görüşmək mənə nəsib olubdur. Amma görüşmədiklərimi
də qiyabi olaraq, kitablardan, qəzetlərdən çox yaxşı tanıyıram. Sizin portretləriniz həm
kitablarda, qəzetlərdə, həm də televiziyada tez-tez göstərilir. Ona görə də sizin bir çoxunuzu
sifətdən də tanıyıram.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi bu, mənim Amerika Birləşmiş
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Ştatlarına ilk rəsmi səfərimdir. Mən bu səfərə, keçirdiyim bütün görüşlərə çox böyük
əhəmiyyət verirəm və böyük ümidlər bəsləyirəm.
Müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycanın öz müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və
ölkəmizdə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları
ilə sıx əməkdaşlığa ehtiyacı vardır. Ona görə də bu səfərim zamanı mən çalışıram və
çalışacağam ki, Amerika-Azərbaycan əlaqələrini daha da inkişaf etdirək. Bilirəm ki, sizin
hər biriniz Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli mənafeyini qoruyan və bu barədə mübarizə
aparan şəxslərsiniz. Ona görə də sizinlə görüşmək, söhbət etmək, məsləhətləşmək mənim
üçün çox əhəmiyyətlidir.
Amerika-Azərbaycan əməkdaşlığı uğurla davam edir. İndiyə qədərki əlaqələrimizdə
əldə etdiyimiz nailiyyətləri mən müsbət qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, ölkələrimiz
arasında dostluq əlaqələrinin yaranmasının əsasını qoya bilmişik. Ancaq bu sahədə bir çox
problemlər də vardır.
Bizim iqtisadi əlaqələrimiz müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Ancaq Azərbaycanın
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi
maraqlarını təmin etmək üçün respublikamızın bir çox çətin problemlərinin həllində
Amerikanın yardımına ehtiyac vardır.
Bizim üçün ən mühüm problem Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll edilməsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi tərəfindən Azərbaycana qarşı qəbul
olunmuş ədalətsiz 907-ci maddənin aradan götürülməsi məsələsidir.
Güman edirəm ki, siz Qafqaz bölgəsində Azərbaycanın əhəmiyyətini yaxşı bilirsiniz. Ona
görə də bu məsələlərin həll olunmasında sizin köməyiniz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bu söhbətimiz zamanı biz başqa məsələlərə də toxuna bilərik. Mən sizinlə hər bir
məsələ barədə söhbət etməyə hazıram və bunu arzu edirəm.
Zbiqnev Bjezinski: Cənab Prezident, çox sağ olun. Buraya toplaşmaqda məqsədimiz
Amerikanın xarici siyasətinin müəyyənləşdirilməsində aparıcı rol oynayan şəxslərin
fikirləri ilə Sizi tanış etməkdir.
Məqsədimiz burada iştirak edən şəxslərin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sizin bölgənizin
yerləşdiyi ərazi ilə əlaqədar apardığı siyasət barədə fikirlərimizi Sizə çatdırmaqdır.
Hesab edirəm ki, işimizi səmərəli təşkil etmək üçün burada iştirak edən hər bir şəxsi
dəvət edərdim ki, onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sizin bölgənizlə əlaqədar siyasəti
barədə fikirlərini açıqlasınlar. Əgər sualları varsa, versinlər.
Sual: Səhv etmirəmsə, mən Prezident Heydər Əliyev ilə iki il bundan əvvəl Aşqabadda
görüşmüşəm. Mənə elə gəlir ki, o vaxt Amerika siyasətində bu cür hislər, təsirlər
duyulmaqda idi. Çox şadam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətində o dövrdən
etibarən bir sıra dəyişikliklər hiss olunmaqdadır. Bu mövqe, yəni Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Rusiyaya Xəzər dənizində hakim olmaq imkanı yaratmaq mövqeyi bir az
zəifləyibdir. Hesab edirəm ki, Amerikada da artıq dərk etməyə başlayıblar ki, Xəzər
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dənizi Xəzəryanı dövlətlərin ümumi hövzəsidir.
Mənə elə gəlir ki, həm ABŞ-ın idarəetmə aparatı, həm də Amerika xalqı keçmişdə
Sovetlər İttifaqının tərkibində olmuş dövlətlərin indiki müstəqilliyinin qorunub
saxlanılmasının qəti tərəfdarlarıdır. Bu baxımdan biz Rusiyanın bölgədə yerləşən
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamasının ciddi tərəfdarıyıq.
Sözümün yekununda ümid etdiyimi bildirirəm ki, Siz mübahisəli ərazi uğrunda
aparılan danışıqlarda müəyyən irəliləyişlərə nail olacaqsınız. Təəssüf ki, son ayda bu
sahədə ciddi bir irəliləyiş görməmişik.
Cənab Prezident, çox istərdik ki, Sizin bu məsələlərdə mövqelərinizi bilək.
Heydər Əliyev: Mən cavab verərəm. Çünki bu, çox yaxşı sualdır. Birincisi, Xəzər
dənizini Rusiyanın hakimiyyətinə verməmək barədə sizinlə bizim fikirlərimiz eynidir və
bu, bizim siyasətimizin əsas istiqamətidir.
Bilirsiniz ki, əsrlər boyu Rusiya Xəzər dənizinə tam hakim olubdur. Sovetlər İttifaqının
hakimiyyəti vaxtı Xəzər dənizi tamamilə Sovetlər İttifaqına mənsub idi. İran Xəzər dənizinin
cənubunda kiçik hissəyə nəzarət edirdi. Sovetlər İttifaqı ilə İran arasında Xəzər dənizində
Həsənquludan Astarayadək sərhəd müəyyən edilmişdi. Həsənqulu Türkmənistanda, Astara
Azərbaycandadır. Bu xətt ilə belə bir sərhəd təyin olunmuşdur. O zaman Sovetlər İttifaqı
Xəzər dənizində neft hasil edirdi. Bu neftin istehsalını da ancaq Azərbaycan aparırdı.
Bilirsiniz ki, Xəzər dənizinin dərin hissəsində neft istehsalına ilk dəfə Azərbaycan 50 il
bundan əvvəl 1947-ci ildə başlamışdır. Bu, azərbaycanlıların, bizim alimlərin, neftçilərin
xüsusi xidməti idi. Ancaq 1970-ci ildə Azərbaycan artıq Xəzərin başqa sahələrində də neft
istehsal etdiyi zaman Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsinə başlandı. Bu zaman, 1970-ci
ildə Sovet hökuməti bu barədə xüsusi qərar qəbul etmişdir.
Mən istərdim ki, siz biləsiniz ki, o vaxt Xəzər dənizində bütün neft hasilatının
Azərbaycanda yerləşən neft sənayesinin müəssisələri tərəfindən aparılmasına baxmayaraq,
Xəzər dənizi sektorlara bölündüyünə görə hər sektordan çıxarılan neft həmin respublikanın
hesabına yazılırdı.
Respublikamız dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, Azərbaycan tərəfindən
açılmış həmin bu neft yataqlarının istismarı və bu yataqları istismar etmək üçün xarici neft
şirkətlərini buraya cəlb etmək prosesi başlandı. 1994-cü ilin sentyabrında biz ilk böyük neft
müqaviləsini imzaladıq. Mənə elə gəlir ki, bunu ilk dəfə Amerikada “Əsrin müqaviləsi”
adlandırdılar. Müqavilənin həyata keçirilməsi üçün konsorsium yaradılıbdır. Həmin
konsorsiumda Amerika şirkətləri aparıcı yer tuturlar. Amerikanın “AMOKO”, “Pennzoyl”,
“Yunokal”, “Makdermott”, “Eksson” şirkətləri, Böyük Britaniyanın “Britiş petroleum”,
Norveçin “Statoyl” şirkətləri də buraya daxildir. Biz bu müqaviləni imzalayandan sonra
Xəzər dənizinin statusunun müəyyən edilməsi məsələsi ortaya atıldı. Biz bu təklifi qəbul
etdik, ancaq statusun müəyyən olunmasında fikirlər ayrıldı.
Xəzər dənizinə hakim olmaq üçün yenə də Rusiya, çünki Xəzəryanı ölkələr arasında
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Rusiya ən böyük, ən güclü dövlətdir, - statusun kondominiumu, yəni sahildən 12 mil ərazidə
Xəzəryanı ölkələrə mənsubluğu, qalan hissəsinin isə hamıya mənsub olması prinsipini irəli
sürdü.
Biz 70-ci ildən Xəzər dənizinin müəyyən edilmiş sektorlarında mineral ehtiyatlardan
istifadə olunmasında sektorlar prinsipini əsas götürürük.
İran Rusiyanın bu təklifini dərhal qəbul etdi və Türkmənistan da bunu qəbul etdi.
Azərbaycan öz prinsipləri üzərində durdu, sonra Qazaxıstan da Xəzər dənizinin sektorlara
bölünməsi prinsipini qəbul etdi. Buna görə də Xəzər dənizinin beş ölkəsi içərisində
ikisi - sektorlar tərəfdarıdır, üçü isə kondominium tərəfdarıdır. Güman edirəm, bunu
sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, əgər Rusiyanın təklifi qəbul olunsa, onda Xəzər dənizi
tamamilə Rusiyanın əlində olacaqdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, siz də bizə kömək
etməlisiniz.
Xəzər dənizinin statusunun müəyyən olunmasında bu prinsipə üstünlük verilir: Xəzər
dənizi, qeyri-adi bir su hövzəsidir, ancaq dünyada buna bənzər göllər, su hövzələri var
və onların sektorlara bölünməsi və yaxud sərhədə görə ayrı-ayrı ölkələrə mənsub olması
presedenti var. Bizim fikrimiz budur və biz bu fikrimizdən dönməyəcəyik.
O ki qaldı, cənab Heyq, siz o mübahisə məsələsini deyirsiniz, mən bilirəm ki, siz
Türkmənistanın böyük dostusunuz və mənim dostum və sizin də dostunuz Türkmənbaşının
da böyük dostusunuz. Ancaq mən arzu edirəm ki, siz mənim dostum Türkmənbaşıya
məsləhətlər verəndə, bu bəzi şeyləri ona anladın. Çünki 1994-cü ilin sentyabr ayında biz
müqavilə imzalamışıq və o vaxtdan indiyə qədər Türkmənbaşı bu barədə heç bir məsələ
qaldırmayıbdır. 10-15 gün bundan öncə birdən məsələ qaldırıbdır ki, guya Azərbaycana
mənsub olan bu iki yataq eyni zamanda Türkmənistana mənsubdur. Birincisi, onun bu
iddiası əsassızdır, ikincisi də əgər o, sektor prinsipini qəbul etmirsə, onda sektor prinsipi
əsasında bu iddianı nə cür irəliyə sürür?
Mən Amerikaya gəlməmişdən bir neçə gün öncə cənab Türkmənbaşı ilə telefonla
danışmışam və ona bildirdim ki, əgər bir mübahisəli məsələ varsa, nümayəndə heyətləri
görüşüb bu məsələni müzakirə etməlidirlər. Bu məsələni şişirtməyə ehtiyac yoxdur,
çünki elə bunun özü Rusiyanın Xəzər dənizində “parçala və hakim ol” prinsipini həyata
keçirəcəkdir. Mənim sizə payladığım xəritələrdə bu sektorlar prinsipi aşkar göstərilir. Sizə
təşəkkür edirəm.
Sual: Cənab Prezident, mən həmin söhbəti davam etdirərək bildirmək istəyirəm
ki, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasında çox
yaxşı münasibətlər qurulubdur və müqavilə imzalanıbdır. Həmin müqavilə ilə əlaqədar
olaraq, Türkmənistanla mübahisəli ərazi məsələsinə də burada toxunuldu. Siz həm bu
mübahisəli əraziyə, həm də başqa yataqlara Rusiyanın “LUKoyl” və səhv etmirəmsə,
“Transneft” şirkətlərini də cəlb edirsiniz. Bilmək istərdim ki, Rusiya şirkətlərini bu
yataqların istismarına cəlb etməklə Sizin strategiyanız nədən ibarətdir?
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Heydər Əliyev: Siz bunu bilməlisiniz ki, bizim müqavilələrdə artıq Amerika Birləşmiş
Ştatlarının, Böyük Britaniyanın, Fransanın, Almaniyanın, Yaponiyanın, Belçikanın,
Türkiyənin, İranın, İtaliyanın, Səudiyyə Ərəbistanının şirkətləri iştirak edirlər. On dövlət
saydım. Bu ölkələrin hamısı Xəzər dənizindən uzaqdadır. Amma Rusiya Xəzər dənizinin
içindədir. Ona görə belə bir halda Rusiyanın “LUKoyl” şirkətinin bu müqavilədə iştirak
etməsi, “LUKoyl”a kiçik bir hissənin verilməsi tamamilə təbiidir. Birincisi, bunun
kommersiya əhəmiyyəti var; ikincisi, bilməlisiniz ki, Xəzər dənizində iş görmək üçün
Volqa-Don kanalından, Volqa-Don su kəmərindən istifadə etmək lazımdır, Rusiyanı
oradan tamamilə təcrid etmək mümkün deyildir.
Sual: Cənab Prezident, şübhəsiz ki, bizlərin hamısı, - kim ki, güclü, müstəqil
Azərbaycan quruculuğuna inanır, - onlar Azərbaycanın neft yataqlarından istifadə
olunmasının nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini gözəl anlayırlar.
Azərbaycana qoyulmuş sərmayələrin uğuru bir də onunla səciyyələnəcəkdir ki,
investisiyalar nəticəsində əldə edilən neft məhsulları dünya bazarlarına təhlükəsiz
ixrac olunsun. Azərbaycandan çəkiləcək neft boru kəmərlərinin indiki vəziyyəti
barədə və bundan irəli gələn bir sıra münaqişələr barədə, - biz bilirik ki, onların həll
olunması sahəsində hansı tədbirlər görülüb, - ümumiyyətlə, Azərbaycan neftinin ixracı
ilə, kəmərlərin marşrutları ilə əlaqədar nə deyə bilərsiniz? Əsas neft kəməri hansı
istiqamətdə olacaqdır?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, 1994-cü ilin sentyabr ayında müqaviləni imzalayan kimi bizə
Rusiya tərəfindən təzyiqlər başlandı. Təəssüf ki, Rusiya ilə Ermənistan da, İran da birləşdi.
Belə hesab etdilər ki, biz müqaviləni imzalamışıq, amma onlar neftin çıxarılmasına imkan
verməyəcəklər. Rusiya hesab edir ki, Xəzər dənizindən çıxan bütün neft gərək ancaq Rusiya
vasitəsilə nəql olunsun. Hətta bu günlərdə sizin energetika naziri Moskvada olarkən və
Baş nazirin birinci müavini Nemtsovla görüşərkən Rusiya televiziyası ilə belə qısa veriliş
verildi: Rusiyanın Baş nazirinin birinci müavini Nemtsov sizin energetika nazirinə söylədi
ki, siz Xəzər dənizində nə qədər neft çıxarırsınız-çıxarın, amma bunun hamısını Rusiya
vasitəsilə nəql etməlisiniz. Yəni Rusiya əgər bizim müqavilə bağlamağımızın qarşısını ala
bilmədisə, bizim neft ixracı yollarının qarşısını almaq istəyir. Bunu Amerikanın idarəetmə
aparatı və xüsusən cənab Bill Klinton da yaxşı bilir.
Ona görə də biz ilkin neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin çəkilməsi haqqında qərar
qəbul etdik. Bunu mənə cənab Klinton da təkidlə dedi. Bir neft kəməri Rusiya ərazisindən
Qara dənizdəki Novorossiysk limanına, ikinci neft kəməri isə Gürcüstan ərazisindən
yenə də Qara dənizdəki Supsa limanına gedəcəkdir. Bunlar ilkin neft üçündür. Amma
biz böyük neft gözləyirik. Nəinki Azərbaycanın neft yataqlarından, hətta Qazaxıstanın
neft yataqlarından hansı istiqamətdə böyük neft ixrac etmək olar? Biz şəxsən belə neft
borusunun Gürcüstan - Türkiyə - Aralıq dənizi - Ceyhan limanı marşrutu ilə çəkilməsini
nəzərdə tuturuq. Rusiya istəyir ki, neftin hamısı onun ərazisindən keçsin, İran istəyir ki,
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onun ərazisindən keçsin. Hətta çoxları hesab edirlər ki, əgər bu boru xətti İran ərazisindən
keçərsə, bu, kommersiya nöqteyi-nəzərindən daha səmərəlidir.
İlkin neft kəmərinin Rusiyadan keçməsində də Rusiya böyük çətinliklərlə rastlaşdı.
Çeçenlər onların ərazisindən yüz kilometrlik boru xəttinin keçməsinə etiraz etdilər. Rusiya
rəhbərləri mənə müraciət etdilər. Çeçenistanın Prezidenti Aslan Məshədov Bakıya, mənim
yanıma gəldi. Sonra Rusiyanın Baş nazirinin birinci müavini Nemtsov Bakıya gəldi. Biz
Bakıda üç tərəf - Rusiya, Azərbaycan, Çeçenistan arasında saziş imzaladıq.
Qazaxıstanla bizim aramızda saziş var. “Şevron” şirkətinin “Tengiz”də hasil etdiyi
nefti biz artıq Xəzər dənizindən Bakıya, Bakıdan isə Gürcüstan ərazisi ilə Qara dənizə
çıxarırıq. Bunu biz tankerlər və dəmir yolu vasitəsilə edirik. Amma Nazarbayev ilə mən
iyun ayında saziş imzaladıq ki, Qazaxıstandan Bakıya qədər Xəzər dənizinin dibi ilə neft
kəməri çəkilsin. Ona görə də bütün Xəzər dənizi hövzəsində çıxan neft xarici bazara Qərbə yalnız Azərbaycan ərazisindən gedəcəkdir. Bu, Qərb üçün də, Amerika üçün də ən
əlverişli marşrutdur.
Sual: 1995-ci ilin sonunda Prezident Klinton və Entoni Leyk məndən xahiş etdilər
ki, ilkin neftin ixracı üçün boru kəmərlərinin - iki boru kəmərinin çəkilməsi barədə
Amerikanın mövqelərini bildirmək üçün Sizin regiona səfər edim və Sizinlə görüşüb
onların fikirlərini Sizə çatdırım. Bu baxımdan bilmək istərdim ki, cənab Entoni Leykin
idarəetmə aparatının bu məsələdə mövqeyi barədə deməyə sözü varmı?
Entoni Leyk: Çox qısaca məlumat verəcəyəm. Tamamilə aydındır ki, bizim strateji
baxışlarımız Sizin indi söylədiyiniz mövqelərə tam yaxındır. Mənə belə gəlir ki, ruslar
da artıq bu məsələdə bizim mövqeyimizi aydın surətdə başa düşüblər. Mən özüm şəxsən
1993-1995-ci illərdə aparılan danışıqlarda iştirak edən şəxs kimi bildirirəm ki, bu mövqelər
aydın şəkildə ruslara bildirilib. Mən əminəm ki, bu stol arxasında əyləşən hər bir şəxs
bu məsələnin strateji və iqtisadi baxımdan nə qədər əlverişli olmasını gözəl dərk etsə də,
Vaşinqtonda bu məsələ hələ də dərindən dərk olunmayıb. Ona görə hesab edirəm ki, Sizin
Vaşınqton səfəriniz bu məsələnin geniş şəkildə açıqlanması işinə də öz töhfəsini verəcəkdir.
Sual: Əgər icazə versəniz, mən cənab Heyqin qaldırdığı suala qayıdaram. Bu,
bilavasitə boru kəmərləri ilə əlaqəsi olan Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Bilmək istərdim
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün potensial güzəştlər etməyə bir yer
varmı? Ümumiyyətlə, bu məsələ barəsində Sizin mövqeyinizi açıqlamağı xahiş edirəm.
Heydər Əliyev: Çox təşəkkür edirəm. Bu, mənim üçün vacib sualdır. Çünki Sizə
bildirdim ki, buraya gələrkən mənim ən birinci məqsədim Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həll olunmasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımının artırılmasıdır. Sizə paylanan
xəritədə görürsünüz ki, Dağlıq Qarabağ özü də daxil olmaqla Azərbaycan torpaqlarının 20
faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Üç il bundan öncə biz atəşin
dayandırılması haqqında saziş imzalamışıq, üç ildir atəş yoxdur.
Nəyahət, keçən ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə məsələnin sülh
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yolu ilə həlli üçün üç prinsip müəyyən edilibdir: birincisi, Azərbaycan və Ermənistan
respublikalarının ərazi bütövlüyünün tanınması; ikincisi, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan
Respublikasının tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə statusu verilməsi; üçüncüsü, Dağlıq
Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Bu prinsiplər bizi tam qane
etməsə də, Lissabonda bunların qəbul olunmasına səs verdik. ATƏT-in 54 üzvündən 53-ü,
o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları bu prinsiplərə səs verdi. Ermənistan isə buna etiraz
etdi.
Bilirsiniz ki, indi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Amerika, Rusiya və Fransadır.
Üç prezident - Bill Klinton, Jak Şirak, Boris Yeltsin iyunun 20-də Denverdə birgə bəyanat
veriblər ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Amerika tərəfindən həmsədrliyi cənab
Stroub Talbott həyata keçirir. Son dəfə üç həmsədrin bizə təklifləri olubdur və bunlar
iki hissədən ibarətdir. Birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağın ətrafında olan altı rayonun
Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilməsi, bu torpaqlar azad olunandan sonra isə
oradan çıxarılmış vətəndaşların yerlərinə qayıtması. Mən bu xəritəyə bir balaca izahat
vermək istəyirəm. Qırmızı rənglə Dağlıq Qarabağın ərazisi rənglənibdir. Yaşıl rənglə
rənglənən ərazi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın ətrafında olan altı inzibati rayonudur. Sarı
rənglə rənglənən ərazi Azərbaycanın Laçın rayonu - tamamilə azərbaycanlılar yaşayan və
Azərbaycana mənsub olan rayondur, - bu da işğal edilibdir. Burada Şuşa rayonu var, Dağlıq
Qarabağ vilayətinin daxilində olubdur, ancaq əhalisinin tam əksəriyyəti azərbaycanlılar
idi və bura Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkəzidir. Bütün bu rənglənmiş yerlər
Azərbaycan ərazisinin 20 faizidir və hamısı Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı
altındadır. Bu ərazidən bir milyon Azərbaycan vətəndaşı zorla çıxarılıb, indi Azərbaycanın
başqa yerlərində çadırlarda yaşayırlar. Cənab Bjezinski gedib o çadırları görübdür.
Minsk qrupunun son təklifinə görə biz, birinci növbədə, yaşıl rənglə rənglənmiş
rayonların azad olunmasını və buranın əhalisinin, vətəndaşlarının öz yerlərinə qayıtmasını
tələb edirik. Ondan sonra, ikinci mərhələdə, Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olunarkən
sarı rənglə rənglənmiş Azərbaycan rayonlarının da işğaldan azad olunmasını tələb edirik.
Bilirsiniz ki, bir milyon qaçqın beş ildir çadırlarda yaşayır. Respublikanın yeddi milyon
əhalisindən bir milyonu qaçqındır. Onu da bildirmək istəyirəm ki, Rusiya öz qoşunlarını
burada yerləşdirib bu məsələni həll etmək haqqında bir neçə dəfə bizə vəd vermişdi.
Amma biz Rusiya qoşunlarının Azərbaycana gəlməsinə razılıq verməmişik. Azərbaycanda
Rusiyanın qoşunları da, hərbi bazası da yoxdur.
Ermənistanda Rusiyanın böyük hərbi hissələri, hərbi bazası var və Rusiya ilə Ermənistan
arasında hərbi ittifaq var. Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədlərini də Rusiyanın
qoşunları mühafizə edir. Gürcüstan da belə vəziyyətdədir. Amma biz Qafqazda yeganə
dövlətik ki, ölkəmizdə bir dənə də rus əsgəri yoxdur.
Belə çətin vəziyyətdə olduğumuz halda, Rusiya dəfələrlə bizə təklif edib ki, onun
qoşunlarının Azərbaycanda yerləşdirilməsinə razılıq verək və onlar işğal olunmuş
218

www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR
torpaqları azad etsinlər. Ancaq biz buna razılıq verməmişik. Buna görə də Ermənistan
hərbi hissələrinin buradan çıxarılması üçün ATƏT-in çoxmilli sülhməramlı qüvvələrinin
təşkil olunması və bölgəyə göndərilməsi lazımdır.
Sual: Cənab Prezident, Sizə şəxsi həyatınızla bağlı ideoloji bir sualla müraciət etmək
istəyirəm. Sizin çox heyranedici siyasi karyeranız olub, Siyasi Büro üzvlüyünə qədər
ucalmısınız, indi isə öz dövlətinizin rəhbərisiniz. Şəxsən Sizin özünüzdə bu ideoloji
dəyişiklik necə baş veribdir?
Heydər Əliyev: Sizə bəlkə təəccüblüdür, amma eyni zamanda təbiidir. Mənim o dövrdəki
həyatım və fəaliyyətim həyatımın bir mərhələsidir. 1980-ci ilin axırlarından, xüsusən 1987ci ildə Siyasi Bürodan istefa verəndən sonrakı dövr mənim həyatımın ikinci hissəsidir.
Mən Sizə kiçik bir kitabça bağışlayacağam, orada görəcəksiniz ki, kommunist Heydər
Əliyev nə cür antikommunist olubdur. Amma qısaca deyim. Bir necə fikir toqquşmasına
görə mən 1987-ci ildə Siyasi Bürodan istefa verdim. 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana
təcavüz etdi, münaqişə başlandı. Mən buna etiraz etdim. Amma Kommunist Partiyasının
rəhbərləri - Qorbaçov və başqaları münaqişənin qarşısını almaq üçün heç bir iş görmədilər.
1990-cı ildə Kommunist Partiyasının qərarı ilə sovet ordusunun böyük qoşun hissələri
Bakıya yeridildi və onlar Azərbaycan xalqını qırdılar, milli azadlıq hərəkatını boğmağa
çalışdılar. O vaxt mən Moskvada yaşayırdım. Moskvada mitinqlərdə, toplantılarda Sovet
İttifaqının qərarına qarşı etirazlarımı bildirdim, Kommunist Partiyasını tərk etdim. Buna
görə məni təqib etməyə başladılar. Mən isə Sovetlər İttifaqının dağılması üçün mübarizə
apardım. Moskvada məni həbs etmək istədilər, Azərbaycana gəldim. O vaxt orada hələ
kommunist rejimi vardı. Mənə orada yaşamağa imkan vermədilər, doğulduğum yerə blokada şəraitində olan Naxçıvana getdim. Üç il orada yaşadım. Sürgündə, ağır vəziyyətdə
yaşadım. Orada Azərbaycanın demokratiya yolu ilə getməsi üçün ilk addımları mən atdım.
Azərbaycanda hörmətli adam olduğuma görə Kommunist Partiyasının və Sovet İttifaqının
dağılması haqqında mənim çıxışlarım insanları inandırırdı. Mən o vaxtdan Azərbaycanı
demokratik, müstəqil dövlət görmək istəyirəm.
1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başladığı zaman xalq məni tələb etdi,
Bakıya gəldim. O vaxtdan da Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq
prosesi ilə məşğulam. Bu müddətdə mənim gördüyüm işlər bunu sübut etmişdir.
Qafqazda Azərbaycanın tam dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq çox çətindir.
Ərazimizin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bir milyon
vətəndaşımız qaçqındır, çadırlarda yaşayır. Qonşularımızdan Gürcüstanla, Türkiyə ilə çox
dostuq. Ancaq çox güclü rəqiblərimiz, düşmənlərimiz var. Belə bir şəraitdə mən müstəqilliyi
də saxlayıram, demokratiyanı da yaradıram. Ölkəmizdə siyasi plüralizm mövcuddur, kim
öz fikrini necə istəyirsə, o cür də ifadə edir.
Bizdə fikir azadlığı var, 30-dan artıq partiya fəaliyyət göstərir. Səkkiz partiya parlamentdə
təmsil olunubdur.
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Sual: Cənab Prezident, icazənizlə, irəliyə baxaq. Hesab edirəm ki, NATO-nun Şərqə
doğru genişlənməsinə dair qərar qəbul edildikdən sonra Rusiyanın strateji planlarında
keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş indiki müstəqil dövlətlərlə siyasətin necə
qurulması məsələsi də olacaqdır. Mən istər bu ölkələri iqtisadi cəhətdən bir-birindən asılı
etməyi, istərsə də siyasi müstəqillik məsələsini nəzərdə tuturam. Cənab Prezident, belə
bir fərziyyə irəli sürürəm: əgər Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının gələcək prezidentinin
milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri olsaydınız, keçmiş Sovetlər İttifaqına
mənsub olmuş ölkələrə dair prezidentin münasibətinin, siyasətinin müəyyən edilməsi
üçün Rusiya barədə hansı mövqe tutardınız və onunla necə danışardınız?
Heydər Əliyev: Çox yaxşı məsləhətlər verərdim, xahiş edirəm məni o vəzifəyə təyin
edəsiniz (Gülüş). Mən kömək edərəm, çünki Rusiyanı çox yaxşı bilirəm. Azərbaycanın
isə vəziyyəti xüsusilə çətindir. Rusiya Ermənistanı Qafqazda özünün ən böyük dayağı
hesab edir. Kiçik bir yerdə, 29 min kvadrat kilometr ərazidə Rusiyanın nə qədər əsgərləri
yerləşdirilib? Son vaxtlar məlum oldu ki, axırıncı üç il müddətində Rusiyanın Müdafiə
Nazirliyi Ermənistana gizli olaraq, qeyri-qanuni surətdə bir milyard dollar dəyərində ən
güclü silahlar veribdir. Biz bu məsələni Prezident Boris Yeltsinin qarşısında qaldırmışıq.
Bizdə siyahılar var ki, oraya hansı raketlər, tanklar verilibdir. Hətta nüvə başlığı olan
raketlər. Bunlar nəinki Azərbaycanı, onun bütün ətrafını dağıda bilər. Sizə bir xəritə
verilibdir. Bu xəritədə Rusiyanın Ermənistana verdiyi raketlərin hansı dairəni dağıda
bilmək imkanları göstərilibdir. Ona görə də əgər mən prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə
köməkçisi olsaydım, Amerika prezidentinə məsləhət verərdim ki, bu məsələlərə daha da
ciddi münasibət göstərsin. Biz MDB-nin üzvüyük, ancaq müstəqil mövqeyimiz var və
müstəqil mövqeyimizə görə də orada çox sevilən ölkə deyilik.
Sual: Siz bu məsələni cənab Yeltsinin qarşısında qaldıranda onun mövqeyi necə
oldu? Bir halda ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində həmsədr kimi çıxış edir,
onun bu cür hərəkətinə Sizin münasibətiniz nədən ibarətdir?
Heydər Əliyev: Paradoks elə bundadır. İndi mən nə edə bilərəm? Biz kiçik bir ölkəyik,
ərazimizin də 20 faizi işğal olunubdur. Mart ayında Moskvada olarkən, MDB ölkələri
dövlət başçılarının toplantısında çıxış edərkən dedim: nə üçün Rusiya Ermənistanda hərbi
baza saxlayır? Bu, kimə lazımdır, kimin əleyhinədir? Ola bilərmi ki, bir ittifaqa, MDB-yə
daxil olan iki dövlət arasında belə xüsusi hərbi ittifaq olsun? Mən mart ayında Yeltsinə
dedim ki, Ermənistana verilmiş silahların hamısı qaytarılmalı və bu silahları göndərən
adamlar cəzalandırılmalıdır. O, istintaq orqanlarına əmr verib, istintaq aparırlar. Ancaq
bizə hər şey məlumdur, çünki bütün sənədlər bizim əlimizə keçib və onların bir qismi
qəzetlərdə dərc olunubdur. İyunda mən Yeltsin ilə görüşərkən o, bir daha mənə söz verdi
ki, lazımi tədbirlər görəcəkdir. Gözləyirəm. İndi Yeltsin istirahətdədir, qayıdandan sonra
baxarıq.
Siz mənə sual verirsiniz, amma mən də sual vermək istəyirəm. Belə bir vəziyyətdə
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Amerika Konqresi 1992-ci ildə Azərbaycana qarşı ədalətsiz qərar, 907-ci maddə qəbul
edibdir. Prezident Klinton mənimlə danışıqlarda deyib ki, o, bu maddənin əleyhinədir.
Dövlət katibi xanım Olbrayt çıxış edib, bu maddənin ləğv olunmasını tələb edibdir.
Keçmişdə cənab Buş da bunun əleyhinə olubdur. Bir neçə gün bundan öncə konqresmen
Kinq Konqresə yaxşı bir qərar layihəsi verib, bu maddənin ləğv olunmasını tələb edir.
Burada da paradoks var. Ermənistan ərazimizi işğal edib, insanlarımızı yerindənyurdundan çıxarıbdır. Bizi isə günahlandırırlar ki, guya Ermənistanı blokadaya almışıq
və ona görə Amerikanın yardımından məhrum olmuşuq. Amerika Ermənistana ildə 100
milyon, 250-300 milyon dollar yardım edir, amma bizə etmir. Amerikanın şirkətləri gəlib
Azərbaycanda uzun müddətli - 30, 40, 50 illik iş görməyə başlayıblar və Amerika bundan
çox böyük fayda götürə biləcəkdir. Belə halda Amerika Azərbaycana qarşı ayrı-seçkilik
edir. Mən bu gün Konqresdə bu məsələlər haqqında danışacağam. Bu barədə cənab
Bjezinski ilə dəfələrlə danışmışıq. Mən sizi də bu ədalətsizliyi aradan götürməyə dəvət
edirəm.
Amerika dövlətinin, cəmiyyətinin dünyada ən böyük xüsusiyyəti onun ədalətli
olmasıdır. Amma ABŞ Konqresinin belə ədalətsiz hərəkəti Amerikanın ümumi imicinə heç
uyğun gəlmir. Biz bu məsələləri qaldırarkən bəzən deyirlər ki, bunlar erməni diasporunun,
lobbisinin təsiri altında olubdur. Mən bəzən düşünürəm - erməni lobbisi Amerikanın
hakimiyyət dairələrindən güclüdürmü? Mən belə düşünmək istəmirəm. Mənə deyirlər ki,
Amerikada bir milyon erməni yaşayır. Amerikanın 300 milyon əhalisi var. Əgər bir milyon
erməni sizin başınıza bu işi gətirəcəksə, onda bir azdan sonra Amerikada da bir erməni
dövləti yaranacaqdır, bu təhlükənin qarşısını alın.
Siz xatırlayırsınız, mən Bakıda da sizə dedim, - biz həqiqətən barış, sülh istəyirik.
Azərbaycan və Ermənistan əsrlər boyu yan-yana yaşadıqları kimi, bundan sonra da min
illərlə yan-yana yaşayacaqlar. Ona görə bu düşmənçilik, ziddiyyət, ədavət olmamalıdır. Biz
həqiqətən istəyirik ki, Ermənistanla sülh yaransın, keçmişdə olan çox xoş münasibətlərimiz
bərpa edilsin və sülh şəraitində yaşayaq. Mən Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində
özünüidarə statusu verilməsi haqqında deyəndə, sizi əmin etmək istəyirəm ki, onlara
həqiqətən ən yüksək şərait yaranacaqdır. Mən bilirəm, bizim yolumuz ancaq sülh yoludur
və biz belə mövqedəyik.
Təşəkkür edirəm, sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Sizin hər birinizi Azərbaycana
dəvət edirəm. Çox rica edirəm ki, Azərbaycana gələsiniz. Cənab Bjezinski Azərbaycanda
olub, o, sizə danışa bilər. Cənab Skoukroft da olubdur. Amma hər birinizi yenidən
Azərbaycana dəvət edirəm. Çox istəyirəm ki, sizinlə Azərbaycan arasında, şəxsən mənim
aramda yaxşı dostluq əlaqələri yaransın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.

www.aliyevheritage.org

221

30 TARİXİ SƏFƏR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yüksək
səviyyəli ABŞ və Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətlərinin
danışıqlarında çıxışından
Vaşinqton, Ağ ev 1 avqust 1997-ci il
Hörmətli Prezident cənab Bill Klinton!
ABŞ nümayəndə heyətinin hörmətli üzvləri!
Mən ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi dəvətə və qonaqpərvərliyə görə,
Amerika-Azərbaycan əməkdaşlığının durmadan inkişaf etdirilməsinə göstərdiyi
diqqətə görə cənab Bill Klinton Sizə təşəkkür edirəm və qeyd etmək istəyirəm ki,
ölkələrimizin əlaqələrinin hazırkı vəziyyətindən tamamilə razıyam.
Nəzərinizə çatdırıram ki, Amerika-Azərbaycan əməkdaşlığının daha da inkişaf
etdirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur və respublikamız ABŞ-la əlaqələrin
sıxlaşdırılmasına həmişə böyük maraq göstərmişdir. Ölkələrimiz arasında münasibətləri
mərhələ-mərhələ daha da möhkəmləndirmək sahəsində böyük işlər görülmüş və
görülməkdədir.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün imzalanan
müqavilələrdə ABŞ-ın ən nüfuzlu neft şirkətlərinin iştirakı bu mənada çox müsbət
qiymətləndirilməlidir. Biz 1994-cü ilin sentyabrında ilk böyük müqavilə - “Əsrin
müqaviləsi” adlanan müqaviləni imzalamışıq və bu müqaviləyə ABŞ-ın beş böyük
şirkəti qoşulmuşdur. Hazırda bu müqavilə əməli surətdə həyata keçirilir.
Nefti xaricə - Qərbə aparacaq neft kəmərləri marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi
barədə cənab Bill Klintonla şəxsi görüşlərimdə və telefon danışıqlarımda indiyə
qədər geniş müzakirələr aparmışam və bildirirəm ki, bu sahədə artıq müəyyən işlər
görülmüşdür. Nefti Qərbə - dünya bazarına çıxarmaq üçün iki neft kəməri tikilir.
Üçüncü böyük neft kəmərinin də tikintisinə bu yaxınlarda başlanacaq.
Eyni zamanda biz strateji cəhətdən çox əlverişli mövqedə yerləşən Azərbaycanın
Mərkəzi Asiya ölkələri ilə dünya bazarı arasında əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasında
mühüm rol oynaması amilini heç vaxt unutmamışıq və bu sahədə də respublikamızda
çox önəmli işlər görülmüşdür. Artıq ABŞ-ın “Şevron” şirkətinin Qazaxıstanın
“Tengiz” yatağından hasil etdiyi neft Xəzər dənizi vasitəsilə Bakıya çatdırılır, buradan
isə dünya bazarına yola salınır. Hazırda bu prosesin daha yaxşı təşkili sahəsində geniş
işlər görülməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Xəzərin dibi ilə Bakıyadək neft kəməri
çəkiləcəkdir.
Bilirsiniz ki, bu gün Ağ evdə ABŞ-ın “Şevron”, “Eksson”, “Mobil”, “AMOKO”
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şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında yeni müqavilələr imzalanacaqdır.
Heç şübhəsiz, bu müqavilələr Amerika-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığının
möhkəmləndirilməsinə yeni təkan verəcək, ölkələrimizin münasibətlərinin daha da
yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Bildirirəm ki, cənab Bill Klintonla şəxsi dostluq münasibətlərimiz AzərbaycanAmerika əlaqələrinin durmadan inkişaf etməsi üçün möhkəm zəmin yaradır.
Mən Prezident cənab Bill Klintonun ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da
möhkəmləndirilməsi sahəsindəki şəxsi təşəbbüslərindən məmnunluqla bəhs edərək
bildirmək istəyirəm ki, biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Cənab Prezident, Siz bu
sahədə çox böyük işlər görürsünüz, biz Sizin köməyinizi və dəstəyinizi daim hiss
edirik.
Hamınıza məlum olduğu kimi, hazırda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində böyük
iş aparılır. Bu sahədə ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
Lissabon Zirvə görüşündə münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün qəbul
edilmiş üç əsas prinsipin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Biz razılıqla bildiririk ki, həmin
prinsiplərin qəbul olunmasını ABŞ hökuməti dəstəkləmişdir.
Biz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ABŞ-ın Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin tezliklə həll edilməsi üçün göstərdiyi səyləri diqqətəlayiq hal kimi
qiymətləndiririk. Biz, həmçinin, dünyanın üç nüfuzlu dövlətinin prezidentlərinin Bill Klintonun, Boris Yeltsinin, Jak Şirakın Denverdə imzaladıqları birgə bəyanatın
bu sahədə xüsusi əhəmiyyət daşıdığını nəzərə çatdırmaq istəyirik. Azərbaycan Minsk
qrupu həmsədrlərinin bu münaqişənin həlli ilə əlaqədar irəli sürdüyü təklifləri əsas kimi
qəbul etmişdir. Biz indi Ermənistanın bu təkliflərə münasibətini bildirməsini gözləyirik.
Azərbaycan bu münaqişənin tezliklə həll olunmasına böyük ümidlər bəsləyir və inanır
ki, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bir milyondan çox vətəndaşımız tezliklə öz
torpaqlarına qayıdacaqdır. Biz əminik ki, Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin
Lissabon Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında tezliklə həll edilməsinə
lazımi kömək göstərəcək, münaqişənin bu ilin sonunadək aradan qaldırılmasına
çalışacaqlar.
Biz bir daha qeyd etməyi lazım bilirik ki, ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul
etdiyi “Azadlığı müdafiə aktı”na 907-ci əlavə ədalətsiz qərardır və AzərbaycanAmerika əlaqələrinin daha da canlandırılmasına müəyyən əngəllər törədir. Ona görə
də bu düzəlişin tezliklə ləğv olunması vacibdir. Mən Vaşinqtonda konqresmenlərlə
bu məsələ ilə əlaqəlar görüşlər keçirmiş və danışıqlar aparmışam. Əmin olduğumu
bildirirəm ki, bu düzəlişin aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir.
Avropada adi silahların məhdudlaşdırılmasına dair Cinah sazişinə Azərbaycan
da qoşulmuşdur. Bununla belə, müəyyən edilmiş hüdudlar çərçivəsində ölkəmizin
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müstəqilliyinin, suverenliyinin, təhlükəsizliyinin qorunub saxlanılması sahəsində
böyük işlər də görülür. Bir daha bəyan edirəm: Azərbaycanın müstəqilliyi daimidir,
dönməzdir, əbədidir. Azərbaycanda heç bir xarici dövlətin qoşunları və hərbi bazaları
yoxdur və indən belə də olmayacaqdır.
Bununla yanaşı, vurğulamaq istəyirəm ki, Rusiyanın Ermənistana qeyri-qanuni yolla
bir milyard dollarlıq müasir silahlar göndərməsi regional təhlükəsizlik baxımından
böyük narahatlıq doğurmuşdur.
Azərbaycan Amerikanı özünün yaxın dostu və tərəfdaşı sayır. Bunu qeyd etməyi
vacib bilirəm və eyni zamanda bildirirəm ki, ölkəmizdə ictimai-siyasi vəziyyət
sabitdir, iqtisadiyyatın bazar münasibətləri əsasında qurulması üçün islahatlar aparılır,
demokratiyanın inkişaf etdirilməsi, insan hüquqlarının qorunması sahəsində mühüm
tədbirlər həyata keçirilir. Biz bu yolu gələcəkdə də davam etdirəcəyik. Azərbaycan
iqtisadiyyatı dünya üçün, o cümlədən, Amerika investisiyaları üçün açıqdır.
Mən böyük məmnunluqla qeyd etməyi lazım bilirəm ki, Birləşmiş Ştatların və
şəxsən Prezident Bill Klinton cənablarının xarici və daxili siyasət sahəsindəki uğurları,
o cümlədən, ölkədə sosial sahədə əldə edilən nailiyyətlər Azərbaycanda da rəğbətlə
qarşılanır.
Sözümü bitirərkən mənə verilmiş imkandan lütfkarlıqla istifadə edərək ABŞ
Prezidenti cənab Bill Klintonu və vitse-prezident cənab Albert Qoru Azərbaycan
Respublikasına rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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Amerika-Azərbaycan münasibətləri haqqında birgə bəyanatın və
sərmayə qoyuluşunun qarşılıqlı qorunması və təşviq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının hökuməti və ABŞ hökuməti arasında
müqavilənin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
1 avqust 1997-ci il
Hörmətli Prezident cənab Bill Klinton!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən ən öncə Azərbaycan prezidentini Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə
dəvət etdiyinizə görə və bu rəsmi səfər zamanı bizə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə
və yaratdığınız mehriban şəraitə görə, çox səmərəli və bizim üçün çox əhəmiyyətli
danışıqlara görə və bu gün imzalanan sənədlərə görə Sizə təşəkkürümü, minnətdarlığımı
bildirirəm.
Cənab Prezident, mən bildirmək istəyirəm ki, bu, Azərbaycan Respublikası,
Azərbaycan xalqı üçün tarixi hadisədir. Biz bunu yüksək qiymətləndirir və Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişafı üçün çox mühüm
mərhələ hesab edirik.
Mən çox məmnunam ki, bu gün Sizinlə - Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti
ilə Azərbaycan - Amerika əlaqələrinə aid olan mühüm sənədlər imzaladım. Əmin ola
bilərsiniz ki, biz bu sənədlərdən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirəcəyik və həmin
sənədlərə sadiq olacağıq.
Hörmətli cənab Prezident, bizim münasibətlərimiz haqqında, Azərbaycan,
ümumiyyətlə, yerləşdiyimiz bölgə haqqında Sizin indicə dediyiniz dəyərli fikirlər bizim
üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən Sizin bu fikirlərinizlə tam razıyam, bunları dəstəkləyirəm
və hesab edirəm ki, Sizin bu fikirləriniz Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına
çox böyük kömək edəcəkdir.
Bu gün imzalanan sənədlər, xüsusən Amerika-Azərbaycan birgə bəyanatı və
Sizin burada Azərbaycan haqqında dediyiniz sözlər bizə ruh verir və Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək və tərəqqi əldə etmək üçün
böyük imkanlar açır. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini böyük tarixi nailiyyət hesab
edir və bu müstəqilliyi qoruyub saxlamağı özünün şərəfli vəzifəsi sayır. Bizim xalqımız
dövlət müstəqilliyinə və milli azadlığa sadiqdir və bundan sonra da sadiq olacaqdır.
Bunun üçün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq etmək, tərəfdaşlıq əlaqələri
yaratmaq və bu əlaqələri daha da genişləndirmək, inkişaf etdirmək bizdən ötrü çox
vacib, əhəmiyyətlidir. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını özümüzün böyük dostumuz
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hesab edirik və onunla tərəfdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirməyi böyük şərəf sayırıq.
Hörmətli cənab Prezident, bizim bölgədə sülhün əldə olunması üçün dediyiniz
sözlər çox əhəmiyyətlidir və buna görə mən Sizə təşəkkür edirəm. Biz sülh istəyirik
və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ probleminin sülh
yolu ilə həlli üçün qəbul olunmuş prinsipləri əsas tutaraq, bu məsələnin həllində öz
səylərimizi əsirgəməyəcəyik. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən birinin
Amerika Birləşmiş Ştatları olması çox əhəmiyyətlidir. Biz bunu alqışlayır və bu sahədə
Amerika Birləşmiş Ştatlarının fəaliyyətinə böyük ümidlər bəsləyirik.
Minsk qrupunun bizə verdiyi son təklifləri danışıqları davam etdirmək üçün əsas kimi
qəbul etmişik. Əgər bu təkliflər həyata keçirilərsə, yəni birinci mərhələdə Azərbaycanın
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinin altı inzibati rayonu
azad edilərsə və oradan didərgin düşmüş qaçqınlar öz yerlərinə qayıdarsa, bu, böyük
və ciddi addım olacaq və bunun nəticəsində Ermənistanla Azərbaycan arasındakı
kommunikasiya xətlərinin bərpa edilməsi tam mümkün olacaqdır.
Biz ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqları bundan sonra da intensiv
davam etdirməyin tərəfdarıyıq. Bu danışıqlarda Ermənistan, Azərbaycan və onlarla
bərabər Dağlıq Qarabağın erməni icmasının nümayəndələri də iştirak edir. Biz bu
formanı bundan sonra da davam etdirməyə hazırıq.
Cənab Prezident, mən Sizi əmin edirəm ki, biz tam sülhün əldə olunmasını
istəyirik. Üç ildir ki, atəş yoxdur, atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq. Ancaq tam
sülhün əldə olunması həm Azərbaycan, həm Ermənistan üçün, həm də bütün Qafqaz
bölgəsi üçün yeni böyük şərait yaradacaqdır. Biz anlayırıq ki, Azərbaycan yalnız sülh
şəraitində öz qonşuları ilə bərabərhüquqlu, səmərəli əməkdaşlıq edə bilər. Qafqazda
bütün xalqlar, ölkələr öz firavanlığına, səadətinə yalnız sülh şəraitində nail ola bilərlər.
Cənab Prezident, ümidvaram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və şəxsən Siz bölgəmizdə
- Qafqazda, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaranmasında, ədalətli sülh
yaranmasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasında bizə bundan
sonra daha çox kömək edəcəksiniz.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı enerji ehtiyatlarının istifadəsi sahəsində Amerika
ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq indiyə qədər yaxşı nailiyyətlər əldə edibdir. Biz
bu əməkdaşlığı davam etdiririk və etdirəcəyik. Bu gün burada, bu salonda imzalanmış
dörd müqavilə buna əyani sübutdur. Enerji ehtiyatlarının dünya bazarına, Qərbə
ixrac edilməsi üçün bir çox neft kəmərlərinin çəkilməsi, o cümlədən Orta Asiyadan,
Mərkəzi Asiyadan Xəzər vasitəsilə Qərbə neft kəmərlərinin çəkilməsi qarşıda duran
vəzifələrimizdir. Bu sahədə Sizinlə daim əməkdaşlıq edəcəyik.
Cənab Prezident, ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Amerika-Azərbaycan
iqtisadi əlaqələrinə maneçilik törədən 907-ci maddə də Sizin səyləriniz nəticəsində
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yaxın vaxtlarda aradan götürüləcəkdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları böyük, qüdrətli dövlətdir, onun güclü iqtisadiyyatı
var. Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiya, dövlət quruculuğu, insan hüquqlarının
qorunması sahəsində böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Bunlar hamısı bizim üçün,
yeni müstəqil dövlət olan Azərbaycan üçün örnəkdir və bu təcrübədən daim istifadə
edəcəyik.
Bu gün burada, Ağ evdə, Ruzvelt otağında olarkən biz böyük Franklin Ruzvelti
minnətdarlıqla xatırlayır və onun nə qədər böyük işlər gördüyünü yaxşı bilirik. Cənab
Bill Klinton, indi Amerikanın prezidenti kimi Siz Amerikanın inkişafı, çiçəklənməsi
üçün çox böyük işlər görürsünüz. Sizin rəhbərliyiniz və təşəbbüsünüz nəticəsində
Amerikanın xarici siyasəti son vaxtlar böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Amerikanın
daxili siyasətində, sosial problemlərin həllində də Sizin böyük nailiyyətləriniz var.
On milyon adama yenidən iş yerləri açılması, büdcənin tamamilə kəsirsiz edilməsi
və başqa tədbirləriniz Amerikada olduğu kimi, dünyanın hər yerində böyük rəğbətlə
qarşılanır.
Amerikanın böyük tarixi və bugünkü həyatı, nailiyyətləri bütün xalqlar, xüsusən
Azərbaycan üçün gözəl örnəkdir. Cənab Prezident, bu nailiyyətlər münasibətilə Sizi
təbrik edirəm. Amerika xalqına səadət, xoşbəxtlik arzulayıram. Gözəl görüşlərə, bu
səfərə görə, imzalanmış sənədlərə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Cənab Bill Klinton, Sizə və ailənizə xoşbəxtlik, səadət arzulayır, bütün işlərinizdə
uğurlar diləyirəm. Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
ABŞ-a rəsmi səfəri (27 iyul-6 avqust 1997-ci il)
Tarixi arayış
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindəndir. Heydər Əliyevin qeyd
etdiyi kimi: “Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın əlaqələrinin əhəmiyyəti ondan
ibarətdir ki, ümumiyyətlə Qərb demokratiyasını, mədəniyyətini Qərbdə həm iqtisadiyyat,
həm siyasət sahəsində, həm də ictimai sahədə əldə olunmuş nailiyyətləri öyrənmək, onlardan
bəhrələnmək, istifadə etmək, bu təcrübəni Azərbaycanda tətbiq etmək müstəqil dövlət kimi,
tutduğumuz yolda çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatları
xüsusi yer tutur. Qərb texnologiyasını, Amerika texnologiyasını, Amerikanın iqtisadiyyatında
inkişaf etmiş təcrübəni, prinsipləri, nailiyyətləri öyrənmək və onları Azərbaycana gətirmək,
hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi üçün çox lazımdır, zəruridir. Bunlarla yanaşı, şübhəsiz
ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq etmək və bu əməkdaşlığı bütün sahələrə yaymaq
da bizim həm dövlət quruculuğumuz üçün, həm də beynəlxalq aləmdə özümüzə layiq yer
tutmaq üçün, Azərbaycanın ən böyük problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunması üçün çox əhəmiyyətlidir və çox vacibdir.”
ABŞ Prezidenti Bill Klintonun dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin 27 iyul – 6 avqust 1997-ci il tarixdə bu ölkəyə səfəri ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin
zirvəsi hesab olunur. Səfər ikitərəfli münasibətləri, regional vəziyyəti, qarşılıqlı maraq doğuran
beynəlxalq münasibətləri, iki ölkə arasında energetika sahəsində hissediləcək nəticələr verən
əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etmək üçün böyük imkan yaradırdı.
Ağ evdə, Dövlət Departamentində və digər təşkilatlarda ən yüksək səviyyələrdə keçirilən
görüşlərdə və aparılan çoxsaylı danışıqlarda ABŞ dövlət strukturlarının və iş adamlarının
Azərbaycana maraqlarının artması bir daha təsdiq olunub.
1997-ci il avqustun 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-a
rəsmi səfəri çərçivəsində ən əsas görüş ABŞ Prezidenti Bill Klinton ilə olub. Bu görüşün
nəticəsi olaraq vacib rəsmi sənədlərin imzalanması ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin
yeni, əsl patrnyorluq səviyyəsinə yüksələrək, müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixinə
mühüm hadisə kimi həkk olunub.
Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin təkbətək görüşü zamanı Bill Klinton Prezident Heydər
Əliyevin Azərbaycanda gördüyü işləri, apardığı siyasəti, olduqca çətin şəraitdə ölkədə sabitlik
və əmin-amanlıq yaranmasına nail olmasını yüksək qiymətləndirib.
Avqustun 1-də Ağ evin Ruzvelt otağında ABŞ-Azərbaycan münasibətləri haqqında Birgə
bəyanatın və Sərmayə qoyuluşunun qarşılıqlı qorunması və qarşılıqlı təşviq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və ABŞ Hökuməti arasında müqavilənin imzalanması
mərasimi olub.
İki dövlət rəhbərinin imzaladılğı Birgə bəyanatda qeyd olunur: “...Prezident Klinton və
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Prezident Əliyev siyasət, təhlükəsizlik, iqtsadiyyat və ticarət sahələrində ikitərəfli əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi vasitəsilə Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan Respublikası arasında
partnyorluq münasibətlərinin genişləndirilməsinin əhəmiyyəti barədə razılığa gəldilər. Prezident
Klinton Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında sıx əlaqələrin regionda sülhün, sabitliyin və
rifahın təmin olunması üçün vacib olduğunu qeyd edərək, ABŞ-ın Azərbaycanın müstəqilliyini,
ərazi bütövlüyünü və demokratik inkişafını dəstəklədiyini qeyd etdi...”.
Səfər zamanı imzalanmış ABŞ və Azərbaycan arasında müdafiə və hərbi sahələrdə gələcək
münasibətlər haqqında birgə bəyanat, iki ölkə arasında energetikanın inkişafı üzrə ikitərəfli dialoq
yaradılması niyyətləri haqqında bəyanat, layihələrin təşviqinə dair Azərbaycan Respublikası
hökuməti, Milli Bankı ilə ABŞ-ın İxrac-İdxal Bankı arasında baş saziş, Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı neft yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında ARDNŞ
ilə ABŞ-ın neft şirkətləri arasında imzalanmış dörd sazişdə öz əksini tapmış ölkələrarası qarşılıqlı
münasibətlərin inkişaf istiqamətləri hər iki tərəfin maraqlarına tam uyğundur. İlk dəfə olaraq Ağ
evdə neft müqavilələrinin imzalanması Heydər Əliyevin ABŞ-a səfərinə verilən əhəmiyyətin
göstəricilərindən idi.
1992-ci ilin oktyabr ayında qəbul olunmuş “Azadlığı müdafiə aktı”na 907-ci düzəlişin iki
ölkə arasında əməkdaşlığı məhdudlaşdırdığı qeyd edilib və bu düzəlişin ləğv olunması ABŞ
Prezidenti tərəfindən qətiyyətlə dəstəklənib.
Səfər ərzində Heydər Əliyev ABŞ-ın Vaşinqton, Nyu-York, Hyuston və Çikaqo şəhərində
bu ölkənin dövlət başçısı, nazirlər, işgüzar dairələrin nümayəndələri, diaspor üzvləri və media
mənsubları ilə bütövlükdə 88 görüş keçirib.
Prezident Heydər Əliyevin ABŞ-a səfəri dünyanın kütləvi informasiya vasitələri, görkəmli
siyasətçiləri tərəfindən yekdilliklə zəfər səfəri kimi dəyərləndirilib. “Nyu-York Tayms” qəzeti
18 avqust 1997-ci il tarixli sayında yazırdı “...Prezident Klinton Əliyevə bir qəhrəmana layiq
münasibət nümayiş etdirdi.”
Bu səfər öz əhəmiyyətinə, keçirilən görüşlərin sayı və dəyərinə, imzalanan sənədlərin
vaciblik dərəcəsinə görə, tarixi hesab olunur. Amerikanın görkəmli siyasi xadimi Z.Bjezinski
Heydər Əliyevin ABŞ-a rəsmi səfərini Amerikanın Qafqazda yeritdiyi regional siyasətdə yeni
mərhələnin başlandığını sübut edən epoxal və tarixi hadisə kimi dəyərləndirib.
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Azərbaycan Respublİkasının prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Polşa Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(26-28 avqust 1997-ci il)
“...Mən Polşa-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyinə də çox böyük ümidlərlə və böyük nikbinliklə baxıram. Polşa bizim üçün dost,
tərəfdaş ölkədir...”
Azərbaycan dövlət başçısının adından Polşa Prezidenti Lex Kaçinskinin şərəfinə verilmiş rəsmi ziyafətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nitqindən – 2 iyul 2009-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Polşa
Prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə təkbətək görüşdə söhbətindən
Varşava, Prezident sarayı 26 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Kvasnevski!
İlk öncə Polşaya rəsmi səfərə dəvət olunduğum və səmimi qəbul üçün Sizə təşəkkür
edirəm və müstəqil Azərbaycan dövlətinin basçısı olaraq Polşaya ilk səfərimi tarixi
hadisə kimi qiymətləndirirəm.
Bildirirəm ki, Azərbaycan müstəqillik əldə edib və bu müstəqillik əbədi, dönməzdir.
Lakin ölkəmiz müstəqilliyə nail olduqdan sonra problemlərlə də qarşılaşmışdır.
Bunlardan ən ağrılısı Azərbaycanın Dağliq Qarabağ bölgəsini ələ keçirmək məqsədi
ilə Ermənistanın ölkəmizə qarşı etdiyi hərbi təcavüzdür. Bu təcavüz nəticəsində
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahli qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş,
bir milyondan artıq vətəndaşımız yurd-yuvasından zorla qovulmuşdur və əksəriyyəti
agir vəziyyətdə, çadırlarda yaşayır. Bütün bunlara baxmayaraq, biz məsələnin sülh yolu
ilə həllinə çalışırıq və 1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında razılıq əldə olunmuşdur.
Xatırladım ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi münaqişənin həllinə mane
olur. Ermənistan ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə qəbul edilmiş prinsiplərlə, Minsk
qrupunun indiki həmsədrlərinin təklifləri ilə razılaşmır. Azərbaycan tərəfi Minsk
qrupu həmsədrlərinin son təkliflərini danışıqlar prosesini intensivləşdirmək üçün əsas
kimi qəbul etmişdir və biz məsələnin Lissabon prinsiplərinə uyğun olaraq həllinə
tərəfdarıq. Xüsusi vurğulayıram ki, Azərbaycan heç kimin torpağına göz dikmir,
amma öz torpaqlarının bir qarışını da heç kəsə verməyəcəkdir.
Azərbaycanın daxili vəziyyətindən danışarkən onu demək olar ki, ilk vaxtlar
ölkədə sabitliyin olmaması quruculuq işləri ilə məşğul olmağa imkan vermirdi.
İndi vəziyyət dəyişib. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olubdur. Biz
demokratik, hüquqi,dünyəvi dövlət qururuq. Ölkənin ilk demokratik konstitusiyasi
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qəbul edilmiş, çoxpartiyalılıq əsasında keçirilən seçkilər nəticəsində demokratik
parlament seçilmişdir. Belə bir faktı da xatırladım ki, Azərbaycan öz sərhədlərini özü
qoruyur, onun ərazisində heç bir xarici baza yoxdur. Biz öz taleyimizi özümüz həll
etmək istəyirik və edirik.
Azərbaycan Avropa strukturlarına inteqrasiya olunmağa böyük əhəmiyyət verir
və NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramında iştirak edir. Mən ATƏT-in
Lissabon Zirvə görüşündə Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə tərəfdar çıxdığına görə,
hörmətli Prezident Kvasnevski, Sizə və Polşa dövlətinə minnətdarlığımı bildirirəm və
deyirəm ki, biz Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində ATƏT-in
gələcək sədri kimi Polşanın dəstəyinə də böyük ümid bəsləyirik.
Hörmətli Prezident, ölkəmizdə gedən dəyişikliklər, iqtisadi islahatların aparılması,
özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi haqqında Sizə məlumat verərək
bildirirəm ki, Azərbaycan bazar iqtisadiyyati yolu ilə gedir. Vurğulayıram ki, bütün
dünya dövlətləri ilə əlaqələri inkişaf etdirmək istəyən Azərbaycan ölkəmizin neft
yataqlarının birgə işlənməsinə dair xarici şirkətlərlə müqavilələr imzalamış, ixrac
boru kəmərlərinin marşrutlarını müəyyənləşdirmiş, artıq fəaliyyətdə olan Avrasiya
nəqliyyat dəhlizi barədə razılaşmaların əldə olunmasında fəal səy göstərmişdir.
Qeyd edim ki, Avropada əlverişli mövqedə yerləşən Polşa da həmin dəhlizdən
istifadə edə bilər. Bildirirəm ki, Azərbaycan Avropanın böyük dövlətlərindən biri olan
Polşa ilə əməkdaşlığı özünün xarici siyasətinin mühüm tərkib hissəsi hesab edir.
Görüşümüzün sonunda mən Sizi ölkəmizə rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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Polşa Prezidenti Aleksandr Kvasnevskinin Azərbaycan Prezidentinin
şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
Varşava, Prezident sarayı 26 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Prezident Kvasnevski!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Sizə və Sizin simanızda bütün Polşa xalqına Azərbaycan xalqının, Azərbaycan
Respublikasının atəşin salamını və ən xoş arzularını yetirirəm.
Cənab Prezident, Polşaya rəsmi səfərə gəlmək dəvətinə görə Sizə ürəkdən təşəkkür
edirəm və Polşa torpağında, Varşavada olduğumuz ilk anlardan bizə göstərilmiş
qonaqpərvərliyə, dostcasına mehriban qarşılandığımıza görə Sizə səmimi minnətdarlığımı
bildirirəm.
Cənab Prezident, mən Sizinlə tamam razıyam ki, bugünkü görüş, müstəqil Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Polşaya ilk səfəridir və bu gün keçirilmiş tədbirlər həqiqətən
tarixi hadisədir.
Cənab Prezident, öz çıxışınızla Siz Polşa və Azərbaycan xalqları arasında tarixi
əlaqələri parlaq şəkildə səciyyələndirən çox aydın faktlar gətirdiniz. Fəxr edə bilərik ki,
bir-birindən çox uzaqda olmasına baxmayaraq, xalqlarımız həmişə sıx əlaqələr saxlamışlar
və bu əlaqələr heç zaman qırılmamışdır.
Hörmətli Prezident Kvasnevskinin dediklərinə daha bir neçə fakt əlavə etmək olar.
Həqiqətən, orta əsrlərdə Polşa ilə Azərbaycan fəal iqtisadi əlaqələr və ticarət əlaqələri
saxlamışlar. Azərbaycandan Polşaya gözəl xalçalar, pambıq, ipək və bir çox mühüm
məhsul gətirilirdi. Nəinki ticarət, iqtisadi əlaqələr mövcud idi. Həm də insani əlaqələr
yaradılmışdı. Məsələn, yaxşı məlumdur ki, XV əsrdə Azərbaycan hökmdarı Uzun Həsən
Polşa kralı Yagello ilə sıx əlaqə saxlamışdır.
Azərbaycanın siyasi xadimlərindən və maarifçilərindən olan Topçubaşov əsrin
əvvəlində Adam Mitskeviçin şerlərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş, Azərbaycan
peşəkar musiqisinin banisi, Azərbaycanın 1918-ci ildə yazılmış və bu gün sizin eşitdiyiniz
himninin müəllifi Üzeyir Hacıbəyov həmin şerləri öz qəzetində dərc etmişdir.
XIX əsrin ortalarında Azərbaycan yazıçıları, mütəfəkkirləri, filosofları - Abbasqulu ağa
Bakıxanov və Qutqaşınlı Polşada yaşayıb yaratmış və polyak həmkarları ilə əməkdaşlıq
etmişlər. Azərbaycanın qəhrəmanlıq dastanı olan “Koroğlu” hələ ötən əsrin ortalarında
polyak Xodzko tərəfindən tərcümə edilərək ingilis və fransız dillərində nəşr olunmuşdur.
XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəli Azərbaycan və Polşa arasında əlaqələrin daha çoşğun
inkişafı ilə səciyyələnir. Bunlar artıq təkcə iqtisadi, ticarət xarakteri, mədəni xarakter
232

www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR
daşımır, siyasət sahəsinə də keçmişdir. Polyak Ledinski və azərbaycanlı Topçubaşov çar
Dumasında Polşanın və Azərbaycanın muxtariyyəti uğrunda mübarizə aparan xüsusi
fraksiya yaratmışdılar.
Bu məqsədi daşıyan, yəni çar Rusiyası tərkibində həm polyaklar üçün, həm də
azərbaycanlılar üçün azadlığa, müstəqilliyə, muxtariyyətə nail olmaq məqsədi güdən
hərəkat tarixdə məlumdur. Pilsudski və 1918-ci ildə yaradılmış ilk Azərbaycan demokratik
hökumətinin banilərindən biri olan Məmməd Əmin Rəsulzadə bu zəmində fəal əməkdaşlıq
etmişlər. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda ilk müstəqil hökümətin banilərindən olan
Məmməd Əmin Rəsulzadə sonralar mühacirət etmiş və 30-cu illərdə uzun müddət
Polşada yaşamışdır. Prezident Kvasnevski Azərbaycandan olan mühacirlər haqqında dedi.
Tanınmış mühacirlərdən biri burada, Polşada yaşayıb yaratmış Məmməd Əmin Rəsulzadə
idi. Yeri gəlmişkən qeyd etdim ki, onun Vanda adlı xanımı Pilsudskinin qohumu idi.
Mühəndis Pototskini Azərbaycanda böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırlar. O,
həqiqətən Xəzər dənizinin şelfində ilk dəfə neft çıxarılmasının layihəsini vermiş və onun
hasil olunmasını təşkil etmişdir. Bakı şəhərinin mərkəzindəki bir neçə çox böyük memarlıq
tikililərinin müəllifi olan mühəndis Ploşkonu da Azərbaycanda böyük minnətdarlıq hissi
ilə xatırlayırlar.
Polyaklar Azərbaycanda 1918-ci ildə yaradılmış ilk demokratik hökumətin
fəaliyyətində də iştirak etmişlər. Məsələn, Kuçinski qardaşları Azərbaycan Demokratik
Respublikası hökumətində işləyirdilər. 1918-ci ildə Azərbaycan demokratik hökumətinin
ilk milli ordusunun qərargah rəisi general Sulkeviç idi. Birinci dünya müharibəsindən
sonra polyaklar Polşadan deportasiya olunarkən onlardan on minlərlə insan Azərbaycana
gəlmişdi. Onlar Bakıda, Azərbaycanın digər bölgələrində yaşamışlar və yaşamaqdadırlar.
Hazırda təkcə Bakıda iki mindən çox polyak yaşayır.
Müharibədən sonrakı illərdə, - mən İkinci dünya müharibəsini nəzərdə tuturam, - Polşa
ilə Azərbaycan arasında çox sıx iqtisadi, elmi, mədəni, ədəbi əlaqələr mövcud olmuşdur.
Azərbaycan yazıçıları və şairləri polyak yazıçılarının, şairlərinin bir çox əsərlərini tərcümə
etmişlər. Bu əsərlər Azərbaycan dilində nəşr olunub və Azərbaycan oxucuları tərəfindən
sevilə-sevilə oxunur. Eyni vəziyyət Polşada da olmuşdur.
Artıq bunların hamısı tarixdir. Lakin əlaqələrimizin bütün tarixi nə qədər zəngin olsa
da, bu gün baş verən hadisələr heç zaman olmayıbdır. İndi Azərbaycan müstəqil, suveren
dövlətdir. Azərbaycan 1918-ci ildə əldə etdiyi öz dövlət müstəqilliyini 1920-ci ildə
itirdikdən sonra 1991-ci ilin axırlarında Sovet İttifaqının süquta uğraması ilə əlaqədar bu
müstəqilliyi yenidən qazanmışdır. Amma bu müstəqillik artıq əbədidir, həmişəlikdir.
Biz Polşaya minnətdarıq ki, o, çağırışımıza dərhal hay verərək, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini biz öz istiqlaliyyətimizi elan etdikdən sonra, demək olar, elə ilk aylarda
tanımışdır.
Ötən illərdə münasibətlərimiz inkişaf etmişdir. Lakin bu gün Polşa ilə Azərbaycan
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arasında münasibətlərdə yeni mərhələ açılır və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bir
daha demək istəyirəm ki, əlaqələrimizin bütün çoxəsrlik tarixi ərzində Azərbaycanla Polşa
arasında dövlətlərarası münasibətlər ilk dəfə olaraq yaradılır. Bu isə Polşa Prezidentinin
və Azərbaycan Prezidentinin, Polşa və Azərbaycanın digər dövlət xadimlərinin bu gün
imzaladıqları sənədlərdə öz gözəl təcəssümünü tapmışdır.
Hesab edirik ki, münasibətlərimizin inkişafı üçün yaxşı müqavilə - hüquqi əsas
yaranmışdır. Ümidvaram ki, bütün bunlar əməkdaşlığımızın genişlənməsinə və
dərinləşməsinə yeni təkan verəcəkdir. Bizdə şübhə yoxdur ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda,
Bakıda Polşa səfirliyi fəaliyyətə başlayacaqdır.
Polşa Avropanın ən iri ölkələrindən biridir, mühüm strateji mövqedə yerləşir və olduqca
böyük potensiala malikdir. Polşa xalqının həyat tarixinin mərhələləri bizə yaxşı məlumdur.
Bu da yaxşı məlumdur ki, bütün mərhələlərdə Polşa xalqı azadlıq, müstəqillik və öz
dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparmışdır.
Polşanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş naməlum əsgərin məzarını bu
gün mən Polşa xalqının qəhrəmanlıq hünərinə çox böyük hörmət hissi ilə ziyarət etdim.
İkinci dünya müharibəsində Polşa xalqının necə böyük itkilərə məruz qaldığı, nə qədər
qurbanlar verdiyi yaxşı məlumdur. Gözəl şəhər olan Varşava öz diqqətəlayiq qədim
tarixi və memarlıq abidələri ilə birlikdə yerlə yeksan edilmişdi. Polşa xalqının zəhməti
bahasına, məharəti sayəsində bərpa edilmiş gözəl Varşavaya bu gün biz hədsiz sevinc hissi
ilə gəzintiyə çıxdıq. Sizin dostlarınız kimi biz şadıq ki, son illərdə Polşa Respublikasının
siyasi, sosial-iqtisadi həyatında olduqca böyük dəyişikliklər baş verir.
Müstəqil, suveren dövlət olan Polşa Dünya Birliyində, Avropada öz layiqli yerini
tutmuşdur. Biz də sizin uğurlarınıza sevinirik, Avropada təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi,
Polşanın suverenliyinin, müstəqilliyinin möhkəmlənməsi sahəsində həyata keçirdiyiniz
tədbirləri bəyənirik. Polşanın Şimali Atlantika İttifaqına qəbul olunması münasibətilə sizi
bir daha təbrik edirəm. Bu, Polşa xalqı üçün böyük tarixi hadisədir. Bununla bərabər, bu,
Avropada təhlükəsizliyi möhkəmləndirən son dərəcə mühüm amildir. Əziz dostlar, sizə bu
doğru yolda uğurlar arzulayıram.
Ölkələrimiz iqtisadi, mədəni, elmi-texniki əməkdaşlıq üçün olduqca əlverişli şərait
yaratmaq imkanına malikdirlər. Öz tərəfimizdən biz bundan ötrü hər şeyi edəcəyik. Belə
düşünürəm ki, Polşanın Qafqaza, Xəzər hövzəsinə, bölgəmizə marağı daha çox artmalıdır.
Belə düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizi hövzəsindən energetika
ehtiyatlarından istifadə edilməsi Polşa üçün mühüm maraq doğurur.
Zənnimcə, Polşa üçün Avrasiya nəqliyyat dəhlizi də olduqca böyük maraq doğurur.
Fəal işləyən bu dəhlizlə Mərkəzi Asiyadan Xəzər dənizi, Azərbaycan vasitəsilə Avropaya
və oradan geriyə yüklər daşınır. Biz Azərbaycanla Polşanın bu sahədə fəal əməkdaşlığına
dair konkret təkliflər verməyə hazırıq.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini, suverenliyini, milli azadlığını çox yüksək
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qiymətləndirir. Biz bu mövqelərdə möhkəm dayanmış və heç zaman, heç bir halda bir
daha yol verməyəcəyik ki, suverenliyimiz pozulsun. Ancaq Qafqazda baş verən mürəkkəb
proseslər Azərbaycana da olduqca böyük ziyan vurmuşdur. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
Vilayətini qoparıb Ermənistana birləşdirmək məqsədilə hələ 1988-ci ildə Ermənistan
tərəfindən Azərbaycana qarşı başlanmış hərbi təcavüz müharibəyə, çoxlu qan tökülməsinə
gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif səbəblər üzündən Azərbaycan öz ərazisinin 20 faizini
itirmişdir. Daha dəqiq desək, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi erməni silahlı birləşmələri
tərəfindən işğal olunmuşdur. Bu torpaqlardan bir milyon nəfərdən çox azərbaycanlı
zorakılıqla qovulmuşdur. Dörd ildən çoxdur ki, onlar olduqca ağır şəraitdə, əksəriyyəti isə
çadırlarda yaşayırlar.
Biz böyük itkilər verdik, çoxlu adam həlak oldu, respublikamıza son dərəcə böyük
mənəvi ziyan vurulmuşdur. Lakin, buna baxmayaraq, biz atəşkəs əldə edilməsinə
nail olmağı lazım bildik. Üç ildən artıq əvvəl - 1994-cü ilin mayında Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında atəşkəs haqqında saziş imzalandı. İndi müharibə yoxdur, amma sülh
də yoxdur. Biz bölgəmizdə tam sülh - Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranmasına
çalışırıq, lakin bir şərtlə ki, erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisindən tamamilə
çıxarılmalı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Lissabonda qəbul edilmiş üç prinsip əsasında
bərpa olunmalıdır. Fürsətdən istifadə edərək, Prezident Aleksandr Kvasnevskiyə ATƏTin Lissabon Zirvə toplantısında respublikamızı dəstəklədiyinə görə bir daha təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
dincliklə aradan qaldırılmasının əsas prinsipləri həmin zirvə toplantısında qəbul edilmişdir.
Biz inanırıq ki, bu münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasına nail ola biləcəyik. Bunun
təminatçıları Dünya Birliyinin qüvvələri, ATƏT, bu münaqişəni aradan qaldırmaq üçün
xüsusi olaraq yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu və Minsk qrupunun həmsədrləri ABŞ,
Rusiya və Fransadır. Biz isə öz tərəfimizdən atəşkəsin qalması, tam sülhə nail olmaq üçün
hər şey edəcəyik və Dünya Birliyinin bütün ölkələrinin, ATƏT üzvlərinin, o cümlədən
Polşanın kömək və dəstəyinə bel bağlayacağıq.
Hörmətli dostlar, Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə
qətiyyətlə gedir. Biz iqtisadi islahatları uğurla həyata keçiririk və artıq müsbət nəticələrə
nail olmuşuq. Azərbaycanda köhnə rejim, köhnə sistem, kommunist ideologiyası yoxdur
və olmayacaqdır. Bizim yolumuz azad, müstəqil inkişaf, demokratiya yoludur, dünyanın
bütün mütərəqqi ölkələrinin getdikləri yoldur. Bütün bunlar Polşa ilə Azərbaycan arasında
münasibətləri daha da möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək üçün yaxşı əsasdır.
Polşa xalqına əbədi olaraq səadət, firavanlıq və sülh, azadlıq və müstəqillik arzulayıram!
Polşa Prezidenti, mənim dostum, gözəl insan Aleksandr Kvasnevskinin sağlığına, Polşa
Respublikasının şərəfinə, Polşa xalqının şərəfinə badə qaldırıram! Əziz dostlar, Polşa Azərbaycan dostluğu şərəfinə, xalqlarımızın şərəfinə badə qaldırıram!
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Azərbaycan və Polşa arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrini
əhatə edən sənədlərin imzalanma mərasimindən sonra Polşa və
Azərbaycan prezidentlərinin bəyanatları və birgə mətbuat konfransı
Varşava, Prezident sarayı 26 avqust 1997-ci il
Aleksandr Kvasnevski: Sizin hamınızı salamlayıram. Bu səfər tarixi əhəmiyyətli
bir səfərdir, çünki biz müstəqil Azərbaycan Prezidentini Polşada heç vaxt qəbul
etməmişik.
Heydər Əliyev cənablarını salamlayıram. Biz indicə onunla bir çox sənədlər
imzaladıq. Bu sənədlər Polşa ilə Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi, hüquqi, mədəni,
elmi, turizm sahələrində əməkdaşlığa yaxşı zəmin yaratmalıdır.
Polşa Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. İndiyədək
biz cənab Əliyevlə Parisdən başlayaraq Madridədək müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə
görüşmüşük. Güman edirəm ki, həm Polşanın, həm də Azərbaycanın malik olduğu bir
sıra imkanlardan istifadə etmək üçün dövlətlərimiz arasında ikitərəfli münasibətlər
yaratmaq vaxtı nəhayət gəlib çatmışdır. Mən imkanlar dedikdə, həm regional, həm də
beynəlxalq imkanları nəzərdə tuturam.
Yüksək səviyyədə Madrid görüşü zamanı Polşanın NATO-ya qoşulması məsələsini
cənab Əliyev aydın, səmimi surətdə və ürəkdən dəstəklədiyinə görə ona hamının
qarşısında təşəkkür etmək istərdim. Mən bunu ona şəxsi görüşümüz zamanı da dedim.
Müstəql Dövlətlər Birliyinin üzvü olan Azərbaycan tərəfindən bu dəstək bizim üçün
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Polşanın suveren qərarını və ölkəmizin NATOya daxil olması haqqında Şimali Atlantika paktının qərarını belə dürüst və aydın
dəstəklədiyinizə görə Polşanın, polyakların adından Sizə təşəkkürümü bildirmək
istərdim.
Cənab Prezident, Sizi əmin etmək istəyirəm ki, gələn il ATƏT-də sədrlik edəcək
Polşa Dağlıq Qarabağ məsələsinin ədalətli həllinə nail olmaq üçün əlindən gələni
əsirgəməyəcəkdir. Biz bu fikirdəyik ki, sədr kimi Polşa bu məsələdə mühüm rol oynaya
bilər. Biz hesab edirik ki, müharibənin olmaması şəksiz müvəffəqiyyətdir. Amma Dağlıq
Qarabağ üstündə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün olmaması meydan oxumaq
deməkdir, elə bir vəzifədir ki, biz onu öz qüvvələrimiz və imkanlarımız daxilində
yerinə yetirməyə çalışacağıq. Bu məsələdə də Polşa Azərbaycan Respublikasının
rəhbərliyi, prezidenti ilə qarşılıqlı fəaliyyətə hazır olduğunu bildirir.
Cənab Prezident, öz sevincimi bir daha ifadə etmək istəyirəm və Sizi, Azərbaycanın
Polşaya gəlmiş nazirlərinin, müxtəlif işgüzar, siyasi dairələrin nümayəndələrinin
simasında mötəbər nümayəndə heyətinin bütün üzvlərini salamlayıram. Ümidvaram
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ki, bu üç gün gözəl gələcəyimiz üçün Polşa-Azərbaycan münasibətlərində əsl dönüş,
kəşf olacaqdır. Təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab Prezident!
Möhtərəm xanımlar və cənablar!
Azərbaycan və Polşa xalqları öz aralarında əlaqələrin zəngin tarixinə malikdirlər.
Bu əlaqələrin kökləri uzaq keçmişə, orta əsrlərə gedib çıxır. Keçmiş zamanlarda Polşa
və Azərbaycan xalqları arasındakı əlaqələri səciyyələndirən çox faktlar gətirmək olar.
Lakin tarixdə hələ heç vaxt Polşa torpaqlarında Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan
rəhbəri ilə görüşlər olmayıbdır. Ona görə də bu hadisə münasibətlərimizin daha da
inkişaf etdirilməsi üçün özlüyündə çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bununla bərabər,
bu hadisə Polşa-Azərbaycan əlaqələri, münasibətləri tarixinə çox mühüm səhifə yazır.
Buna görə də mən Prezident Aleksandr Kvasnevskinin dəvətini böyük məmnunluq
hissilə qəbul edərək, Polşa xalqına ən səmimi hörmət və məhəbbət hissləri ilə Polşaya,
Varşavaya Sizinlə görüşə gəldim.
Azərbaycanda Polşanın, polyak xalqının tarixinə yaxşı bələddirlər. Polyak xalqı
öz tarixinin bütün mərhələlərində öz müstəqilliyi, milli azadlığı, dövlətçiliyi uğrunda
mübarizə aparmışdır. Odur ki, biz, Azərbaycan Prezidenti kimi mən də çox böyük
sevinc hissi keçiririk ona görə ki, indi Polşa tamamilə azad ölkədir, müstəqil dövlətdir
və Polşa xalqı öz qəlbinin hökmü ilə istədiyi yolla gedir. Buna görə də biz Avropada
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi sahəsində Polşanın atdığı addımları alqışlayırıq,
Polşanın NATO-ya qəbul edilməsini dəstəklədik, bu zaman onu əsas tutduq ki, bu,
Avropada təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə kömək edən amil olacaq, bu, Polşa
xalqının, Polşa dövlətinin iradəsinə uyğundur. Xalqın, dövlətin iradəsi isə hər şeydən
üstündür.
Hesab edirəm ki, indi biz Polşa ilə Azərbaycan arasında sıx münasibətlər yaranması
mərhələsini keçiririk. Bu gün imzalanmış sənədlərin, xüsusən Polşa ilə Azərbaycan
arasında dostluğun və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında bəyannamənin
olduqca böyük əhəmiyyəti var. Bu sənədlərin hamısı bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı
daha da dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün yaxşı normativ-hüquqi zəmin yaradır.
Əmin edirəm ki, bu sənədləri imzalayarkən öz üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərin
həyata keçirilməsi üçün hər şeyi edəcəyik.
Lakin bu, başlanğıcdır. Biz bunu davam etdirməliyik. Ona görə də bu gün mən
Prezident Kvasnevski cənablarını Azərbaycana, əvvəllər olduğu kimi, yenə də dəvət
etdim. Azərbaycan Prezidentinin Polşaya səfərindən sonra biz Polşa Prezidentinin
ölkəmizə rəsmi səfərini də səbirsizliklə gözləyəcəyik.
Fürsətdən istifadə edərək, ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında Dağlıq Qarabağ
üstündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar sənədin qəbul olunması
məsələsinə baxılarkən göstərilmiş köməyə görə Prezident Kvasnevskiyə və Polşa
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dövlətinə təşəkkür etmək istəyirəm.
Siz bu münaqişənin tarixini bilirsiniz. O, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini
Azərbaycanın tərkibindən qopararaq Ermənistana birləşdirmək məqsədilə 1988-ci
ildə başlanmışdır. Bu münaqişə Sovet İttifaqının mövcud olduğu dövrdə başlanmışdır.
Təəssüf ki, o vaxtkı Sovet İttifaqının rəhbərliyi, kommunist rəhbərliyi sonralar çox geniş
inkişaf edərək böyük bir müharibəyə çevrilən bu münaqişənin qarşısını almağa, onu
dayandırmağa qadir olmamışdır. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20
faizi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilmişdir. İşğal olunmuş torpaqlardan,
öz yaşayış yerlərindən bir milyon nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycanlı
qovulmuşdur, onların əksəriyyəti artıq beş ildir çadırlarda, çox ağır şəraitdə yaşayır.
Azərbaycan xalqı böyük insan tələfatına, böyük iqtisadi itkilərə məruz qalmışdır.
Xalqımıza, respublikamıza olduqca böyük mənəvi ziyan vurulmuşdur. Lakin
bütün bunlara baxmayaraq, 1994-cü ilin may ayında biz atəşkəs haqqında saziş
bağlanmasına razılıq verdik və üç ildən çoxdur bu sazişə əməl edirik. Bu da
səciyyəvi haldır ki, münaqişə zonasına hər hansı xarici qoşunlar və ya sülhyaratma
qüvvələri yeridilməmişdir. Bu, regionumuzda baş vermiş hadisələr fonunda müsbət
amildir. Bununla bərabər, burada Prezident Kvasnevskinin doğru dediyi kimi,
atəş dayandırılmışdır, amma sülh yoxdur. Biz tam sülhə nail olmağa çalışırıq və
bəyan etmək istəyirəm ki, biz regionumuzda, Ermənistanla Azərbaycan arasında
sülh olmasını istəyirik. Bununla yanaşı, biz Azərbaycanın suveren hüquqlarının
tapdanmasına, onun ərazi bütövlüyünün pozulmasına yol verə bilmərik. Buna görə
də ötən ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında bir çox məsələlər, o
cümlədən Avropanın müxtəlif bölgələrindəki münaqişələr müzakirə edilərkən Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin dincliklə aradan qaldırılması prinsiplərinin qəbul olunması
məsələsi də nəzərdən keçirildi.
Lakin erməni tərəfi bu dəfə də qeyri-konstruktiv mövqe tutdu və sənədin qəbul
edilməsinə konsensus vermədi. Biz bir çox dövlətlərin başçılarına, o cümlədən Polşa
Prezidenti cənab Kvasnevskiyə müraciət etmək məcburiyyətində qaldıq və Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini dincliklə aradan qaldırmaq prinsipləri göstərilən sənədi birgə
səylərlə qəbul etmək mümkün oldu. ATƏT-in üzvü olan 54 ölkədən 53-ü, o cümlədən
Polşa bu sənədi dəstəklədi. Buna görə də imkandan istifadə edərək, ədalətli işi
dəstəklədiklərinə görə Prezident Kvasnevskiyə, Polşa dövlətinə öz təşəkkürümü bir
daha bildirirəm.
Bu üç prinsip nədən ibarətdir? Onlar Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının
ərazi bütövlüyünün tanınmasından, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa ən
yüksək özünüidarə statusu verilməsindən, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən
ibarətdir. Bu prinsiplərdə qeyri-təbii heç nə yoxdur. Onlar həm Ermənistanın, həm
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Azərbaycanın, həm də Dağlıq Qarabağın mənafelərinə tamamilə uyğundur. Amma
Ermənistan bununla razılaşmadı. Nəyə görə, ona görə ki, indiyədək o, Dağlıq Qarabağ
üçün dövlət müstəqilliyi statusu almaq iddiasındadır.
Əlbəttə, biz bununla razılaşmamışıq və heç vaxt da razılaşmayacağıq, ona görə
ki, Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövləti yaradılmasına yol verə bilmərik.
Erməni xalqı öz müqəddəratını təyin edib, müstəqil Ermənistan Respublikası var və
o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, bütün beynəlxalq təşkilatlara daxildir. Buna görə
də biz heç cür yol verə bilmərik ki, daha bir erməni dövləti yaransın. Azərbaycanın
tərkibində ən yüksək özünüidarə statusu verilməsi isə beynəlxalq hüquqa uyğundur və
hətta dünya praktikasındakı mövcud nümunələrdən yüksəkdir.
Biz hər halda ümid edirik ki, Dünya Birliyi bu məsələnin dincliklə nizama salınması
üçün tədbirlər görəcəkdir. Bir də ona görə ki, ABŞ, Rusiya və Fransanın həmsədrlik
etdikləri ATƏT-in Minsk qrupu indi bu məsələ ilə məşğuldur. Biz buna böyük ümidlər
bəsləyirik. Biz ATƏT-in üzvü kimi və gələn il ATƏT-də sədrlik edəcək bir ölkə kimi
Polşanın köməyinə də böyük ümidlər bəsləyirik.
Bizim başqa problemlərimiz də var. Bütün bunlar barədə biz bu gün prezidentlə
çox ətraflı danışdıq. Ən başlıcası budur ki, sənədlər imzaladıq. Biz Polşa ilə dostluq
və əməkdaşlığı xarici siyasətimizin mühüm hissəsi hesab edirik. Biz bu münasibətlərə
çox böyük strateji əhəmiyyəti olan tərəfdaşlıq kimi baxırıq. Bir daha bəyan edirəm ki,
öz tərəfimizdən biz əməkdaşlığımızın daha da genişlənməsinə, dostluq əlaqələrimizin
daha da möhkəmlənməsinə nail olmaq üçün hər şey edəcəyik. Diqqətinizə görə sağ
olun.
***
Sual: Sual hər iki prezidentədir. Siz Azərbaycan neftinin Polşa vasitəsilə Avropaya
nəql olunması məsələsini müzakirə etdinizmi? Nə qərara gəldiniz?
Heydər Əliyev: Biz bu məsələ barəsində fikir mübadiləsi etdik. Bir halda ki, sual
verilib, mən ona bir qədər geniş cavab verəcəyəm.
Bəli, Xəzər bölgəsi olduqca böyük neft və qaz ehtiyatlarına malikdir. Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda neft və qaz yataqları 50 ildən artıqdır işlənilir və bu
illər ərzində olduqca çox - bir neçə yüz milyon ton neft çıxarılmışdır. İndi Azərbaycan
özünün bütün ərazisindəki, o cümlədən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı öz
təbii ehtiyatlarından istifadə edilməsinin yeni mərhələsini keçirir.
1994-cü ildə biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan birgə istifadə
edilməsi haqqında dünyanın ən iri transmilli şirkətlərinin konsorsiumu ilə müqavilə
imzaladıq. Müqavilədə təxminən 600 milyon ton neft, böyük miqdarda təbii qaz
çıxarılması nəzərdə tutulur. Bu müqavilə 25 il müddətinə bağlanmışdır, ondan sonra
daha bir sıra müqavilələr imzalanmışdır. Bu günədək biz Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorundakı iri yataqlar üçün doqquz müqavilə imzalamışıq. Bu yaxınlarda mənim
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Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərim zamanı Vaşinqtonda, Ağ evdə üç müqavilə
və bir saziş imzalanmışdır. Bundan başqa, Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorunda da,
Türkmənistan sektorunda da, Qazaxıstan və Türkmənistan ərazilərində də ehtiyatlar
var. Bunların hamısı bütün bu yataqların birgə işlənməsi üçün ilkin zəmin yaradır. Bir
çox transmilli şirkətlər onlara maraq göstərirlər və söhbət bu neftin dünya bazarlarına
nəql edilməsindən gedir.
Hazırda biz Azərbaycandan ilkin neftin Qara dənizə ixracı üçün iki boru kəməri
çəkirik. Neft kəmərlərindən biri Rusiya ərazisindən keçib onun Novorossiysk limanına,
digəri isə Gürcüstan ərazisi ilə Supsa limanına gedəcəkdir. Lakin Gürcüstan, Türkiyə
əraziləri ilə Aralıq dənizinə, Ceyhan limanına gedəcək böyük neft kəməri çəkmək də
planlaşdırılır.
Lakin bu da kifayət deyildir. Söhbət Mərkəzi Asiyadan, - mən Qazaxıstan və
Türkmənistanı nəzərdə tuturam, - başlayıb Xəzər dənizindən keçərək Azərbaycana,
oradan da Qara dənizə doğru, ya da Türkiyə ərazisi ilə Aralıq dənizinə doğru boru
kəmərləri yaradılmasından gedir.
Bununla eyni zamanda Avrasiya nəqliyyat dəhlizi yaradılmışdır və indi o, fəal
işləyir və Mərkəzi Asiyadan Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycana, Gürcüstana, Qara
dəniz vasitəsilə Avropa və oradan geriyə yük daşımalarını həyata keçirir. Bu iki yol yüklərin nəql edilməsi və neft kəmərləri ilə neft və qazın nəql edilməsi Avropa üçün, o
cümlədən Polşa üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz Prezident Kvasnevski cənabları
ilə bu mövzuda danışdıq və hesab edirəm ki, Polşanın öz yanacaq ehtiyatlarını təmin
etmək, özünün bir çox nəqliyyat məsələlərinin, o cümlədən Avropa ilə Mərkəzi Asiya
və Qafqaz arasında nəqliyyat məsələlərinin həlli üçün yaranmaqda olan bu şəraitdən
istifadə etməyə imkanı var.
Aleksandr Kvasnevski: Mən cənab Prezidentin dediklərini təsdiqləyirəm. Bəli, biz
bu məsələyə toxunduq. Çox maraqlı layihədir, danışıqları davam etdirmək nəzərdə
tutulmuşdur.
Sual: Səfirliklər açılması məsələsi müzakirə edildimi?
Aleksandr Kvasnevski: Bəli, biz bu barədə danışdıq. Bu gün biz Polşa ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlığın yeni yollarını açdıq və bu əməkdaşlığın ən mühüm
cəhətlərindən biri Bakıda Polşa səfirliyinin və Varşavada Azərbaycanın diplomatik
nümayəndəliyinin açılması məsələsi olmalıdır. Dövlətimiz dünyada ən varlı dövlət
deyildir, ona görə də bunu dərhal etmək çətindir. Lakin belə düşünürəm ki, bu səfirliklər
açılmalıdır.
Heydər Əliyev: Mən bu fikri tamamilə dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, Polşada
Azərbaycan səfirliyi açılmalıdır.
Aleksandr Kvasnevski: Biz cənab Əliyevlə zarafat edib dedik: bir halda ki, səfirliklər
olmadan bu qədər sənəd imzaladıq, deməli, burada nə isə var. Lakin biz belə bir fikri
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kənara atırıq ki, bürokratiya yeni sənədlər hazırlanmasına mane olur. Nümayəndəliklər
lazımdır, onlar qarşılıqlı əlaqələr, qarşılıqlı maraq olduğunun rəmzidir və tezliklə biz
öz səfirliklərimizdən danışa biləcəyik.
Sual: Siz dediniz ki, çox mühüm müqavilələr imzaladınız. Bilmək istərdik, bunlar
nə kimi müqavilələr, sazişlərdir və siz onlardan hansını həlledici hesab edirsiniz?
Aleksandr Kvasnevski: Əvvəla, müstəqil Azərbaycan Prezidentinin Polşaya ilk
səfəri zamanı bizim bu qədər müqavilə imzalamağımız, zənnimcə, sanballı faktdır.
İmzaladığımız bəyannamə çox mühüm sənəddir. O, hər iki dövlətin siyasi iradəsini
əks etdirir. Dövlətlərimiz arasında hüquqi baza yaradılması haqqında, ikiqat vergi
qoyulmaması haqqında sazişlər, nəqliyyata, habelə turizmə dair müqavilələr çox
mühümdür.
Turizmə dair müqavilə dövlətlərimiz arasında turizm hərəkatını genişləndirməyə
imkan verəcəkdir. Elm və mədəniyyət haqqında müqavilə də əhəmiyyətlidir. Müxtəsəri,
bu sazişlərdən hər biri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Lakin ən başlıcası budur ki, bu gün
biz bu qədər akt imzalamışıq. Bu, sərhədləri bir-birindən uzaqlarda olan ölkələrimiz
arasında möhkəm və əlverişli əlaqələr yaradacaqdır.
Heydər Əliyev: Bu deyilənlərlə tamamilə razıyam.
Sual: Sual Azərbaycan Prezidentinədir. Heydər Əliyeviç, xahiş edirəm deyəsiniz,
Avropa strukturlarına qoşulan, NATO-ya birincilər sırasında daxil olan Polşanın
təcrübəsi Sizin üçün nə dərəcədə qiymətlidir? Azərbaycan Avropa inteqrasiyasında
Polşanın təcrübəsini təkrar etmək niyyətindədirmi?
Heydər Əliyev: Polşanın təcrübəsi bizim üçün ümumən qiymətlidir. Onun
müstəqillik, azadlıq, dövlətçilik uğrunda mübarizədə qazandığı təcrübə qiymətlidir.
Onun Polşa torpağında demokratik, hüquqi dövlət qurmaq, bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərini bərqərar etmək təcrübəsi çox qiymətlidir. Avropa təhlükəsizliyinin
möhkəmlənməsində, Avropa strukturlarında özünü təsdiqləməkdə Polşanın təcrübəsi
bizim üçün qiymətlidir. Mən bilirəm ki, Polşa Avropa Birliyinin üzvü olmağa çalışır.
Biz bunu da alqışlayırıq. Biz Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq haqqında bəyannaməni
ancaq imzalamaq imkanına malik olmuşuq. Polşanın oraya da daxil olması çox yaxşı
hal olacaqdır. Əlbəttə, biz Avropa-Atlantika Tərəfdaşlığı Şurasının üzvüyük və burada
fəal əməkdaşlıq edirik. Polşanın bu təcrübəsi də, Avropa-Atlantika Tərəfdaşlığı
Şurası çərçivəsində əməkdaşlığımız da bizim üçün çox faydalıdır. Sonrasını həyat
göstərəcəkdir.
Aleksandr Kvasnevski: Biz işləyəcəyik.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Polşa Respublikasına rəsmi səfəri (26-28 avqust 1997-ci il)
Tarixi arayış
Əsas strateji xətti demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu, sərbəst iqtisadi münasibətlərə
keçid olan Azərbaycan Respublikası üçün Polşa və digər Şərqi Avropa dövlətlərinin həyata
keçirdiyi iqtisadi islahatlar ölkəmiz üçün həm də təcrübə, nümunə rolunu oynayır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Polşa Respublikasının Prezidenti
Aleksandr Kvasnevskinin dəvəti ilə bu ölkəyə 1997-ci il avqustun 26-28-də rəsmi səfəri bu
baxımdan çox əhəmiyyətlidir.
Səfər zamanı görüşən prezidentlər ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi məsələlərini
və beynəlxalq aləmdə vəziyyəti müzakirə ediblər. Görüşdə Heydər Əliyev Azərbaycanın
Polşa ilə əməkdaşlığını özünün xarici siyasətinin mühüm tərkib hissəsi hesab etdiyini bildirib.
Görüşdən sonra prezidentlər iki ölkə arasında sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak
ediblər. Azərbaycan Respublikası ilə Polşa Respublikası arasında Dostluq və Əməkdaşlıq
haqqında bəyannamə imzalayıblar. Həmçinin, ikiqat vergiyə cəlb etməyə yol verilməməsi,
gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının alınması haqqında
Konvensiya; hər iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol;
mədəni və elmi əməkdaşlıq haqqında, investisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında,
mülki hava daşımaları haqqında, turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalanıb.
Avqustun 26-da Azərbaycan və Polşa əməkdaşlığının müxtəlif sahələrini əhatə edən
sənədlərin imzalanmasından sonra keçirilən mətbuat konfransında Polşa Prezidenti Aleksandr
Kvasnevski Polşanın Azərbaycanla istənilən sahədə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu xüsusi
qeyd edib.
Avqustun 27-də Prezident Heydər Əliyev Polşa Seyminin marşalı (sədri) Yuzef Zix ilə
də görüşüb. Söhbət zamanı Heydər Əliyev Azərbaycanın Polşanın NATO-nun “Sülh naminə
tərəfdaşlıq” proqramındakı mövqeyini yüksək qiymətləndirdiyini və ona Avropada özünün
mühüm tərəfdaşı kimi baxdığını bildirib. Azərbaycan Prezidenti Ermənistan - Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunaraq, Polşa Seyminin sədrinə bu barədə ətraflı
məlumat verib. O, təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyini, həmçinin,
Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarını pozduğunu Seym sədrinin diqqətinə çatdırıb.
Prezident Heydər Əliyev avqustun 27-də həmçinin, Polşa Senatının vitse marşalı xanım Zofiya Kuratovskaya ilə görüşüb və ölkələr arasında ictimai-siyasi əlaqələr, habelə Ermənistanın
təcavüzkar siyasəti müzakirə edilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Polşaya rəsmi səfər çərçivəsində
avqustun 27-də “Beldever” sarayında Polşa Nazirlər Şurasının sədri Vlodzimej Çimoseviç ilə
görüşüb. Görüş zamanı prezident Azərbaycanın dünyanın bütün ölkələri, o cümlədən Polşa ilə
hərtərəfli əməkdaşlığa və əlaqələrin genişləndirilməsinə böyük maraq göstərdiyi vurğulayıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev avqustun 27-də Polşa xarici işlər
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naziri Darius Rosati ilə görüşü zamanı ATƏT-in yaxın zamanlarda Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətlə aradan qaldırılmasına çalışacağına ümid etdiyini
bildirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Polşaya rəsmi səfəri çərçivəsində
Polşanın “Jiçe Varşava” qəzetinə verdiyi müsahibə zamanı Dağlıq Qarabağ problemi, “Əsrin
müqaviləsi”, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar, ölkəyə əcnəbi sərmayədarların cəlb olunması
və s. kimi məsələlərə toxunub. Prezident Heydər Əliyev Varşava səfərindən məmnun qaldığını
və birbaşa münasibətlərin qurulmasının müsbət hal olduğunu qeyd edib: “Nəticələr çox
yaxşıdır. Mən olduqca məmnunam. Əvvəla, biz ilk dəfə olaraq birbaşa münasibətlər yaratdıq.
Bu, Azərbaycan prezidentinin Polşaya ilk səfəridir ki, bu da, Prezident Kvasnevskinin dediyi
kimi, tarixi bir hadisədir. Mən onun fikri ilə razıyam. Xalqlarımız bir çox əsrlər ərzində
həqiqətən bir-birilə əlaqə saxlamışlar. Dünən biz xalqlarımızın orta əsrlərdə, hətta XV əsrdə
ticarət-iqtisadi əlaqələrinə dair faktlar gətirdik. Lakin müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycan
öz prezidentinin simasında Polşaya ilk dəfə olaraq gəlir. Bu fakt özlüyündə olduqca böyük
siyasi əhəmiyyətə malikdir. Biz çox faydalı və maraqlı söhbətlər keçirdik, danışıqlar apardıq.
Bir çox beynəlxalq məsələlərdə, o cümlədən Avropada təhlükəsizlik məsələsində baxışlarımız
uyğun gəldi”.
Bu gün Azərbaycan-Polşa münasibətləri strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməkdədir.
NATO, Avropa Birliyi və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların üzvü olan Polşa ilə mövcud
əlaqələrin daha da genişləndirilməsi Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Polşa
Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində problemin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində, beynəlxalq hüquq normaları əsasında
nizamlanması mövqeyindən çıxış edir.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
İtalİya Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(25-27 sentyabr 1997-ci il)
“...İtaliya və Azərbaycan son illər ərzində çox sıx tərəfdaşlığı inkişaf
etdirməyə nail olublar. Şübhəsiz ki, qarşıdakı illərdə bu tərəfdaşlıq daha
da inkişaf edəcək və çox yüksək səviyyəyə çatacaqdır...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya
Respublikası Nazirlər Şurasının Prezidenti Enriko Lettanın rəhbərliyilə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşdə çıxışından – 11 avqust 2013-cü il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliya
Respublikasının Prezidenti Oskar Luici Skalfaro ilə
təkbətək görüşdə söhbətindən
Roma, “Kuirinal” sarayı 25 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Skalfaro!
İlk öncə məni ölkənizə rəsmi səfərə dəvət etdiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirəm. Mən
bu dəvəti məmnunluqla qəbul edib şəxsi əlaqələr yaratmaq və ölkələrimiz arasında
əlaqələrin gələcək inkişafı məsələlərini müzakirə etmək üçün buraya gəlmişəm. Ölkəmiz
haqqında, habelə Azərbaycan - İtaliya əlaqələrinin daha da inkişafının əhəmiyyəti
barədə dediyiniz fikirlərə görə Sizə razılığımı ifadə edərək bildirirəm ki, SSRİ-nin
dağılmasından sonra, 1991-ci ilin sonunda Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini
bərpa edibdir. İtaliya Azərbaycanın müstəqilliyini dərhal tanıdığına, habelə ölkəmizə
səfir təyin etdiyinə görə fürsətdən istifadə edib təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycanda
İtaliya səfirliyinin olması ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafına göstərilən
diqqətin təzahürüdür. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, yaxın vaxtlarda biz də İtaliyaya öz
səfirimizi təyin edəcəyik. Biz İtaliya ilə münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk.
İtaliyaya Avropanın böyük demokratik ənənələrə, inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik
dövlət, əməkdaşlıq üçün çox yaxşı tərəfdaş kimi baxırıq.
Ölkəmizdə gedən proseslərə göstərdiyiniz diqqətə və Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin inkişafı və möhkəmlənməsinin necə baş verməsini yaxşı təsəvvür
etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, xarici və daxili xarakterli çətinliklərə
baxmayaraq, biz dövlət müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək və dönməz etmək üçün
əlimizdən gələni edirik. Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
qururuq. Bazar münasibətləri prinsipləri, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya əsasında
iqtisadiyyatımızı yenidən qururuq. Bildirirəm ki, son illər ölkəmizdə bu proseslər
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uğurla gedir.
Cənab Skalfaro! Doğru dedinız ki, müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizdə daxili
siyasi vəziyyət sabit deyildi. Böyük çətinliklər vardı, hətta 1993-cü ildə vətəndaş
müharibəsi başlamışdı. Biz bunların hamısını aradan qaldıra bildik. Son üç-dörd
ildə Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət sabitdir və bunun özü də dönməz xarakter
daşıyır. Siyasi plüralizm, demokratik təsisatlar üçün hər cür şərait yaradılıbdır. Çoxlu
siyasi partiya fəaliyyət göstərir, çoxsaylı qəzetlər çıxır. Müxalifətdə olan partiyalar,
qəzetlər var və bunlar bizim bugünkü gerçəkliyimizin reallığıdır. Nəzərə çatdırıram
ki, 1995-ci ilin axırlarında ölkəmizdə ilk demokratik Konstitusiya qəbul olundu,
çoxpartiyalılıq əsasında demokratik parlament seçkiləri keçirildi. Respublikamızda
aparılan iqtisadi islahatlar sahəsində də ciddi addımlar atılmışdır və qeyd edim ki, bu
islahatlar, o cümlədən özəlləşdirmə, torpaq islahatı, xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi
uğurla həyata keçirilir. İslahatlar öz müsbət nəticələrini verir, iqtisadiyyatda vəziyyət
sabitləşir, ümumi daxili məhsul istehsalında müəyyən artım var. İnflyasiya son dərəcə
azalıb, milli valyutamızın məzənnəsi möhkəmlənir.
Lakin vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bunlarla yanaşı, ölkəmizin böyük problemi
də var. Bu problemin - Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinin yaranmasında biz
günahkar deyilik. Həmin məsələ Dağlıq Qarabağı ilhaq etmək məqsədi ilə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı başladığı hərbi təcavüz nəticəsində yaranıbdır. Müəyyən səbəblərə
görə Ermənistan hərbi birləşmələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini - Dağlıq Qarabağı
və onun ətrafındakı yeddi rayonu işğal edə bilmişlər. Bu ərazilərdən bir milyondan
artıq azərbaycanlı zorla qovulub çıxarılmışdır və dörd-beş ildir çox ağır şəraitdə,
əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Xüsusi vurğulayıram ki, Azərbaycanın 7,5 milyonluq
əhalisinin bir milyonu qaçqın vəziyyətindədir. Bütün bunlara baxmayaraq, 1994-cü
ilin mayında biz atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq və problemi sülh yolu ilə həll
etmək üçün danışıqlar aparırıq.
Cənab Skalfaro, Siz atəşkəsin uğurlu olduğunu, ona əməl edildiyini vurğuladınız.
Bəli, atəşkəs o mənada uğurludur ki, üç ildən artıqdır ona əməl olunur. İkincisi, biz
buna münaqişə zonasına heç bir kənar sülhyaratma qüvvələri daxil etmədən əməl
edirik.
Cənab Skalfaro, zənnimcə, bu münaqişə barədə xəritə vasitəsilə məlumat verilməsi
daha çox yerinə düşər: Bu, Azərbaycanın ərazisidir. Rənglənmiş hissə Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi ərazidir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təqdim
etdikləri təkliflərə əsasən, yaşıl rənglə rənglənmiş rayonlar birinci mərhələdə azad
olunmalıdır. Sarı rənglə göstərilən ərazidə iki rayon - Laçın və Şuşa rayonları yerləşir.
Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yol bu ərazidən keçdiyinə görə onların ikinci
mərhələdə azad olunması və bu mərhələdə Azərbaycan Respublikasının tərkibində
Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.
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Xatırladım ki, ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ probleminin sülh
yolu ilə həllinin üç prinsipi müəyyənləsdirilmişdir: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi
bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa
özünüidarə statusu verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin - həm erməni, həm
də azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat verilməsi. Münaqişə başlayana
qədər Dağlıq Qarabağda 170 min nəfər yaşayırdı, onun 70 faizi ermənilər, 30 faizi
azərbaycanlılar idi. Azərbaycanlıların hamısı oradan zorla qovulub çıxarılmışdır. İndi
orada yalnız ermənilər - təxminən 80-100 min adam yaşayır.
Sizin suallarınıza cavab olaraq bildirirəm ki, münaqişə başlayanda Ermənistanda
300 minədək azərbaycanlı yaşayırdı. Onları zorla oradan çıxartdılar və indi hamısı
Azərbaycanda yaşayır. Bunun müqabilində Azərbaycanın başqa ərazilərində yaşayan
ermənilər də çıxarıldı. Fərq bundadır ki, onların əksəriyyəti Ermənistana deyil,
Rusiyaya, Avropaya, Amerikaya və başqa yerlərə gedibdir.
Problemin indiyədək həll olunmamasının səbəbindən danışarkən onu demək olar
ki, ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə bu münaqişənin həlli barədə qəbul edilmiş
üç prinsipə 54 dövlətdən 53-ü səs verdi, Ermənistan isə bunları qəbul etmədi.
Ermənistan Dağlıq Qarabağın dövlət müstəqilliyi statusu almasına çalışır. Şübhəsiz
ki, Azərbaycan bununla razılaşa bilməz. Biz Azərbaycan ərazisində ikinci erməni
dövlətinin yaranmasına razı ola bilmərik.
Skalfario: Yəqin ermənilər Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək istəyirlər.
Heydər Əliyev: Beynəlxalq hüquqa görə onlar Dağlıq Qarabağı Ermənistana
birləşdirə bilməzlər. Onların fikrincə, Dağlıq Qarabağ formal surətdə müstəqil olacaq,
faktiki olaraq isə Ermənistana birləşdiriləcəkdir.
Cənab Skalfaro, görüşümüzdən xatirə olaraq Sizə ölkəmizin ərazisində tapılmış
və üzərində qədim Roma imperiyasi ilə bağlı latın dilində yazı olan daş kitabənin
fotoşəklini hədiyyə edirəm. Qobustan qoruğunda - Böyükdaş dağının cənub-sərq
ətəyindəki qaya üzərində iki min ilə yaxın tarixi olan həmin kitabədə bu sözlər
yazılmışdır: “İmperator Domisian Sezar Avqust Germanik. L.(Yusi) Yuli Maksim,
Fulminatın XII legionunun senturionu”.
Cənab Skalfaro, Sizi ölkəmizə rəsmi səfərə dəvət edirəm.
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İtaliya Respublikasının Prezidenti Oskar Luici Skalfaronun adından
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi
ziyafətdə Heydər Əliyevin nitqi
Roma, “Kuirinal” sarayı 25 sentyabr 1997-ci il
Cənab Prezident Skalfaro!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi ürəkdən salamlayıram. Cənab Prezident, ölkənizə rəsmi səfərə dəvətinizə görə,
apardığımız səmərəli danışıqlara, buraya gəldiyimiz ilk dəqiqələrdən hiss etdiyimiz
dostcasına səmimi münasibətə, qonaqpərvərliyə görə Sizə dərin minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Hesab edirəm ki, bugünkü görüşümüz və bütünlükdə
mənim buraya rəsmi səfərim İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə yeni
mərhələ açır.
Gənc müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın buna ehtiyacı var və bunu çox istəyir. Biz
italyan xalqının tarixi keçmişinə, bütün dövrlərdə dünya sivilizasiyasına verdiyi çox
böyük töhfələrə və son əlli ildə Avropada və ümumən dünyada sülhün əmin-amanlığın
möhkəmlənməsində fəal rol oynamasına böyük hörmətlə yanaşırıq.
İtaliya dünyanın ən böyük dövlətlərindən biridir, Dünya Birliyinin, xüsusən
Avropanın iqtisadi, siyasi həyatında son dərəcə mühüm yer tutur. Ona görə də biz
İtaliya ilə siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə fəal əlaqələr saxlamaq istəyirik.
Hesab edirəm ki, sizinlə bugünkü söhbətimiz, danışıqlarımız məhz bu ruhda keçmişdir.
Cənab Prezident, Azərbaycan xalqı, onun müstəqillik əzmi barədə, dövlət
müstəqilliyi qazandıqdan sonra Azərbaycanda gedən demokratik dəyişikliklər
haqqında söylədiyiniz xoş sözlər üçün təşəkkürümü bildirirəm. Siz doğru deyirsiniz
ki, planlı, inzibati-amirlik sistemindən sərbəst bazar iqtisadiyyatına, totalitar, avtoritar
rejimdən demokratiyaya keçid çətin və mürəkkəb yoldur. Cənab Prezident, ancaq Sizi
və bütün dostlarımızı əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan müstəqillik mövqeyində
möhkəm dayanır və ölkəmizin dövlət müstəqilliyi dönməzdir. Bizim xoşbəxtliyimiz
ondadır ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın hakimiyyət orqanları və prezidenti dövlət
müstəqilliyi mövqeyində möhkəm dayanmışlar. Biz demokratik dəyişikliklər yolu ilə
qətiyyətlə və inamla gedirik, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq. Biz iqtisadi
islahatlar aparır və Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatını bazar münasibətləri əsasına
keçiririk. Mülkiyyət özəlləşdirilir, torpaq islahatı aparılır, torpaq alqı-satqı hüququ ilə
kəndlilərin xüsusi mülkiyyətinə verilir.
Biz iqtisadi islahatlar apararkən onların uğurla həyata keçirilməsi üçün çoxlu
qanunlar qəbul etmişik. Ölkəmizin iqtisadiyyatını bütün dünyaya və xarici
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investisiyalar üçün açmışıq. Xarici investisiyaların Azərbaycana uğurla cəlb olunması
üçün qanunlarımızla, hüquqi sənədlərimizlə hər cür şərait yaratmışıq. Bütün bunlar
özünün müsbət nəticələrini verir. Ölkəmizin iqtisadi həyatında nəzərə çarpan müsbət
dəyişikliklər var. Azərbaycanın neft yataqlarından müştərək istifadə edilməsinə dair son
üç ildə 12 ölkənin neft şirkətləri ilə 9 böyük müqavilə bağlanmışdır. Bu müqavilələrə
20 şirkət cəlb olunmuşdur.
Biz 1995-ci ildən başlayaraq İtaliyanın “Acip” şirkəti ilə əməkdaşlıq edirik. Bu gün
isə Azərbaycanın ən iri neft yataqlarından birinin birgə işlənməsinə dair Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti ilə İtaliyanın “Acip-Eni” Şirkəti arasında müqavilənin imzalanması
gözlənilir.
Əgər Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişə, ölkəmizin ərazisinin 20
faizinin işğalına gətirib çıxaran hərbi təcavüz olmasaydı, biz daha çox şeyə nail ola
bilərdik. İşğal edilmiş rayonlardan bir milyondan çox azərbaycanlı zorla qovulub,
onların əksəriyyəti beş ildir ki, çadırlarda, son dərəcə ağır sosial-iqtisadi şəraitdə
yaşayır.
Azərbaycan sülhsevər ölkə, xalqımız sülhsevər xalqdır, biz müharibə, münaqişə
istəmirik. Məhz buna görə də üç ildən çox bundan öncə atəşkəsə razı olmuşuq və
o vaxtdan bəri Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs rejiminə əməl edirik. Biz
münaqişənin Lissabonda qəbul olunmuş üç prinsip əsasında, Ermənistan silahlı
birləşmələrinin işğalı altındakı Azərbaycan ərazilərinin tamamilə azad edilməsi,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası, qaçqınların öz yaşayış yerlərinə qaytarılması
və Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa özünüidarə statusu verilməsi şərti ilə
aradan qaldırılmasını istəyirik.
Bu məsələ ilə Minsk konfransı, Minsk qrupu fəal məşğul olur. İtaliya Minsk
konfransının, Minsk qrupunun tərkibində layilqi yer tutur. Buna görə İtaliya
Respublikasına minnətdarıq. Xatirimdədir, 1993-cü ildə və 1994-cü ilin əvvəlində
Minsk qrupuna İtaliya sədrlik edirdi. Biz o vaxt da bu münaqişənin həlli ilə əlaqədar
İtaliyanın ədalətli mövqeyini hiss edirdik. Cənab Prezident, bu gün də Sizinlə görüş
zamanı məndə qəti təəssürat yarandı ki, İtaliya beynəlxalq hüquq normalarına əməl
olunması, hər bir ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması,
münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması mövqeyində dayanır. Cənab Prezident,
bu ədalətli mövqeyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Ümidvarıq ki, İtaliya bundan sonra
da prinsipial, ədalətli mövqe tutacaqdır. Yeri gəlmişkən, İtaliya bu mövqeyini 1996-cı
ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə də nümayiş etdirmişdir.
Biz nikbinik, bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə ümid bəsləyirik. Buna nail olmaq
üçün öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik və bundan sonra da İtaliya Respublikasının
dəstəyinə ümid edirik.
İtaliya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi, elmi-texniki, mədəni əməkdaşlıq üçün
248

www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR
böyük imkanlar var. Biz bu imkanlardan maksimum istifadə etməyə çalışacağıq. Bu
əməkdaşlıqda “Acip-Eni” şirkəti mühüm yer tutur.
Mən bu gün İtaliyanın tarixinə və İtaliya Respublikasının indiki həyatına bir daha
dərin hörmətimi bildirmək istəyirəm. Cənab Prezident, Azərbaycan xalqının, müstəqil
Azərbaycan Respublikasının ünvanına söylədiyiniz xoş arzulara görə təşəkkür edirəm.
Azərbaycan Avropanın bir hissəsidir və Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının tam
hüquqlu üzvü olmaq istəyir. Biz bu məsələdə sizin dəstəyinizə bel bağlayacağıq. Mən
İtaliya xalqına uğurlar və tərəqqi, sülh və xoş həyat arzulayıram. Cənab Prezident,
Sizə - İtaliyanın görkəmli dövlət xadiminə cansağlığı və uzun illər səmərəli həyat
arzu edirəm. Bu gün burada Sizin qızınızı görmək və Sizin ailənizlə ünsiyyətdə olmaq
mənə xoşdur. Sizin ailənizə səadət və əmin-amalıq diləyirəm. Mənim ən xeyirxah
arzularımı qəbul edin.
İtalyan xalqının şərəfinə, İtaliya Respublikasının şərəfinə, İtaliya ilə Azərbaycan
arasında dostluq münasibətlərinin daha da inkişafı, xalqlarımızın daha da tərəqqisi,
Avropada və bütün dünyada sülhün, əmin-amanlığın bundan sonra da inkişafı şərəfinə,
cənab Prezident, Sizin şərəfinizə, qızınızın şərəfinə badə qaldırıram. Sizə uzun ömür,
işlərinizdə uğurlar diləyirəm. Sağ olun.

www.aliyevheritage.org

249

30 TARİXİ SƏFƏR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliya
hökumətinin Baş naziri Romano Prodi ilə görüşdə söhbətindən
Roma, “Giçi” sarayı 25 sentyabr 1997-ci il
Hörmətli cənab Prodi!
İlk əvvəl xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti kimi İtaliyaya ilk rəsmi səfərimdən məmnun qaldığımı
vurğulayır və dəvətə görə minnətdarlığımı ifadə edirəm. Sizin Azərbaycan-İtaliya
əməkdaşlığının durmadan inkişafı barədə söylədiyiniz fikirlərə görə razılığımı
bildirirəm və vurğulayıram ki, Azərbaycan Respublikası da bu mövqedən çıxış edir.
Qeyd edim ki, dövlətlərimiz arasında münasibətlərin daha da genişləndirilməsi
vacibdir və Azərbaycan - İtaliya əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi üçün hər iki ölkədə
geniş imkanlar vardır. Azərbaycan öz cografi mövqeyinə görə bölgədə mühüm yer
tutur. Biz İtaliya ilə siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik, humanitar və mədəni sahələrdə
əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veririk. Nəzərə çatdırım ki, Avropanın bir hissəsi olan
Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasında körpü
rolu oynayır. Respublikamız həm İtaliya ilə, həm də dünyanın bütün digər ölkələri
ilə yaxın əməkdaşlıq qurmağa böyük maraq göstərir və bu sahədə artıq ciddi addım
atılmışdır. Xatırladım ki, NATO-nun və Avropa Atlantika Əməkdaşlığı Şurasının
üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının bu ilin iyul ayında Madriddə
keçirilmiş Zirvə görüşündə Azərbaycan Respublikası NATO-nun “Sülh naminə
tərəfdaşlıq” proqramına qoşulmuşdur, beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizin İtaliya ilə
əməkdaşlığından razı qaldığımı bildirirəm. Lissabonda cənab Prodi ilə keçirdiyim
görüşü, apardığım danışıqları məmnunluqla xatırlayıram.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yanacaq yataqlarının birgə işlənməsi üçün
dünyanın bir çox ölkələrinin nüfuzlu şirkətləri ilə respublikamız arasında tarixi
müqavilələr bağlanmışdır. Mən l995-ci ildə “Qarabağ” yatağı üzrə imzalanmış
müqavilədə İtaliyanın “Acip” şirkətinin yaxından iştirak etməsini müsbət
qiymətləndirirəm. Nəzərə çatdırım ki, “Acip” şirkəti ilə ARDNŞ arasında “Kürdaşı”
blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişin əsas
kommersiya prinsipləri və müddəaları barədə bu gün imzalanmış sənəd ölkələrimizin
münasibətlərinin daha da yaxşılaşdırılmasında böyük əhəmiyyət daşıyır. Onu da
deyim ki, dünyanın bir sıra ölkələrinin nüfuzlu şirkətləri də bu yatağa xüsusi maraq
göstərirdilər, lakin biz İtaliya şirkətinə üstünlük verdik.
Mənim bu il iyulun 27-dən avqustun 7-dək Azərbaycan prezidenti kimi ABŞ-a
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ilk rəsmi səfərim zamanı Amerikanın “Şevron”, “Eksson”, “Mobil” və “AMOKO”
şirkətləri ilə ARDNŞ arasında imzalanmış sənədlərin də Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı neft və qaz yataqlarının birgə işlədilməsində mühüm əhəmiyyəti
olacaqdır.
Xatırladım ki, Xəzərdəki çox zəngin yataqlar hələ 50 il bundan əvvəl respublikamızın
neftçiləri və geoloqları tərəfindən aşkar edılmışdır. Bu regionda Azərbaycanın mühüm
yer tutduğu xüsusi nəzərə çatdırılmalıdır. Hazırda Azərbaycan sektorundakı ehtiyatların
birgə istismarı üçün imzalanmış müqavilələrin həyata keçirilməsi sahəsində böyük
işlər görülür. Eyni zamanda hasil olunacaq nefti dünya bazarına çıxaracaq boru
kəmərlərinin marşrutları qəti müəyyən olunmalıdır. Bu kəmərlər həm Azərbaycan
neftinin, həm də Qazaxıstanın “Tengiz” yatağından çıxarılacaq neftin ixracında
mühüm rol oynayacaqdır. Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin bu sahədə xüsusi əhəmiyyət
daşıdıgını vurğulayaraq bu nəqliyyat dəhlizinın uğurla işləməsində Azərbaycanın
mühüm rol oynadığını bilirəm. Xatırladım ki, həmin nəqliyyat dəhlizindən İtaliyanın
da istifadə etməsi faydalı olardı və biz bu sahədə də yaxşı əməkdaşlıq edə bilərdik.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qarşılaşdığı problemlərdən bəhs edərkən,
ilk növbədə Ermənistanın Azərbaycana 1988-ci ildən bəri davam edən təcavüzündən
danışmaq lazımdır. Bu təcavüz nəticəsində respublikamızın torpaqlarının 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş, bir milyondan çox vətəndaşımız
öz doğma yurdlarından zorla qovularaq çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək kimi
çirkin bir niyyətə xidmət edən bu təcavüz bir sıra ölkələrin köməyi ilə respublikamıza
ağır zərbələr vurduğunu xatırladaraq bildirirəm ki, biz bu münaqişənin sülh yolu ilə həll
olunması üçün bütün imkanlardan istifadə etməyə ciddi səy göstəririk. Münaqişənin
tezliklə aradan qaldırılması üçün Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların,
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının ötən ilin dekabrında
Lissabon Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli barədə qəbul
olunmuş əsas prinsiplərin əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Xatırladım ki, 53
dövlətin imzaladığı bu prinsiplərə təkcə Ermənistan etiraz etmişdir. Hazırda Minsk
konfransına dünyanın üç böyük dövləti - ABŞ, Rusiya, Fransa həmsədrlik edirlər
və bu vəziyyət Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə nizama salinacağına
olan ümidləri artırmışdır. Bu baxımdan həmsədrlərin irəli sürdükləri yeni təkliflər
maraqlıdır və Azərbaycan həmin təkliflərlə razılaşmışdır. Nəzərə çatdırım ki, Minsk
qrupuna 1992-1993-cü illərdə İtaliya sədrlik etmişdir və mənim cənab Rafaelli ilə
keçirdiyim görüşlər yaxşı xatirimdədir.
Cənab Prodi, mən Sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
İtaliya Respublikasına rəsmi səfəri
(25-27 sentyabr 1997-ci il)
Tarixi arayış
Qloballaşan dünyanın mühüm güc və siyasət mərkəzlərindən biri kimi çıxış edən İtaliya
əlverişli coğrafi mövqeyinə, zəngin təbii resurslarına və demokratik inkişaf səviyyəsinə
görə Cənubi Qafqazın lokomotiv dövlətinə çevrilmiş Azərbaycanla əməkdaşlığın daha da
dərinləşməsinə, respublikamızın avrostrukturlara daha dinamik inteqrasiyasına ciddi maraq
göstərir.
25-27 sentyabr 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
İtaliyaya ilk rəsmi səfəri dövlətlər arasında bütün sahələrdə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi
üçün əhəmiyyətli addım olub.
Səfər zamanı sentyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
İtaliya Respublikasının Prezidenti Oskar Luici Skalfaro ilə görüşü zamanı ölkəmizin İtaliya
ilə əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət verməsi, habelə, Azərbaycanın İtaliyaya Avropanın
böyük demokratik ənənələrə, inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik dövlət, əməkdaşlıq üçün
çox yaxşı tərəfdaş kimi baxması haqqında söhbət açıb. Görüş zamanı müstəqilliyimizin ilk
illərində ölkəmizdəki daxili siyasi vəziyyət və Ermənistan-Azərbaycan arasındakı münaqişə
mövzüsuna da toxunulub.
Həmin gün Prezident Heydər Əliyev Romanın “Giçi saray”ında Baş nazir Romano Prodi,
habelə Parlament sarayında Senat sədri N.Mançio və Deputatlar Palatasının sədri L.Violante
ilə görüşüb. Görüşlərdə ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif aspektləri müzakirə olunub.
Azərbaycan dövlət başçısının İtaliyaya səfəri nəticəsində ölkələr arasında siyasi, iqtisadi,
mədəni və texniki əməkdaşlıq üzrə yeddi saziş imzalanıb:
Münasibətlərin Prinsipləri haqqında Birgə Bəyanat, İqtisadi əməkdaşlıq haqqında Birgə
Bəyanat, Mədəni, elmi və texnoloji əməkdaşlıq sazişi barədə Birgə Bəyanat, iki dövlət
arasında 1997-1998-ci illər üçün texniki əməkdaşlıq haqqında saziş, Turizm sahəsində
əməkdaşlıq haqqında müqavilə, Hava xidmətlərinə dair saziş, İnvestisiyaların qorunması və
həvəsləndirilməsi haqqında müqavilə.
Bu sazişlərdən başqa sentyabrın 26-da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və İtaliyanın “EniAcip” şirkəti arasında “Kürdaşı” blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında sazişin əsas kommersiya prinsipləri və müddəaları barədə sənəd imzalanıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev sentyabrın 26-da İtaliyanın “Aleniya” şirkətinin prezidenti Kvuaro Kvuani ilə görüşündə Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin
daha da canlandırılması üçün geniş imkanların olmasından söz açıb.
Heydər Əliyev səfəri zamanı həmçinin Roma və Neapol şəhərlərinin merləri və “Enel”,
“ENİ“ ”Fata” kimi böyük İtaliya şirkətlərinin təmsilçiləri ilə görüşlər keçirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İtaliyanın “Lya Respublika”
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qəzetinə və “Sole 24 ope” kimi nüfuzlu gündəlik iqtisadiyyat jurnalına da müsahibələr verib.
Heydər Əliyev “Sole 24 ope” jurnalına verdiyi müsahibəsində bildirib: “Mənim ən böyük
təəssüratım ondan ibarətdir ki, Sovetlər İttifaqı dağılıb və Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini
əldə edib. Hesab edirəm ki, XX əsrin sonunda Sovetlər İttifaqının dağılması bəşər tarixi
üçün çox böyük hadisədir. Bu, Azərbaycan xalqı üçün də böyük xoşbəxtlikdir. Məhz bunun
nəticəsində Azərbaycan öz milli azadlığını, dövlət müstəqilliyini qazanıb”.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliya Respublikasına rəsmi səfəri bu ölkə ilə
bütün sahələrdə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi üçün böyük perspektivlər açıb.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Vatİkana rəsmİ səfərİ (26 sentyabr 1997-ci il)
“...Əminəm ki, Azərbaycan-Vatikan münasibətləri, dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrimiz ümumbəşəri dəyərlərin təntənəsi, insanlar arasında
qarşılıqlı anlaşma və həmrəyliyin bərqərar olması naminə bundan sonra
da inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Roma Papası XVI Benediktə məktubundan – 2 aprel 2012-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Roma Papası II
İoann Pavel ilə görüşdə söhbətindən
Vatikan, “Palasio Kastel Qondolfo” 26 sentyabr 1997-ci il
II İoann Pavel: Hörmətli cənab Prezident Əliyev, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram
və dəvətimi qəbul edib mənimlə görüşə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Cənab prezident bizə məlumdur ki, Siz görkəmli dövlət xadimisiniz və müstəqil
Azərbaycan Respublikası məhz Sizin rəhbərliyiniz sayəsində son illər Dünya Birliyində
layiqli yer tutmuşdur və bildirirəm ki, ölkənizdə hüquqi dövlət quruculuğu, iqtisadi
islahatların uğurla həyata keçirilməsi sahəsində görülən işləri biz diqqətlə izləyirik və
onları dəstəkləyirik.
Heydər Əliyev: Möhtərəm zati-müqəddəsləri papa II İoann Pavel, Vatikana dəvətə,
qonaqpərvərliyə və xoş sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm və vurğulayıram
ki, İtaliya Prezidenti cənab Skalfaro, Baş nazir cənab Prodi ilə və ölkənin digər yüksək
vəzifəli şəxslərilə çox səmərəli danışıqlarımız olmuşdur və bir sıra hər iki ölkə üçün
qarşılıqlı sənədlər imzalanmışdır.
Bildirirəm ki, yeni müstəqillik qazanmış, bazar münasibətləri yolunu seçmiş, hüquqi
demokratik dövlət quran Azərbaycanın ilk demokratik konstitusiyası ilə vətəndaşlara
geniş hüquqlar verilmiş, ölkəmizdə söz və vicdan azadlığı təmin olunmuşdur.
Vurğulayıram ki, ölkəmizdə müxtəlif dini konfessiyalar sərbəst fəaliyyət göstərir,
Azərbaycanda insan hüquqları möhkəm qorunur, demokratik cəmiyyət quruculuğu
prosesi böyük uğurla həyata keçirilir, siyasi plüralizmə, mətbuat azadlığına geniş yer
verilir.
Bir daha nəzərə çarpdırıram ki, Azərbaycanda dövlət quruculuğu, islahatların həyata
keçirilməsi sahəsində böyük nailiyyətlər əldə edilmiş, Dünya Birliyi ilə əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi üçün böyük işlər görülmüşdür. Ölkəmiz nə lazımdırsa edir ki,
Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi və sarsılmaz olsun.
Ermənistan 1988-ci ildən bəri Azərbaycana qarşı əsl təcavüz yoluna qədəm
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qoymuşdur. İldən ilə genişlənən, öz amansızlığı və qəddarlığı ilə fərqlənən bu təcavüz
nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri ölkəmizin torpaqlarının 20 faizini işğal etmiş,
bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan didərgin düşmüş, çadırlarda
ağır vəziyyətdə yaşayır. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində xalqımızın
maddi mədəniyyət abidələri, dini ocaqları, məktəb, xəstəxana binaları, bütün varidatı
vəhşicəsinə dağıdılmış, viran edilmişdir.
Bütün bu ağır zərbələrə baxmayaraq Azərbaycan münaqişəni sülh yolu ilə həll
etməyə üstünlük vermişdir. Müharibədə üç il bundan əvvəl atəşkəs əldə edilmiş,
bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində aparılan danışıqlarda, Böyük Sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesində
fəal iştirak etmişdir.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında
Lissabonda keçirilmiş görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu
ilə aradan qaldırılması üçün əsas prinsiplər qəbul edildi. Biz münaqişənin 53 dövlət
tərəfindən təsdiq olunan bu prinsiplər əsasında həllinə tərəfdarıq.
Lakin təcavüzün müvəqqəti nəticələrindən bəhrələnməyə çalışan Ermənistan
Lissabon prinsiplərinə məhəl qoymaq istəmir və Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək və yaxud orada ikinci bir erməni dövləti
yaratmaq niyyətindədir. Bütün bunlar beynəlxalq hüququn normalarına tamamilə
ziddir, ona görə də buna yol verə bilmərik.
Respublikamız Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yüksək özünüidarəetmə
hüququ verməyə hazırdır. Bildirirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən
üç böyük dövlətin - ABŞ-ın, Rusiyanın və Fransanın irəli sürdükləri yeni təkliflərdə
də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü saxlanılmaqla Lissabon prinsipləri əsasında
münaqişənin iki mərhələdə həll olunmasına dair təklif bir daha bizim beynəlxalq
hüquq normalarına əsaslanan mövqeyimizin tamamilə haqlı olduğundan xəbər verir.
II İohann Pavel: Vatikan dövlətinin bütün katoliklərinin başçısı kimi mən də
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin Lissabon Zirvə görüşündə qəbul edilmiş
prinsiplər əsasında həllinə tərəfdar olduğumu bildirirəm və hamını da bu işə yardım
göstərməyə çağırıram. Vurğulayıram ki, yeni müstəqillik qazanmış ölkələrin ərazi
bütövlüyünün qorunması çox vacibdir, separatçılığa qarşı birgə mübarizə aparılmalıdır.
Hörmətli cənab Prezident, Sizinlə görüşümdən çox məmnun qaldığımı vurğulayıram.
Heydər Əliyev: Cənab zati-müqəddəsləri, səmimi və mehriban görüş üçün Sizə
təşəkkürümü bildirir və Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm. Əminəm ki, zatimüqəddəslərinin ölkəmizə səfəri Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar bir hadisəyə çevrilər,
dövlətimizin əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynaya bilər.
II İoann Pavel: Hörmətli Prezident, mən bu dəvəti minnətdarlıqla qəbul edirəm.
www.aliyevheritage.org

255

30 TARİXİ SƏFƏR

Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Yaponİyaya rəsmİ səfərİ (24-28 fevral 1998-ci il)
“...Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Yaponiya bizimlə
əməkdaşlığa başlayan ilk dövlətlərdən biri olmuşdur. 1998-ci ildə Azərbaycan Prezidenti, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Yaponiyaya səfərinin əlaqələrimizin inkişafında xüsusi rolu olmuşdur...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Yaponiya
Beynəlxalq Münasibətlər Institutunda çıxışından – 8 mart 2006-cı il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın
İmperatoru əlahəzrət Akixito ilə təkbətək görüşdəki söhbətindən
İmperator sarayı 25 fevral 1998-ci il
Əlahəzrət Akixito: Mən Sizi, Azərbaycan Respublikasının Prezidentini səmimiqəlbdən salamlayıram, Sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam.
Sizin bu ilk rəsmi səfəriniz Yaponiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin durmadan
inkişaf etdirilməsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Yaponiya ilə Azərbaycan
arasındakı dostluq əlaqələrinin böyük tarixi var. Bu əlaqələr ənənəvi olaraq davam
edir. Bu gün də Yaponiya dövləti müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlığın
daha da sıxlaşdırılmasına xüsusi maraq göstərir. Son vaxtlar Yaponiya ilə Azərbaycan
arasında əlaqələri genişləndirmək məqsədilə müəyyən işlər görülmüş, Yaponiyanın bir
çox şirkəti ilə əlaqələr yaranmış, bu əlaqələr iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı
üçün qarşılıqlı surətdə atılan ilk addımlardır. Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət
qurulur, demokratik cəmiyyət yaranır, islahatlar həyata keçirilir, xarici ölkələrlə əlaqələr
genişlənir, bir sözlə əzəmətli işlər görülür. Yaponiya dövləti bütün bunları maraqla
izləyir. Əminəm ki, Azərbaycan tezliklə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə
çevriləcəkdir.
Heydər Əliyev: Əlahəzrət imperator!
Səmimi sözlərə, qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdarlıq edir, Yaponiyaya rəsmi
səfərə gəlməyimdən çox məmnun olduğumu bildirirəm.
Bizim ölkəmizdə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və islahatların
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi sahəsində xeyli işlər görülmüşdür. Müstəqil
Azərbaycan Respublikası Yaponiya ilə münasibətlərin daim inkişaf etdirilməsinə və
daha da möhkəmləndirilməsinə böyük maraq göstərir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan öz
müstəqilliyini bir neçə il bundan əvvəl qazanıb. Respublikamız müstəqil bir dövlət
kimi dünya birliyində öz yerini tutmaqdadır. Lakin ölkəmizin müharibə şəraitində
olması müstəqil Azərbaycanın həyatında böyük çətinliklər yaradıb. Ermənistanın hərbi
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təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20%-dən çoxu işğal olunub, 1 milyondan artıq
insan qaçqın, köçkün vəziyyətində yaşayır. Bütün bunlara baxmayaraq, biz müharibəyə
son qoymaq istəyirik, onun gələcəyinin olmadığını yaxşı bilirik. Azərbaycan dünya
ölkələri ilə bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın inkişaf etməsinə
daim diqqət yetirir. Azərbaycanın qapıları dünyanın bütün ölkələrinin iş adamlarının
üzünə açıqdır. Ölkəmizdə mövcud ictimai-siyasi vəziyyətin sabitliyi xarici investorların
sərmayələrinin qorunması, xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi, iş adamlarının tam
sərbəst fəaliyyəti üçün şərait yaratmışdır, İndi dünyanın əksər ölkələrinin ən nüfuzlu
şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, müstəqil respublikamızın iqtisadiyyatının
inkişaf etdirilməsinə çox həvəslə sərmayə qoyurlar. 1970-ci illərdə Azərbaycana
rəhbərlik edərkən Bakıda kondisionerlər zavodunun inşasında Yaponiyanın “Toşibo”
şirkətinin yaxından iştirak etdiyini məmnunluqla xatırlayıram. Dünyada çox böyük
nüfuz qazanmış Yaponiya şirkətləri ilə əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə
respublikamızın çox böyük əhəmiyyət verdiyini bildirirəm. Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı yataqların birgə işlənməsi üçün imzalanmış müqavilələrin həyata
keçirilməsində “İtoçu” şirkətinin hazırda böyük paya malik olduğunu vurğulamaq
istəyirəm. Yaponiyanın bir çox şirkətlərinin Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin
genişləndirilməsinə maraq göstərməsini yüksək qiymətləndirirəm.
Biz Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsinə səy
göstərməli, iki ölkə arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin artmasına çalışmalıyıq.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın
Baş naziri Ryutaro Haşimoto ilə görüşdəki söhbətindən
Baş nazirin rəsmi iqamətgahı 26 fevral 1998-ci il
Ryutaro Haşimoto: Hörmətli cənab Prezident Heydər Əliyev! Mən Sizi səmimiyyətlə
salamlayıram, Sizinlə bir yerdə olmağımdan çox məmnunam və Sizi Yaponiya xalqı
adından, öz adımdan salamlayıram. Dəvətimi qəbul edərək Yaponiyaya rəsmi səfərə
gəldiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Burada bizim çox faydalı görüşlərimiz olacaq
və belə hesab edirəm ki, tarixi hadisə olan bu səfəriniz Yaponiya ilə Azərbaycan Respublikası
arasında münasibətlərin gələcək inkişafı üçün mühüm mərhələ təşkil edəcəkdir.
Mən hələ gənclik illərində Azərbaycana xüsusi maraq göstərirdim. Bu maraq hissi
ölkəniz haqqında hətta kiçicik bir məlumatı da böyük məmnuniyyətlə əldə etməyimə səbəb
olurdu. Siz zəmanəmizin görkəmli dövlət xadimisiniz. Mən Sizin həyat və fəaliyyətinizlə
yaxından tanışam.
Yaponiyadan başlayaraq “Böyük İpək Yolu” üzərində yerləşən, hələ keçən əsrlərdə
Azərbaycanla ticarət əlaqələri olan “gündoğar ölkə”də ölkənizə həmişə böyük maraq
göstərilmiş, xalqlarımız həmişə yaxın olmuşdur. Coğrafi-siyasi cəhətdən çox mühüm bir
ərazidə yerləşən Azərbaycanla əməkdaşlığın durmadan inkişaf etdirilməsinə Yaponiya
xüsusi əhəmiyyət verir.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, Sizin bu səfəriniz təkcə iki ölkənin qarşılıqlı
münasibətlərində deyil, həm də “Böyük İpək Yolu” üzərində yerləşən dövlətlərin siyasi,
iqtisadi və mədəni əlaqələri tarixində yeni dövrün başlanğıcı olacaqdır.
Sizin rəhbəri olduğunuz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu
və islahatlar aparılır, böyük işlər görülür, yeni-yeni nailiyyətlər əldə olunur. Yaponiya
hökuməti və ictimaiyyəti tərəfindən bütün bunlar diqqətlə izlənilir və çox maraqla
qarşılanır. İnanıram ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası Dünya Birliyində öz layiqli
yerini tutacaqdır.
Heydər Əliyev: Cənab Baş nazir! Hörmətli Ryutaro Haşimoto!
Səmimi sözlərə və qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Məni Yaponiyaya
rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə, cənab Haşimoto, Sizə təşəkkür edir və bu səfərin böyük
tarixi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulamaq istəyirəm.
Biz dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiya ilə bütün sahələrdə
əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət
veririk.
Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət, hüquqi, demokratik
dövlət quruculuğu sahəsində böyük işlər görülmüş, islahatlar həyata keçirilmişdir. Bunun
258

www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR
nəticəsində yüksək uğurlar əldə olunmuşdur. Qazanılan müvəffəqiyyətlərə baxmayaraq
müstəqil respublikamızın qarşılaşdığı problemlər də vardır.
Sizə məlum olsun ki, Ermənistan silahlı qüvvələri 1988-ci ildən bəri Azərbaycana
təcavüz edərək ölkəmizin ərazisinin 20 faizini işğal etmiş, 1 milyondan çox vətəndaşımız
yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
üçün Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparıldı. ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və
hökumət başçıları tərəfindən 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilən zirvə görüşündə
bu münaqişənin həlli üçün prinsiplər qəbul olundu və Minsk qrupunun həmsədrləri olan
-Rusiya, ABŞ, Fransa bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi haqqında təkliflər irəli
sürdülər. Bu sahədə sizin dəstəyinizə, köməyinizə ehtiyacımız var. Beynəlxalq təşkilatlarda
və toplantılarda Yaponiyanın Azərbaycanın haqq işini dəstəkləməsinə ehtiyac duyuruq.
Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün əlimizdən
gələni edirik, lakin Ermənsitan tərəfi beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə, hamı
tərəfindən tanınmış hüquq normalarına məhəl qoymur. Biz istəyirik ki, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü, sərhədlərimizin toxunulmazlığı bərpa edilsin, qaçqınlarımız öz doğma
yerlərinə qayıtsınlar. Elə buna görə də Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin irəli
sürdüyü təklifləri əsas kimi qəbul etmiş və münaqişənin Lissabon prinsipləri əsasında həll
olunması istiqamətində ciddi səylərini davam etdirir.
Ryutaro Haşimoto: Yaponiya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, suverenliyini və
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ATƏT-in Lissabon
Zirvə görüşündə qəbul olunmuş prinsiplər əsasında sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına
tərəfdardır. Yaponiya Azərbaycanın haqq işini müdafiə edir, bir ölkənin digər ölkənin
ərazisini zor gücü ilə ələ keçirməsini qətiyyətlə pisləyir.
Sizin Yaponiyaya səfərinizin ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində yeni
mərhələ açdığını bildirirəm. Çox böyük əhəmiyyətli Azərbaycan-Yaponiya sənədlərinin
əməkdaşlığımızın durmadan genişləndirilməsi üçün yaxşı hüquqi baza yaratdığını
vurğulamaq istəyirəm.
Azərbaycanla bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi və mədəniyyət sahələrində
əməkdaşlığa Yaponiya böyük diqqət yetirir, gələn ilin ortalarında Bakıda səfirlik açacağıq.
Yaponiya Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına daim yardım göstərməyə hazırdır.
Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş, islahatları müvəffəqiyyətlə aparan Azərbaycan
üçün kadrlar hazırlanmasına və ölkəmizin sosial-iqtisadi vəziyyətinin ardıcıl olaraq
yaxşılaşdırılmasına, inkişaf etdirilməsinə kömək göstərmək üçün Yaponiya müəyyən
proqram həyata keçirməyi nəzərdə tutmuşdur. Təklif edirik ölkələrimiz arasında daha sıx və
səmərəli əməkdaşlığı təmin edən mexanizm yaradılsın. Yaponiya hökuməti Azərbaycanın
“Şimal” buxar-qaz elektrik stansiyasının tikinti layihəsinə 20,7 milyard iena (165
milyon ABŞ dolları) məbləğində ən güzəştli kredit, etilen-polietilen zavodunda EP-300
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qurğusunun yenidən qurulması layihəsinin maliyyləşdirilməsinə 75 milyon ABŞ dolları
məbləğində kredit ayırmışdır. 165 milyon dollarlıq güzəştli kredit 40 il müddətində verilir.
Həm də ilk 10 il müddətində Azərbaycan tərəfindən heç bir ödəniş olmayacaq, sonrakı 30
il ərzində isə kredit illik 0,75 faizlə qaytarılacaqdır. 75 milyon dollarlıq güzəştli kredit isə 3
ildən sonra ödənilməyə başlanacaq və 10 il ərzində illik 2,5 faizlə qaytarılacaqdır. Bundan
başqa Yaponiya Azərbaycana ərzaq məhsulları istehsalının artırılması üçün 400 milyon
iena (3 milyon 250 min ABŞ dolları) məbləğində əvəzsiz kömək-qrant vermişdir.
Azərbaycana vərəm xəstəxanası üçün 1,7 milyon dollar məbləğində tibbi avadanlıq
göndəriləcək. Yaponiya hökuməti ölkənizə humanitar yardımı daha da artıracaq, o
cümlədən Azərbaycan qaçqınlarının BMT-nin Qaçqınların İşi üzrə Ali Komissarlığı xətti
ilə təcili yardım göstərməyə başlayacaqdır.
Biz müstəqil Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlaqələrini
müsbət qiymətləndiririk, Azərbaycanın Asiya İnkişaf Bankına və Beynəlxalq Ticarət
Təşkilatına üzv qəbul olunmasını dəstəkləyirik.
Respublikanıza kömək göstərən donor ölkələrin bu yaxınlarda Tokio şəhərində görüşü
keçirilmişdir. Bu tədbir Azərbaycana maliyyə yardımının daha da artırılmasına müsbət
təsir edəcəkdir. Respublikanızın iqtisadiyyatının durmadan inkişaf etdirilməsi üçün həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulan layihələr Yaponiya tərəfindən dəstəklənmişdir. Ölkələrimizin,
xüsusilə energetika sahəsində qarşılıqlı əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılmasını vacib
hesab edirəm. Biz dünyanın enerji ehtiyatları ilə təmin olunmasında Azərbaycana dünya
bazarında yeni mənbə kimi böyük ümidlər bəsləyirik.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların - birgə işlənilməsi üçün imzalanmış
müqavilələrin həyata keçirilməsində Yaponiya şirkətlərinə yaradılmış şəraitə görə cənab
Prezident Sizə minnətdarlığımı bildirirəm və digər sahələrdə də ölkəmizlə əlaqələrin daha
da möhkəmləndirilməsinin hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu vurğulamaq istəyirəm.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Yaponiyanın “Mitsui” şirkəti arasında pay iştirakı
haqqında imzalanmış sazişi yüksək qiymətləndirirəm. Bu, ölkələrimizin qarşılıqlı
münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinin tərkib hissəsidir.
Naxçıvan hava limanının yenidən qurulması layihəsinə Yaponiyanın müsbət münasibət
bəslədiyini nəzərə çarpdırıram. Bakıda Onkoloji Mərkəzin tikintisinin başa çatdırılmasının
maliyyələşdirilməsinə də Yaponiyanın kömək göstərmək niyyətində olduğunu bildirirəm.
Cənab Prezident! Sizin Yaponiyaya səfərinizi bir daha tarixi hadisə kimi yüksək
qiymətləndirirəm. Yaponiyaya bir çox dövlət başçıları səfərə gəliblər. Lakin Sizin bu rəsmi
səfərinizə ictimaiyyət və kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən göstərilən belə dərin
maraq Yaponiyada nadir hallardan biridir. Məndə Sizin keçirdiyiniz görüşlərin siyahısı
vardır. Belə gərgin işiniz məndə heyrət doğurur.
Heydər Əliyev: Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığın ardıcıl inkişaf etdirilməsinə
Yaponiyada böyük maraq bəslənilməsinin ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin uğurlu
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perspektivlərindən xəbər verir. Müstəqil dövlətimizə göstərilən diqqətə görə Sizə, hörmətli
Baş nazir, təşəkkür edirəm.
Yaponiyaya səfərimin çox uğurlu olduğunu razılıq hissi ilə bildirirəm. Cənab
Haşimoto, Sizin elan etdiyiniz və Zaqafqaziya, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə hərtərəfli
münasibətlərin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutduğunuz “İpək yolu diplomatiyası”nı
yüksək qiymətləndirərək demək istəyirəm ki, bir vaxtlar Asiyadan Avropaya uzanan
həmin yolun üzərində 33 ölkə yerləşib və biz “İpək yolu”nun gələcəyi ilə bağlı məsələləri
müzakirə etmək üçün 1998-ci ilin may ayında Bakıda Avropa Birliyinin iştirakı ilə bu
ölkələrin nümayəndələrinin beynəlxalq konfransını keçirməyi qərara almışıq və çox
istərdik ki, Yaponiyanın nümayəndə heyəti də bu konfransda iştirak etsin.
Ryutaro Haşimoto: Yaponiyanın nümayəndə heyəti bu beynəlxalq konfransda iştirak
edəcəkdir.
Heydər Əliyev: Mən “Toşibo” şirkətinin 1970-ci illərdə Azərbaycanda kondisionerlər
zavodunun tikintisində yaxından iştirak etdiyini məmnunluqla xatırlayıram. Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün “Əsrin müqaviləsi”ndə “İtoçu”
şirkəti böyük paya malikdir. Digər bir müqavilənin həyata keçirilməsində “Mitsui” şirkəti
cəlb olunmuşdur. Bu rəsmi səfərim zamanı Yaponiyanın çoxsaylı şirkətləri ilə uğurlu
danışıqlar aparılmışdır.
Yaponiyanın zəngin təcrübəsinin Azərbaycanda öyrənilib tətbiq edilməsinin böyük
əhəmiyyətini vurğulayır və kadr hazırlığı sahəsində bu ölkənin respublikamıza göstərəcəyi
köməyin çox faydalı olacağına əmin olduğumu nəzərə çarpdırmaq istəyirəm.
Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığının genişləndirilməsinin zəruriliyini
xüsusi qeyd edirəm. Azərbaycan Yaponiyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi
üzvlüyünə seçilməsini dəstəkləyir.
Hörmətli Baş nazir, cənab Haşimoto, mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
Fevralın 26-da hökumət binasında Yaponiya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli
sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra jurnalistlər qarşısında Heydər Əliyevin
bəyanatı
Cənab Baş nazir Haşimoto, hörmətli dostlar! Bugünkü hadisə, çox mühüm sənədlərin
- “Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında dostluq və tərəfdaşlıq haqqında birgə
bəyanat”ın və “Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında ticarət və iqtisadiyyat
sahəsində əməkdaşlıq haqqında birgə bəyanat”ın imzalanması münasibətilə sizi təbrik
edirəm. Hesab edirəm ki, bu sənədlərin, xüsusən Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq
və tərəfdaşlıq, ticarət əməkdaşlığı haqqında bəyanatların və digər sənədlərin imzalanması
ilə ölkələrimizin əməkdaşlığında yeni mərhələ açılır. Mən bəyan edirəm ki, biz öz üzərimizə
götürdüyümüz bütün öhdəlikləri yerinə yetirəcək və etibarlı tərəfdaşlar olacağıq.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Tokioda
mətbuat konfransında çıxışı və suallara cavabı
27 fevral 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!

Sizi, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini salamlayır və sizə öz dərin
hörmətimi bildirirəm.
Yaponiyanın Baş naziri cənab Haşimotonun dəvəti ilə bu gün dördüncü gündür ki,
mən sizin gözəl ölkənizdə rəsmi səfərdəyəm. Bu, müstəqil Azərbaycan prezidentinin
Yaponiyaya ilk rəsmi səfəridir.
Bu səfəri başa çatdıraraq deyə bilərəm ki, Yaponiyada olmağımdan və burada
görülən işlərdən çox məmnunam. Hesab edirəm ki, səfər uğurla keçdi. Mənim çox
görüşlərim, söhbətlərim, danışıqlarım oldu.
Yaponiya imperatoru əlahəzrət Akixito tərəfindən qəbul edildim. Baş nazir cənab
Haşimoto, Yaponiya hökumətinin üzvləri, o cümlədən xarici işlər, nəqliyyat, ticarət
nazirləri ilə görüşlərim, danışıqlarım, söhbətlərim oldu. Mən parlamentdə oldum.
Yaponiya-Azərbaycan dostluğu assosiasiyasını təmsil edən bir qrup parlament
deputatı ilə görüşdüm. Yaponiyanın işgüzar dünyasının nümayəndələri ilə çoxsaylı
görüşlərim oldu. Tokionu tərk edərək deyə bilərəm ki, fevralın 24-dən başlayaraq, bu
günlər ərzində üst-üstə 38 görüş keçirdim. Onların hamısı çox faydalı, maraqlı oldu və
məndə xoş təəssürat buraxdı.
Baş nazir cənab Haşimoto ilə görüş, danışıqlar, söhbət və təbii olaraq, Yaponiya
ilə Azərbaycan arasında hökumətlərarası, dövlətlərarası sənədlər imzalanması xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Yaponiyanın Baş naziri ilə mən iki mühüm sənəd - Yaponiya
ilə Azərbaycan arasında dostluq və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyanat və Yaponiya
ilə Azərbaycan arasında ticarət və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq haqqında birgə
bəyanat imzaladıq. Bu bəyanatlarda iki ölkə arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın
daha da inkişaf etdirilməsinin əsas prinsipləri və istiqamətləri öz əksini tapmışdır.
Qarşılıqlı məsləhətləşmələr haqqında Yaponiyanın və Azərbaycanın xarici işlər
nazirlikləri arasında saziş, “Şimal” elektrik stansiyasının tikintisi üçün 20,7 milyard
iena məbləğində ölkəmizə kredit verilməsi haqqında Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyi
ilə Azərbaycan hökuməti arasında saziş, Azərbaycana təmənnasız olaraq 400 milyon
iena məbləğində yardım verilməsi haqqında notalar imzalanmışdır.
Biz “Azərikimya” Dövlət Şirkətində etilen istehsalı zavodunun tikintisi üçün
Azərbaycan hökumətinin təminatı altında kredit ayrılması haqqında Yaponiyanın
“Eksimbank”ı ilə saziş imzaladıq. Bu sazişi Yaponiyanın “Niçimen” şirkəti həyata
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keçirəcəkdir. Layihənin ümumi dəyəri təxminən 95 milyon dollardır.
Baş nazirin ofisində Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Kürdaşı” neft
yatağına dair layihədə Yaponiyanın “Mitsui” şirkətinə bizim tərəfimizdən 15 faizlik
iştirak payı verilməsi haqqında saziş də imzalandı.
Ümumyyətlə, Baş nazir Haşimoto ilə danışıqlarımız və imzalanmış sənədlər tarixi
əhəmiyyətli hadisələrdir və gələcəkdə Yaponiya ilə Azərbaycan arasında uğurlu
əməkdaşlıq üçün möhkəm bünövrə qoyur.
Biz Yaponiya ilə əlaqələrə və xüsusən onunla iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığa
böyük əhəmiyyət veririk. Şadam ki, səfərim zamanı bu baxımdan yaxşı zəmin yaratmaq
mümkün oldu.
Mən Yaponiyanın bir çox şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşdüm. Onların əksəriyyəti
energetika, neft-qaz sənayesi sahəsində işləyir. Mən bu şirkətlərlə ona görə görüşdüm
ki, onlar Azərbaycana, onun iqtisadiyyatına, o cümlədən ölkəmizin neft-qaz sənayesinə
böyük maraq göstərirlər. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı üç perspektivli
neft yatağının işlənməsi haqqında 11 neft şirkəti ilə 1994-cü ildə imzalanmış müqavilə
üzrə yaradılmış ilk iri konsorsiumun üzvüdür. 1996-cı ildə “İtoçu” şirkəti Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı “Dan ulduzu” və “Əşrəfi” yataqlarının işlənməsi üzrə xarici
şirkətlərin daha bir konsorsiumuna daxil olmuş və burada 20 faizlik iştirak payına
malikdir.
Dediyim kimi, dünən başqa bir neft şirkəti - “Mitsui” Azərbaycanda işləmək
hüququ aldı. Yaponiya şirkətləri bizə çox təkliflər vermişlər. Biz onlara baxacağıq.
Şəxsən mən istəyirəm ki, onlar ödənilsin və biz əməkdaşlığımızı genişləndirə bilək.
Dünən biz cənab Haşimoto ilə razılığa gəldik ki, Yaponiya ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlığın daha müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün xüsusi müştərək
hökumətlərarası Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi komissiyası yaradılacaqdır.
Bunu çox mühüm hesab edirəm ki, biz cənab Haşimoto ilə iqtisadi məsələləri
müzakirə etməklə yanaşı, beynəlxalq vəziyyəti, o cümlədən Azərbaycanın yerləşdiyi
Qafqaz bölgəsində şəraiti səciyyələndirən vəziyyəti də ətraflı şərh etdik. Sizə məlumdur
ki, həmsərhəd olan Azərbaycanla Ermənistan arasında 1988-ci ildən başlayaraq
Dağlıq Qarabağ üstündə hərbi münaqişə gedir. Qanlı müharibə kimi səciyyələndirilən
bu münaqişə Azərbaycana olduqca böyük maddi və mənəvi ziyan vurmuşdur.
Müxtəlif səbəblər üzündən bu münaqişənin gedişində Ermənistan silahlı birləşmələri
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmişlər, oradan bir milyon nəfərdən çox
Azərbaycan vətəndaşı qovulmuşdur və indi onlar ölkəmizin müxtəlif bölgələrində,
əksəriyyəti də çadırlarda, çox ağır iqtisadi şəraitdə yaşayırlar.
1994-cü ilin mayında biz Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş əldə etdik. O vaxtdan
bəri döyüş əməliyyatları yoxdur, biz münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq
üçün danışıqlar aparırıq. Münaqişənin aradan qaldırılması üçün əsas 1996-cı ildə
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qəbul olunmuş ATƏT-in Lissabon bəyanatıdır. Bu bəyanatda münaqişənin aradan
qaldırılmasının əsas prinsipləri göstərilmişdir: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi
bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində
özünüidarə statusu verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün - həm erməni,
həm də azərbaycanlı əhalisi üçün təhlükəsizliyə təminat verilməsi. Bu prinsiplər
əsasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri - ikimərhələli həllini təklif etmişlər.
Birinci mərhələdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı altı inzibati rayonundan
Ermənistan silahlı birləşmələrinin çıxarılmasını və qaçqınların - həmin rayonların
sakinlərinin oraya qayıtması nəzərdə tutulur. İkinci mərhələdə Azərbaycanın daha iki
rayonunun - Laçın və Şuşa rayonlarının azad edilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun
müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Biz bu təkliflərlə razılaşdıq, lakin bu təkliflərlə Ermənistanda rəhbərlərin bir hissəsi
razılaşdı, bir hissəsi isə razılaşmadı. Minsk qrupunun bu təklifləri ilə razılaşmış olan
Ermənistan Prezidenti Ter-Petrosyan fevralın 3-də istefa verdi. İndi Ermənistanda yeni
prezident seçilməsi prosesi gedir. Buna görə də danışıqlar prosesi dayandırılmışdır və
görünür, Ermənistan prezidenti seçildikdən sonra davam etdiriləcəkdir.
Məmnunluqla qeyd edirəm ki, dünən Baş nazir Haşimoto ilə mənim imzaladığımız
birgə bəyanatda Yaponiya bəyan etmişdir ki, o, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü,
habelə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
haqqında ATƏT-in Lissabon prinsiplərini dəstəkləyir.
Biz hesab edirik ki, bütün ölkələr beynəlxalq hüquq normalarını gözləməlidirlər,
hər hansı bir ölkənin sərhədlərinin zor gücünə dəyişdirilməsinə yol vermək olmaz, hər
hansı bir ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulması yolverilməzdir.
Dünən Baş nazir cənab Haşimoto ilə müzakirə etdiyimiz mühüm məsələlərdən
biri də “İpək yolu” məsələsidir. Mən Baş nazir Haşimotonun “İpək yolu” barəsində
diplomatiyasını, doktrinasını yüksək qiymətləndirirəm. Mən Baş nazir Haşimotoya
məlumat verdim ki, bir çox ölkələr, o cümlədən Azərbaycan bu yolun bərpa olunması
üçün artıq çox iş görmüşlər. Məsələn, Avrasiya nəqliyyat magistralı yaradılmışdır
və bu magistral ilə Mərkəzi Asiyadan Avropaya və oradan Qara dəniz, Gürcüstan,
Azərbaycan və Xəzər dənizi vasitəsilə yüklər daşınır. Bütövlükdə “İpək yolu”
üstündə 33 ölkə yerləşmişdir. Yaponiya ən şərq nöqtəsindədir. Azərbaycan bu yolun
mərkəzindədir. Buradan o yana bu yol Avropa ilə İspaniya, Portuqaliya və İrlandiyaya
qədər gedir. “İpək yolu”nun daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi
üçün Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə cari il mayın axırlarında Bakıda bütün 33 ölkə
nümayəndələrinin görüşünü keçirmək nəzərdə tutulur.
Burada olduğum vaxtda mən bir çox digər məsələləri də müzakirə etdim. Biz
Yaponiyaya elə bir ölkə kimi baxırıq ki, o, öz iqtisadi və sosial inkişafında böyük
uğurlara nail olur, bütün Dünya Birliyinin iqtisadi inkişafına çox böyük töhfə verir,
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dünya elmini və sivilizasiyasını çox mühüm ixtiralarla, yüksək texnologiyalar və
texnika ilə zənginləşdirir.
Mən yapon xalqına, onun əməksevərliyinə, istedadına, olduqca böyük qabiliyyətinə
dərin hörmət hisləri bəsləyirəm. Yaponiyanı tərk edərək yapon xalqına səadət,
firavanlıq və sülh arzulayıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Sual (RİTA-SÖTA Agentliyi): Heydər Əliyeviç, Siz bəzi son müsahibələrinizdə
Bakı rayonundakı yataqdan əsas kəmər çəkilməsi məsələsinə öz münasibətinizi
bildirmisiniz. Bununla belə, bu məsələ barəsində mövqeyi, o cümlədən, bununla
əlaqədar Rusiyanın istəklərinə münasibəti bilavasitə Sizin özünüzdən eşitmək
istərdim. Xəzər dənizinin statusunu müəyyənləşdirmək üçün Xəzəryanı beş ölkənin
yüksək səviyyədə görüşünü çağırmaq haqqında Boris Yeltsinin təklifinə necə
baxırsınız? Sağ olun.
Cavab: Məlumdur ki, Bakıdan Rusiya ərazisi ilə Novorossiysk limanına doğru şimal
marşrutu üzrə artıq bir boru kəməri çəkilmişdir və biz onunla neft ixrac edirik. İkinci
neft kəməri Gürcüstan ərazisi ilə Qara dənizin Supsa limanına çəkilir. Üçüncü neft
kəmərinin inşası nəzərdə tutulur. Onu konsorsiumun səhmdarları Gürcüstan, Türkiyə
vasitəsilə Bakı-Ceyhan marşrutu üzrə çəkməyi iqtisadi baxımdan daha məqsədəuyğun
hesab edirlər. Məlumdur ki, bütün neft kəmərlərini neft çıxarıb ixrac edənlər öz
vəsaitləri hesabına çəkirlər. Bu zaman iqtisadi məqsədəuyğunluq ön sıraya çıxarılır.
Həmin boru kəmərinin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan limanına çəkilməsini nəzərdə
tutmaq da məhz buradan irəli gəlir.
O ki qaldı Xəzəryanı ölkələrin yüksək səviyyədə görüşü və Xəzərin statusunu
müəyyənləşdirmək barədə Prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinin təklifinə, - yeri
gəlmişkən, bu təklifdən xəbərim yoxdur və onun barəsində Sizdən eşidirəm, - belə
düşünürəm ki, dövlət başçıları səviyyəsində zirvə toplantısı keçirilməzdən əvvəl,
bu məsələni yaxşı hazırlamaq lazımdır. Yəni əvvəlcə razılığa gəlmək, artıq bundan
sonra qəti qərar qəbul olunması üçün zirvə toplantısı keçirmək gərəkdir. Bir sözlə,
mən zirvə toplantısının əleyhinə deyiləm. Lakin bu toplantı həmin məsələ hökumətlər
səviyyəsində yaxşı hazırlandıqdan sonra çağırılmalıdır.
Sual (“Mayniti” qəzeti): Mənim sualım Dağlıq Qarabağa dair sülh prosesi
haqqındadır. Məlumdur ki, əvvəllər Amerika da, Rusiya da Ermənistanın
tərəfində olmuşlar. Lakin ötən ilin avqustunda Sizin Amerikaya səfərinizdən sonra
Vaşinqtonun mövqeyi dəyişmiş və dövlət katibinin müavini Talbott Ermənistanı sülh
prosesi ilə razılaşdırmaq üçün oraya getmişdir. Ermənistanla saziş imzalanmışdır.
Hazırda bu saziş həyata keçirilirmi?
Cavab: Məgər o, Ermənistana gedibmi? Xeyr, bu, doğru deyildir. Bu, doğru
informasiya deyildir.
Müxbir: Müəyyən razılıq var idi ki. Talbott sülh haqqında danışıqlar aparacaqdır.
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Bu təşəbbüs həyata keçirilirmi?
Cavab: Görünür, Siz dəqiq informasiyaya malik deyilsiniz. ATƏT-in Minsk qrupu
var, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa bu qrupun həmsədrləridir. Cənab
Talbott da Minsk qrupunda ABŞ tərəfindən həmsədrdir. Onun Ermənistana getdiyi
barədə bizdə məlumat yoxdur. Lakin, dediyim kimi, danışıqlar müəyyən dərəcədə
bununla əlaqədar dayandırılmışdır ki, Ermənistanda rəhbərlik dəyişmişdir. Biz
ümid edirik ki, Minsk qrupunun həmsədrləri obyektiv olacaq və Ermənistanın da,
Azərbaycanın da maraqlarına eyni münasibət göstərəcəklər.
Əvvəllər Azərbaycana çox ədalətsiz, qeyri-obyektiv münasibət bəslənilmişdir.
1992-ci ildə Amerika Konqresinin “Azadlığı müdafiə aktı”na 907-ci düzəlişi qəbul
etməsi bu ədalətsizliyin nəticəsi olmuşdur. Həmin düzəliş Azərbaycana qarşı ayrıseçkilik deməkdir. O, Amerikadakı ermənilərin təzyiqi altında qəbul edilmişdir.
Ümidvaram ki, indi bütün ölkələr bu məsələyə ədalətlə yanaşacaqlar.
Sual (Mirosava- beynəlxalq mövzulardan yazan publisist): Xüsusən Sizin Amerika
Birləşmiş Ştatlarına səfərinizdən sonra Avropa və Amerika şirkətləri ölkənizə
axışmağa başladılar. Sizə elə gəlmirmi ki, yaponlar bu baxımdan gecikmişlər?
Cavab: Yaponlar ümumiyyətlə, gecikmişlər. Bu isə onlara heç yaraşan xüsusiyyət
deyildir. Axı yaponlar həmişə və hər yerdə öndə gedirlər. Ümidvaram ki, mənim bu
səfərimdən və biz burada bir çox məsələlər barəsində razılığa gəldikdən sonra yaponlar
geriliyi aradan qaldıracaqlar, biz isə bu işdə kömək edəcəyik.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Yaponiyaya rəsmi səfəri (24-28 fevral 1998-ci il)
Tarixi arayış
Azərbaycanla sıx münasibətlər və geniş partnyorluq əlaqələri yaradan dövlətlərdən biri
Yaponiyadır. Yaponiyanın Xəzər bölgəsi və Azərbaycana marağı əsasən iqtisadi amillərlə
bağlıdır. Bu ölkə bölgədəki mürəkkəb geostrateji proseslərə bir qayda olaraq qoşulmasa da,
regional enerji, iqtisadi və transmilli layihələrdən kənarda qalmaq istəmir. Yaponiya həm də
Azərbaycana ən çox əvəzsiz kredit və güzəştli yardım edən dövlətlərdən biridir. Yaponiya
Böyük İpək yolunun bərpasının təşəbbüskarlarındandır.
İki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsində Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevin Yaponiyanın Baş naziri Ryutaro Haşomotonun dəvətilə bu ölkəyə rəsmi
səfərinin rolu çox böyükdür.
Fevralın 25-də İmperator sarayında Azərbaycan Prezidentinin Gündoğar ölkəyə səfərinin
əsas hadisələrindən biri - Yaponoya imperatoru Akihito ilə görüşü baş tutub. Tərəflər ikitərəfli
münasibətlərin hazırki səviyyəsindən razılıqla bəhs edib, onun böyük perspektivə malik
olduğunu vurğulayıblar.
Fevralın 26-də Prezident Heydər Əliyev Yaponiyanın Baş naziri Ryutaro Haşimoto ilə
görüşüb. Baş nazirin iqamətgahında keçirilən görüşdə Azərbaycanın dünyanın ən inkişaf etmiş
ölkələrindən biri olan Yaponiya ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə
və möhkəmləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verdiyini bildirib. Baş nazir isə öz növbəsində
qeyd edib: “Yaponiya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə
qəbul olunmuş prinsiplər əsasında sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına tərəfdardır. Yaponiya
Azərbaycanın haqq işini müdafiə edir, bir ölkənin digər ölkənin ərazisini zor gücü ilə ələ
keçirməsini qətiyyətlə pisləyir”.
Görüşdən sonra Yaponiya-Azərbaycan sənədlərinin imzalanma mərasimi olub. Mərasimdə
bəyanatla çıxış edən Prezident Əliyev bildirib: “Hesab edirəm ki, bu sənədlərin, xüsusən
Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və tərəfdaşlıq, ticarət əməkdaşlığı haqqında
bəyanatların və digər sənədlərin imzalanması ilə ölkələrimizin əməkdaşlığında yeni mərhələ
açılır. Mən bəyan edirəm ki, biz öz üzərimizə götürdüyümüz bütün öhdəlikləri yerinə yetirəcək
və etibarlı tərəfdaşlar olacağıq”.
Fevralın 26-da Azərbaycan Prezidenti həmçinin, Yaponiya Parlamenti Nümayəndələr
Palatasının sədri İto Soikxiro ilə görüşüb. Tərəflər bu rəsmi səfərin Yaponiya-Azərbaycan
münasibətlərinin durmadan inkişafı üçün yeni mərhələ açacağını bildiriblər.
Elə həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Yaponiyanın xarici
işlər naziri Keyzo Obuçi və Yaponiya Parlamenti Müşavirlər Palatasının sədri Sauto Çüro ilə
görüşüb.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Yaponiya hökumətinin üzvləri,
parlamentin hər iki palatasının rəhbərləri, işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə üst-üstə 48
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maraqlı və faydalı görüş keçirib.
Yaponiyanın Baş naziri ilə birgə imzalanan iki mühüm sənəd - Yaponiya ilə Azərbaycan
arasında dostluq və tərəfdaşlıq haqqında və Yaponiya ilə Azərbaycan arasında ticarət və
iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq haqqında birgə bəyanatlar böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu
bəyanatlarda iki ölkə arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin əsas
prinsipləri və istiqamətləri öz əksini tapıb. Qarşılıqlı məsləhətləşmələr haqqında Yaponiyanın
və Azərbaycanın xarici işlər nazirlikləri arasında saziş, “Şimal” elektrik stansiyasının tikintisi
üçün 20,7 milyard iena məbləğində kredit verilməsi haqqında Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyi
ilə Azərbaycan hökuməti arasında saziş, Azərbaycana təmənnasız olaraq 400 milyon iena
məbləğində yardım verilməsi haqqında notalar, “Azərikimya” Dövlət Şirkətində etilen
istehsalı zavodunun tikintisi üçün Azərbaycan hökumətinin təminatı altında kredit ayrılması
haqqında Yaponiyanın “Eksimbank”ı ilə saziş, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı
“Kürdaşı” neft yatağına dair layihədə Yaponiyanın “Mitsui” şirkətinə 15 faizlik iştirak payı
verilməsi haqqında saziş də mühüm əhəmiyyət daşıyan sənədlər idi.
Azərbaycan Prezidentinin Yaponiyaya rəsmi səfəri bu ölkənin və dünyanın aparıcı media
qurumları tərəfindən diqqətlə izlənilib. Prezident Heydər Əliyev səfər dövründə “Asaxi
Simbun”, “Nikkey Simbun”, “Sankey Simbun”, “Yomiuri Simbun” qəzetlərinə, “Röyter”
agentliyinin Tokio müxbirinə, En-Eyç-Key telekanalına və “Asahi” teleşirkətinə müsahibələr
verib.
Son dərəcə uğurlu səfər Azərbaycanı həm siyasi, həm iqtisadi, həm də coğrafi-siyasi
vəziyyəti baxımdan Yaponiyaya tanıtdı.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ
Heydər Əlİyevİn Böyük Brİtanİya və Şİmalİ İrlandİya
Bİrləşmİş Krallığına rəsmİ səfərİ (19-24 iyul 1998-ci il)
“...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 Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçirilən görüşdə nitqindən – 13
iyul 2009-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının kraliçası II
Yelizaveta ilə görüşdəki söhbətindən
London, Bukingem sarayı 21 iyul 1998-ci il
II Yelizaveta: Cənab Prezident Heydər Əliyev, Sizi səmimi-qəlbdən, ürəkdən
salamlayır, Böyük Britaniyaya rəsmi səfərinizdən məmnunluğumu bildirirəm.
Zati-aliləri, İkinci Dünya müharibəsində qələbənin 50 illiyi münasibətilə 1995-ci ilin
mayında Londonda keçirilmiş şənliklərdə Sizinlə görüşüm mənim yaxşı xatirimdədir.
Mən, həmçinin, qeyd etməliyəm ki, Birləşmiş Krallıq Azərbaycanla əlaqələrin inkişaf
etdirilməsinə böyük maraq göstərir.
Heydər Əliyev: Hörmətli Əlahəzrət kraliça! Sizinlə görüşümüzdən mən də böyük
məmnunluq duyuram. Dünyanın ən nüfuzlu dövlətlərindən biri olan Böyük Britaniya
ilə bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi
müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün çox əhəmiyyətlidir.
Sizi, hörmətli kraliça, Azərbaycanda çox yaxşı tanıyır və sevirlər. Xalqlarımız
arasında əlaqələrin tarixi də qədimdir. Hələ orta əsrlərdə İngiltərə ilə Azərbaycan
arasında iqtisadi əlaqələr, xüsusilə ticarət əlaqələri var idi.
II Yelizaveta: Sizin ölkəniz haqqında mənim geniş məlumatım var. Sizin rəhbərliyiniz
ilə son illər Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində
görülən işlər İngiltərədə maraqla izlənilir.
Böyük Britaniya şirkətlərinin Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsi üçün
yaradılan şəraitə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Ölkələrimizin bütün
sahələrdə, xüsusən elm, mədəniyyət, təhsil sahəsindəki əlaqələrinin durmadan inkişaf
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etdirilməsinin böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıram.
Heydər Əliyev: Bu sahədə hər iki tərəfdən atılan addımlar xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Bilirsiniz ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının birgə
işlənilməsi üçün imzalanmış tarixi müqavilələrin həyata keçirilməsində Böyük
Britaniyanın neft şirkətləri yaxından iştirak edir.
Baş nazir Toni Bleyrlə bugünkü görüşümdən sonra Azərbaycan və Böyük
Britaniya şirkətləri arasında bir sıra yeni müqavilələr imzalanacaqdır. Ölkələrimiz
arasında iqtisadi sahədə əlaqələr hazırda yüksək səviyyədədir. Hüquqi, demokratik
dövlət quruculuğunda və iqtisadi islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində
böyük uğurlar qazanmış Azərbaycan həm də bir sıra problemlərlə qarşılaşmışdır. Bu
problemlərdən biri Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkəmizə 1988-ci ildən bəri davam
edən hərbi təcavüzüdür. Təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən
çoxu işğal olunmuşdur. Bu ərazilərdən qaçqın düşmüş 1 milyondan çox vətəndaşımız
hələ də çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində
yüzlərlə şəhər və kənd dağıdılmış, yandırılmış, evlər, məktəblər, xəstəxanalar talan
olunmuş, qədim mədəniyyət abidələri məhv edilmişdir. Hazırda atəşkəsə əməl edilir
və qan tökülmür. Lakin bu, sülh demək deyildir.
Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in bu məqsədlə
yaradılmış Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlardan, üç böyük dövlətin ABŞ-ın, Rusiyanın və Fransanın Minsk qrupuna həmsədrlik etməsindən bəhs edərkən
onu vurğulamaq olar ki, münaqişənin həlli üçün həmsədrlərin irəli sürdükləri təkliflər
Azərbaycan tərəfindən maraqla qarşılanmış və diqqətlə öyrənilmişdir. ATƏT-in üzvü
olan dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilmiş
zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin siyasi vasitələrlə həlli barədə
qəbul olunmuş prinsipləri 53 dövlət, o cümlədən Böyük Britaniya təsdiq etmişdir. Biz
bu münaqişənin həmin prinsiplər əsasında tezliklə həll olunmasına tərəfdarıq.
Regionda sülhün, əmin-amanlığın bərqərar edilməsi üçün bu münaqişənin tezliklə
aradan qaldırılmasının vacib olduğunu, dünya ictimaiyyətinin, nüfuzlu dövlətlərin bu
məsələyə xüsusi diqqət yetirilməsinə ehtiyac duyulduğunu vurğulayıram.
Azərbaycan demokratik inkişaf, bazar münasibətləri yolunu seçmiş, Dünya Birliyi
ilə sıx əlaqələr qurmuş, öz qapılarını xarici iş adamlarının üzünə açmış, iqtisadiyyatının
dünya iqtisadiyyatı ilə sıx bağlanmasına, Avropa strukturlarında bərabər hüquqlu üzv
kimi iştirak etməyə böyük əhəmiyyət verir. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, hazırda
respublikamızda Böyük Britaniyanın 100-dən çox şirkəti fəaliyyət göstərir.
Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında hələ bu əsrin əvvəllərində sıx əlaqələr
olmuşdur. Müstəqil respublikamız Böyük Britaniya kimi nüfuzlu bir dövlətlə müttəfiq
olmaqdan, onun simasında özünə yaxın dost tapmaqdan çox məmnundur. Azərbaycan
ilə Böyük Britaniya arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də yaxşı əlaqələr
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qurulmuşdur. Biz əminik ki, ölkəmizin haqq işinin müdafiə olunmasında İngiltərə
səylərini daha da artıracaqdır.
Bildirirəm ki, dünya ölkələri Azərbaycanla qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr
qurmağa böyük maraq göstərirlər. Regionda strateji əhəmiyyətə malik olan
respublikamızda Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin normal işləməsi sahəsində
xeyli müsbət tədbirlər görülmüşdür. TRASEKA proqramı uğurla həyata keçirilir.
Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi qısa müddət ərzində Azərbaycanı, bütünlükdə Qafqazı,
Avropanı birləşdirmişdir.
Dünya xalqlarının iqtisadi, mədəni əlaqələrinin qurulmasında vaxtilə böyük
əhəmiyyət daşımış qədim “İpək yolu”nun bərpası üçün Avropa Birliyinin himayəsi ilə
TRASEKA proqramı çərçivəsində bu il sentyabrın 7-8-də Bakıda beynəlxalq konfrans
keçiriləcəkdir. Biz əminik ki, bu beynəlxalq tədbir iştirakçı dövlətlərin hamısı üçün
xüsusi əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar, özəlləşdirmə ardıcıl surətdə müvəffəqiyyətlə həyata
keçirilmiş, keçmiş sovet məkanında yerləşən ölkələr arasında ilk dəfə Azərbaycanda
torpaq şəxsi mülkiyyətə verilmiş, ölkəmizdə siyasi plüralizm, söz azadlığı bərqərar
olunmuşdur. Müstəqil respublikamız Qərbin inkişaf etmiş dövlətlərinin bütün
sahələrdə təcrübəsinin öyrənilməsinə və tətbiqinə daim böyük əhəmiyyət verir.
İnanıram ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mənim bu ölkəyə
rəsmi səfərim Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında elm, mədəniyyət, təhsil
sahəsində əlaqələrin durmadan inkişaf etdirilməsində yeni mərhələ açacaqdır.
Respublikamızda fəaliyyət göstərən ingiltərəli iş adamlarının xalqlarımızın mədəni,
insani münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsinə lazımi səylər göstərməsindən
razılığımı bildirirəm. (Əlahəzrət kraliçanı 1995-ci ildəki görüşündə Azərbaycana
rəsmi səfərə dəvət etdiyini xatırladan respublikamızın rəhbəri dedi ki, xalqımız onu
hörmətli qonaq kimi qəbul etməkdən çox məmnun olardı).
Əminəm ki, Əlahəzrət kraliçanın ölkəmizə səfəri Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar
hadisəyə çevrilər. Xalqımız Sizi hörmətli qonaq kimi qəbul etməkdən məmnun olar.
II Yelizaveta: Hörmətli cənab Prezident, mən bu dəvətə görə minnətdarlığımı
bildirir, Azərbaycana həqiqətən böyük maraq göstərdiyimi vurğulayıram.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Toni
Bleyr ilə görüşdəki söhbətindən
London 21 iyul 1998-ci il
Toni Bleyr: Hörmətli cənab Prezident Əliyev, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram və
dəvətimi qəbul edərək Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən Sizinlə bundan əvvəlki görüşlərimi həmişə məmnunluqla xatırlayıram. Heydər Əliyev kimi görkəmli dövlət xadimi ilə görüşüb danışıqlar aparmaqdan şərəf duyduğumu bildirirəm.
Heydər Əliyev: Möhtərəm Baş nazir, ilk öncə bu dəvətə, səmimi sözlərə və qonaqpərvərliyə görə Sizə təşəkkür edir və Sizinlə görüşməkdən mən də məmnun qaldığımı bildirirəm.
Toni Bleyr: Qeyd edim ki, Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında əməkdaşlıq
yaxşı səviyyədədir. Biz iqtisadi və siyasi əlaqələrin durmadan inkişaf etdirilməsinə
böyük əhəmiyyət veririk.
Böyük Britaniya Qafqaz, Mərkəzi Asiya regionuna xüsusi maraq göstərir və nəzərə
çarpdırım ki, Azərbaycan bu regionda açar rolu oynayır. Onu da qeyd edim ki, Birləşmiş Krallıq Azərbaycanla siyasi-strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini genişləndirmək
arzusundadır.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Prezident Heydər Əliyevlə birlikdə imzalayacağım dostluq münasibətləri və tərəfdaqlıq haqqında birgə bəyannamə ölkələrimiz arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün böyük
perspektivlər açacaqdır. Qeyd edim ki, Leyboristlər partiyası seçkilərdə qalib gəldikdən sonra Böyük Britaniyanın Azərbaycana dair siyasəti dəyişilməyib, yeni hökumət
Azərbaycan Respublikası ilə, Prezident Heydər Əliyevlə əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verir. Xəzər regionunda Azərbaycan çox böyük strateji
əhəmiyyətə malikdir. Biz Azərbaycanı və Prezident Heydər Əliyevi özümüzün strateji
müttəfiqimiz hesab edirik. Britaniyanın yeni hökuməti Azərbaycanla iqtisadi, siyasi
və təhlükəsizlik sahəsində əlaqələrin ardıcıl surətdə inkişaf etməsinə böyük maraq
göstərir.
Cənab Prezident, əminəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının başçısı kimi
Böyük Britaniyaya rəsmi səfəriniz ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsində yeni mərhələ açacaqdır. Sizin müdrik rəhbərliyiniz altında son beş
ildə Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində görülən
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işlər Britaniya hökuməti tərəfindən diqqətlə izlənilir və alqışlanır.
Azərbaycanda gedən demokratik dəyişikliklərin respublikanızın müstəqilliyinin,
suverenliyinin qorunub saxlanılmasında mühüm rol oynadığını vurğulayır və bazar
münasibətləri yolunu seçmiş ölkənizdə iqtisadi sahədə son illər əldə olunmuş nailiyyətləri bir daha yüksək qiymətləndirirəm.
Onu da nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi sahəsində imzalanmış tarixi müqavilələr gənc müstəqil dövlətinizin iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə sıx bağlanmasında mühüm rol oynayacaqdır. Bütün bunların Prezident Heydər Əliyevin öz xalqı qarşısında misilsiz xidmətlərinin nəticəsində baş verdiyini məmnunluqla qeyd edirəm. Britaniya şirkətlərinə
Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərmək üçün yaradılmış gözəl şəraitə görə Sizə dərin
minnətdarlığımı bildirirəm.
Ölkələrimizin iqtisadi əməkdaşlığı Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya
və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının dövlətlərarası münasibətlərinin daha da yaxşılaşdırılması üçün möhkəm zəmin yaradır. Xəzərin Azərbaycan sektorunda Britaniya
şirkətlərinin yaxından iştirak etməsi həm Birləşmiş Krallıq, həm də Azərbaycan üçün
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycanın neft yataqlarının birgə işlənilməsi üçün Böyük Britaniya şirkətləri
ilə ARDNŞ arasında həmin gün imzalanacaq yeni müqavilələrin ölkələrimizin əməkdaşlığının böyük perspektivlərindən xəbər verdiyini vurğulamaq istəyirəm. Onu da
qeyd edim ki, digər sahələrdə də belə mühüm əhəmiyyətli müqavilələr bağlanması
çox zəruridir.
Azərbaycanın Avropa strukturlarında geniş təmsil olunmasına Böyük Britaniyanın
yaxından kömək göstərəcəyini bildirirəm. Biz Avropa Şurasında qonaq statusu alan
respublikanızın bu şuraya tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunması üçün lazımi səylər
göstərəcəyik və Azərbaycan bu sahədə Böyük Britaniyanın tam dəstəyinə arxalana
bilər.
Mən müstəqil respublikanızın Avropaya inteqrasiya üçün göstərdiyi marağı yüksək
qiymətləndirir, NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıram. Biz bu sahədə də Azərbaycana yardım göstərməyə hazırıq.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil edilən neftin dünya bazarına
bir neçə marşrut üzrə çıxarılmasına ölkənizin böyük üstünlük verməsini razılıq hissi
ilə bildirirəm. Neftin çoxşaxəli marşrutlarla ixracı həm kəmərlərin etibarlılığı, təhlükəsizliyi baxımından, həm də iqtisadi cəhətdən çox faydalıdır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülh
yolu ilə həll edilməsinə Böyük Britaniyanın da tərəfdar olduğunu bildirirəm. Bizim
ölkəmiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu sahədə beynəlxalq hüquq normawww.aliyevheritage.org
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ları, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in dəyişilməz prinsipləri vardır və onlara
əməl olunmalıdır.
ATƏT-in 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilmiş zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün qəbul edilmiş prinsiplərə Böyük Britaniyanın da səs verdiyini bir daha xatırladıram və əmin olduğumu bildirirəm
ki, bu münaqişə tezliklə öz həllini tapacaqdır.
Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğv olunmasını insan hüquqlarının qorunması
sahəsində çox böyük addım kimi qiymətləndirir və Prezident Heydər Əliyevin bununla əlaqədar imzaladığı fərmanı alqışlayıram. Avropa ölkələri Qərbin dəyərlərinə
Azərbaycanın sadiqliyini çox yüksək qiymətləndirirlər.
Respublikanızın Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda xüsusi əhəmiyyət daşıyan
bir dövlət olduğunu nəzərə alan Böyük Britaniya hökuməti Azərbaycandakı səfirliyinin fəaliyyətini genişləndirmək qərarına gəlmişdir. Cənab Prezident, Sizdən xahiş
edirəm ki, buna lazımi şərait yaradasınız.
Mən Azərbaycanda hazırkı ictimai-siyasi vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların gedişi barədə məlumat almaq istərdim. Avropa Birliyinin TRASEKA
proqramı çərçivəsində qədim “İpək yolu”nun bərpası sahəsində Azərbaycanda görülən
işləri yüksək qiymətləndirirəm və Avropa-Qafqaz-Asiya magistralının böyük perspektivlərə malik olduğunu vurğulayıram.
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab Baş nazir! Ölkəmiz haqqında söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Avropanın bu çox nüfuzlu dövləti
ilə münasibətlərin gündən-günə yaxşılaşdırılmasına, əməkdaşlığın durmadan inkişaf
etdirilməsinə Azərbaycan böyük əhəmiyyət verir. Respublikamız dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Böyük Britaniya ilə yaranmış dövlətlərarası, hökumətlərarası
əlaqələrin hazırkı səviyyəsindən razı olduğumu bildirirəm.
1994-cü ilin fevralında Londonda ilk rəsmi səfərimi, o zaman keçirdiyim görüşləri,
apardığım danışıqları məmnunluqla xatırlayıram. O vaxt imzalanmış sənədlərin Azərbaycan-Böyük Britaniya əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadığını vurğulayıram.
Keçən il Böyük Britaniyada parlament seçkilərində qələbə çalaraq hakimiyyətə
gəlmiş Leyboristlər partiyasının qısa vaxtda ölkədə bir sıra müsbət irəliləyişlərə nail
olduğunu yüksək qiymətləndirirəm. Cənab Toni Bleyr ilə əvvəllər keçirdiyim görüşləri, apardığım danışıqları razılıqla xatırlayıram.
Cənab Bleyr, Sizin dəvətinizlə Londona rəsmi səfərə gəlməyimdən məmnun qaldığımı bildirir və əminəm ki, burada keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar, imzalanacaq sənədlər Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələrinin ardıcıl surətdə inkişaf
etməsində yeni mərhələ açacaqdır.
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Bu gün mən Əlahəzrət kraliça ilə görüşü tarixi bir hadisə hesab edirəm. Biz bu görüşdə ölkələrimizin, xalqlarımızın qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərinin, xüsusən
elm, təhsil, mədəniyyət sahəsindəki əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılması üçün həlli
vacib olan bir sıra məsələlərdən ətraflı söhbət açdıq.
Böyük Britaniyanın, xüsusən Baş nazir Toni Bleyrin Azərbaycanla bütün sahələrdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə çox böyük əhəmiyyət verməsini yüksək qiymətləndirirəm. Biz dünya siyasətinə təsir etmək gücünə malik bir dövlətin ölkəmizə böyük
maraq göstərməsindən çox məmnunuq və bu əlaqələrin daim inkişaf etməsi üçün öz
tərəfimizdən lazım olan bütün tədbirləri görəcəyik.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin ştatının artırılması barədə Baş nazir Toni Bleyrin fikrini razılıqla qarşılayıram və dövlətimizin səfirliyin gələcək fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradacağını bildirirəm.
Demokratik inkişaf və bazar münasibətləri yolunu seçmiş Azərbaycanda hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və islahatların həyata keçirilməsi sahəsində
son illər qazanılmış uğurların Böyük Britaniya hökuməti tərəfindən müsbət qiymətləndirilməsindən çox məmnun olduğumu bildirirəm. Nəzərə çatdırıram ki, 1995-ci
ildə respublikamızda ilk demokratik konstitusiya qəbul olundu. Bütün siyasi partiyaların təmsil edildiyi parlament formalaşdırıldı.
Respublikamızda aparılan iqtisadi islahatlar sahəsində də ciddi addımlar atılmışdır
və qeyd edim ki, ölkəmiz öz iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə sıx bağlanmasına böyük əhəmiyyət verir. Onu da vurğulayıram ki, respublikamızdakı zəngin yataqların birgə işlənilməsi sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Biz Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə istismarı ilə əlaqədar xarici ölkələrin ən
nüfuzlu neft şirkətlərinin iştirakı ilə 1994-cü ildə ilk müqavilə imzaladıq və o, “Əsrin müqaviləsi” adını qazandı. Böyük Britaniyanın “Bi-Pi” şirkəti də bu müqavilədə
özünəməxsus pay aldı. Bundan sonra Azərbaycana xarici ölkələrin marağı get-gedə
daha da artdı və bir-birinin ardınca yeni tarixi müqavilələr imzalandı.
Xatırladım ki, dünyanın əksər ölkələrindən xeyli şirkət Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərir. Məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə Böyük Britaniyadan 100dən çox şirkət respublikamızın iqtisadiyyatının inkişafında yaxından iştirak edir.
Neftin dünya bazarına müxtəlif marşrutlar üzrə çıxarılmasına Azərbaycan böyük
üstünlük verir. Hazırda Xəzərin Azərbaycan sektorundakı ehtiyatların birgə istismarı
üçün imzalanmış müqavilələrin həyata keçirilməsi sahəsində böyük işlər görülür. Eyni
zamanda, hasil olunacaq nefti dünya bazarına çıxaracaq boru kəmərlərinin marşrutları
qəti müəyyən olunmalı, tikintisi həyata keçirilməlidir. Bu münasibətlə əsas neft boru
kəmərinin Bakı-Ceyhan marşrutu ilə Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən Aralıq dənizinə çıxarılmasını zəruri hesab edirik.
Sizinlə bu görüşdən sonra Böyük Britaniya şirkətləri ilə bir neçə yeni müqavilə
www.aliyevheritage.org

275

30 TARİXİ SƏFƏR
imzalanacağına inanıram. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Araz”, “Alov”, “Şərq”,
“İnam”, quruda yerləşən “Muradxanlı”, “Cəfərli” və “Zərdab” yataqları zəngin ehtiyatlara malikdir. Əmin olduğumu bildirirəm ki, bu müqavilələrin Azərbaycan-Böyük
Britaniya əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsinə yeni güclü təkan verəcəkdir.
İnanıram ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş nazirinin imzalayacaqları dostluq münasibətləri və
tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə ölkələrimizin bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə
faydalı əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılmasında böyük perspektivlər açacaqdır. Paytaxtımızda otel və biznes mərkəzinin tikilməsi haqqında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
ilə İngiltərənin “Morrison” şirkəti arasında imzalanacaq sənədin layihəsini də yüksək
qiymətləndirirəm.
Dünya siyasətində əhəmiyyətli yer tutan və Avropanın ən nüfuzlu dövlətlərindən
biri olan Böyük Britaniyanın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
edilməsinə göstərdiyi diqqətdən razılığımı bildirirəm.
Bu münaqişənin tarixi, başvermə səbəbləri və onun aradan qaldırılması üçün ATƏTin Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların hazırkı vəziyyəti barədə bir neçə
kəlmə demək istəyirəm. Bilirsiniz, hələ 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycan ərazisinin
bir hissəsini - Dağlıq Qarabağı qoparıb Ermənistana birləşdirmək məqsədilə ölkəmizə
qarşı hərbi təcavüz etmişdir. Lakin sovet hökuməti, sovet rəhbərliyi bu münaqişənin
qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görmədilər. Bu da sonralar Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinə gətirib çıxartdı. Nəticədə Azərbaycan ərazisinin 20 faizi erməni
silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olundu, 1 milyondan çox Azərbaycan sakini öz
yurd-yuvalarından zorla didərgin salınıb ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar.
1994-cü ilin mayında hərbi əməliyyatları dayandırıb, atəşkəs haqqında Ermənistanla saziş bağladıq. Dörd ildir ki, atəşkəs rejiminə əməl edilir. Ancaq bu, sülh demək
deyildir. Bütün bu dövrdə biz münaqişəni dincliklə aradan qaldırmaqdan ötrü bir sıra
əməli addımlar atmışıq. Lakin Ermənistan qeyri-əməli mövqe tutur. Sonuncu dəfə
1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısında bu münaqişənin dincliklə nizama salınması prinsipləri müəyyənləşdirildi və üç təklif irəli sürüldü: birincisi
- Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması; ikincisi - Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək özünüidarə statusu verilməsi;
üçüncüsü - Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Biz
bu prinsiplərlə razılaşdıq, hərçənd onlar bizim üçün o qədər də məqbul deyildi. Biz
buna məsələni sülh yolu ilə nizama salmaq naminə getdik. Lakin Lissabonda keçirilmiş zirvə görüşündə Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqe tutdu, bununla razılaşmadı.
Nəticədə ATƏT-in üzvü olan 54 dövlətdən 53-ü bu prinsiplərin lehinə, Ermənistan isə
əleyhinə səs verdi.
O vaxtdan bəri bu üç prinsip məsələnin nizama salınması üçün əsas olaraq qalır.
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Onların həyata keçirilməsi üçün Minsk qrupunun həmsədrlərinin - ABŞ-ın, Fransanın, Rusiyanın irəli sürdükləri son təklifləri biz qəbul etmişik. Lakin Ermənistan tərəfi
münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması üçün nə beynəlxalq təşkilatların qərarlarına,
qətnamələrinə, nə beynəlxalq normalarına, hamı üçün qəbul olunmuş prinsiplərə, nə
də dünyanın ən nüfuzlu dövlətlərinin təkliflərinə heç bir məhəl qoymur. Beynəlxalq
təşkilatlarda və toplantılarda Böyük Britaniyanın Azərbaycanın haqq işini dəstəkləməsinə görə, cənab Baş nazir, Sizə öz razılığımı bildirirəm.
Bizim fikrimizcə, indi məsələnin dincliklə həlli iki mərhələdə həyata keçirilə bilər.
Bunu Minsk qrupu da təklif edir. Əyanilik üçün Sizə Azərbaycanın xəritəsini göstərmək istəyirəm. Baxın, xəritədə erməni hərbi birləşmələrinin işğal etdikləri ərazilər
göstərilmişdir. Bura Ermənistan, bura isə Naxçıvan ərazisidir. Dağlıq Qarabağ qırmızı
rənglə qeyd olunmuşdur. O, Azərbaycanın vilayətidir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
ətrafındakı işğal olunmuş rayonları yaşıl və sarı rənglə boyanmışdır. Biz belə hesab
edirik ki, bunu Minsk qrupu da təklif edir, birinci mərhələdə erməni silahlı birləşmələrinin yaşıl rəngə boyanmış ərazidən çıxarılmasına, qaçqınların buraya qayıtmasına və
bu məsələnin həlli üçün ATƏT-in sülhyaratma qüvvələrinin oraya gətirilməsinə nail
olmaq, ikinci mərhələdə isə erməni silahlı qüvvələrini Laçın və Şuşa rayonlarından
çıxarmaq, eyni zamanda, Dağlıq Qarabağın statusunu Lissabon Zirvə toplantısında
nəzərdə tutulduğu kimi müəyyənləşdirmək lazımdır.
Biz sülh istəyirik, münaqişə sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Ancaq biz ərazimizin
hər hansı bir kiçik hissəsinin də başqa ölkəyə verilməsinə heç vaxt razı ola bilmərik.
Bu bizim qəti, prinsipial mövqeyimizdir. Biz bu mövqeyimizdən heç vaxt geriyə çəkilmərik.
Azərbaycanın Avropa strukturlarında bərabər hüquqlu üzv kimi iştirak etməyə
böyük əhəmiyyət verdiyini bəyan edirəm. Birləşmiş Krallıq hökumətinin bu barədə
respublikamıza əməli kömək göstərmək istəyini minnətdarlıqla qəbul edirəm. Vurğulayıram ki, gənc müstəqil dövlətimizdə insan hüquqlarının qorunması, demokratik
prinsiplərin bərqərar olunması, siyasi plüralizmə geniş meydan verilməsi sahəsində
xeyli işlər görülmüşdür.
Azərbaycanda qarşıda prezident seçkiləri olacaqdır. Ölkəmizin Konstitusiyası, seçkilər haqqında qəbul olunmuş qanun seçkilərin tam demokratik, azad və ədalətli keçirilməsinə şərait yaradır.
Dünya Birliyində özünəməxsus yer tutan Azərbaycan Avropa-Qafqaz-Asiya magistralının səmərəli işinə xüsusi əhəmiyyət verir. Gördüyünüz bu xəritədə qədim “İpək
yolu”nun perspektivləri qeyd olunmuşdur.
Cənab Baş nazir! Nəzərə çatdırıram ki, Avropa Birliyinin yardımı ilə TRASEKA
proqramı çərçivəsində bu il sentyabrın 7-8-də respublikamızda beynəlxalq konfrans
keçiriləcəkdir. Mən Sizi bu beynəlxalq tədbirdə iştirak etməyə dəvət edirəm.
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Toni Bleyr: Bu dəvəti məmnunluqla qəbul edirəm. Böyük Britaniya hökuməti qədim İpək Yolunun bərpasına mühüm əhəmiyyət verir və bizim hökumətin nümayəndə
heyəti həmin tədbirdə mütləq iştirak edəcəkdir.
Böyük Britaniyanın 100-dən çox şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Hesab
edirəm ki, bunlar əməkdaşlığımız üçün yaxşı əsasdır. Buna görə də biz bu konfransa
çox böyük əhəmiyyət veririk və bütün iştirakçı ölkələr üçün onun faydalı olacağına
əminik.
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab Baş nazir! Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığına rəsmi səfərə dəvətə görə bir daha Sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Əmin olduğumu bildirirəm ki, keçirilən görüşlər, aparılan danışıqlar, imzalanacaq sənədlər ölkələrimizin bütün sahələrdə əlaqələrinin inkişafında
mühüm rol oynayacaqdır.
Səmimi söhbət üçün Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha Sizi Azərbaycana rəsmi
səfərə dəvət edirəm.
Toni Bleyr: Hörmətli Prezident, mən bu dəvəti minnətdarlıqla qəbul edirəm.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığı Baş nazirinin dostluq münasibətləri və
tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannaməsinin imzalanması mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı
London, Baş nazirin iqamətgahı 21 iyul 1998-ci il
Hörmətli Baş nazir!
Sizə birinci növbədə, məni Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə,
minnətdarlığımı bildirirəm. Ölkənizdə apardığım və bu gün Sizinlə apardığımız
çoxsahəli, ətraflı və dərin məzmunlu danışıqlar ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin
inkişaf etməsi üçün çox yaxşı əsas yaratdı.
Biz Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi istiqamətində son dörd ildə yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik. Bütün bunlar
ölkələrimizin əməkdaşlığı üçün böyük perspektivlər açır.
Cənab Baş nazir, biz Sizinlə birlikdə gələcəyin əsasını qoyuruq. Bizim indicə
imzaladığımız siyasi bəyannamə çox böyük əhəmiyyət daşıyır və mən bunu yüksək
qiymətləndirirəm. Dünyanın ən böyük dövlətlərindən biri olan Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı ilə Azərbaycan arasında belə əlaqələrin yaranması
və belə bir siyasi bəyannamənin imzalanması Azərbaycan üçün çox böyük siyasi
əhəmiyyət kəsb edir.
Bu gün Sizin və mənim iştirakımızla imzalanmış iqtisadi sazişlər, sənədlər
Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallığın əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün çox yaxşı
əsas yaradır. Eyni zamanda, bunlar hamısı yeni müstəqillik əldə etmiş, demokratiya,
tərəqqi, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir.
Sizin ölkənizin, xalqınızın böyük tarixi nailiyyətləri vardır. XX əsrin ikinci
yarısında, İkinci dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra sizin ölkəniz bütün sahələrdə
böyük tərəqqi əldə etmişdir. Biz sizin bütün sahələrdəki təcrübənizdən istifadə edirik.
Biz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi apararaq,
bazar iqtisadiyyatını yaradıb inkişaf etdirərək sizin təcrübənizdən istifadə etməyə
çalışırıq.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin yataqların və ümumiyyətlə, Azərbaycanın
ərazisində olan neft yataqlarının Birləşmiş Krallığın böyük neft şirkətləri ilə birgə
işlənilməsi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Birləşmiş Krallığın yüksək texnikaya,
texnologiyaya, zəngin təcrübəyə malik şirkətləri və Azərbaycanın təbii sərvətləri,
bizim yüksək səviyyəli kadrlarımız bu işləri gələcəkdə birlikdə görəcəklər.
Mən bəyan edirəm ki, bu gün imzaladığımız siyasi bəyannamədə - Azərbaycan
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Respublikası ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya arasında dostluq münasibətləri
və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamədə əks olunmuş bütün müddəaların
hamısının həyata keçirilməsinə çalışacaq, Birləşmiş Krallıq - Azərbaycan dostluğunu,
əməkdaşlığını daim irəliyə doğru aparacağıq.
Mən Sizi təbrik edirəm, Azərbaycan haqqında və mənim haqqımda söylədiyiniz
xoş sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun!
Sual: Bu gün Azərbaycanın imzaladığı müqavilələri necə qiymətləndirirsiniz?
İkinci sual - Rusiya Xəzərdə Azərbaycan üçün tərəfdaşdır, yoxsa rəqib?
Cavab: Birincisi, mən bu gün imzalanmış müqavilələri çox müsbət qiymətləndirirəm,
əks halda onların imzalanmasına razılıq verməzdim. Yeri gəlmişkən nəzərinizə çatdırım
ki, bu gün bir sazişi imzalayanlar arasında Rusiya, Moskva şirkəti də var. Moskva neft
şirkəti adından müqaviləni Rusiyanın keçmiş energetika naziri Yuri Şafrannik imzaladı.
O buradadır. Bu faktın özü Sizin sonrakı sualınıza cavab verir. Rusiya Xəzər dənizində
Azərbaycan üçün, əlbəttə ki, tərəfdaşdır. Rusiya bir sıra müqavilələrdə iştirak edir. İndi
isə, gördüyünüz kimi, biz hətta burada, Londonda Birləşmiş Krallığın şirkəti, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının “AMOKO” şirkəti və Rusiya şirkəti ilə də müqavilə imzalayırıq.
Yəni biz Xəzərdə hamı ilə və təbii ki, Rusiya ilə də əməkdaşlıq etmək istəyirik.
Sual: Britaniya - Azərbaycan tərəfdaşlığının indiki səviyyəsini necə
qiymətləndirirsiniz? Hesab etmək olarmı ki, bu gün imzalanmış çox mühüm
sənədlərdən sonra bu tərəfdaşlıq artıq strateji xarakter alır?
Cavab: Bu tərəfdaşlıq artıq yüksək səviyyədədir. Bizim - Baş nazir cənab Bleyrin
və mənim imzaladığımız siyasi bəyannamə Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlıq və dostluğa dair məsələlərin bütün kompleksini nəzərdə tutur. Bu, siyasi
bəyannamənin məzmununun özü onun əhəmiyyətindən xəbər verir. Həmin bəyannamə
mətbuatda dərc ediləcək, Siz onunla tanış olacaq və özünüz nəticə çıxaracaqsınız.
Sual: Bəyannamədə Dağlıq Qarabağ haqqında da söhbət gedirmi?
Cavab: Şübhəsiz. Özü də təkcə Dağlıq Qarabağ haqqında yox. Dağlıq Qarabağ
ətrafında Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
haqqında məsələ Birləşmiş Krallığın Baş naziri ilə söhbətimizdə çox böyük yer
tutmuşdur. Əlbəttə, Birləşmiş Krallıq BMT-nin, ATƏT-in prinsiplərinin dəyişməzliyinə
və beynəlxalq hüquqa tərəfdar çıxmışdır. 1996-cı ilin dekabrında Lissabon zirvə
görüşündə Birləşmiş Krallıq münaqişənin sülh yolu ilə həllinin üç prinsipinə səs
vermişdir. Bu gün Baş nazir Birləşmiş Krallığın bu mövqeyini bir daha bütünlüklə
təsdiqlədi və təbii ki, regionumuzda tam sülhə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün onlar tərəfindən göstəriləcək səyləri bildirdi.
Sual: Cənab Prezident, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmaqda İngiltərənin
köməyinə bel bağlaya bilərmi?
Cavab: Bəli, biz hamısına bel bağlayırıq. Avropa Şurasına çox dövlətlər mənsubdur,
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onların hər birinin dəstəyi bizə lazımdır. O cümlədən Birləşmiş Krallığın da dəstəyi
lazımdır və güman edirəm, bu dəstəyi də alacağıq.
Sual: Cənab Prezident, kraliça ilə görüşünüz barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Kraliça ilə görüşüm mənə çox yaxşı təsir bağışladı. Biz həm ölkələrimiz
arasında əlaqələr barəsində, İngiltərə mədəniyyəti haqqında, Azərbaycan mədəniyyəti
haqqında, eyni zamanda, Azərbaycandakı mövcud ictimai-siyasi vəziyyət, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi barəsində və Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında olan
münasibətlər, iqtisadi əlaqələr haqqında çox ətraflı söhbət etdik. Mən bu söhbətdən
çox məmnunam.
Sual: Cənab Prezident, “İpək yolu”nun bərpası məsələsindən danışıldımı?
Cavab: Bəli, mən cənab Toni Bleyrə “İpək yolu”nun bərpası və sentyabr ayının 7-8də Bakıda keçiriləcək zirvə görüşü haqqında çox ətraflı məlumat verdim. Bilirsiniz ki, o
da həmin zirvə görüşünə dəvət olunubdur. Baş nazir cənab Toni Bleyr bu məsələyə çox
böyük maraq göstərdi, çox suallar verdi, bir çox şeyləri özü üçün müəyyənləşdirmək
istədi. Hesab edirəm ki, onlar bu zirvə görüşündə yüksək səviyyədə iştirak edəcəklər.
Sual: Siz onu Azərbaycana dəvət etmisinizmi?
Cavab: Bəli, bəli, şübhəsiz. Mən Baş nazir Toni Bleyri şəxsi olaraq Azərbaycana
rəsmi səfərə dəvət etmişəm. O, mənim bu dəvətimi qəbul edibdir. Sentyabrın 7-8-də
Bakıda keçiriləcək zirvə görüşündə iştirak etmək üçün əvvəl də ona dəvət məktubu
göndərmişdim, həmin dəvəti bu gün də təkrar etdim. O, bunu da məmnuniyyətlə qəbul
etdi. Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri
(19-24 iyul 1998-ci il)
Tarixi arayış
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığının Baş naziri Toni Bleyrin dəvəti ilə iyulun 19-24-də Böyük Britaniyada
rəsmi səfərdə olub. Prezident Heydər Əliyev iyulun 20-də Böyük Britaniyanın aparıcı kütləvi
informasiya vasitələrinin yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə görüşündə səfər haqda fikrini
bele ifadə edib: “Mənim bu səfərim Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında mövcud olan
əlaqələri inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır.”
Elə həmin gün Prezident Heydər Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığın beynəlxalq inkişaf üzrə dövlət katibinin müavini Corc Foulksla, Böyük Britaniyanın
“Şell” şirkətinin icraçı direktoru Fill Vatsala, “Lazma” şirkətinin prezidenti Con Darbilə
görüşüb.
Günün ikinci yarısı Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının xarici işlər
üzrə dövlət naziri Daq Henderson Londonda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edib. Daq Henderson Azərbaycanın Xəzər regionunda
olduqca böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və Birləşmiş Krallığın Azərbaycanla strateji əlaqə
yaratmaq istədiyini vurğulayıb.
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Londonda Britaniya
Şurasının baş direktoru doktor Deyvid Driyuri ilə görüşündə Azərbaycan ilə Britaniya arasında
sıx əlaqələr qurmasından razı qaldığını bildirib. Daha sonra Londonda Böyük Britaniyanın
“Monument Oyl and qaz” şirkətinin baş direktoru Tim Eqqar və bu şirkətin icraçı direktoru
Terri Adams ilə görüşüb.
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Britaniya-Azərbaycan
Cəmiyyətinin Londonda onun şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda iştirak edib.
İyulun 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Londonda öz
iqamətgahında Böyük Britaniyada çıxan “Först” jurnalının beynəlxalq prezidenti Patrik
Kormakı qəbul edib. Daha sonra Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan
Respublikasının Beynəlxalq Bankı arasında beynəlxalq bank-kredit xətti açılması haqqında
sazişin imzalanması mərasimi olub. Mərasimdən sonra Heydər Əliyev Avropa Yenidənqurma
və İnkişaf Bankının prezidenti Çarlz Frankla görüşüb.
Elə həmin gün Londonda Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının
kraliçası II Yelizaveta ilə görüşən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Böyük
Britaniya ilə bütün sahələrdə qaşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin
müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün çox əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib. II Yelizaveta öz
növbəsində Böyük Britaniyanın Azərbaycana böyük maraq göstərdiyini bildirib.
Sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Londonda Böyük Britaniyanın ticarət və
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sənaye üzrə dövlət katibi, Ticarət Şurasının prezidenti xanım Marqaret Bekett ilə görüşüb.
Günün ikinci yarısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Londonda
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Toni Bleyr ilə görüşüb.
Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında əməkdaşlığın yaxşı səviyyədə olduğunu bildirən Baş
nazir deyib ki, iki ölkə arasında iqtisadi və siyasi əlaqələrin durmadan inkişaf etdirilməsinə
böyük əhəmiyyət verir.
Böyük Britaniyanın, xüsusən Baş nazir Toni Bleyrin Azərbaycanla bütün sahələrdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə çox böyük əhəmiyyət verməsini yüksək qiymətləndirən
Heydər Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan dünya siyasətinə təsir etmək gücünə malik bir
dövlətin ölkəmizə böyük maraq göstərməsindən çox məmnundur və bu əlaqələrin daim inkişaf
etməsi üçün öz tərəfindən lazım olan bütün tədbirləri görəcək.
Prezident Heydər Əliyevin və Baş nazir Toni Bleyrin görüşündən sonra sənədlərin
imzalanması mərasimi olub. Prezident Heydər Əliyev və Baş nazir Toni Bleyr Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı
Baş nazirinin Dostluq Münasibətləri və Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannaməsini
imzalayıblar. Bundan başqa Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Araz”, “Alov” və
“Şərq” perspektivli strukturlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
sazişi Böyük Britaniyanın “Britiş Petroleum” şirkəti, Norveçin “Statoyl” şirkəti və ARDNŞ
tərəfindən imzalanıb. “İnam” perspektivli strukturunun kəşfiyyatı, işlənilməsi və hasilatın pay
bölgüsü haqqında saziş ABŞ-ın “AMOKO” şirkəti, Böyük Britaniyanın “Monument Oyl and
Qaz” şirkəti, Rusiyanın “Mərkəzi Yanacaq” şirkətilə ARDNŞ arasında imzalanıb. Azərbaycan
Respublikasında quruda yerləşən “Muradxanlı” və “Cəfərli” neft yataqlarının və “Zərdab”
perspektivli strukturunun kəşfiyyatı, işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişi
Böyük Britaniyanın “Ramko” şirkəti ilə ARDNŞ imzalayıb.
Elə həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Londonda onun
üçün ayrılmış iqamətgahda Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Ticarət
və Sənaye Departamentinin dövlət naziri Con Bətti ilə görüşüb.
Kraliça və Baş nazirlə keçirdiyi görüşləri, apardığı danışıqları bu ölkəyə rəsmi səfərinin
ən mühüm hadisələri hesab etdiyini vurğulayan Prezident Heydər Əliyev Toni Bleyr ilə
birlikdə imzaladığı sənədin ölkələrimiz arasında əlaqələrin gələcək inkişafında mühüm rol
oynayacağını bildirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Birləşmiş Krallığa rəsmi səfəri
Böyük Britaniya mətbuatının diqqət mərkəzində olub. Böyük Britaniyanın ən nüfuzlu televiziya
kanalı olan Bi-Bi-Si-nin müxbiri iyulun 21-də Prezident Heydər Əliyevdən müsahibə alıb.
Müsahibə elə həmin axşam Bi-Bi-Si televiziya kanalı ilə yayımlanıb.
Elə həmin gün Londonun lord-meri Riçard Nikols Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul
təşkil edib.
İyulun 22-də dünyanın bir sıra ölkələrindən 300-dən çox nümayəndə toplaşan, Böyük
Britaniyanın “Ay-Bi-Si” şirkətinin Londonun “Royal Qarden” mehmanxanasında təşkil etdiyi
“Azərbaycanda biznes” mövzusunda beynəlxalq konfransda Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyev çıxış edərək qeyd edib ki, kim gəlib Azərbaycanda sağlam iş görmək istəyirsə, bizim
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ölkəmizdə onun üçün bütün imkanlar vardır.
Elə həmin gün Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan səfirliyində Böyük
Britaniyada yaşayan Azərbaycan icması nümayəndələri ilə görüşü keçirilib. Sonra prezident
Londonda Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının xarici işlər və birlik işləri
üzrə dövlət katibi Robin Kuk ilə görüşüb. Azərbaycanın Avropa strukturları ilə əlaqələrinin
daim artmasından söhbət açan cənab Robik Kuk bildirib ki, Böyük Britaniya Avropa Şurasına
Azərbaycanın tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunması üçün lazımi işlər görəcək və bu məsələ
Birləşmiş Krallıq tərəfindən dəstəklənəcəkdir.
İyulun 23-də Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri zamanı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Şotlandiyanın Edinburq şəhərində
də olub. Həmin gün “Siti Çembers”də Edinburq şəhərinin lord-provostu Erik Miliqanla
görüşüb, Britaniyanın “Britiş Petroleum” şirkətinin Qreyncmaut şəhərindəki sənaye-istehsal
kompleksində olub. Daha sonra Edinburqun “Balmoral” mehmanxanasında Şotlandiyanın
biznes dairələrinin nümayəndələri ilə görüşüb.
Elə həmin gün Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Edinburqda – Şotlandiyada yaşayan
soydaşlarımızla da görüşüb. Görüşdə çıxış edən prezident qeyd edib ki, xarici ölkələrdə
Azərbaycan diasporunun formalaşmasının və onun fəaliyyətinin gündən günə daha da
güclənməsinin, Azərbaycanın haqq işini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün səylərin
birləşdirilməsi vacibdir.
İyulun 24-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Londondakı Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzində yeni açılmış sərgidə olub.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Gürcüstana rəsmİ səfərİ (22-23 mart 2000-ci il)
“… 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…”
Gürcüstan Prezidenti Mixeil Saakaşvilinin Azərbaycana rəsmi
səfərinə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
bəyanatından – 20 may 2009-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan
Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşdəki söhbətindən
Tbilisi, “Krsanisi” dövlət iqamətgahı 22 mart 2000-ci il
Eduard Şevardnadze: Əziz dostum, qardaşım, Prezident Heydər Əliyev! Sizi
Gürcüstan torpağında qarşılamaq mənə böyük şərəf verir. Xoş gəlmisiniz. Sizin
Gürcüstana səfərinizin xüsusi əhəmiyyəti var. Dəvətimi qəbul edib Tbilisiyə rəsmi
səfərə gəldiyinizə görə Sizə ürəkdən minnətdarlığımı bildirirəm. Bu səfər müstəqil
dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərin inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ açır.
Heydər Əliyev: Gürcüstana rəsmi səfər etmək barədə dəvətə, mənə və Azərbaycan
nümayəndə heyətinə göstərilən səmimi və xoş münasibətə görə təşəkkür edirəm, əziz
dostum və qardaşımla yenidən görüşməyimdən dərin məmnunluq duyuram. Biz bu gün
müstəqil Azərbaycan və Gürcüstan dövlətləri arasında münasibətlərin inkişafına dair
hərtərəfli, geniş müzakirələr aparacaq, regional, beynəlxalq miqyaslı məsələlər barədə
ətraflı fikir mübadiləsi edəcəyik.
Xəzərin zəngin karbohidrogen yataqlarının işlənilməsinə və enerji ehtiyatlarının
dünya bazarlarına nəqlinə, o cümlədən XX əsrin sonunun ən böyük və nadir regional
layihələrindən olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin reallaşdırılması ilə
bağlı məsələlərə xüsusi diqqət yetirməliyik.
Eduard Şevardnadze: Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə dair sazişin imzalanması
məhz bu layihənin təşəbbüskarı və müəllifi olan Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin
ardıcıl və məqsədyönlü siyasəti, qətiyyətli mövqeyi, əzmkarlığı sayəsində gerçəkləşdi.
Tariflər məsələsinin həllində Sizin qərarınızı yüksək qiymətləndirir və Sizə dərin
minnətdarlığımı bildirirəm.
Heydər Əliyev: Bütün bunlarla yanaşı əlbəttə ki, biz mühüm məsələ - Cənubi Qafqazda
və ümumən Qafqazda təhlükəsizlik məsələsi haqqında ətraflı fikir mübadiləsi aparmalıyıq.
Onu da xüsusi qeyd etməyi vacib bilirəm ki, ölkələrimiz arasındakı ənənəvi, tarixi dostluq
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münasibətlərinin müstəqillik dövründə daha da dərinləşdirilməsinin və genişləndirilməsinin
əhəmiyyəti xüsusi ilə böyükdür. Hələ 1996-cı ildə bəyan etdiyimiz “Qafqazda sülh”
təşəbbüsünün aktuallığını bir daha qeyd edərdim. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
və Abxaziya-Gürcüstan münaqişələrinin sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılması, regionda
sülhün, təhlükəsizliyin və sabitliyin bərqərar edilməsi çox vacibdir.
Eduard Şevardnadze: Səmimi dostluq, mehriban qonşuluq və strateji tərəfdaşlıq
əsasında qurulan Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin geniş imkanları və perspektivləri
vardır.
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Heydər Əliyevin şərəfinə Gürcüstan Prezidenti Eduard
Şevardnadzenin adından rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
22 mart 2000-ci il
Əziz Eduard Amvrosiyeviç!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Qonaqpərvərliyə görə, mehriban dostluq hisslərinə görə, bu gözəl qəbula görə və
Gürcüstan torpağında bizə bağışladığınız gözəl bayrama görə sizin hamınıza bir daha və
yenidən təşəkkür etmək istəyirəm.
Hələ gənclik, hətta yeniyetmə yaşlarımda Gürcüstana gələrkən Tbilisidə olmağıma
həmişə sevinirdim. Axı, mən Naxçıvanda doğulmuşam və boya-başa çatmışam. Siz bunu
bilirsiniz. O vaxtlar, 1941-42-ci illərədək Naxçıvana birbaşa dəmir yolu yox idi. Buna
görə də Bakıya gəlib çıxmaq üçün biz çar Nikolayın əsrin əvvəllərində Bakıdan Tbilisi
və Yerevan vasitəsilə Naxçıvana, oradan da Culfaya, İran sərhədinədək çəkdirdiyi dəmir
yolu ilə qatarda üç gün səyahət etməli olurduq.
Qatarla gedirdik, təbii ki, əvvəlcə atamla, sonralar isə tək gedirdim. Tbilisidə
Naxçıvan-Tbilisi qatarından düşüb Tbilisi-Bakı qatarına minmək lazım gəlirdi. Bu
qatarların hərəkəti arasında 12 saat vaxt fərqi vardı. Qatar Tbilisiyə çatanda mən bundan
istifadə edərək, dərhal ondan düşür, Tbilisini gəzib dolaşır və ona heyran qalırdım. Axı,
o vaxtlar mən Bakıda deyil, Naxçıvanda yaşayırdım, fərq böyük idi - mən valeh olur və
sevinirdim.
Bəzən, bilet tapa bilməyəndə isə mən Tbilisi vağzalında gecələməli olurdum. Bir neçə
dəfə belə olmuşdur. Mən vağzaldakı skamyalarım üstündə yatırdım. Bəlkə başqaları da
nə vaxtsa, haradasa belə etmişdir, mən isə bunu ancaq Tbilisidə etməli olurdum.
Amma mən bundan da ləzzət alırdım. O vaxtlar gürcü dili mənə çox da tanış deyildi
və ona görə də diqqətlə qulaq asırdım ki, görüm gürcücə necə danışırlar. Bu, elə xoşuma
gəlirdi ki, mən də gürcücə danışmaq istəyirdim. Yəni azərbaycanlıların Gürcüstana
böyük səmimiyyəti və hətta məhəbbəti həmişə - keçmiş zamanlarda, keçmiş əsrlərdə də
olmuşdur. Bu, görünür, xalqımızın genlərində var.
Bilirsiniz ki, Tbilisidə görkəmli azərbaycanlılar yaşayıb-yaratmışlar. Özü də, Tbilisi,
Gürcüstan onlar üçün vətən olmuşdur. Doğrudur, onların bəziləri burada doğulmuş və
boya-başa çatmışlar. Bəziləri isə buraya gələrək, burada fəaliyyət göstərmişlər. Axı, o
vaxtlar Tbilisi Cənubi Qafqazın paytaxtı idi. Çar imperiyası ölkələrimizi quberniyalara
və qəzalara bölmüşdü, amma çar canişini Tbilisidə otururdu. Buna görə də, - həm
də təkcə buna görə yox, - Tbilisi nəinki Qafqazda, Rusiyada da hamını cəlb edirdi.
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Mənim həmyerlim, yeri gəlmişkən, görkəmli insan - yazıçı, publisist, filosof - Cəlil
Məmmədquluzadə Naxçıvan kəndlərindən birində doğulsa da, Qori gimnaziyasını
bitirdikdən sonra ömrünün xeyli hissəsini Tbilisidə yaşamışdır. O, əsrin əvvəllərində
bütün müsəlman şərqində - Azərbaycanda, İranda, Türkiyədə, Mərkəzi Asiyada çox
böyük şöhrət qazanmış “Molla Nəsrəddin” jurnalını məhz burada nəşr etməyə başlamışdı.
İndi “Molla Nəsrəddin” jurnalına baxarkən düşünürsən - ilahi, biz demokratiyadan,
azadlıqdan danışırıq. Halbuki bunların hamısı jurnalda olmuşdur. Orada necə
karikaturalar var idi! Yeri gəlmişkən, bu karikaturaları çox məşhur Azərbaycan rəssamı
Əzim Əzimzadə çəkirdi. O, bizim Azərbaycan xalqının nümayəndələri sırasından olan
ayrı-ayrı tiplərin elə karikaturalarını çəkirdi ki, indi onlara baxdıqda heyran olursan.
Yəni, demək istəyirəm ki, Tbilisi bizim üçün həmişə sevimli şəhər, Gürcüstan isə
sevimli ölkə olmuşdur. Buna görə də buraya hər bir gəlişim mənim üçün və hesab
edirəm ki, məni müşayiət edənlər üçün də böyük sevincdir. Buraya gəldiyimiz andan
əhatə olunduğumuz şərait isə bu sevinci qat-qat artırır, heyranlıq doğurur.
Doğrudur, gecədən keçmişdir. Belə vaxtda həkimlər adətən deyirlər ki, indi kefir içib
yatmaq lazımdır. Amma biz sizinlə belə bir gözəl məclisdəyik. Yəni demək istəyirəm ki,
mən 50 il əvvəl Tbilisiyə gələndə də sevinirdim, bu gün prezident, Azərbaycan dövlətinin
başçısı kimi də sevinirəm ki, bu gözəl torpaqda və dostların əhatəsindəyəm, ən başlıcası
isə, dostum və qardaşım Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze ilə birlikdəyəm.
Bu gün biz böyük iş gördük. Hesab edirəm ki, Paliaşvili adına Opera teatrında
yaxşı görüşümüz oldu. Bu, Azərbaycan və gürcü xalqları arasında dostluq gecəsidir,
Şevardnadze ilə Əliyev arasında dostluq gecəsidir. Bu gecə bir daha və yenidən təsdiq
edir ki biz əbədi dostlarıq, azad xalqlar, müstəqil dövlətlər kimi bundan sonra da inamla,
bir-birimizi dəstəkləyərək bu yolla gedəcəyik.
Elə bugünkü söhbətlərimizin də məzmunu qarşılıqlı anlaşmadan, qarşılıqlı dəstəkdən
və bir-birimizə dərin hörmətdən ibarət oldu. Mən burada Azərbaycana, Azərbaycan
xalqına çox böyük hörmət hiss etdim. Eduard Amvrosiyeviç Azərbaycan haqqında,
dostluğumuz haqqında və mənim haqqımda olduqca çox səmimi sözlər söylədi. Eduard
Amvrosiyeviç, dediyiniz bu sözlərə görə Sizə çox minnətdaram. Sizin şəxsən mənə
bəslədiyiniz daxili hisləriniz baxımından ola bilsin ki, müəyyən qədər ifrata vardınız.
Amma hər halda bütün bunların xalqlarımız üçün böyük əhəmiyyəti var. Xalqlarımız
artıq cavan olmayan iki insanın necə dostluq etdiyini, - onlar bir il deyil, on il deyil,
onilliklərlə dostluq edirlər və biz hələ çox illər dostluq edəcəyik, - görməli və bilməlidirlər.
Bir sözlə, Eduard Amvrosiyeviçlə biz böyük həyat yolu keçmişik və qarşımızda hələ
böyük bir yol durur. Çünki tarix gürcü və Azərbaycan xalqlarının taleyi üçün üzərimizə
məsuliyyət, tarixi məsuliyyət qoymuşdur. Odur ki, biz, böyük həyat təcrübəsi olan
insanlar bunun nə demək olduğunu başa düşürük, məsuliyyətin nə demək olduğunu
bilirik. Biz, bu etimada layiqli olmaq üçün hər şey edəcəyik.
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Bu gün dediyim kimi, Gürcüstan üçün çox böyük işlər görmüş Eduard Amvrosiyeviç
indiyədək etdiklərindən də çox etmək imkanına malikdir. Mən buna inanıram.
Siz öz prezidentinizi, öz liderinizi tanıyırsınız. Onu mən də tanıyıram. Ola bilsin ki,
sizin çoxunuzdan yaxşı tanıyıram. Çünki biz xaraktercə bir-birimizə çox yaxınıq, hər
ikimiz öz həyatımızı xalqımıza həsr etmişik. Buna görə mən onu tanıyıram. Onun necə
saf qəlbli insan, necə məsuliyyətli insan olduğunu, necə çox işlədiyini bilirəm. Bilirəm
ki, ən gənc yaşlarından başlayaraq onun bütün həyatı öz xalqına xidmətə həsr edilmişdir.
Səmimi qəbula görə, dostluğa görə biz daha təşəkkür edirəm və gürcü xalqına xoşbəxt
gələcək arzulamaq istəyirəm.
Eduard Amvrosiyeviç dedi ki, bəli, biz - gürcü xalqı da, Azərbaycan xalqı da keçmişdə
çox şey itirmişik. Bu itkilər artıq tarixdə qalmışdır. Biz irəliyə, gələcəyə baxmalıyıq. Bu
gün məruz qaldığımız bütün çətinliklərə baxmayaraq, gürcü xalqının da, Azərbaycan
xalqının da gələcəyi işıqlıdır, gözəldir. Bunun əsasını bizim azadlığımız, müstəqilliyimiz
və öz taleyimizin sahibi olmağımız təşkil edir. Öz torpağının, öz taleyinin tam hüquqlu
sahibi olan gürcü xalqı, təbii ki, öz ölkəsini gözəl diyara çevirməyə qadirdir. Belə də
olacaqdır.
Bu, dostum Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzenin səyləri sayəsində olacaqdır.
Əminəm ki, o hələ bir çox illər işləyərək, Gürcüstanı ən yüksək səviyyəyə qaldıracaq,
ölkəni irəliləyə biləcəyi yola çıxaracaqdır.
Eduard Amvrosiyeviç, mən bu gün demişəm və bir daha deyirəm. Aprelin 9-da
seçkilərdir. Doğrudur, bu, böyük sınaqdır. Lakin mən qəti əminəm ki, xalq müdrikdir,
xalq bilir, xalq qiymətləndirir. Gürcüstanın parçalandığı və dağıldığı hərc-mərclik
dövründə Sizə məhz xalq müraciət etdi. Halbuki burada, ilahi, nə qədər siyasi xadim
vardı, amma xalq məhz Sizə müraciət etdi, çünki Gürcüstanda Sizin tayınız-bərabəriniz
yoxdur, hər halda son 50 ildə. Buna görə də xalq Sizə müraciət etdi, çünki bilirdi ki, Siz
onu hərc-mərclikdən çıxaracaqsınız. Çıxardınız da.
Bilirəm ki, Sizin təcrübəniz, beynəlxalq aləmdə nüfuzunuz, biliyiniz, ən başlıcası
isə, öz vətəninizə, öz torpağınıza, öz xalqınıza sədaqətiniz Sizə bu tarixi vəzifəni
yerinə yetirməyə imkan vermişdir. Siz onu yerinə yetirmisiniz. Buna görə də xalq Sizə
minnətdar olmalıdır. Əminəm ki, bu minnətdarlıq aprelin 9-da Gürcüstan prezidenti
seçkiləri zamanı ifadə ediləcək və Eduard Şevardnadze prezident seçiləcəkdir. Biz
hamımız onu təbrik edəcəyik və əlbəttə, mən andiçmə mərasiminə gələcəyəm.
Eduard Amvrosiyeviç, Sizin sağlığınıza!
Əziz dostlar, sizin sağlığınıza!
Gürcü xalqının sağlığına!
Gürcü və Azərbaycan xalqlarının qardaşcasına dostluğu şərəfinə!
Sağ olun!
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Gürcüstana rəsmi səfəri (22-23 mart 2000-ci il)
Tarixi arayış
Gürcüstan Respublikası ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin bütün strateji əhəmiyyətli
sahələrdə inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm istiqamətlərdən biridir.
Dövlətlərarası münasibətlərin hüquqi-normativ bazasının təkmilləşməsi və inkişafında dövlət
və hökumət başçılarının intenisiv xarakter alan qarşılıqlı səfərləri mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Bu səfərlər sırasında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 22-23 mart 2000-ci il
tarixində Gürcüstana rəsmi səfərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev Gürcüstana səfəri ərəfəsində
jurnalistlərə müsahibəsində səfərin məqsədi barədə danışarkən deyib: “İndi bu, rəsmi səfərdir.
Biz orada ətraflı danışıqlar aparacağıq, sənədlər də imzalayacağıq. Əsas sənəd – siyasi sənəd,
siyasi bəyanatdır, Gürcüstan prezidenti ilə Azərbaycan prezidentinin birgə bəyanatıdır. Orada
bizim bütün əlaqələrimizə aid, ümumiyyətlə, ölkələrimizin indiki vəziyyətinə aid, Qafqazdakı
vəziyyətə aid və beynəlxalq aləmdə gedən proseslərə aid məsələlərdə bizim eyni fikirdə
olduğumuz əks ediləcəkdir. Bir neçə başqa sənəd də vardır, onlar iqtisadi xarakter daşıyır.”
Martın 22-də Tbilisidə “Krsanisi” dövlət iqamətgahında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təktəbək görüşü
olub. Görüşdə Cənubi Qafqazda və ümumən Qafqazda təhlükəsizlik məsələsi haqqında
ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb, ölkələr arasındakı ənənəvi, tarixi dostluq münasibətlərinin
müstəqillik dövründə daha da dərinləşdirilməsinin və genişləndirilməsinin əhəmiyyətinin
vacibliyi qeyd edilib. Görüş başa çatdiqdan sonra hər iki ölkənin nümayəndə heyəti arasında
Azərbaycan – Gürcüstan danışıqları olub.
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Prezidenti
Eduard Şevardnadze ilə Azərbaycan–Gürcüstan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra
birgə bəyanatı verilib və mətbuat konfransı keçirilib. Tərəflər Azərbaycan Respublikası ilə
Gürcüstan Respublikası arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıqlarını inkişaf etdirəcəklərini bəyan
ediblər. Həmçinin hər iki tərəf həyata keçirilən səfərin nəticələrini müsbət qiymətləndirərək
və danışıqların səmərəli xarakterini qeyd edərək, əməkdaşlığın davam etdirilməsinə səy
göstərəcəklərini bəyan ediblər.
Martın 22-də daha bir görüş Z.Paliaşvili adına Tbilisi Dövlət Opera və Balet Teatrında
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan ictimaiyyətinin nümayəndələrilə keçirilib.
Mərasimdə Azərbaycan və gürcü xalqları arasında dostluğun yaranmasına və möhkəmlənməsinə
bir çox onilliklər ərzində sanballı töhfə verdiyini nəzərə alaraq, müstəqillik illərində
dövlətlərimiz arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə çevrilməsində son
dərəcə çox işlər gördüyünü nəzərə alaraq, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı
ilə Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze müstəqil Azərbaycan Respublikasının ali mükafatı –
“İstiqlal” ordeni ilə təltif edilib.
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Elə həmin gün Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə Gürcüstan Prezidenti
Eduard Şevardnadzenin adindan təşkil edilmiş rəsmi qəbul iştirak edib.
Martın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Gürcüstan
parlamentinin deputatları ilə görüşdə çıxışında deyib: “Dövlət müstəqilliyimizi əldə edəndən
sonra Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin bu qədər sürətlə inkişaf etməsində, təbiidir ki,
Gürcüstanın və Azərbaycanın parlamentlərinin də fəaliyyəti yüksək qiymətə malikdir.
Gürcüstan parlamenti ilə Azərbaycan parlamenti arasında olan əlaqələr bizim xalqlarımız
arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrini və iki ölkənin prezidentləri arasında olan dostluq,
qardaşlıq əlaqələrini tamamilə əks etdirir.”
Həmin gün Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Gürcüstan Milli televiziyasına müsahibə
verib. Müsahibə zamanı prezident Gürcüstan - Azərbaycan əlaqələrindən razı qaldığını və
gələcəkdə hər sahədə əməkdaşlığın genişlənəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Avstrİya Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(3-6 iyul 2000-ci il)
“...Avstriya-Azərbaycan əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Siyasi
əlaqələr güclənir və Sizin Azərbaycana səfəriniz bunun bariz nümunəsidir. Siyasi məsləhətləşmələr, müxtəlif səviyyələrdə əməkdaşlıq aparılır. Bir sözlə, siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olması, əlbəttə ki,
bütün başqa sahələrdə əlaqələrin inkişafına güclü təkan verir....”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avstriya
Respublikasının Federal Prezidenti Haynts Fişerlə birgə mətbuat
konfransında nitqindən – 13 may 2013-cü il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avstriyanın
Federal Prezidenti Tomas Klestil ilə görüşdə söhbəti
Vyana, Prezident aparatı 4 iyul 2000-ci il
Tomas Klestil: Ölkəmizə xoş gəlmisiniz, cənab Prezident. Dəvətimizi qəbul edərək
Vyanaya rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan ilə Avstriya
arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr hər iki tərəf üçün çox faydalıdır. Avstriya
zəngin iqtisadi potensiala malik olan Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə böyük maraq göstərir. Əmin olduğumu bildirirəm ki,
Sizin rəsmi səfəriniz zamanı aparılacaq danışıqlar, imzalanacaq sənədlər ölkələrimizin
arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə güclü təkan verəcəkdir.
Heydər Əliyev: Möhtərəm cənab Prezident! Səmimi sözlərə, rəsmi səfərə dəvətə
görə Avstriya dövlətinin başçısı olan Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanın
öz dövlət müstəqilliyini əldə etməsindən sonra ölkələrimizin əməkdaşlığının ardıcıl
surətdə sıxlaşdırılması sahəsində görülən işləri mən yüksək dəyərləndirirəm.
Bazar münasibətləri, demokratik inkişaf yolunu seçmiş müstəqil Azərbaycan
Respublikasında hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində həyata
keçirilən tədbirlər, islahatlar müvəffəqiyyətlə aparılır. Bunun nəticəsində böyük
uğurlar əldə olunmuşdur. Respublikamız dünya ölkələri ilə münasibətlərini suverenlik,
qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq əsasında qurur, öz iqtisadiyyatının dünya
iqtisadiyyatı ilə bağlanmasına xüsusi əhəmiyyət verir.
Respublikamızın qarşılaşdığı ən ağrılı problem Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsidir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 12 ildən bəri davam edən
təcavüzü, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ölkəmizin ərazisinin 20 faizinin
işğal olunması bütün beynəlxalq normalara ziddir. Zəhmət olmazsa bir xəritəyə nəzər
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salın. Bizim bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq
neçə ildən bəri çadırlarda ağır, dözülməz şəraitdə yaşayır. 1994-cü ildə bizim əldə
etdiyimiz atəşkəs rejimi sülh prosesini sürətləndirmək yolunda mühüm addımdır. Bu
münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün 1992-ci ildə yaradılmış ATƏTin Minsk qrupu da fəaliyyət göstərir. Yadınızdadırsa, ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt,
1996-cı il Lissabon, 1999-cu il İstanbul Zirvə görüşlərində biz Sizinlə birgə iştirak
etmişdik. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün
Lissabon Zirvə görüşündə üç prinsip qəbul olunmuş, Avstriya o zaman Azərbaycanın
mövqeyini müdafiə etmişdir. Çox təəssüf ki, təcavüzkar Ermənistan BMT, ATƏT və
digər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə, qərarlara, bütün dünya ölkələri
tərəfindən tanınmış hüquq normalarına məhəl qoymur. Azərbaycan ərazisinin bir
hissəsi olan Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək, yaxud orada yeni bir erməni
dövləti yaratmaq iddiası yolverilməzdir və biz bununla heç vaxt razılaşa bilmərik.
Bizim ölkəmiz sülh istəyir. Biz bu münaqişənin Lissabon Zirvə görüşündə ATƏT-in
üzvü olan 53 ölkənin dövlət və hökumət başçıları tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplər
əsasında aradan qaldırılmasına tərəfdarıq, Azərbaycan dövlətinin tərkibində Dağlıq
Qarabağa yüksək səviyyəli özünüidarə statusu verməyə hazırıq. Münaqişənin həlli
üçün son illər ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində birbaşa danışıqlar aparmış, Minsk
qrupunun həmsədri olan böyük dövlətdər - Rusiya, ABŞ, Fransa bu sahədə fəaliyyət
göstərmişlər. Əmin olduğumu bildirirəm ki, hazırda ATƏT-ə sədrlik edən Avstriya
Respublikası Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
işinə kömək göstərmək üçün öz imkanlarından səmərəli istifadə edəcəkdir.
Tomas Klestil: Cənab Prezident! Sizin uzaqgörən siyasətiniz sayəsində demokratik
inkişaf yolu ilə inamla addımlayan müstəqil Azərbaycan Respublikasında qazanılmış
nailiyyətləri yüksək dəyərləndirirəm. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, respublikamızın
üzləşdiyi münaqişə sülh yolu ilə, beynəlxalq normalara uyğun surətdə tezliklə aradan
qaldırılacaq və Azərbaycan dünyanın ən qabaqcıl ölkələrindən birinə çevriləcəkdir.
Mənim ölkəm hazırda ATƏT-in sədridir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün Avstriya öz səylərini gücləndirəcək
və bütün imkanlarından istifadə edəcəkdir. Avstriyanın Xarici İşlər naziri, ATƏT-in
hazırkı sədri xanım Benita Ferrero-Valdnerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iyulun
ortalarında bölgəyə səfərə gələcəkdir.
Heydər Əliyev: Mən bilirəm ki, Siz də, cənab Prezident, Avstriya ilə Azərbaycan
arasında yaranmış və durmadan inkişaf edən əməkdaşlığı, Bakıda və Vyanada müxtəlif
səviyyələrdə keçirilmiş görüşləri, aparılmış danışıqları, imzalanmış sənədləri yüksək
dəyərləndirirsiniz. Bu münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi, əlbəttə ki, hər iki tərəf
üçün çox faydalı olacaqdır. Nəhayət, mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
Tomas Klestil: Təşəkkür edirəm. Dəvətinizi məmnunluqla qəbul edirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avstriya
Prezidenti Tomas Klestillə birgə mətbuat konfransında bəyanatı
4 iyul 2000-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mən Avstriya Prezidentinin dəvəti ilə bu gün Vyanada rəsmi səfərdə olmağımdan
çox məmnunam.
Cənab Prezident, məni dəvət etdiyinizə və çox qonaqpərvərliklə, mehribanlıqla
qarşıladığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. Bu, Avstriya ilə Azərbaycan arasında
yaranmış əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün mühüm bir mərhələdir. Biz bunu yüksək
qiymətləndiririk.
Cənab Prezident, Siz söylədiyiniz kimi, indi bizim təkbətək danışığımız zamanı
bir çox məsələlər, o cümlədən, xüsusən, Cənubi Qafqazdakı vəziyyət, bu problemin
içərisində 12 il davam edən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
müzakirə edildi.
Cənab Prezident, Siz bu problemi yaxşı bilirsiniz. Biz Sizinlə ATƏT-in 1994-cü il
Budapeşt, 1996-cı il Lissabon, 1999-cu il İstanbul sammitlərində görüşmüşük və həmin
sammitlərin hər birində bu məsələ gündəlikdə olubdur. ATƏT-in bu sammitlərində
məsələnin ədalətli həll olunması üçün Azərbaycana verdiyiniz dəstəyə görə təşəkkür
edirəm.
Bu gün biz bu məsələni Sizinlə bir daha çox ətraflı müzakirə etdik. Mən hiss etdim
ki, Siz bu problemi bilirsiniz, bu problem Sizi də narahat edir. Çünki Qafqaz bölgəsində
- dünyanın mühüm regionlarından biri olan bölgədə sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın
olması Avstriya üçün də vacibdir. Mən Sizə bildirdim ki, Azərbaycan bu barədə çox
səylər qoyubdur və bir çox addımlar atıbdır. 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon sammitində
çox mühüm bir qərar qəbul edilibdir. Biz onun həyata keçirilməsinə çalışmışıq. Amma
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində biz onu həyata keçirə bilməmişik.
Bu məsələlərlə 1992-ci ildən ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Minsk qrupuna
Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa rəhbərlik edirlər. Ancaq bu səylər lazımi
nəticə vermədiyinə görə 1999-cu ildə Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan ilə
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev arasında bilavasitə bir neçə təkbətək görüş
keçirilməsinin lazım olması məsələsi meydana çıxmışdır.
Biz bu görüşlər zamanı müəyyən qədər irəliləmişik. Hər iki prezident belə fikrə
gəlibdir ki, məsələni həll etmək üçün qarşılıqlı güzəştlərə getmək lazımdır. Ancaq
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1999-cu ildə bu məsələdə əldə edilmiş irəliləyiş təəssüf ki, sonra müəyyən qədər
ləngiyibdir. Biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına bundan sonra da çalışacağıq.
Cənab Prezident, mən Sizə bildirdim ki, bu münaqişə nəticəsində Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edibdir və həmin ərazilər
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal edilmiş torpaqlardan bir
milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxarılıb, öz ölkələrində köçkün vəziyyətində
çadırlarda ağır şəraitdə yaşayırlar.
Altı il bundan öncə, 1994-cü ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin
kəsilməsi haqqında saziş imzalanıb ki, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail
olaq. İndi müharibə yoxdur, amma sülh də əldə edilməyibdir. Bu, Azərbaycan üçün
həyati məsələdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Ermənistan silahlı
qüvvələri işğal olunmuş torpaqlarımızdan çıxmalıdır. Beynəlxalq hüquq normalarına,
ATƏT-in prinsiplərinə Ermənistan da riayət etməlidir və bir milyondan artıq
azərbaycanlı öz yerlərinə - yurdlarına qayıtmalıdır.
Onu da bilməlisiniz ki, işğal olunmuş torpaqlarda hər şey dağıdılıbdır. Öz yerlərinə
qayıdan adamlar ancaq torpaqlarına qayıdacaqlar. Onların orada yaşaması üçün hələ
bir neçə il çox iş görülməlidir və buna böyük vəsait lazımdır. Amma hesab edirik ki,
əgər sülh əldə olunsa, təbiidir ki, gələcək illərdə dünya birliyinin, Avropa Birliyinin,
böyük donorların köməyi ilə bu məsələləri də həll etmək olar.
Avstriya bu il ATƏT-in sədri vəzifəsini həyata keçirir. Biz Sizə çox ümidlər
bəsləyirik. Xarici işlər naziri xanım Ferrero-Valdner bu yaxınlarda bölgəmizə gələcək,
Azərbaycanda olacaqdır. Biz Sizi səbirsizliklə gözləyirik. Arzu edirik ki, bu ilin ikinci
yarısında Avstriyanın ATƏT-ə sədrlik etdiyi zaman bu məsələnin həllində real bir
nəticə əldə olunsun.
Cənab Prezident, Siz Avropada və dünyada çox tanınan, böyük hörmətə malik
olan dövlət xadimisiniz. Mən arzu edirəm və xahiş edirəm ki, Siz öz şəxsi siyasi
imkanlarınızdan da istifadə edib bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasında bizə
yardım göstərəsiniz. Biz Avstriyaya, prezidentə, xarici işlər nazirinə və ATƏT-ə çox
böyük ümidlər bəsləyirik.
Nəhayət, cənab Prezident, mən istərdim Sizə bildirim ki, İkinci Dünya müharibəsində
alman ordusu tərəfində vuruşmuş və sovet ordusuna əsir düşmüş Avstriya əsgərlərinin
bir qismi Azərbaycana gətirilib və onlar orada su elektrik stansiyasının tikintisində
iştirak ediblər. Onlardan 45 nəfəri orada vəfat edib və dəfn olunubdur. Onların qəbirləri
indiyədək qorunur. Mən həmin qəbirlərin fotolarını Sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu
isə onların xatirəsinə vurulmuş lövhədir. Mən bu barədə məlumatları da Sizə təqdim
edirəm. Güman edirəm ki, fotoreportyorlar o şəkilləri çəkib nümayiş etdirsələr, daha
yaxşı olar.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avstriya
Respublikasının Federal Kansleri Volfqanq Şüssel ilə görüşdə söhbəti
Vyana 4 iyul 2000-ci il
Volfqanq Şüssel: Avstriyaya rəsmi səfərə xoş gəlmisiniz, cənab Prezident.
Sizinlə görüşdən olduqca məmnun qaldım. Mən hələ 1999-cu ilin iyulunda Avstriya
Respublikasının vitse-kansleri, Xarici İşlər naziri kimi, Bakıya səfər etmişdim. Sizinlə
keçirdiyim görüşü, apardığım danışıqları həmişə razılıqla xatırlayıram.
Vyanaya rəsmi səfəriniz ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişafında mühüm
mərhələ olacaqdır. Sözsüz ki, Avstriya zəngin ehtiyatlara malik olan, demokratik
inkişaf yolu ilə uğurla addımlayan müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə bütün
sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmağa böyük maraq göstərir.
Heydər Əliyev: Səmimi sözlərə və Vyanaya rəsmi səfərə dəvətə görə təşəkkürümü
bildirirəm. Avropada iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdən biri olan Avstriya ilə
əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılması Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Bazar münasibətlərini, demokratik inkişaf yolunu seçmiş, hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət quran müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya və Avropa dəyərləri ilə
sıx bağlıdır. Ölkəmizin Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv kimi qəbul olunması barədə
Avropa Şurası Parlament Assambleyası qərar qəbul etmişdir. Bu gün respublikamız
üçün ən ağır problem 12 ildən bəri davam edən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsidir. Zəhmət olmasa bir xəritəyə baxın. Azərbaycan torpaqlarının
20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub, bir milyondan çox
vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır,
işğal edilmiş ərazilərdə şəhərlərimiz, kəndlərimiz, qədim tarixə malik mədəniyyət
abidələrimiz dağıdılaraq viran qoyulur.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa danışıqlar aparılır. Bu
məsələnin həllində ölkəmiz həmişə konsturktiv mövqe tutur və tutacaq. Təəssüflə
bildirirəm ki, Ermənistan tərəfi sülh sazişinin əldə edilməsinə hər vasitə ilə mane olur,
təcavüzkar niyyətindən əl çəkmək istəmir. Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, ABŞ,
Fransa sülh prosesini sürətləndirmək üçün səylər göstərir. Əmin olduğumu bildirirəm
ki, hazırda ATƏT-ə sədrlik edən Avstriya bu münaqişənin sülh yolu ilə tezliklə aradan
qaldırılması üçün bütün imkanlarından səmərəli istifadə edəcəkdir.
Volfqanq Şüssel: Möhtərəm cənab Prezident. Mən də Sizi əmin edirəm ki, Avstriya
tərəfindən Azərbaycanın mövqeyi dəstəklənəcək. Avstriyanın Xarici İşlər naziri, ATƏTin hazırkı sədri xanım Benita Ferrero-Valdner bölgəyə səfər edəcəkdir. Deməliyəm ki,
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mənim ölkəm bu münaqişənin sülh yolu ilə həllinə hər cür kömək göstərməyə hazırdır.
Heydər Əliyev: Cənab kansler! Mən inanıram ki, Azərbaycan-Avstriya iqtisadi
əlaqələri daha da inkişaf edəcəkdir. Bu sahədə apardığımız siyasət və həyata
keçirdiyimiz tədbirlər, əlbəttə ki, uğurla nəticələnəcəkdir.
Cənab kansler, mən Sizə təşəkkür edirəm və Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət
edirəm.
Volfqanq Şüssel: Çox sağ olun. Dəvətinizi məmnunluqla qəbul edirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Avstriya Respublikasına rəsmi səfəri
(3-6 iyul 2000-ci il)
Tarixi arayış
Avstriya Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlərdəndir və iki ölkə arasında
diplomatik münasibətlərin yaradılması da Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən az sonraya təsadüf edir. 3-6 iyul 2000-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin Avstriyaya ilk rəsmi səfəri ilə Azərbaycan-Avstriya ikitərəfli münasibətlərində ən
məhsuldar dövr başlayıb.
Jurnalistlərə müsahibəsində Heydər Əliyev qeyd edib ki, 2000-ci ildə Avstriya ATƏT-də
sədrlik fəaliyyətini həyata keçirir, Avstriyanın xarici işlər naziri də ATƏT-in hazırda fəaliyyətdə olan sədridir. Həmçinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir neçə təşkilatının baş qərargahı,
ATƏT-in baş qərargahı Vyanada yerləşdiyindən, bu təşkilatların rəhbərləri ilə görüşlərin, danışıqların keçirilməsinin Azərbaycan üçün əhəmiyyətini, vacibliyini açıqlayib.
Səfər zamanı iyulun 4-də Avstriyanın Federal Prezidenti Tomas Klestil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilə görüşdə Azərbaycan ilə Avstriya arasında qarşılıqlı
surətdə faydalı əlaqələrin hər iki tərəf üçün çox faydalı olduğunu, Avstriyanın zəngin iqtisadi
potensiala malik olan Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə böyük maraq göstərdiyini xüsusi vurğulayıb. Danışıqlar zamanı Azərbaycan-Avstriya əlaqələrinin inkişafı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olunub. Səfər
çərçivəsində prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan və Avstriya hökumətləri arasında bir sıra
sənədlər imzalanıb.
Həmin gün Prezident Heydər Əliyev Avstriyanın xarici işlər naziri, ATƏT-in sədri Benuta
Ferrero-Valdner ilə görüşündə ATƏT-in Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
sahəsindəki fəaliyyətinə Azərbaycanın böyük ümidlər bəslədiyini, Avstriya ATƏT-ə sədrlik
etdiyi dövrdə münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün lazımi səylər göstərəcəyinə
ümidvar olduğunu bildirib. Ferrero-Valdner öz növbəsində münaqişəsinin sülh yolu ilə tezliklə həll olunması üçün Avstriya ATƏT-in hazırkı sədri kimi, bütün imkanlarından istifadə
edəcəyini bəyan edib.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev səfər çərçivəsində iyulun 4-də Vyana şəhər meriyasında olub.
İyulun 4-də Avstriya Respublikası parlamentinin sədri Haynts Fişer ilə görüşdə Azərbaycan və Avstriya parlamentləri arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin vacib olduğu nəzərə çatdırılıb, hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə geniş fikir
mübadiləsi aparılıb.
Elə həmin gün Avstriya Respublikasının Federal Kansleri Volfqanq Şüssel ilə görüşdə söhbət zamanı Prezident Heydər Əliyev Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
barədə məlumat verərkən, Şüssel bəyan edib: “Mən də Sizi əmin edirəm ki, Ermənistan–
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Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli sahəsində Avstriya tərəfindən
Azərbaycanın mövqeyi dəstəklənəcək.” Həmin gün daha bir əhəmiyyətli görüş Avstriya İqtisadiyyat Palatasında ölkənin Xarici Siyasət və Beynəlxalq Əlaqələr Cəmiyyətinin üzvlərilə
keçirilib. Görüşdə Avstriyanın tanınmış ictimai-siyasi xadimləri, iş adamları, xarici ölkələrin
səfirləri, mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər. Heydər Əliyev görüşdə “Azərbaycan XXI
əsrin astanasında: problemlər və perspektivlər” mövzusunda nitq söyləyib.
İyulun 5-də Heydər Əliyev Vyanada BMT nümayəndəliyində BMT Baş katibinin müavini,
nümayəndəliyin Baş direktoru Pino Arlakki ilə görüşüb. Görüş Prezident Heydər Əliyev və
cənab Pino Arlakkinun “Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, İran İslam Respublikası və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının narkotiklərə nəzarət üzrə beynəlxalq proqramı arasında narkotiklərə nəzarət və qanunsuz əldə edilmiş pulların qanuniləşdirilməsinə qarşı fəaliyyət sahəsində
əməkdaşlıq üzrə qarşılıqlı anlaşma memorandumu”nu imzalaması ilə yekunlanıb.
Səfər çərçivəsində, iyulun 5-də Heydər Əliyev BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının –
YUNİDO-nun Baş direktoru Karlos Maqarinos ilə görüşüb və “Azərbaycan Respublikası hökuməti və BMT-nin sənaye inkişafı təşkilatı arasında sənaye inkişafı sahəsində əməkdaşlıq
haqqında memorandum” imzalanıb.
Həmin gün Prezident Heydər Əliyev BMT-nin Vyanadakı nümayəndəliyində Nüvə Silahlarının Hərtərəfli Qadağan Edilməsi üzrə təşkilatın hazırlıq komissiyasının icraçı katibi Volfqanq Hoffmanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətilə, Avstriya Respublikasının İqtisadiyyat
Palatasında bu ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri, Vyanada və ətraf şəhərlərdə yaşayan azərbaycanlıların bir qrupu ilə də görüşüb.
BMT-nin Vyanadakı nümayəndəliyində Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Baş direktoru Məhəmməd əl-Baradeylə görüşün sonunda “Azərbaycan Respublikası və Beynəlxalq
Atom Enerjisi Agentliyi arasında nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilə ilə əlaqədar,
təminatların tətbiqi barədə sazişə əlavə protokol” imzalanması ilə yekunlanib.
İyulun 6-da Azərbaycan prezidenti Avstriyanın nüfuzlu mətbuat orqanlarını (“Kuryer”, “Di
presse“ ”Ştandart” qəzetləri, APA Agentliyi) təmsil edən jurnalistlərlə görüşüb və onlara səfərin yekunları barədə təəssüratlarını bildirib.
Bu səfər Avstriya - Azərbaycan əməkdaşlığını möhkəmləndirməklə yanaşı, dünya birliyinə
inteqrasiyasını sürətləndirib.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Fransa Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(23-27 yanvar 2001-ci il)
“...Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin gözəl tarixi vardır və əminəm
ki, bundan da gözəl gələcəyi olacaqdır. Dünən Fransa Prezidenti cənab
Fransua Ollandla keçirdiyim görüş bir daha münasibətlərimizin strateji
xarakterini təsdiq etdi...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Parisdə
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş qəbulda
çıxışından – 19 sentyabr 2012-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa
Prezidenti Jak Şirakla görüşdən sonra bəyanatı
24 yanvar 2001-ci il
Sağ olun, cənab Prezident. Mən, ilk növbədə, Fransaya rəsmi səfərə gəlmək dəvətinə
görə Fransanın Prezidenti cənab Jak Şiraka təşəkkür etmək istəyirəm.
Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun
və onun həmsədrlərinin fəaliyyətindən ətraflı söhbət açan Prezident Heydər Əliyev
problemin tezliklə həlli sahəsində Fransa dövlətinin və Prezident Jak Şirakın səylərini
yüksək qiymətləndirdi.
Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan ilə birbaşa danışıqlarından bəhs edən respublikamızın rəhbəri, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasında Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin - ABŞ-ın, Rusiyanın, Fransanın
səylərinin daha da artırılmasına ehtiyac duyulduğunu nəzərə çarpdırdı.
Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə həll edilməsinin Cənubi Qafqaz
bölgəsində sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasında, region dövlətlərində demokratiyanın daha sürətli inkişafında, onların arasında iqtisadi əməkdaşlığın
genişləndirilməsində böyük rol oynayacağını vurğulayan cənab Jak Şirak Prezident
Heydər Əliyev ilə Prezident Robert Koçaryanın müntəzəm görüşlərinin münaqişəyə
son qoyulmasının kompromis yollarının axtarılıb tapılması üçün xüsusi əhəmiyyəti
olduğunu söylədi. Cənab Şirak əmin olduğunu bildirdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yanvarın 26-da Parisdə keçiriləcək görüşü bu münaqişənin dinc
yolla həlli prosesinin sürətləndirilməsinə lazımi təkan verəcəkdir. Böyük əhəmiyyətə
malikdir ki, o, Ermənistan -Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə nizama salınması üzrə Minsk qrupunun Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə
həmsədridir.
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Mən deməliyəm ki, Fransa və şəxsən Prezident cənab Şirak bu işdə çox fəal iştirak
edir və yeni-yeni səylər göstərirlər. Bu gün biz bu məsələni də ətraflı müzakirə etdik.
Mən söhbətimizin nəticələrindən və Fransanın tutduğu mövqedən razıyam. İnanıram
ki, Prezident cənab Jak Şirakın səyləri ilə, Minsk qrupunun digər həmsədrləri ilə birlikdə biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll edə biləcəyik.
Mən cənab Jak Şirakı Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdim.
Jak Şirak: Mən bu dəvəti böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim.
Heydər Əliyev: Bu səfər 1998-ci ildə planlaşdırılmışdı, lakin bəzi səbəblərə görə
baş tutmadı. Ümidvaram ki, bu dəfə baş tutacaqdır. Bizim görüşlərimiz, danışıqlarımız hələ davam etdiriləcəkdir. Mənim burada Ermənistan Prezidenti Koçaryanla görüşüm üçün şərait yaratmaq niyyətinə görə Prezident cənab Jak Şiraka təşəkkür edirəm.
Cənab Prezident, qonaqpərvərliyə görə, bizə səmimi münasibət göstərildiyinə görə,
bizim Sizinlə dostluğumuza görə mən Sizə təşəkkür edirəm.
Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
Sual: Siz parlamentin “soyqırım” haqqında qəbul etdiyi qərara toxundunuzmu?
Jak Şirak: Prezident Əliyev bu qərar barədə özünün dərin təəssüf hisslərini mənə
bildirdi və dedi ki, Azərbaycan xalqı parlamentin bu qərarına ciddi tənqidlə yanaşmışdır. Mən bu tənqidi gözəl başa düşürəm və onu nəzərə aldım. Lakin bu, Azərbaycanla Fransa arasında mövcud olan dostluğa və qarşılıqlı münasibətlərə əsla xələl
gətirməyəcəkdir.
Sual: Siz Qarabağ məsələsi barədə hər hansı bir razılığa gəldinizmi?
Heydər Əliyev: Biz müxtəlif variantları müzakirə etdik, lakin bu əlaqələri, bu söhbətləri davam etdirəcəyik. Ümidvaram ki, biz bu məsələnin həllinə gəlib çıxacağıq.
Jak Şirak: Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Fransa Respublikasına rəsmi səfəri (23-27 yanvar 2001-ci il)
Tarixi arayış
23-27 yanvar 2001-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Fransaya üçüncü rəsmi
səfərini edib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 24-də Yelisey sarayında
Fransa Prezident Jak Şirak ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Fransa arasında möhkəm təməl üzərində qurulan əməkdaşlığın gündən-günə inkişaf etməsini yüksək dəyərləndirən
Prezident Jak Şirak əminliklə söyləyib ki, Prezident Heydər Əliyevin Fransaya bu rəsmi səfəri
ölkələrimizin qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinə yeni güclü
təkan verəcəkdir.
Prezident Heydər Əliyev Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin fəaliyyətindən ətraflı söhbət açaraq problemin tezliklə həlli sahəsində Fransa dövlətinin və Prezident
Jak Şirakın səylərini yüksək qiymətləndirdiyini bildirib.
Görüşdə həmçinin beynəlxalq aləmdə, regionda vəziyyət və bir sıra digər məsələlər barədə
də ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident Heydər Əliyev Fransa parlamentində “erməni
soyqırımı” barədə qəbul edilən sənədlərə mənfi münasibətini bildirib, bu barədə öz tənqidi
fikirlərini söyləyib. Prezident Jak Şirak Prezident Heydər Əliyevin bu barədə fikirlərinə böyük
diqqət göstərib, həmin sənədlər barədə deyilən tənqidi nəzərə aldığını bildirib.
Elə həmin gün Fransa Respublikasının Prezidenti Jak Şirakın adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilib.
Görüş və rəsmi qəbul başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və Fransa Prezidenti Jak Şirak Yelisey sarayı qarşısındakı meydana toplaşan jurnalistlər önündə bəyanatla çıxış ediblər. Azərbaycan Prezident Heydər Əliyev Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun və
onun həmsədrlərinin fəaliyyətindən ətraflı söhbət açaraq problemin tezliklə həlli sahəsində
Fransa dövlətinin və Prezident Jak Şirakın səylərini yüksək qiymətləndirib.
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisdə onun üçün ayrılmış iqamətgahda Fransa–Azərbaycan Ticarət Palatasının prezidenti Serj Buadve, palatanın
vitse-prezidenti Azər Mərd və bu ölkənin Bakıdakı keçmiş səfiri Jan Perrən ilə görüşüb. Sonra
Prezident Heydər Əliyev türkiyəli jurnalistlərin – TRT, TQRT televiziyalarının və “Sabah”
qəzeti müxbirlərinin suallarına cavab verib.
Yanvar 25-də Strasburqda Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi ilə əlaqədar təntənəli mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyev deyib:”Biz ölkəmizin Avropa Şurasına qəbulunu yalnız indiyə qədər gördüyümüz işlərə, həyata keçirdiyimiz islahatlara verilən qiymət kimi deyil, həm də ölkəmizə və xalqımıza
doğru uzadılan dost əli kimi qiymətləndiririk və ona görə də bir sıra problemlərin vahid Avro-
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pa ailəsi daxilində həllini tapacağına inanırıq”
Həmin gün Prezident Heydər Əliyev Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında çıxış edərək, Azərbaycan Respublikasının bu təşkilata daxil olmasında göstərdikləri
dəstəyə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvlərinə və Avropa Şurasının üzvü
olan dövlətlərə Azərbaycan xalqı adından minnətdarlığını bildirib. Bundan sonra, Avropa Şurasının Baş katibi Valter Şvimmer ilə görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycan Respublikası ilə
Avropa Şurası arasında əlaqələrin perspektivləri və hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra digər
məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev həmin gün Avropa Şurasi Parlament Assambleyasının sədri lord Rassel Conston, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri, Latviyanın xarici işlər naziri İndulis Berzinş, İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsinin prezidenti Luçius
Vildbaxer ilə görüşüb.
Strasburqda – Avropa sarayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri lord Rassel Constonun və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri İndulis Berzinşin adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunub.
Daha sonra Strasburqda, Avropa Şurasının binasında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Robert Köçəryanın birgə mətbuat konfransi keçirilib.
Yanvarın 26-da Parisdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Robert Köçəryanın təkbətək görüşü olub. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələsi barədə ətraflı müzakirə aparan
prezidentlər kompromis variantların tapılması barədə dialoqların davam etdirilməsinin vacibliyini bildiriblər.
ATƏT-in və onun Minsk qrupu həmsədrlərinin Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində fəaliyyətini nəzərdən keçirən dövlət başçıları bu
istiqamətdə səylərin daha da sürətləndirilməsinin zəruriliyini vurğulayıblar, Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa aparılan danışıqların bundan sonra da davam etdirilməsi haqqında yekdil
fikirdə olduqlarını təsdiq ediblər.
Həmin gün Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin, Fransa Prezidenti Jak Şirakın və Ermənistan Prezidenti Robert Köçəryanın görüşü keçirilib. Görüş zamanı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması məsələsinin müzakirəsinə geniş yer ayıran dövlət başçıları Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaşa
görüşlərin davam etdirilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayıblar.
Bakıda jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində Prezident Heydər Əliyev Fransaya rəsmi səfərini Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan Respublikası üçün çox uğurlu, tarixi əhəmiyyətə malik olan bir səfər kimi qiymətləndirib.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Türkİyə Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(12-17 mart 2001-ci il)
“...Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələr çox
uğurla inkişaf edir. Bu əlaqələr dostluq-qardaşlıq əsasında qurulubdur.
Bizim çox zəngin birgə tariximiz, ortaq dəyərlərimiz vardır. Bu gün
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr bu möhkəm təməl əsasında
qurulur. Son iyirmi ilə yaxın müddətdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
əlaqələr daim yüksək səviyyədə olmuşdur. Bu gün bu gözəl ənənələr
davam edir və bütün məsələlərdə əməkdaşlığımız yaxşı nəticələr verməkdədir...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə mətbuat konfransında
nitqindən – 17 may 2010-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə
Prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə görüşdən sonra bəyanatı
12 mart 2001-ci il
Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli dostlar, qardaşlar!
Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram, Azərbaycan xalqının ən xoş arzularını sizə çatdırıram.
Hörmətli cənab Prezident!
Məni Türkiyəyə rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm və bu
səfəri Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin daha da inkişaf etməsi üçün çox əhəmiyyətli
hesab edirəm.
Hörmətli Prezident, Siz bizim burada görəcəyimiz işlər haqqında məlumat verdiniz. Ona görə də mənim bütün bunları təkrar etmək fikrim yoxdur. Ancaq bunu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əlaqələr indiyə qədər dostluq,
qardaşlıq əlaqələri olubdur və bundan sonra da belə olacaqdır. Bizim əlaqələrimizin
təməli budur və bunun əsasında iqtisadi, ticarət, elm, mədəniyyət və başqa sahələrdə
olan əməkdaşlıqlardır. Bunların hamısı indi, demək olar ki, yüksək səviyyədədir. Ancaq bu əlaqələr bundan sonra daha da yüksəlməlidir. Ona görə də biz buraya gəlməklə həm Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının bizim üçün çox əhəmiyyətli
olduğunu bir daha nümayiş etdiririk. Eyni zamanda ölkəmizin daha da birgə işbirliyinin inkişaf etdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görülməsini istəyirik. Mənim buradakı
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səfərim üçün tərtib olunmuş proqram bunların hamısına imkan verir. Ona görə də mən
çox məmnunam ki, qarşımızda duran bütün vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün biz
mümkün olan işləri görəcəyik.
Cənab Prezident, təbiidir, Sizin dediyiniz mövzuların hamısı – həm Bakı–Ceyhan
əsas ixrac neft kəmərinin inşası, həm Azərbaycan qazının Türkiyəyə ixrac edilməsi və
iqtisadi, ticarət əlaqələri bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Ancaq bizim üçün ən vacib
və ən əhəmiyyətli olan Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələsidir.
Bu həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm də bütün Qafqaz ölkələri üçün çox əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycan üçün bunun əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan
artıq 12 ildir Ermənistan ilə hərbi münaqişədədir. Bu münaqişə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri müəyyən səbəblərdən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edib və işğal olunmuş bu torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı,
azərbaycanlılar zorla çıxarılıb, didərgin düşübdür və indi onlar çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Hörmətli cənab Prezident!
Siz Bakıda olarkən respublikamızın paytaxtında yerləşmiş bir qrup köçkünün vəziyyətini özünüz gördünüz. Amma Siz gördüyünüz hamısından yaxşısı idi. Çadırlarda
yaşayan qaçqınların vəziyyəti onlardan qat-qat pisdir. Ona görə də Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması məsələsi bizim qarşımızda duran əsas məsələdir.
Neçə illərdir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bu sahədə sıx əməkdaşlıq edir. İndiki mərhələdə bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması istiqamətlərini müəyyən etmək
üçün bizim Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə dövləti, hökuməti ilə danışıqlar, məsləhətləşmələr aparmağa çox böyük ehtiyacımız vardır. Mən çox ümid edirəm ki, bizim buradakı görüşlərimizdə, danışıqlarımızda bu, əsas yer tutacaqdır. Biz bu məsələni həll
etmək üçün Türkiyədən lazımi dəstəklər alacağıq.
Cənab Prezident, məni bu rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə bir daha Sizə minnətdarlıq edirəm. Bütün qardaş, dost Türkiyə xalqına sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq
arzulayıram. Təşəkkür edirəm.

www.aliyevheritage.org

305

30 TARİXİ SƏFƏR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan–
Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimində
jurnalistlər qarşısında bəyanatı
Ankara, Çankaya köşkü 12 mart 2001-ci il
Hörmətli Prezident!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mənim Türkiyəyə rəsmi səfərimin birinci hissəsi bitməkdədir. Məni Türkiyəyə
dəvət etdiyinə və bu gözəl qonaqpərvərliyinə görə əziz dostum, qardaşım, Türkiyə
Cümhuriyyətinin Prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərə bir daha təşəkkür edirəm.
Bu səfərin çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə ki, biz həm ölkələrimiz arasındakı
əlaqələri, həm bizim bölgəyə aid olan məsələləri, həm də dünyada gedən prosesləri
təhlil etdik, fikirlərimizin eyni olduğunu bir daha təsdiq etdik və gələcəkdə də Türkiyə–Azərbaycan işbirliyində birgə hərəkət etmək haqqında bəyanatlar verdik. Bu
məni çox sevindirir. Çünki Azərbaycan üçün Türkiyə qüdrətli, böyük, inkişaf etmiş,
demokratiya içərisində yaşayan bir dövlətdir. Türkiyə gənc, müstəqil Azərbaycan
üçün həmişə örnək olubdur, bu gün də örnəkdir.
Burada bizim apardığımız danışıqlar, müzakirə etdiyimiz məsələlər haqqında hörmətli Prezident artıq sizə məlumat verdi. Mən vaxt alıb təkrar etmək istəmirəm. Ancaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bütün məsələlərdə biz həmfikirik. Xüsusən bugün
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin tikintisinə başlanması haqqında hər
iki ölkədə – həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda eyni münasibət olduğunu bir daha
hiss etdim. Əmin ola bilərsiniz ki, 1994-cü ildən başladığımız bu işi biz birlikdə sona
çatdıracağıq. Azərbaycanın nefti yaxın illərdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti ilə həm
Türkiyəyə, həm də Aralıq dənizinə axacaqdır.
Son vaxtlar Türkiyə ilə bizim əlaqələrimizdə bir çox önəmli məsələ meydana çıxıbdır. Bu da Azərbaycanın kəşf etdiyi böyük təbii qaz yataqlarının Türkiyə ilə müştərək
istifadə olunması məsələsidir. Biz “Şahdəniz” qaz yatağında böyük qaz ehtiyatları
əldə etmişik. Bunu bilərək, əvvəlcədən Türkiyə dövləti, hökuməti ilə danışıqlar aparıb çıxarılacaq qazın çox hissəsini Türkiyəyə ixrac etmək haqqında bizim razılığımız
vardır. Bu gün mən çox məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, bu razılıq gerçəkləşdi
və Azərbaycandan hasil olunacaq təbii qazın Türkiyəyə satılması haqqında həm hökumətlərarası anlaşma imzalandı, həm də alqı-satqı üzrə anlaşma imzalandı. Bu çox
mühümdür. Çünki bu qaz Gürcüstandan keçməlidir. Bizim Bakıdan Gürcüstana qədər
keçmişdə yaradılmış qaz boru xəttimiz var, onu bərpa etməliyik. Ona görə də biz bil306
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məliyik ki, qazı haraya ixrac edəcəyik. İkincisi də, indi biz imza atdıq ki, 6 milyard
kubmetr qaz veriləcəkdir. Amma gələcəkdə biz Türkiyəyə ildə 15 milyard, yaxud 20
milyard kubmetr qaz sata bilərik.
Hörmətli dostum, doqquzuncu Cümhur başqanı Süleyman Dəmirəl vaxtilə mənə
dəfələrlə demişdi ki, Türkiyənin 50 milyard kubmetr qaz almağa ehtiyacı vardır, Azərbaycan nə qədər çox qaz hasil etsə, biz o qədər də alacağıq. İndi biz hörmətli Prezident
Əhməd Necdət Sezərlə bu işin təməlini qoyduq. Güman edirəm ki, bu, uğurlu olacaqdır. Biz indi mövcud olan xətdən istifadə edəcəyik, qazı Türkiyənin sərhədlərinə
gətirib çıxaracağıq. Gərək Türkiyədə də lazımi hazırlıq işləri görülsün ki, bu qazdan
vaxtında istifadə oluna bilsin. Ancaq gələcəkdə böyük miqdarda qazın Türkiyəyə ixracı üçün biz yeni böyük boru xətti də yaratmaq fikrindəyik. Ona görə bizim qarşımızda
çox böyük üfüqlər, perspektivlər açılır. Bu, Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun, iqtisadi
əməkdaşlığının inkişafını təmin edəcəkdir. Eyni zamanda, strateji nöqteyi-nəzərdən
bizi bir-birimizlə daha sıx bağlayacaqdır. Biz Türkiyə ilə əlaqələrimizi strateji əməkdaşlıq prinsipi əsasında qurmuşuq. Bu əlaqələri bundan sonra da inkişaf etdirmək
istəyirik. Mən bu gün keçirilən söhbətlərdən və imzalanan anlaşmalardan bir daha
məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Hörmətli Prezident, Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti şərəfinə Türkiyə Cümhuriyyətinin
Prezidenti tərəfindən təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitqi
Ankara, Çankaya köşkü 12 mart 2001-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti, hörmətli dostum, qardaşım Əhməd Necdət
Sezər!
Hörmətli dostlar, cənablar, xanımlar!
Mən sizi Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən salamlayıram və millətimizin
sizə olan ən xoş arzu və istəklərini çatdırmaqdan məmnuniyyət hissi duyuram.
Hörmətli Prezident, məni Türkiyəyə rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür
edirəm. Bu səfərin Azərbaycan üçün, düşünürəm ki, eyni zamanda Türkiyə üçün, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri üçün çox əhəmiyyətli olduğunu yüksək qiymətləndirirəm.
Bizə göstərilən bu qonaqpərvərliyə görə, dostluğa görə, mehribanlığa görə öz adımdan
və mənimlə buraya gələn böyük heyət adından təşəkkür edirəm. Eyni zamanda onu da
düşünürəm ki, Türkiyə sizin vətəniniz olduğu kimi, bizim də vətənimizdir. Ona görə də
burada, güman edirəm ki, başqa bir qarşılanma ola bilməzdi. Biz Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə xalqına hədsiz məhəbbət hissi ilə yaşayırıq. Bu məhəbbət hisslərinin dərin
kökləri var. Bu bizim tarixi keçmişimizdir. Bu bizim dilimizdir. Bu bizim milli-mənəvi
dəyərlərimizdir. Bu bizim dinimizdir. Ən əsası isə, Azərbaycanın Türkiyəyə kesmişdə də,
bu gün də olan məhəbbəti və sevgisidir. Biz Türkiyənin əldə etdiyi böyük nailiyyətləri
iftixar hissi ilə izləyirik. Bu nailiyyətlər ilbəil yüksəlir, artır. Bunların əsasını təşkil edən
isə Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradıcısı, böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkdür. Məhz
buna görə də mən Türkiyəyə rəsmi səfərimi ilk öncə böyük Atatürkün qəbrini ziyarət etməklə başladım. Hər dəfə Atatürkün qəbrini ziyarət edərkən, o şəxsin bəşər tarixində nə
qədər böyük rol oynadığını bir daha, bir daha xatırlayıram. Eyni zamanda düşünürəm ki,
əgər Mustafa Kamal Atatürk vaxtilə, Osmanlı imperiyası dağılandan sonra Cümhuriyyəti qurmasaydı və Cümhuriyyətin gələcək yollarını müəyyən etməsəydi, güclü türk ordusu qurmasaydı, güclü türk əsgəri yaratmasaydı, Türkiyə rəqibləri, düşmənləri əhatəsində
olduğu halda, bu qədər yüksək inkişaf edə bilməzdi. Bizdə məmnuniyyət hissi doğurur
ki, sonrakı nəsillər böyük Atatürkün yolu ilə gedərək Türkiyəni inkişaf etdiriblər. Bu
gün Türkiyə dünyanın ən qüdrətli dövlətlərindən biridir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş,
demokratiya prinsipləri, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə yaşayan bir dövlət, bir ölkədir.
Bunlar hamısı bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün bir tərəfdən, iftixar hissi doğurur,
ikinci tərəfdən də, təcrübə mənbəyidir.
Biz, Azərbaycan gənc, müstəqil ölkəyik. Bu ilin sonunda Azərbaycanın müstəqilli308
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yinin, istiqlaliyyətinin 10-cu ili tamam olur. Tarixi nöqteyi-nəzərdən 10 il o qədər də
böyük zaman deyildir. Amma dünyada gedən prosesləri nəzərə alsaq, bizim bölgədə
baş vermiş hadisələri nəzərə alsaq, Azərbaycanın 10 il müstəqil yaşaması böyük hadisədir. Biz müstəqilliyimizi əldə edəndən Türkiyənin dəstəyini, dayağını hiss etmişik.
Əziz dostum, bəli, Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkədir. Bizim
müstəqilliyimizi başqa ölkələr də tanıyıblar, bəyanatlar veriblər. Amma Türkiyənin
onlardan fərqi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın müstəqilliyini, istiqlaliyyətini tanıyaraq, eyni zamanda müstəqil dövlətin yaşaması üçün, inkişaf etməsi üçün ona həmişə
qardaşlıq yardımı etmiş, qardaş kimi Azərbaycanın yanında olmuşdur. Bütün bunlar
bizi keçmişdə olduğu kimi, bu gün də Türkiyə ilə sıx bağlayıbdır. Ona görə də hər dəfə
Türkiyəni ziyarət etmək mənim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir.
Mənimlə bərabər buraya böyük nümayəndə heyəti gəlibdir. Bir çox nazirlər, Milli
Məclisin bir qrup deputatı buradadır. Onların hamısı Türkiyəyə böyük həvəslə gəliblər. Bəlkə də bu qədər böyük heyətin buraya gəlməsi bəzilərini təəccübləndirər. Ancaq
bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, biz istəyirik bütün sahələrdə əlaqələrimizin inkişaf
etməsi üçün yeni addımlar ataq.
Mən böyük qürur hissi duyuram ki, XXI əsrin əvvəlində, üçüncü minilliyin əvvəlində Türkiyəyə rəsmi səfər etmək mənə nəsib olubdur. Bu gün burada hörmətli Prezident ilə, hörmətli Baş nazir ilə apardığımız danışıqlar Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin bütün sahələrini əhatə edibdir. Bu da bizim üçün, Azərbaycan üçün çox faydalıdır.
Hər bir məsələ meydana çıxanda biz Türkiyə ilə məsləhətləşməyi vacib hesab edirik.
Ona görə də bu gün danışıqlarımızın bir hissəsi Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi, mədəni əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə, bir sözlə, bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafına
həsr olunubsa, digər hissəsi Azərbaycanın böyük dərdi olan Dağlıq Qarabağ probleminin, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsinə həsr
edilibdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman Ermənistanın təcavüzünə
məruz qalmışdı. Bilirsiniz ki, 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycan torpaqlarına, yəni
Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağa torpaq iddiası ilə çıxış etmiş və sonra bu, hərbi münaqişəyə, müharibəyə çevrilmişdi. Müharibə böyük itkilərə
gətirmişdi. Müxtəlif səbəblərdən, Ermənistana bəzi dövlətlərin etdiyi yardıma görə
və Azərbaycanda da buraxılmış bəzi nöqsanlara görə bu savaşda, bu müharibədə Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının bir qismini işğal edibdir. Öncə Dağlıq Qarabağı,
ondan sonra isə onun ətrafında olan yeddi böyük rayonu işğal edibdir. Beləliklə, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Özü də
bu gün yox, dünən yox, bir çox illərdir ki, bu torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxarılıb və qaçqın vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar.
Həm Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, müharibəsi dövründə, həm də atəşkəs
yaranandan sonra sülh danışıqlarının aparılmasında Türkiyə mühüm rol oynayıbdır.
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1992-ci ildə ATƏT Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması
üçün Minsk qrupu yaradıbdır. Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür və onun üzvü kimi,
Azərbaycanın dostu kimi, bu illər çox faydalı işlər görmüşdür. Ancaq təəssüflər olsun ki, bizim gördüyümüz bütün işlər, o cümlədən Minsk qrupunun həmsədrləri olan
ölkələrin - Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın son illərdə həyata keçirdiyi tədbirlər heç bir nəticə verməyibdir. Ermənistan işğal etdiyi torpaqlardan çıxmır.
Azərbaycanın qaçqınları çadırlarda yaşayır. Bunların hamısı bizim üçün həm maddi,
həm də mənəvi zərbədir.
Hörmətli Prezident, mən Sizə minnətdaram. Siz burada bəyan etdiniz ki, hüquq
normaları, beynəlxalq hüquq prinsipləri, təəssüflər olsun ki, çox dövlətlər tərəfindən
pozulur. Dünyada ikili standartlar var və Azərbaycan bu ikili standartlardan çox əziyyətlər çəkir. Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdiyi halda, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi hələ 1992-ci ildə Azərbaycana hər bir yardımın göstərilməsinə embarqo qoymuşdur. Eyni zamanda işğalçı Ermənistan hər il Amerika Birləşmiş
Ştatlarından böyük yardım alır və xüsusən 100 milyon dollara qədər pul alır. Biz bu
ədalətsizlikləri görürük və siz də görürsünüz. Məsələn, son vaxtlar Türkiyəyə qarşı
edilən ədalətsizliklər bizi sarsıdır, bizi incidir. Erməni diasporunun gücünə görə bəzi
ölkələrin parlamentlərində Türkiyənin vaxtilə guya ermənilərə qarşı soyqırımı etməsi
haqqında qərarlar çıxarıblar. Biz belə qərarlara, belə fikirlərə daim öz etirazımızı bildirmişik.
Hələ 1998-ci ildə Amerikada bu məsələ Konqresdə qaldırılan kimi, Azərbaycanın
Milli Məclisi, Azərbaycan dövləti öz etirazını bildirdi. Son vaxtlar Fransa parlamentlərinin belə bir qərar çıxarması bizi hiddətləndirdi. Bizim parlament xüsusi bəyanat
verdi. Dövlət başçısı kimi, mən bu hərəkəti pislədim və bu qədər ədalətsizliyə qarşı
öz iradəmi göstərdim. Hətta yanvar ayında Parisdə olarkən, Fransanın prezidenti Jak
Şirak ilə danışarkən ona dedim ki, siz nə üçün belə ədalətsizlik edirsiniz? Biz buna
qarşı çıxırıq. Bu, Türkiyə kimi bir dövlətə, türk xalqına, o cümlədən bütün türkdilli
xalqlara olan ədalətsizlikdir. Biz bu gün də öz iradəmizi göstəririk. Yəni bax, bu iki
faktla nümayiş etdirmək olar ki, dünyada ikili standartlar mövcuddur və bunlar Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad olunması üçün lazımi tədbirlərin görülməsinin qarşısını alır.
Hesab edirəm ki, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi böyük dövlətlər
Ermənistana təsir göstərə bilmədilər ki, o bu danışıqlarda konstruktiv mövqe tutsun və
işğal olunmuş torpaqları azad etsin. Ondan sonra isə Dağlıq Qarabağın statusu haqqında danışıqlar aparmaq olar. Ancaq təəssüflər olsun ki, bunu etməyiblər. Biz bu barədə
geniş fikir mübadiləsi apardıq və mən bundan çox məmnunam.
Hörmətli Prezident, Siz burada Bakı-Ceyhan boru xətti haqqında bugünkü durumu
bildirdiniz və Azərbaycanın “Şahdəniz” yatağından alınacaq qazın Türkiyəyə ixrac
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edilməsi haqqında anlaşmanın imzalanması barədə məlumat verdiniz. Mən çox məmnunam. Çünki biz 1994-cü ildən Azərbaycanın neft strategiyasını həyata keçirərək,
Bakı-Ceyhan boru xəttinin yaranması üçün Türkiyə, Azərbaycan birlikdə çalışmışıq.
İndi bunu daha da irəliyə aparmalıyıq və bu boru xəttini inşa edib, tikib istismara verməliyik. Xəzər dənizindəki “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqlarından ildə 50-60
milyon ton neft ixrac etmək olar. Amma Azərbaycan dünyanın böyük neft şirkətləri
ilə 20 müqavilə imzalayıbdır. Təsəvvür edin, oradan nə qədər neft hasilatı, qaz hasilatı
gözlənilir. Ona görə də bəlkə gələcəkdə Bakı-Ceyhan yetərli olmayacaq, ikincisini də
yaratmaq lazım olacaqdır. Bunu eyni zamanda qaz haqqında da deyə bilərəm. Biz 6
milyard kubmetr qazın Türkiyəyə satılması haqqında saziş imzaladıq. Ancaq gələcəkdə bunu 10 milyarda, 15 milyarda, 20 milyarda da çatdırmaq olar və Türkiyənin bu
barədə ehtiyaclarını təmin etmək olar. Bu sahə Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin əsas sahəsidir. Ancaq bütün başqa sahələrdə də biz əlaqələrimizi inkişaf etdirmişik
və bundan sonra da inkişaf etdirməyə çalışacağıq.
Müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan on ildə ağır bir yol keçibdir. Bilirsiniz ki, bir
tərəfdən, Ermənistanın təcavüzü, ikinci tərəfdən, Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitliyin pozulması, ayrı-ayrı silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizə
aparması, hakimiyyətin bir neçə dəfə dəyişdirilməsi, nəhayət, 1993-cü ildə vətəndaş
müharibəsinin başlanması görün Azərbaycana nə qədər böyük zərbələr vurubdur.
Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, indi Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yaranıbdır. Ermənistanın təcavüzünə, bir milyon qaçqının ağır vəziyyətdə yaşamasına
baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən ilbəil inkişaf etməkdədir. Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir. Biz hər şeydə gəncik. Müstəqil dövlət kimi də gəncik, demokratiya yolu ilə gedən dövlət kimi də, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən dövlət kimi
də gəncik. Hər yerdə gəncik. Amma bizim qardaşımız var. Türkiyə bu yolu on illərlə
keçibdir. Türkiyənin böyük təcrübəsi var. Biz bu təcrübədən də istifadə edirik. Dünya
təcrübəsindən də istifadə edirik. Biz bu yol ilə gedirik. Azərbaycanda demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi gedir və bundan sonra da gedəcəkdir. Mən
çox məmnunam ki, Türkiyə bu yolu çoxdan tutubdur. Atatürkün vəsiyyətlərini yerinə
yetiribdir və Türkiyə hüquqi dövlətdir, demokratik dövlətdir və dünyəvi dövlət kimi
yaşayacaqdır. Çünki dünyəvilik Türkiyəni Avropa ilə, Azərbaycan ilə birləşdirən əsas
amillərdən biridir.
Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olundu. Bu bizim üçün tarixi hadisədir. Siz bilirsiniz ki, bizim oraya qəbul olunmağımıza çox böyük maneələr törədirdilər. Amma
yenə də bizim dörd il daimi mübarizəmizdə yanımızda Türkiyə olubdur. Türkiyənin
dövləti, hökuməti, Türkiyənin Avropa Şurasındakı təmsilçiləri olub, biz həmişə onların dəstəyini, yardımını hiss etmişik və bunlar da Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul
olunmasına kömək edibdir və nəhayət, biz buna nail olmuşuq. İndi biz yeni təşkilatda
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bir yerdəyik. Demək, biz öz işlərimizi daha da bərabər apara bilərik. Təsadüfi deyil
ki, Azərbaycanın Avropa Şurasında olan təmsilçiləri, Milli Məclisin deputatları da bu
gün buradadırlar. Onlar gəlib Böyük Millət Məclisində görüşlər keçiriblər. Türkiyənin
təmsilçiləri ilə danışıblar və birgə fəaliyyət göstərmək haqqında razılıq əldə ediblər.
Beləliklə, bizim indiyə qədər, on il müddətində keçdiyimiz yol çox uğurludur. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı inkişaf edibdir. Ancaq bu, son mərhələ deyildir.
Dünya inkişaf edir. Biz dünya ilə ayaqlaşmalıyıq. Onun üçün də Türkiyənin qazandığı
nailiyyətlərdən faydalanaraq, Türkiyənin təcrübəsindən istifadə edərək, Azərbaycanın
müstəqil dövlətini yaşadacaq və inkişaf etdirəcəyik.
Keçmiş Sovetlər Birliyinə mənsub olan ölkələr üçün müstəqilliyi əldə etmək çətinlik törətmədi. Çünki Sovetlər İttifaqı dağıldı. Onun dağılmasının səbəbləri də məlumdur. Təbiidir ki, 15 müttəfiq respublika öz müstəqilliyini elan etdi. Bu bizim üçün
tarixi hadisədir ki, 70 illik arzumuza çatdıq. Ancaq müstəqilliyi qorumaq, saxlamaq və
əbədi etmək müstəqilliyi o şəkildə qazanmaqdan daha da çətindir. Siz Azərbaycanın
çətinliklərini bilirsiniz. Mən bu barədə bir daha, bir daha sizə məlumat verdim. Əmin
ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın müstəqilliyi bizim həyatımızın mənasıdır. Azərbaycan
Prezidenti kimi, mənim həyatımın mənasıdır. Azərbaycanın müstəqilliyi bundan sonra
daha da möhkəmlənəcək, yaşayacaq və müstəqil dövlət bir daha keçmişdəki vəziyyətə
düşməyəcəkdir. Biz bu yolda Türkiyə ilə həmişə bir yerdə olmuşuq, bir yerdə olacağıq. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu əbədidir, sarsılmazdır. Biz bu dostluğa sadiqik və
sadiq olacağıq. Bu dostluğu inkişaf etdirmək üçün bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı,
işbirliyimizi daha da inkişaf etdirəcəyik. Güman edirəm ki, mənim buraya rəsmi səfərim zamanı bu məsələlərin gələcəyi haqqında işlər görürük və görəcəyik. Beləliklə də,
XXI əsrin başlanğıcında əsrin gələcəyi üçün, gələcək nəsillər üçün faydalı işləri bir
yerdə görəcəyik. Mən Türkiyədə olmağımdan bir daha məmnun olduğumu bildirmək
istəyirəm. Bu həmişə mənim üçün sevinc gətirir.
Hörmətli Prezident, məni dəvət etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Azərbaycanın buraya gəlmiş bütün heyətinə göstərilən qayğıya, diqqətə və qonaqpərvərliyə görə bir daha təşəkkür edirəm. Rica edirəm, badələrimizi Türkiyənin şərəfinə
qaldıraq!
Atatürk Türkiyəsinin şərəfinə qaldıraq!
Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun şərəfinə qaldıraq!
Bu dostluğun sarsılmazlığının, əbədiliyinin şərəfinə qaldıraq!
Əziz dostlar, sizin şərəfinizə qaldıraq!
Hörmətli Prezident, bu badəni Sizin şərəfinizə qaldırıram!
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Türkiyə Respublikasına rəsmi səfəri (12-17 mart 2001-ci il)
Tarixi arayış
Martın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin dəvəti ilə dost ölkəyə rəsmi səfərə gedib.
“Çankaya” köşkündə rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra prezidentlər bəyanatla çıxış
ediblər. Prezident Heydər Əliyev bildirib: “Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əlaqələr indiyə
qədər dostluq, qardaşlıq əlaqələri olubdur və bundan sonra da belə olacaqdır. Bizim əlaqələrimizin təməli budur və bunun əsasında iqtisadi, ticarət, elm, mədəniyyət və başqa sahələrdə
olan əməkdaşlıqlardır. Bunların hamısı indi, demək olar ki, yüksək səviyyədədir. Ancaq bu
əlaqələr bundan sonra daha da yüksəlməlidir. Ona görə də biz buraya gəlməklə Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının bizim üçün çox əhəmiyyətli olduğunu bir daha nümayiş
etdiririk”.
Daha sonra prezidentlərin təkbətək görüşü olub. Görüşdə iki qardaş dövlət arasında münasibətlərin inkişaf sürətindən məmnun olduqlarını söyləyən prezidentlər, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Türkiyənin rolu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan
boru kəməri, “Şahdəniz” yatağından çıxarılacaq qazın Türkiyəyə nəqli imkanları müzakirə
olunub.
Həmin gün nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş danışıqlar olub. Görüşdə son illər
Azərbaycanda müşahidə olunan müsbət dəyişikliklər, iqtisadi əməkdaşlıq, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının üzləşdiyi problemlərdə Türkiyənun rolu ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Sonra isə Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan və
Türkiyə prezidentlərinin birgə bəyanatı, Azərbaycan qazının Türkiyəyə nəqli barəsində sazişi
prezidentlər imzalayıb. Həmçinin, ədliyyə, maliyyə, mədəniyyət nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında protokollar, vergi sahəsində əməkdaşlıq, BOTAŞ və ARDNŞ arasında qazın
alqı-satqısı barədə müqavilə, Gəncə və Qars arasında, Şəki və Girəsun arasında qardaşlaşma
münasibətləri haqqında saziş imzalanıb.
Mərasimdən sonra jurnalistlər qarşısında çıxış edən Heydər Əliyev bildirib ki, bütün
məsələlərdə iki dövlət arasında razılaşma əldə olunub.
Martın 12-də Azərbaycan Prezidentinin “Camlı köşk”dəki iqamətgahında Heydər Əliyev
Türkiyənin Baş naziri Bülənd Ecevitlə görüşüb. Tərəflər bütün sahələrdə əməkdaşlığın ildən-ilə inkişafından razı qaldıqlarını bildiriblər.
Həmin gün Prezident Əhməd Necdət Sezər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edib. Qəbulda çıxış edən Heydər Əliyev bildirib: “
Azərbaycanın müstəqilliyi bizim həyatımızın mənasıdır. Azərbaycan prezidenti kimi, mənim
həyatımın mənasıdır. Azərbaycanın müstəqilliyi bundan sonra daha da möhkəmlənəcək, yaşayacaq və müstəqil dövlət bir daha keçmişdəki vəziyyətə düşməyəcəkdir. Biz bu yolda Türkiyə
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ilə həmişə bir yerdə olmuşuq, bir yerdə olacağıq. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu əbədidir, sarsılmazdır. Biz bu dostluğa sadiqik və sadiq olacağıq. Bu dostluğu inkişaf etdirmək üçün bütün
sahələrdə əməkdaşlığımızı, işbirliyimizi daha da inkişaf etdirəcəyik. Güman edirəm ki, mənim
buraya rəsmi səfərim zamanı bu məsələlərin gələcəyi haqqında işlər görürük və görəcəyik.”
Martın 13-də Türkiyə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi, ordu generalı Hüseyn Kıvrıkoğlu, Baş nazirin müavini, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Baxçalı, Baş nazirini müavini, Ana Vətən Partiyasının sədri Məsud Yılmaz, xarici işlər naziri İsmayıl Cəm,
Türkiyənin keçmiş Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşüb, ikitərəfli münasibətlərin bir sıra
aspektlərini müzakirə edib.
Elə həmin gün Prezident Heydər Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Ömər İzgi
ilə görüşüb, Məclisdə çıxış edib. Prezident Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyənin rolundan və Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan
hasil edilən neft və qazın nəqli məsələsindən ətraflı bəhs edib.
Martın 14-də Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri xüsusi təyyarə ilə İstanbula yola düşüblər. Prezidentlər Türkiyə Respublikası Hərbi Akademiyası kompleksində olub, komandanlığın
illik konfransında iştirak ediblər.
Prezident Heydər Əliyevin bu səfəri də medianın böyük ilgisini çəkib. Martın 15-də Heydər Əliyev “CNN-Türk”, TRT, NTV, “Samanyolu” telekanallarına, martın 16-da isə “Sabah”
qəzetinə müsahibələr verib.
Martın 16-da Prezident Heydər Əliyevə Ankara Universitetinin fəxri doktoru adının verilməsinə həsr edilmiş mərasim baş tutub. Həmin gün Heydər Əliyev Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin deputatları Əli Günər, Aslan Haydar və Osman Gəzəgərlə görüşüb.
Martın 17-də səfəri başa vurub Azərbaycana qayıdan Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev bu rəsmi səfəri Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin, dostluq, qardaşlıq, strateji tərəfdaşlıq
əlaqələrinin daha da inkişafı üçün yeni mərhələ kimi səciyyələndirib.
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
Rusİya Federasİyasına dövlət səfərİ
( 24-26 yanvar 2002-ci il)
“...Biz iki tərəfli münasibətlərimizdə ildən-ilə böyük tərəqqi olduğunu və bütün istiqamətlərdə əlaqələrin yaxşılaşdığını görürük. Bu, iqtisadi əlaqələrimiz, humanitar sahədə münasibətlərimiz üçün çox ciddi
zəmindir. Bu bazanın əsası Vladimir Vladimiroviç Putinin və Heydər
Əlirza oğlu Əliyevin birgə səyləri ilə qoyulmuşdur. Onların ölkələrimizin əlaqələrinin möhkəmlənməsinə yönəlmiş qarşılıqlı münasibətləri,
fəaliyyəti, aralarındakı tam qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı hörmət elə
bir zəruri siyasi baza olmuşdurki, bütün istiqamətlərdə münasibətlər
bunun üzərində qurulmağa başlamışdır...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə birgə Rusiya – Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimində bəyanatından – 6 fevral
2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək görüşündə söhbətindən
25 yanvar 2002-ci il
Vladimir Putin: Hörmətli Heydər Əlirza oğlu!
Son vaxtlar Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli
münasibətlər, zənnimcə, çox uğurla inkişaf edir. Bu, iqtisadi sahədə də müşahidə olunur, siyasi əməkdaşlıq, beynəlxalq aləmdə fəaliyyətimizin əlaqələndirilməsi yaxşılaşmışdır. Bütün bunlar iki dövlət arasında münasibətlərin, sadəcə, yaxşılaşdığını deyil,
keyfiyyətcə yüksəldiyini göstərən çox müsbət əlamətlərdir.
Bununla belə, dünən mənim evimdə Sizinlə görüşümüzdə vurğuladıq ki, hələ çox iş
görmək lazımdır. Biz ümid edirik və zərrə qədər də şübhəm yoxdur ki, Sizin səfəriniz
bizim münasibətlərimizin nəinki siyasi sahədə, həm də hökümətlər səviyyəsində inkişafına yaxşı təkan verəcəkdir. Zənnimcə, indi hökümətlərarası komissiya kifayət qədər
gərgin, uğurla işləyir. Bu ilin martında Bakıda hökümətlərarası komissiyanın həmsədrlərinin görüşünü keçirmək planlaşdırılmışdır. Lakin məmnunluqla demək istərdim ki,
bir çox illər ərzində ilk dəfə olaraq bizim hərbi idarələrimiz arasında əməkdaşlıq başlanmışdır. Hərbçilərimiz görüşməyə, hərbi quruculuq problemlərini müzakirə etməyə,
qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlərdə öz səylərini əlaqələndirməyə başlamışlar. Bu
baxımdan Qəbələ stansiyası barədə qarşılıqlı anlaşmanın əldə olunmasını vurğulama315
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ya bilmərəm. Bütün bunlar Sizin səfərinizin belə böyük əhəmiyyət kəsb etməsi üçün
çox yaxşı zəmindir.
Heydər Əliyev: Vladimir Vladimiroviç, çox sağ olun. Rusiyaya dövlət səfəri etmək barədə dəvətinizə görə Sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Sizə səmimi görüşə, qonaqpərvərliyə, dünən evinizdəki çox məzmunlu, mehriban söhbətə görə
təşəkkür edirəm. Zənnimcə, biz orada Sizinlə çox məsələləri müzakirə etdik. Sizin
kimi, mən də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində baş verən müsbət irəliləyişlərdən
son dərəcə məmnunam. Amma mən açıq deməliyəm ki, bu, ilk növbədə Sizin prezident seçilməyinizdən sonra baş vermişdir. Bizim münasibətlərimizdə çox intensiv
inkişaf prosesi vaxtında başlamışdır, biz dəfələrlə görüşmüşük. Mənim köməkçilərim
hesablamışlar, gərək ki, qısa vaxtda biz Sizinlə 16 dəfə görüşmüşük. Bunun özü həmin
görüşlərin əhəmiyyətini göstərir. Şübhəsiz ki, bu görüşlərdən hər biri çox məzmunlu-mənalı olmuşdur, biz çox məsələləri müzakirə etmişik.
Hesab edirəm ki, bizim münasibətlərimizin indiki vəziyyəti məmnunluq doğura bilər. Ancaq eyni zamanda, hesab edirəm ki, bu, bütün sahələrdə - iqtisadi, siyasi sahələrdə, beynəlxalq aləmdə və hərbi sahədə əməkdaşlıq sahəsində gələcək fəal
və birgə işimizin başlanğıcıdır. Hesab edirəm ki, Qəbələ Radiolokasiya Stansiyası
haqqında sazişi imzalamaq üçün hazırlaya bilməyimiz böyük işdir. SSRİ-nin dağılmasından 10 il keçib və bu 10 il ərzində Rusiya həmin stansiyadan istifadə edirdi,
amma bu barədə razılaşma yox idi. Ancaq eyni zamanda, bu onu göstərir ki, bəlkə də
razılaşma lazım deyil, amma hər halda razılaşmanın olması yaxşıdır.
Vladimir Putin: Siz məni qorxutdunuz.
Heydər Əliyev: Nə üçün qorxutdum?
Vladimir Putin: Bəlkə də razılaşmalar lazım deyildir. Mən düşünürəm ki, bunlar
əlbəttə lazımdır. Heydər Əliyeviç, son vaxtlar biz iki ölkə arasındakı münasibətləri
keyfiyyətcə o qədər dəyişmişik ki, gəlib bu razılaşmalara çıxa bilmişik və bu, çox
yaxşıdır. Biz başqa məsələlərdə, o cümlədən Xəzər barəsində və digər məsələlərdə də
kooperativ şəkildə bir-birimizin xeyrinə işləyə bilərik.
Heydər Əliyev: Vladimir Vladimiroviç, tamamilə doğrudur. Mən demək istəyirəm
ki, Xəzər məsələsində bizim mövqelərimiz çox oxşardır. Bir il əvvəl Sizin Bakıya rəsmi səfəriniz zamanı biz Sizinlə prinsiplər haqqında birgə bəyanat imzaladıq, dünən isə
gələcək əməkdaşlığın imkanları barədə danışdıq. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə
biz - Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan birlikdə əməkdaşlıq edirik və Xəzərin hüquqi
statusu məsələsini qəti şəkildə həll etmək üçün bu məsələni irəlilədə bilərik.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan
Respublikasının və Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətlərinin
iştirakı ilə Rusiya-Azərbaycan danışıqlarında çıxışı
Moskva, Böyük Kreml sarayının Yekaterina salonu 25 yanvar 2002-ci il
Heydər Əliyev: Sağ olun, Vladimir Vladimiroviç. Mən ilk növbədə dəvətinizə, səmimi qarşılandığımıza və qonaqpərvərliyə görə Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Dünən
biz Sizin evinizdə, dediyiniz kimi, əsas məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi etdik.
Mən bu söhbətdən çox məmnunam, çünki dünən biz Sizinlə Rusiya ilə Azərbaycan
arasında qarşılıqlı münasibətlərə dair mühüm məsələləri müzakirə etdik və bu gün
təkbətək görüşdə də bunlardan danışdıq. Mən də belə hesab edirəm ki, bir il bundan əvvəl, Vladimir Vladimirovic, Sizin Azərbaycana rəsmi səfərinizdən sonra Rusiya-Azərbaycan qarşılıqlı əlaqələrində yeni mərhələ başlanmışdır. Məmnuniyyətlə
deyə bilərəm ki, bu bir il çox səmərəli il oldu. Biz münasibətlərimizi intensivləşdirə,
eyni zamanda konkret məzmunla dolğunlaşdıra və hətta nəticələr də əldə edə bildik.
Ona görə də bugünkü görüşümüz və imzalanmağa hazırlanmış sənədlər bir il bundan
əvvəl Azərbaycana səfərinizin məhz əməli nəticələrindən və bu bir il ərzində görə bildiyimiz böyük işlərdən xəbər verir.
Rus dilinə bizim diqqət yetirməyimiz və s. barədə Sizin dediklərinizə gəldikdə,
bu, prinsipcə ölkəmizdə adi haldır, çünki biz bunu normal hesab edirik və belə də olmalıdır. Biz bu xətti gələcəkdə də davam etdirəcəyik və əslində, bu məsələdə heç bir
dəyişiklik olmayacaqdır. Puşkinin abidəsini biz, əlbəttə ki, onun yaradıcılığına dərin
ehtiram hissi ilə açdıq.
Vladimir Putin: Heydər Əliyeviç, Azərbaycanda rus dilində hamı prezident kimi
danışa bilsə, hamı ancaq xoşbəxt olacaqdır.
Heydər Əliyev: Biz bu abidəni Puşkinə böyük məhəbbət hissi ilə açdıq, axı bizim hamımız onun əsərlərini oxuya-oxuya böyümüşük, Puşkini əzbərdən bilirik. Necə
olub ki, indiyədək bu abidə qoyulmayıbdır. Bu, diqqətsizlik olub, lakin biz bu nöqsanı
aradan qaldırdıq. Mən minnətdaram ki, burada, Moskvada tez-tez Azərbaycan mədəniyyət günləri keçirilir, müxtəlif sərgilər açılır. Lakin Azərbaycanda da həm Rusiya mədəniyyət günləri, həm də Moskva mədəniyyət günləri keçirilir. Bundan əlavə,
ümumiyyətlə, respublikamıza Rusiyanın mədəniyyət xadimləri doğma, yaxın adamlar
kimi tez-tez gəlirlər. Bizimkilər də buraya tez-tez gəlirlər. Butun bunlar tamamilə təbiidir və mən belə hesab edirəm ki, münasibətlərimizin möhkəmlənməsi və inkişafı
üçün mühüm amillərdir.
Mən çox minnətdaram ki, Siz bizim görüşlərimizə, mənim səfərimə belə böyük
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diqqət yetirirsiniz. Şübhəsiz, mən yaxşı başa düşürəm ki, bu, Azərbaycana, Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinə münasibətinizin təzahürüdür və əmin ola bilərsiniz ki,
Azərbaycan prezidenti kimi, mən də, hökumətimiz də, dövlətimiz də eyni hissləri keçiririk.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin və Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinin kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri ilə görüşündə Heydər Əliyevin bəyanatı
25 yanvar 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Möhtərəm Vladimir Vladimiroviç, ilk növbədə mən Rusiyaya, Moskvaya dövlət
səfərinə dəvət etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mənə,
nümayəndə heyətimizin bütün üzvlərinə şəxsən Sizin tərəfinizdən və həmkarlarınız
tərəfindən göstərilən diqqətə, qonaqpərvərliyə və qayğıya görə Sizə təşəkkür edirəm.
Bütün bunların sayəsində səfər son dərəcə uğurla keçir. Mən səfərin ilk dəqiqəsindən
bu ana qədər olan hər şeydən məmnunam.
Biz çox lazımlı, əhəmiyyətli, səmərəli söhbətlər apardıq. Məsələn, dünən axşam
Vladimir Vladimiroviçin dəvəti ilə onun evində apardığımız təkbətək söhbəti çox yüksək qiymətləndirirəm. Əslində biz bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi apardıq
və bütün məsələlərdə, ilk növbədə dövlətlərarası münasibətlər, habelə beynəlxalq həyatla bağlı bir sıra digər məsələlərdə fikirlərimizin tamamilə üst-üstə düşdüyünü aşkar
etdik. Bizim bugünkü təkbətək söhbətimiz də bu məsələlərin müzakirəsini davam etdirməyə imkan verdi. Mən bütün bunlardan məmnunam. Nəhayət, nümayəndə heyəti
üzvlərinin iştirakı ilə keçirdiyimiz görüş gələcək əməkdaşlıqla bağlı fəaliyyətimizin
istiqamətlərini daha ətraflı müəyyənləşdirməyə imkan yaratdı.
Mən müzakirə etdiyimiz və razılığa gəldiyimiz məsələlər barəsində Prezident Putinin dediyi fikirlərin hamısı ilə tam razıyam. Ona görə də mən bunları təkrarlamaq
istəmirəm, lakin demək istəyirəm ki, biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsinə xüsusi diqqət yetirdik. Mən məmnunam
ki, Rusiya Federasiyası və şəxsən Prezident Putin bu məsələyə böyük diqqət yetirir və
fəal tədbirlər görür. Mən ATƏT-in Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin, - Rusiya
da həmsədrdir, - gələcəkdə öz səylərini artıracağına, habelə Prezident Putinin bundan
sonra da bu məsələdə səy göstərəcəyinə ümid bəsləyirəm. Bu barədə biz fikir mübadiləsi etdik və mən buna ümid edirəm, çünki Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
nizama salınması, təbiidir ki, bizim üçün həyati əhəmiyyətə malikdir.
Lakin bu məsələ bütün Qafqaz üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Deməli, təkcə
Qafqaz üçün deyil, həm də bütün Avropa üçün əhəmiyyətlidir. Rusiya, şübhəsiz ki,
Qafqaz ölkəsidir və bu məsələnin həm Rusiyaya, həm də bütün Avropaya bilavasitə
dəxli var. Hesab edirəm, bizim ictimaiyyətimiz də bu fikirdədir ki, Rusiya bu məsələdə
mühüm və bəlkə də, həlledici rol oynaya bilər.
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Ona görə də biz bu istiqamətdə Rusiyanın səylərinin daha da güclənəcəyinə ümid
bəsləyəcəyik. Əlbəttə, biz mühüm məsələ kimi, Xəzərin hüquqi statusu məsələsi barədə də fikir mübadiləsi apardıq. Mən məmnunam ki, bu barədə Rusiyanın və Azərbaycanın mövqeləri eynidr, bizim mövqelərimiz Qazaxıstanla da uyğun gəlir. Məsələn,
mən məmnunluqla xəbər tutdum ki, Rusiya ilə Qazaxıstan arasında nəinki prinsiplər,
həm də orta xəttin koordinatları müəyyən edilmişdir. Bu gün biz də elə həmin məsələ
barəsində razılığa gəldik və Vladimir Vladimiroviç təşəbbüs göstərdi ki, Xəzərlə
əlaqədar Rusiya ilə Azərbaycan arasında da bu cür iş aparaq. Ümidvaram ki, bizim
birgə səylərimiz və əlbəttə ki, Rusiya Federasiyasının geniş fəaliyyəti ümumən Xəzərin hüquqi statusu haqqında məsələnin həllinə gəlib çıxmağımıza imkan verəcəkdir.
O ki qaldı humanitar sahədə münasibətlərimizə, bunlar yaxşı vəziyyətdədir. Düşünürəm ki, bu münasibətlər Rusiyada da, Azərbaycanda da məmnunluq doğurur.
Mədəniyyət, incəsənət, elm xadimləri arasındakı əlaqələr, Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri, Rusiyada, Moskvada, Rusiyanın digər regionlarında Azərbaycan
mədəniyyəti günləri keçirilməsi, əlbəttə, çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz bu praktikanı davam etdirəcəyik. Lakin əlaqələrimiz, əməkdaşlığımız, şübhəsiz, bir çox digər
məsələləri əhatə edir və bunlarla bağlı heç bir problemimiz yoxdur. Söhbətlərimiz
zamanı da biz səylərimizi gücləndirmək barədə razılığa gəldik.
Hesab edirəm ki, bizim bugünkü görüşümüz Rusiya-Azərbaycan münasibətləri tarixində çox mühüm yer tutacaqdır. Lakin bunun bünövrəsi ötən il, Rusiya Prezidenti
hörmətli Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı qoyulmuşdur. Açığını deyəcəyəm, bu səfərin bizim üçün tarixi əhəmiyyəti var. Zənnimcə, o,
Rusiya üçün də çox böyük əhəmiyyətə malikdir, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri
üçün də müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Əslinə qalsa, bu səfər Rusiya ilə Azərbaycan
arasında qarşılıqlı münasibətlərin yeni mərhələsinin, əməkdaşlığın yeni mərhələsinin
əsasını qoymuşdur. Ötən dövr ərzində biz münasibətlərimizi intensivləşdirə bilmişik
və bu münasibətlər bugünkü görüşə və indicə qol çəkdiyimiz mühüm sənədlərin imzalanmasına gətirib çıxarmışdır.
Vladimir Vladimiroviç kimi, mən də sənədlər sırasında uzunmüddətli iqtisadi
əməkdaşlıq haqqında müqaviləyə və Qəbələ RLS-ın hüquqi statusu haqqında sazişə
çox böyük əhəmiyyət verirəm. Mən hesab edirəm ki, biz birlikdə xeyli iş gördük və
bu radiolokasiya stansiyasının gələcək fəaliyyəti üçün lazım olan bütün hüquqi şəraiti
yaratdıq. Biz bu sahədə də, müdafiə və hərbi fəaliyyətlə bağlı digər sahələrdə də əməkdaşlığımıza gələcəkdə də kömək edəcəyik.
Vladimir Vladimiroviç, bir daha çox sağ olun. Dəvətinizə görə, bu gün imzalanmış
sənədlərə görə, əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsinə dair təkliflərinizə görə,
bizə və şəxsən mənə göstərdiyiniz diqqətə görə Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.
Çox sağ olun.
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Vladimir Putin: Mən də öz tərəfimdən həm prezidentə, həm də bütün nümayəndə
heyətinə bir daha öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən, zənnimcə, bugünkü münasibətlərimizi səciyyələndirən bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Bu, ilk baxışdan
kiçik bir məsələ olsa da, təkrar edirəm, bütün qarşılıqlı əlaqələrimizin bütün kompleksini səciyyələndirir. Ötən dəfə biz Heydər Əliyeviçlə görüşəndə iqtisadi sahədə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi və Azərbaycanın bizdən metro vaqonları alması barədə danışdıq. Rusiya 2002-ci ilin büdcəsində metro vaqonları alması üçün Azərbaycan
tərəfinə hətta kredit resursları da nəzərdə tutmuşdur. Bu gün danışıqlarımız zamanı
mən bu barədə prezidentə məlumat verəndə o dedi: “Bizə kredit lazım deyil, biz öz
büdcəmizdə artıq bunu nəzərdə tutmuşuq, biz vaqonları birbaşa alacağıq”. Zənnimcə,
əgər biz qarşılıqlı əlaqələrimizin bütün istiqamətlərində işə belə hazırlıq nümayiş etdirsək, əlaqələrimizin bütün komplekslərində çox fəal surətdə irəliləyəcəyik.
Heydər Əliyev: Vladimir Vladimiroviç, yayda Sankt-Peterburqda görüşə dəvət etdiyinizə və dahi Azərbaycan şairi Nizaminin abidəsi artıq hazır olduğuna görə Sizə
xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yayda Peterburqda görüşərkən biz həmin
abidəni birlikdə aça bilərik. Aleksandr Sergeyeviç Puşkinə Bakıda ucaltdığımız gözəl
abidə kimi, bu abidə də, sözsüz, Rusiya-Azərbaycan dostluğunun, xalqlarımız arasında dostluğun daha da inkişaf etməsinə kömək göstərəcəkdir.
Çox sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin adından Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitqi
25 yanvar 2002-ci il
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç!
Xanımlar və cənablar, dostlar!
Bu yaxınlarda biz ölkəmizin müstəqilliyinin onuncu ildönümünü qeyd etdik. Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının on
ili tamam olur. Bütün bu illər ərzində suveren Rusiya ilə suveren Azərbaycan arasında
dövlətlərarası münasibətlər qurulmuşdur. Heç də hər şey rəvan deyildi, problemlər
olmuşdur, çətinliklər olmuşdur, maneələr olmuşdur. Ancaq bu proses getmişdir, indi
yüksələn xətlə gedir. 1997-ci ildə biz Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə imzaladıq. Biz qeyd etdik ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq
xarakteri daşıyır. Sonrakı illərdə xeyli iş görüldü. Lakin təəssüflə deməliyəm ki, biz
ölkələrimiz arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilənin bütün potensialını reallaşdıra bilmədik.
Ötən ilin yanvarında Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana rəsmi səfəri oldu. Bu bizim üçün tarixi hadisə oldu, ona görə ki,
bu səfər Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Rusiya Federasiyası
prezidentinin suveren Azərbaycana ilk səfəridir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk.
Bu səfər Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. Ötən bir il ərzində çox iş görülmüşdür və indi biz, həqiqətən, strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə tam nail olmuşuq. Bütün bunlar bu gün bizə dövlətlərarası
münasibətlərin bir çox məsələlərini müzakirə etməyə və olduqca mühüm sənədlər
imzalamağa imkan verdi. Ona görə də Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana
səfəri münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsi üçün zəmin olmuşdur. Budur, indi biz
əldə olunmuş razılaşmalarımızın əməli nəticələrinin, həmin səfərin əməli nəticələrinin
şahidiyik. Vladimir Vladimiroviç, Moskvaya, Rusiyaya dövlət səfərinə gəlmək barədə
dəvətinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Mehribancasına qarşılandığımıza görə, səmimi görüşə görə, mənə və bütün numayəndə heyətimizə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə
görə Sizə təşəkkür edirəm. Dünən Sizin evinizdə və bu gün keçirilmiş cox səmərəli
təkbətək söhbətlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, nümayəndə heyətlərimiz arasındakı danışıqlar uğurlu olmuşdur. Bütün bunlar bizim üçün olduqca böyük
əhəmiyyətə malik hadisədir. Ona görə də indi, burada, Rusiyada olduğumuz vaxtda
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özümüzü ən yaxın dostlar arasındakı kimi hiss edirik.
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin tarixi böyük və zəngindir. Biz bir çox onilliklər ərzində birlikdə olmuş, bir dövlətdə yaşamışıq. Bu bizi yaxınlaşdırmışdır. O illərdə
Azərbaycan da cox şeyə nail olmuşdur. Rusiya Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında, elm, mədəniyyət və təhsilin inkişafında çox böyük rol oynamışdır. Ona görə
də bu gün belə deməyə tam əsasımız var ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq
münasibətləri bünövrəsi əcdadlarımızın bir çox onilliklər ərzində qoyduqları möhkəm
təməl üzərində qurulur.
Vladimir Vladimiroviç fikir mubadiləsi apardığımız əsas məsələlərdən və Rusiya
ilə Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlığın, əslində bünövrəsi olan məsələlərdən
danışdı. Vladimir Vladimiroviç, mən Sizinlə tam razıyam. Odur ki, bu məsələlər üzərində dayanmayacağam. Təkcə onu demək istəyirəm ki, Cənubi Qafqazda sülh, sabitlik və təhlükəsizlik məsələsi - biz Sizinlə bu barədə dünən və bu gün danışdıq - bizim
üçün də, Rusiya üçün də, bütün Avropa üçün də son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salmasının bizim
üçün müstəsna əhəmiyyəti var. Bildiyimiz kimi, bu münaqişə artıq çoxdan davam edir.
O, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinə iddia edən Ermənistan tərəfindən başlanmışdır.
Bu münaqişə müharibəyə gətirib çıxarmışdır. Yeddi il bundan əvvəl biz muharibəni dayandırdıq. Lakin son nəticədə Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı
birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdur və işğal edilmiş rayonlardan olan bir milyon
qaçqın artıq neçə illərdir ağır vəziyyətdədir, onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
Bütün bu illər ərzində biz bu məsələ barədə Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlıq
edirik. Rusiya Federasiyası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir və Rusiya çox
iş görmuşdür. Vladimir Vladimiroviç Putin Rusiya prezidenti seçildikdən sonra bu
məsələyə böyük diqqət yetirmişdir və yetirir. Mən buna görə Vladimir Vladimiroviçə
minnətdaram. Amma məsələ indiyədək həll edilməyibdir. Vladimir Vladimiroviç bu
barədə danışdı. Mən Sizin belə bir bəyanatınızı minnətdarlıqla qəbul edirəm ki, Rusiya münaqişənin dincliklə nizama salınması üçün bundan sonra da tədbirlər görəcəkdir.
Biz münaqişənin məhz dincliklə nizama salınması mövqelərində durmuşuq, Qafqazda
və Cənubi Qafqazda sülh olmasını istəyirik, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh
olmasını istəyirik və hesab edirəm ki, bütün Cənubi Qafqaz ölkələrinin Rusiya ilə
əməkdaşlığı üçün bunun böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Ona görə də biz gələcəyə ümidlə baxırıq və təbii olaraq, ölkəmizin ictimaiyyəti adından bu dəvətə görə Sizə bir daha
təşəkkür etmək istəyirəm və bu gün demək istəyirəm ki, Rusiya ilə münasibətlərin
bizim üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Rusiya bizim şimal qonşumuzdur. Rusiya böyük
ölkədir. Rusiya nəhəng iqtisadi potensiala və böyük beynəlxalq nüfuza malik ölkədir. Rusiyada böyük dəyişikliklər baş verir. Son vaxtlar xüsusilə müsbət dəyişikliklər
baş verir. Rusiyada dövlətçilik möhkəmlənir, iqtisadiyyat inkişaf edir, Rusiyanın beywww.aliyevheritage.org
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nəlxalq nüfuzu möhkəmlənir. Bütün bunlar bizi sevindirir, biz bunu dostcasına izləyirik, ona görə ki, Rusiyada baş verən hər şey bizim üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Vladimir Vladimiroviç Putinin Rusiya prezidenti seçilməsinin bunların hamısında olduqca böyük əhəmiyyəti var. Bütün bunlar onun xidmətləridir.
Vladimir Vladimiroviç, mən Sizi bu uğurlar münasibətilə təbrik etmək, Rusiya dövlətinin möhkəmləndirilməsində və Rusiya Federasiyasının inkişafında Sizə yeni-yeni
müvəffəqiyyətlər arzulamaq və Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafında ən xoş diləklərimi bildirmək istəyirəm.
Mən Rusiya Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin şərəfinə badə qaldırıram!
Rusiya Federasiyasının şərəfinə! Rus xalqının şərəfinə! Rusiya-Azərbaycan dostluğunun şərəfinə! Sizin sağlığınıza!
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Rusiya Federasiyasına dövlət səfəri ( 24-26 yanvar 2002-ci il)
Tarixi arayış
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişaf
etdirilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 24-26 yanvar 2002-ci
il tarixli dövlət səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Səfərin ilk günü, yanvarın 25-də Rusiya Federasiyasının prezidentinin Novo-Oqaryovadakı şəxsi iqamətgahında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Prezidenti Vladimir
Putinlə görüşü olub. Görüş zamanı iqtisadi, siyasi, humanitar və digər sahələrdə hər iki ölkənin əməkdaşlığının böyük perspektivlərə malik olduğunu vurgulayan prezidentlər beynəlxalq
və regional təşkilatlar çərçivəsində əlaqələrdən və dövlətlərin bir-birinə göstərdiyi qarşılıqlı
dəstəkdən məmnunluqla söhbət açıblar.
Yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək görüşü olub. Görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tezliklə həlli məsələsi ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev münaqişənin aradan qaldırılmasında Rusiyanın həlledici rolunu
nəzərə çatdırıb, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu sahədə öz ölkəsinin səylərini daha da
artırmağa hazır olduğunu vurğulayıb.
Elə həmin gün Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə Rusiya-Azərbaycan danışıqları olub. Danışıqlardan sonra Rusiya-Azərbaycan
sənədlərinin imzalanması mərasimi keçirilib. Prezident Heydər Əliyev və Prezident Vladimir
Putin Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 2010-cu ilədək olan dövr
üçün uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq haqqında müqavilə, Azərbaycan Respublikası ilə
Rusiya Federasıyası arasında Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasının (“Dəryal” RLS) statusu,
ondan istifadə olunmasının prinsipləri və şərtləri haqqında saziş, Rusiya Federasiyası Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin birgə bəyanatını imzalayıblar. Rusiya və
Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin üzvləri Rusiya Federasiyası hökuməti ilə Azərbaycan
Respublikası hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlığın əsas prinsipləri və istiqamətləri haqqında, istehsal kooperasiyası haqqında, vergi qanunvericiliyinin pozulması sahəsində mübarizədə
əməkdaşlıq və informasiya mübadiləsi haqqında, sərhəd nümayəndələrinin fəaliyyəti haqqında sazişləri imzaladılar.
Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri
qarşısında bəyanatla çıxış edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan dövləti başçısının səfərini ikitərəfli münasibətlərin inkişafında ciddi mərhələ kimi qiymətləndirdiyini qeyd
edib. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev bu görüşün Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində
çox mühüm yer tutacağını vurgulayıb.
Elə həmin gün Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin adından Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilib. Tədbirdə çıxış
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edən Azərbaycan Prezidenti Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin bünövrəsini əcdadlarımızın bir çox onilliklər ərzində qoyduqları möhkəm təməl üzərində qurulduğunu qeyd edib.
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri
Mixail Kasyanov ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında qarşılıqlı faydalı
əlaqələrin ildən-ilə daha da sıxlaşmasının hər iki tərəf üçün çox əhəmiyyətli olduğu bildirilib,
Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının birgə işlənilməsində və nəqlində ölkələrimizin əməkdaşlığı məsələləri ətrafında söhbət aparılıb. Həmçinin, iqtisadı əlaqələrin daha geniş miqyasda
inkişaf etdirilməsində Azərbaycan-Rusiya hökumətlərarası komissiyasının xüsusi rol oynadığı bildirilib.
Yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Moskva şəhərinin meri Yuri Lujkov
ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Moskva şəhəri arasında iqtisadi, mədəni və elmi-texniki
əməkdaşlığa dair birgə komissiyanın işindən razılıqla bəhs edilib, bu komissiyanın fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
Yanvarın 25-də M.Lomonosov adına MDU-da rektor V.Sadovniçi Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin və elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın inkişafında böyük xidmətlərinə görə Prezident Heydər Əliyevə Moskva Universitetinin fəxri professoru diplomunu
və medalını təqdim edib.
Yanvarın 26-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Rusiyanın xarici işlər naziri İqor
İvanov ilə görüşüb. Görüşdə Xəzər dənizinin statusu məsələsində Rusiya ilə Azərbaycanın
mövqelərinin yaxınlaşmasından məmnunluq ifadə edilib. Xarici işlər nazirlərinin müavinləri
səviyyəsində xüsusi işçi qrupunun bu istiqamətdə işi davam etdirməsi qərara alınıb. Regional və beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığın gücləndirilməsinin, humanitar sahədə əlaqələrin
daha da inkişafının zəruriliyi qeyd olunub.
Həmin gün Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev İTAR-TASS agentliyinin və Rusiya Federasiyasının digər aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdən sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Teleqraf Agentliyi (AzərTac) və Rusiya Federasiyasının İnformasiya Teleqraf Agentliyi (İTAR-TASS) arasında beynəlxalq informasiya
məkanında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya Federasiyasına dövlət səfərinin sonuna doğru Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskvada törəmə bankının açılışı mərasimində çıxışında qeyd edib: “Mənim Rusiya Federasiyasına çox uğurlu keçmiş dövlət səfərim
başa çatır. Mən bu səfərdən son dərəcə məmnunam.”
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn
İran İslam Respublİkasına rəsmİ səfərİ
(18-20 may 2002-ci il)
“...Bizim aramızda olan münasibətlər çox dərin tarixi köklərə əsaslanır. Bizim birgə tariximiz, milli-mənəvi dəyərlərimiz, dinimiz əsrlər
boyu bizim xalqlarımızı birləşdirib. Bizim xalqlarımız həmişə, əsrlər
boyu birgə yaşamış, bir yerdə olmuşlar. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra əlbəttə ki, bu münasibətlər yeni mərhələyə
qalxdı. Bu gün 15 illik tarixə nəzər salaraq deyə bilərik ki, İranla Azərbaycan bütün dövrlərdə bir-birini müdafiə etmiş, mövqelərini dəstəkləmiş, beynəlxalq təşkilatlarda vahid mövqedən çıxış etmiş, bir-birinin
mövqeyini müdafiə etmişdir. Bu səmimi dostluq, qardaşlıq münasibətləri bu gün də davam edir və güclənir...”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejadin şərəfinə rəsmi qəbulda nitqindən – 21
avqust 2007-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin və İran İslam
Respublikasının Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəminin təkbətək
görüşdən əvvəl jurnalistlərin suallarına cavabları
Tehran 18 may 2002-ci il
Sual: Cənab Xatəmi, İran fələstinliləri müdafiə etməyə, İsrail ilə əlaqələri kəsməyə çağırır. Bəs Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
barədə İrandan belə bir mövqe gözləmək olarmı?
Cavab: Mənə sual verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Amma mən gözləyirdim ki,
jurnalistlər əvvəlcə hörmətli qonağımıza, sonra mənə sual verəcəklər.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə İranın mövqeyi məlumdur. Biz Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü pisləmişik və bunu müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda, yüksək səviyyələrdə elan etmişik. Biz belə fikirdəyik ki, bu münaqişə danışıqlar və sülh yolu ilə həll olunmalıdır.
Sözsüz ki, biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həll
edilməməsindən narahatıq, amma Fələstində baş verən hadisələr tayı-bərabəri olmayan qeyri-insani fəlakətdir. Bunu digər hadisələrlə müqayisə etmək mümkün deyildir.
Torpağın qəsb edilməsi, işğal olunması bir məsələdir, həmin torpaq üzərində yaşayan
insanların - qadınların, uşaqların vəhşicəsinə öldürülməsi isə çox ağır məsələdir. İctimaiyyət bu hadisəyə xüsusi diqqət yetirir, belə görünür ki, bu faciəyə dözmək olmaz.
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Sual: Hörmətli cənab Prezident Heydər Əliyev, Sizin İrana səfərinizin məqsədi
nədən ibarətdir?
Cavab: Sizə təşəkkür edirəm. Mənim İrana rəsmi səfərimin məqsədi Azərbaycan-İran dostluğunu və əməkdaşlığını daha da inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Biz qonşu
ölkələrik, qədim müştərək tariximiz vardır, milli-mənəvi dəyərlərimiz bir-birinə bənzərdir, bunlar hamısı xalqlarımızın tarixən dostluğunu təmin edibdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra çox ölkələrlə dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri qurub və bunu inkişaf etdirir. Azərbaycan ilə İran arasındakı əlaqələr
də on il bundan əvvəl qurulub və ötən müddət ərzində böyük yol keçibdir. Ancaq biz
hesab edirik ki, bu əlaqələr daha da genişlənməli, inkişaf etməlidir. Bax, bu məqsədə
nail olmaq üçün mən İrana rəsmi səfərə gəlmişəm.
Sual: Cənab Prezident Heydər Əliyev, Sizin İrana rəsmi səfəriniz bir neçə dəfə
təxirə salınmışdır. Tehrana indi rəsmi səfərə gəlməyiniz hansı amillərlə bağlıdır?
İkinci sualım cənab Xatəmiyədir. Cənab Xatəmi, Xəzəryanı ölkələr qarşıya çıxan
problemləri dərhal həll etmək üçün bir birlik yaratsalar, daha yaxşı olmazmı?
Heydər Əliyev: Bəli, biz bir-iki dəfə İrana rəsmi səfərə hazırlaşmışıq, lakin bu,
tarixə salınıbdır. Bunun obyektiv səbəbləri olubdur. Amma ötən müddətdə mən İranda
səfərdə olmuşam. Məsələn, 2000-ci ildə mən İranda EKO təşkilatının zirvə görüşündə
iştirak etmişəm. Mən o vaxt burada olarkən, hörmətli Prezident cənab Xatəmi ilə çox
əhəmiyyətli görüşlər keçirmişik, danışıqlar aparmışıq. O zaman İranın ali dini rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xamnei ilə də görüşmüşəm, danışıqlar aparmışam. Yəni bizim əlaqələrimiz davam edibdir. Amma mən bu gün İrana rəsmi səfərə gəlmişəm. Bu,
mənim İrana əvvəlki səfərlərimdən çox fərqlidir. Bu rəsmi səfər zamanı biz bir çox
məsələləri müzakirə edəcək, dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığa dair bir sıra sənədlər
imzalayacağıq ki, bunun da böyük əhəmiyyəti var.
Məhəmməd Xatəmi: Xəzər dənizi qapalı göl sayılır və Xəzəryanı beş ölkəyə aiddir. Xəzərdən istifadə bu ölkələr arasındakı razılıq əsasında həyata keçirilməlidir. Biz
hamımız, yəni beş ölkə belə hesab edirik ki, Xəzər dənizi bu beş ölkəyə aiddir. Digər məsələlər - ekologiya, gəmiçilik, balıqçılıq və sair məsələlər sahəsində qarşılıqlı
anlaşma şəraitində əməkdaşlıq olmalıdır. Sözsüz ki, keçmiş Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Xəzər dənizinin istifadəsinə dair üsullar dəyişibdir. Ona görə də bu sahədə
əməkdaşlığa yeni bir baxış meydana gəlibdir. Odur ki, bu məsələ qarşılıqlı anlaşma və
sülh yolu ilə həll olunmalıdır.
Mazandaran gölü ətrafında yerləşən ölkələrin dövlət başçılarının Aşqabadda sammiti keçirildi. Bu, çox əhəmiyyətli bir zirvə görüşü idi.
Heydər Əliyev: Mən başa düşmədim. Mazandaran gölü nə deməkdir?
Məhəmməd Xatəmi: Siz tərəfdə Xəzərə Qəzvin gölü, İranda isə Mazandaran gölü
deyirlər. Amma heç bir tərəf narahat olmasın deyə, onun adını Xəzər dənizi qoyaq.
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Heydər Əliyev: Onun adı çoxdan Xəzər dənizidir. Xəzər dənizinin adını dəyişmək
olmaz.
Məhəmməd Xatəmi: Bəli, onun adı ingiliscə Kaspian sidir.
Heydər Əliyev: Bəli, Kaspian si - Xəzər dənizi.
Məhəmməd Xatəmi: Dəryayi-Kaspi.
Heydər Əliyev: Dəryayi-Kaspi sözünü mən birinci dəfədir eşidirəm.
Məhəmməd Xatəmi: Kaspian-Qəzvin deməkdir. İcazə verin, suala cavab verim.
Xəzər dənizi beş ölkəyə aiddir. Ümidvarıq ki, Xəzəryanı ölkələr bütün sahələrdə dostcasına, qardaşcasına əməkdaşlıq edib, bu məsələləri həll edəcəklər. Aşqabad zirvə görüşü çox əhəmiyyətli bir toplantı idi.
Xəzərin həddindən artıq zəngin ehtiyatlarından sahilyanı bütün ölkələr istifadə etməlidir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İran
Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi ilə təkbətək görüşü
18 may 2002-ci il
İran prezidentinin dövlət iqamətgahında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev ilə İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi
arasında təkbətək görüş olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevi hörmət və ehtiramla salamlayan İran Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi dəvətini qəbul edib Tehrana rəsmi səfərə gəldiyinə
görə respublikamızın rəhbərinə minnətdarlığını bildirdi. Cənab Məhəmməd Xatəmi
böyük siyasi təcrübəyə malik olan müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyev ilə hər bir
görüşü çox faydalı və dəyərli hesab etdiyini bir daha nəzərə çatdırdı.
Prezident Heydər Əliyevin Tehrana rəsmi səfərinin İran–Azərbaycan əməkdaşlığında yeni üfüqlər açdığını vurğulayan Prezident Seyid Məhəmməd Xatəmi bu səfərin
ölkələrimizin qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin inkişafında mühüm mərhələ olduğunu bildirdi.
Səmimi sözlərə, rəsmi səfərə dəvətə görə təşəkkür edən Prezident Heydər Əliyev
dost və qonşu ölkədə ona və Azərbaycan nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərlikdən məmnun qaldığını söylədi. Azərbaycan–İran ikitərəfli münasibətlərinin inkişaf
etdirilməsi barədə geniş müzakirələr aparan prezidentlər bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin və dərinləşdirilməsinin zəruri olduğunu bildirdilər.
İqtisadi əlaqələrin inkişafında böyük əhəmiyyəti olan layihələrdə ölkələrimizin iştirakının vacibliyini nəzərə çatdıran dövlət başçıları Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinin geniş perspektivləri olduğunu yekdilliklə təsdiq etdilər. Xəzərin hüquqi statusu
məsələsindən söhbət açan prezidentlər sahilyanı ölkələrin bütün sahələrdə əməkdaşlığının daha da sıxlaşdırılmasının böyük əhəmiyyət daşıdığını, Xəzərin bundan sonra
da sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq dənizi olacağına ümid bəslədiklərini bildirdilər.
Prezidentlər Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ekspertlər səviyyəsində müzakirələrin davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğuladılar.
Görüşdə prezidentlər ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması məsələsinə də
geniş yer ayırdılar. Prezident Heydər Əliyev xatırlatdı ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi hələ də işğal altında qalmaqdadır, bir milyon azərbaycanlı uzun illərdən bəri çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır.
Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün aparılan danışıqlar prosesindən bəhs
edən Prezident Heydər Əliyev bu münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması sahəsində
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Minsk qrupunun üzvü olan dövlətlərin səylərinin artırılmasının vacibliyini nəzərə çatdırdı.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün İran tərəfindən pislənildiyini və İranın
bunu beynəlxalq təşkilatlarda açıq elan etdiyini vurğulayan Prezident Seyid Məhəmməd Xatəmi bu münaqişənin hələ də həll olunmamasından öz ölkəsinin narahatlığını
bildirdi və münaqişənin tezliklə aradan qaldırılmasının bölgədə sülhün və əmin-amanlığın bərpa edilməsində mühüm rol oynayacağına əmin olduğunu söylədi.
Qədim tarixi ənənələrə malik qonşu və dost ölkələrimizin elm, təhsil, mədəniyyət
və digər sahələrdə əlaqələrinin hazırkı vəziyyəti barədə müzakirələr aparan prezidentlər bu əlaqələrin daha da sıxlaşdırılmasının vacibliyini vurğuladılar.
Görüşdə prezidentlər bölgədə vəziyyət, hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər
məsələlər barədə də geniş fikir mübadiləsi apardılar. Prezident Heydər Əliyev Prezident Seyid Məhəmməd Xatəmini Azərbaycana bir daha rəsmi səfərə dəvət etdi. Dəvət
məmnunluqla qəbul olundu.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
İran İslam Respublikasının Ali Dini rəhbəri
Ayətullah Seyid Əli Xamеnei ilə görüşü
19 may 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevi səmimiyyətlə, mehribanlıqla salamlayan, onunla hər bir görüşdən çox məmnun qaldığını söyləyən ayətullah
Seyid Əli Xamеnei əmin olduğunu bildirdi ki, Azərbaycan prezidentinin İrana rəsmi
səfəri iki dost və qonşu ölkə arasında əlaqələrin inkişafında yeni mərhələ açacaqdır.
Səmimi sözlərə, xoş münasibətə görə təşəkkür edən Prezident Heydər Əliyev İrana
rəsmi səfərə gəlməyindən və İranın ali dini rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xamеnei ilə
görüşündən çox məmnun olduğunu, özünə və Azərbaycan nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərlikdən, səfər zamanı keçirdiyi görüşlərdən, apardığı danışıqlardan
razılığını bildirdi. Bu səfərin İran–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına böyük təsir
göstərəcəyinə ümid bəslədiyini bildirən dövlətimizin başçısı dost, qonşu İran ilə bütün
sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş perspektivlər olduğunu vurğuladı.
Görüşdə bölgəmiz üçün çox böyük əhəmiyyəti olan Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizi
layihəsində ölkələrimizin birgə iştirakı Xəzər dənizində əməkdaşlıq məsələləri ətraflı
müzakirə edildi. Bildirildi ki, Xəzər dənizi sülh, mehribanlıq və dostluq dənizi olmalıdır.
Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun illərdən bəri davam etdiyini bildirən Prezident Heydər Əliyev torpaqlarımızın 20 faizinin hələ də işğal altında qaldığını, bir milyondan çox vətəndaşımızın
yerindən-yurdundan qovularaq çadırlarda ağır şəraitdə yaşadığını xatırlatdı, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün aparılan danışıqlar prosesindən söhbət açdı.
Azərbaycan ilə İran arasındakı tarixi, mənəvi yaxınlığı, dərin əlaqələri yüksək dəyərləndirən ayətullah Xamеnei Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bu səfərini ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin bütün sahələrdə inkişafı üçün əhəmiyyətli olduğunu nəzərə
çatdırdı. Qafqazda baş verən münaqişələrin bölgədə sülhün və əminamanlığın bərqərar
edilməsinə əngəl törətdiyini bildirən ayətullah Xamеnei öz ölkəsinin Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü pislədiyini, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının zəruriliyini vurğuladı.
Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə Azərbaycan–İran əməkdaşlığının
perspektivləri, bölgədə vəziyyət və hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər
barədə geniş fikir mübadiləsi aparıldı.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
İran İslam Respublikasına rəsmi səfəri (18-20 may 2002-ci il)
Tarixi arayış
18-20 may 2002-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
İrana ikinci rəsmi səfəri olub. Səfərdən öncə jurnalistlərə müsahibəsində iki dövlət arasında
əlaqələrin bütün sahələrdə – iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm, təhsil, idman və başqa sahələrdə
inkişaf etdirilməsi və dövlətlərarası münasibətlərin daha da mehribanlaşması həm İran üçün,
həm də Azərbaycan üçün lazımlılığına diqqəti çəkib.
Mayın 18-də İran prezidentinin dövlət iqamətgahında Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub.
İran və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən əvvəl Prezidentlər Heydər Əliyevin İrana
səfərinin məqsədi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xəzərin hüquqi statusuna dair suallarını cavablandırıblar.
Daha sonra İran və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü olub. İran Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi dəvətini qəbul edib Tehrana rəsmi səfərə gəldiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə
minnətdarlığını bildirib. Məhəmməd Xatəmi böyük siyasi təcrübəyə malik olan müdrik dövlət
xadimi Heydər Əliyev ilə hər bir görüşü çox faydalı və dəyərli hesab etdiyini bir daha vurğulayıb.
Xəzərin hüquqi statusu məsələsindən söhbət açan prezidentlər sahilyanı ölkələrin bütün
sahələrdə əməkdaşlığının daha da sıxlaşdırılmasının böyük əhəmiyyət daşıdığını, Xəzərin
bundan sonra da sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq dənizi olacağına ümid bəslədiklərini bildiriblər. Prezidentlər Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ekspertlər səviyyəsində müzakirələrin davam etdirilməsinin zəruriliyini qeyd ediblər.
İki saatdan artıq davam edən təkbətək görüşdən sonra nümayəndə heyətlərinin iştirakı
ilə görüş davam etdirilib. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İrana bu rəsmi səfərinin
ölkələrimizin əlaqələrinin inkişafında yeni mərhələ açacağını və hər iki ölkənin xalqlarına
fayda gətirəcəyini bildirib.
Mayın 18-də axşam İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəminin
adından Azərbaycan Pespublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil
olunub.
Mayın 19-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Seyid
Əli Xamenei ilə görüşü olub. Qafqazda baş verən münaqişələrin bölgədə sülhün və əmin-amanlığın bərqərar edilməsinə əngəl törətdiyini bildirən ayətullah Xamenei öz ölkəsinin Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü pislədiyini, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının zəruriliyini vurğulayıb.
Həmin gün Azərbaycan Prezidenti İran İslam Şurası Məclisinin sədri Mehdi Kərrubi ilə də
görüşüb. Prezident Heydər Əliyev və Mehdi Kərrubi ölkələrimiz, xalqlarımız arasında səmimi
və mehriban münasibətlərin möhkəmləndirilməsində Azərbaycan və İran parlamentlərindəki
dostluq qruplarının rolunu müsbət qiymətləndiriblər, eyni zamanda, onların fəaliyyətinin daha
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da genişləndirilməsinin əhəmiyyətini xüsusi qeyd ediblər.
Prezident Heydər Əliyevin səfər çərçivəsində növbəti görüşü İranın xarici işlər naziri Kamal Xərrazi ilə olub. Görüşdə bölgədə vəziyyət, Xəzərin statusunun müəyyənləşdirilməsi,
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi və hər iki
ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Mayın 19-da Azərbaycan Prezidenti İranın Kooperasiya naziri, iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələləri üzrə müştərək komissiyanın sədri Əli Sufi ilə görüşüb. Görüşdə iqtisadi-ticarət
münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi qeyd edilib.
İranın tikinti və şəhərsalma naziri Əli Əbdüləlizadə ilə görüşü də həmin gün olub.
Mayın 20-də isə Azərbaycan və İran prezidentləri yenidən görüşüb. Görüşdən sonra birgə sənədlərin imzalanma mərasimi olub. “Azərbaycan Respublikası ilə İran Respublikası
arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin prinsipləri haqqında” müqavilə, “Gömrük
məsələlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında saziş”, “Beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında saziş”, “Bitkilərin karantin xidməti sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş”,
“Baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu”, “Təhsil və tədqiqat
sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum”, “Mədəni əməkdaşlıq haqqında memorandum”,“Hava nəqliyyatı haqqında saziş”, “Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və metrologiya
sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum”, “İdman sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş”
imzalanıb.
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Azərbaycan Respublİkasının xarİcİ
sİyasətİ müasİr dövrdə
XXI əsrdə formalaşmış beynəlxalq şərait Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinə yenidən nəzər salınmasını, onun prioritetlərini və resurs təminatını gözdən
keçirməyi tələb edir.
Əlbəttə, bütün dövrlərdə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursunun ali
prioriteti dövlətin və onun vətəndaşlarının maraqlarının bütün səviyyələrdə müdafiə
olunmasından ibarətdir. Bu proses çərçivəsində əsas səylər aşağıdakı məqsədlərə nail
olunmasına yönəldilmişdir:
Ölkənin təhlükəsizliyinin təmini, ərazi bütövlüyünün bərpası və suverenliyinin
möhkəmləndirilməsi, dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabər hüquqlu surətdə faydalı
əlaqələr qurmaq, inkişaf etdirmək, bu əlaqələrdən həm Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, həm də respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etmək məqsədini
daşıyır. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin başlıca prinsipləri beynəlxalq hüquq
normaları ilə tənzimlənən dövlətlərarası münasibətlərə hörmət etməkdən, bütün dövlətlərin suveren hüquqlarına hörmətlə yanaşmaqdan, bütün mübahisəli məsələləri sülh
və danışıqlar yolu ilə həll etməkdən, qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi, elmi və mədəni
əməkdaşlıq yaratmaqdan, dövlətlərarası əlaqələrə mane olan hər cür məhdudiyyətləri
aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Azərbaycan demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu
yolu tutduğundan, onun xarici siyasəti də dünya təcrübəsinin bütün nailiyyətlərini,
sivil beynəlxalq normaları özündə əks etdirir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən xarici siyasətin bu
prioritetləri müəyyənləşdirilərkən, ən həssas məqamlar nəzərə alınıb. Təcrübə göstərir
ki, Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kurs dövrün tələblərinə cavab verir və
son dərəcə perspektivlidir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət
məhz bu əsaslar üzərində qurulmuş, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində
yeri daha da möhkəmlənmiş, bütün bunlar isə diplomatik reallıqlar fonunda respublikamızın imicini xeyli yüksəltmişdir.
İlham Əliyev Azərbaycan xarici siyasətinin qarşısında duran əsas vəzifələrin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, Xocalı soyqırımını dünyada
tanıtdırmaq, Qoşulmama Hərəkatında fəaliyyətin gücləndirilməsi, dünyada Azərbaycan investisiyasına yaranan maraq nəzərə alınmaqla, ikitərəfli formatda investisiya,
kredit siyasətindən bacarıqla istifadə, güclü diaspor təşkilatlarının yaranmasına yardım məsələlərinin olduğunu bildirmişdir. Azərbaycan Prezidenti xüsusilə ikitərəfli
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münasibətlərə diqqət yetirilməsinin vacibliyini vurğulamışdır:
“....İkitərəfli format bizə böyük uğurlar gətirir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan
ilə daha da sıx münasibətlər qurmaq istəyən ölkələrin sayı artır, bizim xarici diplomatiyamız çox fəaldır. Mənim çoxsaylı xarici səfərlərim bu gözəl bazanı möhkəmləndirir
və ölkəmizə mənim həmkarlarımın səfərləri və aparılan danışıqlar ikitərəfli formatı gücləndirir. Yəni, bizim xarici siyasətdəki əsas istiqamətimiz ikitərəfli əlaqələrdir.
Deyə bilərəm ki, ikitərəfli əlaqələrdə tərəfdaş ölkələrin böyüklüyündən-kiçikliyindən
asılı olmayaraq, biz bərabərhüquqlu münasibətlər formalaşdıra bilmişik.
Bu, çox vacibdir. Bu, belə də olmalıdır. Çünki ikitərəfli formatda bərabərhüquqlu
münasibətlər yeganə mümkün olan münasibətlərdir. Bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, siyasətimiz xoşniyyətlidir, əməkdaşlığa, bütün sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşməsinə yönəldilibdir. Əlbəttə ki, bu münasibətlər qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı maraqlar
və bir-birinin işinə qarışmama prinsipləri əsasında qurulmalıdır. Deyə bilərəm ki, bütün ölkələrlə, - bunu diplomatlar bilir, ictimaiyyət də bilsin, - münasibətlərimiz bax,
bu müstəvidə qurulubdur…”
Bu istiqamətlərin hər biri əsasında milli maraqlarımıza cavab verən siyasi kurs
həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətində regional siyasətə böyük
diqqət yetirilir. Məhz bu diqqətin nəticəsidir ki, ölkəmiz regional əməkdaşlıq sayəsində reallaşdırılan Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə birgə miqyaslı enerji və nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Prezident İlham Əliyevin 2004, 2008, 2013-cü illərdə Türkiyəyə rəsmi, 2004-cü ildə Gürcüstana dövlət
səfərləri sayəsində Azərbaycanın bu ölkələrlə strateji əməkdaşlıq münasibətləri formalaşmışdır.
Rusiya Federasiyası Azərbaycan Respublikasının mühüm strateji partnyorlarındandır. İki ölkə arasında siyasi münasibətlər yüksək səviyyədədir, iqtisadi münasibətlər
dinamik surətdə inkişaf edir. Qarşılıqlı münasibətlər mötəbər hüquqi-normativ bazaya
söykənir. Hər iki tərəf strateji əməkdaşlığın, xüsusilə də siyasi, iqtisadi, hərbi, humanitar, enerji sahələrində münasibətlərin inkişafı üçün mühüm potensiala malikdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasına 2004cü ildə rəsmi səfəri və bir çox işgüzar səfərləri iki ölkə arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur.
ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya kimi Qərbin qabaqcıl dövlətləri ilə strateji münasibətlərin inkişafına Azərbaycan prioritet əhəmiyyət verir. Prezident İlham
Əliyevin 2006-cı ildə ABŞ-a rəsmi, 2004, 2007, 2009-cu illərdə Fransaya rəsmi və
dövlət səfərləri, 2004 və 2009-cu illərdə Böyük Britaniyaya rəsmi, 2004 və 2007-ci illərdə Almaniyaya rəsmi səfərləri zamanı qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı üçün zəmin
sayılan onlarla müqavilə, saziş, deklarasiya, birgə bəyanatlar imzalanmışdır.
İkitərəfli formata böyük diqqət yetirən dövlət başçısı bu kursdan böyük məharətlə
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istifadə edir. Yalnız onu qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici ölkələrə rəsmi səfərinin coğrafiyası çox genişdir. Burada həm Avropa dövlətləri (Rumıniya, İtaliya, Vatikan, Polşa, Xorvatiya, Bolqarıstan, Sloveniya, Latviya,
Litva, Macarıstan, Finlandiya, Yunanıstan, İsveçrə, Estoniya, Serbiya, Çexiya, Monteneqro, Avstriya), həm MDB ölkələri (Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan, Moldova,
Belarus, Tacikistan, Türkmənistan), həm müsəlman dünyası (Türkiyə, Qətər, İran,
Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Küveyt, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İordaniya),
həm də Şərqi və Cənub-Şərqi Asiya dövlətləri (Çin, Yaponiya, Koreya və Sinqapur)
təmsil olunur.
2008-ci ildə Ukrayna və Rusiya Federasiyası ilə dostluq və strateji tərəfdaşlıq
haqqında bəyannamənin, 2009-cu ildə Rumıniya ilə strateji tərəfdaşlığın yaradılması
haqqında birgə bəyannamənin, 2010-cu ildə Türkiyə Respublikası ilə strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilənin, 2013-cü ildə Serbiya Respublikası və
Xorvatiya Respublikası ilə dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamənin imzalanması və digər rəsmi sənədlər İlham Əliyev xarici siyasətinin uğurlarındandır.
Azərbaycan bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu əsaslarla əməkdaşlıq edir. Diqqəti cəlb
edən məqamlardan biri odur ki, qabaqcıl dövlətlər Azərbaycanın ədalətli mövqeyi
ilə hesablaşırlar ki, bu da xarici siyasətimizin uğurudur. Azərbaycan Cənubi Qafqazda uğurla balanslaşdırılmış siyasət həyata keçirən yeganə dövlətdir. Rəsmi Bakı iri
dövlətlərin regiondakı maraqlarını məharətlə balanslaşdırır. Azərbaycan məhz bunun
sayəsində milli maraqlara cavab verən geosiyasi dividendlər qazanır.
Azərbaycanın inteqrasiya prosesi əsasən Qərbə doğru istiqamətlənsə də, onun
Şərqlə, İslam dünyası və türk xalqları birliyi ilə ənənəvi əlaqələri də davamlı şəkildə
inkişaf etdirilməkdədir.
Bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən və əsasında milli maraqlarımız dayanan dəqiq düşünülmüş, çoxvektorlu
xarici siyasət Azərbaycanı regionun lider dövlətinə çevirmiş, ona beynəlxalq arenada
inam və etimad qazandırmışdır.
2011-ci il oktyabrın 24-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına 2012-2013-cü illər üçün qeyri-daimi üzvlük üçün keçirilən seçkilərdə Azərbaycan
Respublikasının 155 ölkənin dəstəyini qazanaraq qalib gəlməsi həmin dövlətlər tərəfindən respublikamıza olan yüksək etimadın və inamın göstəricisidir. Ölkəmizin 20
illik müstəqilliyi dövründə belə böyük uğurun əldə edilməsi Azərbaycan dövlətinin
başçısı tərəfindən həyata keçirilən uğurlu xarici siyasətin məntiqi nəticəsidir. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi: “BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçilməyimiz
tarixi qələbəmizdir, nəinki diplomatiyada, ümumiyyətlə, deyə bilərəm ki, tarixdə ən
böyük siyasi və diplomatik qələbədir. Müstəqilliyin iyirmi illiyinə təsadüf edən bu
www.aliyevheritage.org

337

30 TARİXİ SƏFƏR
qələbə ölkəmizin uğurlu inkişafını göstərir. Eyni zamanda, onu göstərir ki, biz erməni
lobbisi tərəfindən Azərbaycan haqqında yanlış rəy formalaşmasında ermənilərə böyük
zərbə vura bilmişik. Yəni, biz o rəyi dəyişdirə bilmişik və bu gün 155 ölkə Azərbaycanı dəstəkləyir.”
Azərbaycanın sədrliyi dövründə Təhlükəsizlik Şurasında dörd qətnamə qəbul edilmişdir. Onlar BMT Sabitləşdirmə Missiyasının Haitidəki mandatının genişləndirilməsi
ilə bağlı 2119 saylı, Əfqanıstanda Beynəlxalq Təhlükəsizlik Qüvvələrinin mandatının
genişləndirilməsi ilə bağlı 2120 saylı, Mərkəzi Afrika Respublikasındakı vəziyyətlə bağlı 2121 saylı və 2122 saylı “Qadın, sülh və təhlükəsizlik haqqında” qətnamələrdir.
İkinci sədrlik dövründə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq “BMT və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi” mövzusunda yüksək səviyyəli iclas keçirilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu böyük bacarıqla və dinamik şəkildə davam etdirən cənab İlham Əliyev yüksək diplomatik istedadı sayəsində
ölkəmizin dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən aparıcı dövlətlərlə və
beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri keyfiyyətcə yeni müstəvidə daha da inkişaf etdirilmişdir. Nəticədə, Azərbaycan yalnız regional deyil, eləcə də dünya miqyaslı tədbirlərə ev sahibliyi edərək, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə
də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır.
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MƏLUMAT - SORAQ MATERİALLARI
Anlayışlar
“Acip” şirkəti – 1926-cı ildə yaradılan İtaliyanın neft şirkətidir. “Acip” 1995-ci ildən
Azərbaycanın neft layihələrində fəal iştirak edir. Neftin kəşfiyyatı, çıxarılması və emalı ilə
məşğul olur.
“AMOKO” şirkəti - 1889-cu ildə yaradılıb. 1994-cü ildən Azərbaycanın neft layihələrində iştirak edib. 1998-ci ildə “Bi-Pi” şirkəti ilə birləşib.
ATƏM-in Budapeşt zirvə görüşü – Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin 6-7 dekabr 1994-cü ildə Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində 4-cü zirvə toplantısı
keçirilib. Budapeşt sammitinin nəticəsinə əsasən ATƏM 1 yanvar 1995-ci ildən üzv ölkələrinin təhlükəsizliyini və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsiplərini həyata keçirən, özünüidarə
mexanizmləri olan ümumavropa təşkilatına - ATƏT-ə çevrilib. Budapeşt Sammitində ilk dəfə
olaraq ATƏT çərçivəsində Avropa təhlükəsizlik tədbirlərində iştirak edə biləcək sülhməramlı
qüvvələrin yaradılması və münaqişəli ərazilərə göndərilməsi qərara alınıb və ilk sülhməramlı
çoxmillətli hərbi hissənin Dağlıq Qarabağ bölgəsinə göndərilməsi haqqında razılıq eldə edilib.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair Budapeşt sammitinin işinin konkret yekunu olaraq “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” adlı
qətnamə qəbul edilib.
ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü– 1999-cu il noyabrın 18-19-da Türkiyənin İstanbul şəhərində ATƏT-in zirvə görüşü keçirilib. Bu görüşdə mühüm sənədlər - Avropa təhlükəsizliyi xartiyası, İstanbul zirvə görüşünün bəyannaməsi, etimad və təhlükəsizlik tədbirləri haqqında Vyana
sənədi və Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqavilə imzalanıb. İstanbul bəyannaməsinin
20 və 21-ci maddələri tamamilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr
olunub və burada sülh prosesinin davam etdirilməsinin zəruriliyi qəti şəkildə bildirilib.
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşü - 1996-cı il 2-3 dekabr tarixlərində keçirilən ATƏT-in Lissabon sammitində 54 iştirakçı dövlət tərəfindən Avropada XXI əsrdə ümumi və hərtərəfli təhlükəsizlik modeli adlı Bəyannamə qəbul edilib. Bəyannamədə üzv ölkələrin təhlükəsizliyinə yönələn
təhdidlər qeyd edilib və bu təhdidləri aradan qaldırmaq üçün birgə əməkdaşlığın vacibliyi xüsusi
vurğulanıb. Lissabon Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə dair ATƏTin iştirakçı dövlətləri tərəfindən (Ermənistandan başqa) aşağıdakı prinsiplərə razılıq verilib:
1. Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü; 2. Dağlıq
Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək özünüidarəetmə statusunun verilməsi; 3. Dağlıq
Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təminatı.
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ATƏT-in Minsk qrupu – 1992-ci il martın 24-də yaradılıb. 1997-ci ildə Minsk qrupunun
tərkibinə aşağıdakı dövlətlər daxil olub: Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Almaniya, İtaliya,
Rusiya, ABŞ, Fransa, Türkiyə, Danimarka və İsveç. 1994-cü ilin dekabrında Minsk prosesinin
həmsədrlik institutu təsis olunarkən, ona əvvəl Finlyandiya ilə Rusiya rəhbərlik edib. 1996-cı
ilin dekabrından onun üç həmsədri vardır. Qrupun əsas vəzifəsi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına və Dağlıq Qarabağ probleminin dinc vasitələrlə həll edilməsinə bilavasitə kömək etməkdir.
Avropa-Atlantika Əməkdaşlıq Şurası – 1997-ci ildə Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının Portuqaliya sessiyasında yaradılıb. Tərkibinə 44 ölkə, o cümlədən Azərbaycan Respublikası daxildir.
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı – 1990-cı ildə yaradılan, Qərbi və Şərqi Avropa, MDB
ölkələrini uzunmüddətli kreditlə təchiz edən regional dövlətlərarası bankdır. Londonda yerləşir.
“Azadlığı müdafiə aktı”na 907-ci əlavə – АBŞ Konqrеsinin 1992-ci il oktyаbrın 24-də
еrməni lobbisinin təzyiqi ilə qəbul еtdiyi “Rusiyаnın və yеni müstəqillik qаzаnmış dövlətlərin
аzаdlığını müdаfiə аktı”nа 907-ci düzəliş nəzərdə tutulur. Düzəliş АBŞ hökumətinin Аzərbаycаn hökumətinə yаrdımını qаdаğаn еdir. Bunа bахmаyаrаq, istər Bill Klinton, istərsə də ondаn
sonrа АBŞ prеzidеnti sеçilən Corc Buş аdministrаsiyаsı bu düzəlişin rеаllığı nəzərə аlmаdığını təsdiq еdərək onun ləğv еdilməsi təklifini müdаfiə еdiblər. C.Buş hökuməti Konqresin
qərarına uyğun olaraq, 2001-ci ildə bu düzəlişin hüquqi qüvvəsini dayandırıb.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) – “Xəzərin Azərbaycan sektorunda
neft yataqlarının müştərək işlədilməsi və istifadəyə verilməsi” haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin və dünyanın bir neçə böyük neft şirkətləri ilə imzalanan müqavilənin
payçıları adından onun şərtlərini həyata keçirmək məqsədilə 12 fevral 1995-ci ildə yaradılıb.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – Müsəlman Şərqində ilk dəfə dünyəvi demokratik respublikanın əsasını qoymuş müstəqil Azərbaycan dövlətidir. 1918-ci il mayın 28-də yaradılıb,
cəmi 23 ay fəaliyyət göstərıb, 1920-ci il aprelin 28-də Sovet Rusiyasının hərbi müdaxiləsi
nəticəsində devrilib.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) – respublikada neft və qazın
kəşfiyyatına, çıxarılmasına və emal edilməsinə rəhbərlik edən qurum. 1991-ci ildə təşkil edilib. Şirkət neft və qaz quyularının qazılması və istifadəyə verilməsi, nəql edilməsi və s. məqsədilə dünyanın bir sıra ölkələrinin iri neft şirkətləri ilə sazişlər, müqavilələr bağlayıb.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru neft kəməri – Azərbaycan neftinin Xəzər dənizindən Turkiyənin Aralıq dənizində yerləşən Ceyhan terminalı vasitəsilə dünya bazarına çatdırıl-
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masını təmin edən əsas ixrac boru kəməri. Uzunluğu 1768 km оlan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəməri 2006-cı ildə istifadəyə verilib.
“Bi-Pi” - “Britiş Petroleum” – dünyanın ən iri neft şirkətlərindən biri. 1909-cu ildən bir
çox ölkələrdə neftin kəşfiyyatı, çıxarılması, emalı və satışı ilə məşğuldur. BP 1994-cü ildən
Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Hazırda ABƏŞ-in əsas operatorudur.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi – 1993-cü il ərzində BMT TŞ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr
qəbul edilib. Hər bir qətnamə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərinin Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində qəbul edilib. Qətnamələrdə
Azərbaycanın ərazi toxunulmazlığı bir daha təsdiq edilib, dərhal atəşkəs elan olunması hərbi
əməliyyatlara son qoyulması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması tələbləri irəli sürülüb. Qətnamələrdə irəli sürülən tələblərə bu günə kimi Ermənistan
Respublikası tərəfindən əməl olunmayıb.
Culfa – Azərbaycanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasının tərkibində rayondur. İnzibati
mərkəzi Culfa şəhəridir.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) – Azərbaycan Respublikası ərazisindəki keçmiş muxtar vilayət. 1923-cü il iyulun 7-də təşkil edilib. 1988-ci ildə Qarabağ separatçıları
və millətçiləri Ermənistan silahlı qüvvələri ilə birlikdə bu ərazidə yaşayan azərbaycanlıları
doğma torpaqlarından çıxararaq Dağlıq Qarabağı işğal ediblər. Dağlıq Qarabağın erməni separatçıları 1991-ci ilin sentyabrında “Dağlıq Qarabağ respublikası” adlanan oyuncaq qurumun yaradıldığını elan edib. Azərbaycan Respublikası həmin qurumu tanımaqdan imtina edib,
noyabr ayının 26-da isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu ləğv olunub.
“Dədə Qorqud” – türk xalqları və Azərbaycan xalq ədəbiyyatının VII əsrə aid qədim
yazılı abidəsi. Bu qəhrəmanlıq dastanının XV-XVI əsrlərdə köçürülmüş iki əlyazma nüsxəsi
Drezden və Vatikanda saxlanılır.
“Ekson Моbil” şirkəti – dünyada ən iri sənaye müəssisələrindən biridir. Mənzil qərargahı
Texas ştatının Dallas şəhərində yerləşir. Hazırda dünyanın 90-dan çox ölkəsində, o cümlədən
Azərbaycanda fəaliyyət göstərir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi – 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistan SSR-in irəli sürdüyü ərazi iddiaları nəticəsində başlayıb. 1991-1994-cü illərdə hərbi
münaqişəyə çevrilib. Hərbi əməliyyatlar 1994-cü ilin may ayında Azərbaycan və Ermənistan
arasında imzalanmış atəşkəs sazişi ilə başa çatıb. Münaqişə nəticəsində 30000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi və ətrafında yerləşən 7
inzibati rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib.
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“Əsrin müqaviləsi” – 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda “Gülüstan” sarayında “Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi” haqqında
dünyanın 11 ən iri neft şirkəti ilə müqavilə imzalanıb. Müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq
əhəmiyyətinə görə “Əsrin müqaviləsi” adlandırılıb.”Əsrin müqaviləsi”ndə dünyanın 8 ölkəsinin (Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya və Səudiyyə
Ərəbistanı) 12 ən məşhur neft şirkəti (Amoko, BP, Yunokal, ARDNŞ, LUKoyl, Statoyl, Ekson,
Türkiyə Petrolları, Penzoyl, İtoçu, Remko, Delta) iştirak edib. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edilib və 12 dekabr 1994-cü ildə qüvvəyə minib. Hal-hazırda “Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsinin iştirakçılarına BP (operator), “ChevronTexaco”, ARDNŞ, INPEX, “Statoyl”, “ExxonMobil”, TPAO, “Itochu”, “Delta Hess” daxildir. Sazişin işləmə müddəti 30 ildir.
Xəzər dənizi – Dünyada ən böyük qapalı su hövzəsidir. Avropa ilə Asiya sərhəddindədir.
Uzunluğu Şimaldan Cənuba 1200 km, orta eni 320 km, sahil xəttinin uzunluğu 6,5 min km-dir.
Böyük İpək yolu – beynəlxalq tarixi tranzit ticarət yolu, Avropanı Asiyaya birləşdirən
nəqliyyat dəhlizidir. E.ə. II əsrin sonlarından eramızın XVI əsrinədək fəaliyyət göstərib, Çindən Şimali Afrika və İspaniyaya qədər uzanaraq, ayrı-ayrı qolları ilə o zaman dünyanın məlum olan, demək olar ki, bütün ölkələrini birləşdirilib. Əlverişli cöğrafi mövqedə yerləşməsi
və zəngin maddi sərvətlərə malik olması sayəsində Azərbaycan qədim zamanlardan dünya
ölkələri arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrdə mühüm yer tutub. XX əsrin sonunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük İpək yolunun yenidən dirçəldilməsi
ideyasını irəli sürməsi bütün dünyada, xüsusilə də Böyük İpək yolu üstündə yerləşən ölkələrdə
ciddi maraqla qarşılanıb. 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda
“Böyük İpək yolu” beynəlxalq konfransı keçirilib. Konfransda 32 ölkənin və 13 beynəlxalq
təşkilatın nümayəndə heyətləri iştirak edib.
İşgal edilmiş rayonlar – Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işgal etdikləri (1991-1994) Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayonun
ərazisidir. (Əhalinin say göstəricisi Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin
01.01.2013-cü il tarixinə olan məlumatına əsasəndir.)
Laçın – Azərbaycanın işğal olunan rayonu (1992-ci il, 18 may). Sahəsi 1835 km2, əhalisi
72 min nəfərdir.
Kəlbəcər – Azərbaycanın işğal olunan rayonu (1993, 12 aprel). Sahəsi 1936 km2, əhalisi
85 min nəfərdir.
Ağdam – Azərbaycanın işğal olunan rayonu (1993-cü il, 23 iyul). Sahəsi 1094 km2, əhalisi

342

www.aliyevheritage.org

30 TARİXİ SƏFƏR
185 min nəfərdir.
Cəbrayıl – Azərbaycanın işğal olunan rayonu (1993-cü il, 23 avqust). Sahəsi 1050 km2,
əhalisi 74 min nəfərdir.
Füzuli rayonu – Azərbaycanın işğal olunan rayonu (1993-cü il, 23 avqust). Sahəsi 1386
km2, əhalisi 122 min nəfərdir.
Qubadlı – Azərbaycanın işğal olunan rayonu (1993-cü il, 31 avqust). Sahəsi 802 km2,
əhalisi 38 min nəfərdir.
Zəngilan – Azərbaycanın işğal olunan rayonu (1993-cü il, 29-30 oktyabr). Sahəsi 707 km2,
əhalisi 41 min nəfərdir.
“İtoçu” şirkəti – 1958-ci ildə yaradılanYaponiya korporasiyasıdır. Dünyanın 176 ölkəsində şirkətləri və firmaları var. Şirkət 1996-cı ilin avqustundan Bakıda fəaliyyət göstərir.
20 yanvar faciəsi – 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet ordusu Azərbaycanda suveren, demokratik dövlət yaratmaq amalı ilə ayağa qalxmış xalqa qarşı ağır cinayət
törədib. Sovet qoşunlarının təcavüzü nəticəsində Bakıda 147 mülki vətəndaş öldürülüb, 370dən çox adam yaralanıb, 321 nəfər itkin düşüb. Öldürülənlər arasında beş millətin nümayəndəsi, 20-dən çox qadın, uşaq var idi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
1993-cü ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələrinin səbəbləri və
nəticələri daha dəqiq araşdırılıb və 1994-cü ildə 20 Yanvar faciəsinin hərbi təcavüz və cinayət
kimi tam siyasi-hüquqi qiyməti verilib.
“Koroğlu” – Azərbaycan, Yaxın Şərq və Orta Asiyada geniş yayılan qəhrəmanlıq epopeyası. XVII əsr tarixçilərinin verdiyi məlumatda Koroğlunun və onun silahdaşlarının adı
çəkilir.
Kür çayı – Qafqazda çaydır. Başlanğıcını Türkiyənin şimal-şərqindəki buzlaqlardan götürür,
Türkiyə və Gürcüstandan keçərək Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Burada Kür özünün ən böyük
qolu olan Araz çayı ilə birləşərək, Xəzər dənizinə tökülür. Uzunluğu 1515 km-dir.
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı – 1992-ci ildə İstanbul Zirvə görüşündə yaradılıb. Tərkibinə Albaniya, Azərbaycan, Bolqarıstan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Rumıniya, Rusiya, Serbiya, Xorvatiya, Türkiyə, Ukrayna və Yunanıstan daxildir. Bu təşkilat ancaq
iqtisadi əməkdaşlıq maraqları əsasında qurulub. İqamətgahı İstanbuldadır.
Qəbələ rаdiоlоkаsiyа stаnsiyаsı (Qəbələ RLS-i) – Rusiyаnın rаkеtdən müdаfiə “dаryаl”
tipli rаdiоlоkаsiyа stаnsiyаsı. SSRİ vахtı tikilən bu tipli dоqquz stаnsiyаdаn biri. Аzərbаycаnwww.aliyevheritage.org
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dа Qəbələ şəhəri yахınlığındа idi. Tikilməyə 1976-cı ildən, fəаliyyətə isə 1985-ci ildən bаşlаyıb. Tехniki rеsurslаrının iş qаbiliyyəti 2012-ci ilə qədər idi. RLS SSRİ-nin Cənub rаyоnlаrını
rаkеtdən müdаfiə sistеmi üçün ən əhəmiyyətli еlеmеnt idi. 2012-ci ildə fəaliyyəti dayandırılıb.
“LUKoyl” şirkəti – neft şirkəti. 1993-cü ildə Rusiya Federasiyası hökumətinin qərarı ilə
yaradılıb. Nəhəng sənaye-maliyyə kompleksinə malik olan “LUKoyl” şirkəti Rusiya, MDB
və dünyanın bir çox ölkələrində neft məhsullarının kəşfiyyatı, hasilatı, emalı və satışı ilə məşğul olur. Şirkət 1993-cü ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir.
“Makdermott” – neft şirkəti. 1923-cü ildə yaradılıb. Dünyanın strateji cəhətdən mühüm neft
və qaz ərazilərində yerləşən şelf yataqlarının işlənməsində ən qocaman podratçılardan biridir.
“Mitsui” şirkəti – Yaponiya şirkəti. 1947-ci ildə təşkil olunub. Dünyanın 79 ölkəsində
nümayəndəliyi var. Əsasən neftayırma sənayesi ilə məşğul olur.
“Molla Nəsrəddin” – həftəlik, illüstrasiyalı ilk Azərbaycan jurnalıdır. Birinci nömrəsi
1906-cı il aprelin 7-də Tiflisdə çapdan çıxıb. 1906-1918-ci illərdə Tiflisdə, 1921-ci ildə Təbrizdə, 1922-1931-ci illərdə Bakıda nəşr oluub. Redaktoru və naşiri Cəlil Məmmədquluzadə
idi. 25 il ərzində 748 nömrəsi çıxıb.
Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) – 1991-ci il dekabrın 8-də Belorusiya, Rusiya və Ukrayna dövlət başçılarının imzaladıqları saziş əsasında SSRİ dağıldıqdan sonra yeni dövlətlərarası birlik kimi yaradılıb. Azərbaycan 1993-cü ilin sentyabrında MDB-yə daxil olub. Tərkibinə keçmiş SSRİ-nin 11 müttəfiq respublikası – Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Özbəkistan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan, Ukrayna daxildir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası – (1920-23-cü illərdə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-24-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Diyarı, 1924-90-cı illərdə Naxçıvan Muxtar
Sovet Sosialist Respublikası, 1990-cı ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası) – Azərbaycanın
tərkibində muxtar respublikadır. Sahəsi 5,5 min km2, əhalisi 361,2 min nəfərdir.
NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı – NАTО ilə Şərqi Аvrоpа və keçmiş
SSRİ ölkələri аrаsındа siyаsi və hərbi sаhələrdə əməkdаşlıq sənədi, 1994-cü il yаnvаrın 1011-də NАTО Şurаsının dövlət və hökumət bаşçılаrı səviyyəsində Brüsseldə keçirilən görüşdə
АBŞ tərəfindən təklif edilib. Аzərbаycаn Prezidenti Heydər Əliyev 1994-cü il mаyın 4-də
NАTО-nun Brüsseldəki mənzil-qərаrgаhındа Аzərbаycаnın “Sülh nаminə tərəfdаşlıq” prоqrаmınа qоşulmаsı hаqqındа sənədi imzаlаnıb. 1996-cı ilin аprelində Heydər Əliyev NАTО-nun
Brüsseldəki mənzil-qərаrgаhındа NАTО-nun Bаş kаtibi Хаvyer Sоlаnа ilə görüşündə Аzərbаycаn Respublikаsının təqdimаt sənədini оnа verib. Həmin sənəd əsаsındа Аzərbаycаnın
NАTО ilə tərəfdаşlığının fərdi prоqrаmı hаzırlаnıb.
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Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin rəsmi və dövlət səfərləri

1993-2003

Foto sənədlər

19-22.12.1993
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa
Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Fransa Respublikasının Prezidenti
Fransua Mitteran tərəfindən Yelisey Sarayının önündə qarşılanarkən

Fransua Mitteran və Heydər Əliyevin təkbətək görüşü

Fransua Mitteran və Heydər Əliyev iki ölkə arasında sənədlərin imzalanması mərasimində

Heydər Əliyev mətbuat konfransında

08-11.02.1994
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Süleyman Dəmirəl tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Süleyman Dəmirəl və Heydər Əliyev Azərbaycan Prezidenti şətəfinə təşkil edilmiş
rəsmi ziyafətdə

Süleyman Dəmirəl və Heydər Əliyev iki ölkə arasında sənədlərin imzalanması
mərasimində

22-25.02.1994
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin London
aeroportunda qarşılanma mərasimi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniyanın
Baş naziri Con Meycorla görüşü

Heydər Əliyev Böyük Britaniya Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda

Heydər Əliyevin Böyük Britaniyaya rəsmi səfərinin yekunlarına dair
mətbuat konfransı

07-10.03.1994
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Çin Xalq Respublikasının
sədri Tszyan Tszemin tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev və Tszyan Tszemin iki ölkə arasında sənədlərin imzalanması
mərasimində

Heydər Əliyev və ÇXR Nazirlər Şurasının sədri Li Penin şörüşü

Heydər Əliyevin Çinə rəsmi səfəri zamanı Pekində mətbuat konfransı

29.06.1994-02.07.1994
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam
Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam
Respublikasının Prezidenti Əli Haşimi-Rəfsəncani tərəfindən rəsmi qarşılanma
mərasimi

Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasının Ali Dini rəhbəri Ayətullah Seyid Əli
Xamеnei ilə görüşü

Heydər Əliyevin Tehranda mətbuat konfransı

09-13.07.1994
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanı
Krallığına rəsmi səfəri

Heydər Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanının
məliki Fəhd ibn Əbdül Əziz-əl Saudla görüşü

Heydər Əliyev müqəddəs Kəbəni ziyarət edərkən

Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində mətbuat konfransı

29-30.06.1995
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Bolqarıstan Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bolqarıstan
Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelev tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyevin Jelyu Jelevlə birgə mətbuat konfransı

Heydər Əliyev və Jelyu Jelev Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilən
rəsmi qəbulda

01-02.07.1995
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Rumıniyaya rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rumıniya Prezidenti İon
İliyesku tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev və İon İliyesku Rumıniya Prezidentinin Azərbaycan Prezidentinin
şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda

Heydər Əliyev və İon İliyeskunun birgə mətbuat konfransı

08-10.03.1996
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Prezidenti
Eduard Şevardnadze tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev və Eduard Şevardnadzenin birgə mətbuat konfransı

Heydər Əliyev və Eduard Şevardnadze Gürcüstan Prezidentinin Azərbaycan
Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda

09-11.04.1996
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Pakistan İslam Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev və Pakistan Prezidenti
Fərrux Əhməd xan Leqari Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilən rəsmi
qəbulda

Heydər Əliyev və Pakistanın Baş naziri Bənəzir Buhuttonun görüşü

Heydər Əliyev və Bənəzir Buhuttonun Azərbaycan - Pakistan sənədlərinin
imzalanması mərasimindən sonra birgə mətbuat konfransı

24-27.04.1996
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Norveç Krallığına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Norveçin Baş naziri Qru
Harlem Brundtland tərəfindən qarşılanması

Heydər Əliyev və Qru Harlem Brundtland Azərbaycan-Norveç sənədlərinin
imzalanma mərasimində

Heydər Əliyev və Qru Harlem Brundtlandın birgə mətbuat konfransı

Heydər Əliyev və Qru Harlem Brundtland Norveçin Baş nazirinin Azərbaycan
Prezidentinin şərəfinə verdiyi rəsmi ziyafətdə

01-04.07.1996
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Almaniya Federativ
Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Almaniya Federativ
Respublikasının Prezidenti Roman Hersoq tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev və AFR-in federal kansleri Helmut Kollun görüşü

Heydər Əliyev Roman Hersoqun adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
verilən rəsmi ziyafətdə

Heydər Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərinə həsr
olunmuş mətbuat konfransı

13-15.01.1997
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Fransa Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa Prezidenti Jak
Şirak tərfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev və Jak Şirakın görüşü

Heydər Əliyev Fransa Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda

Heydər Əliyev Fransa Milli Məclisində Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil
edilmiş rəsmi qəbulda

24-25.03.1997
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Ukraynaya rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma
tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev və Leonid Kuçmanın görüşü

Heydər Əliyev və Leonid
Kuçma Ukrayna-Azərbaycan
sənədlərinin imzalanması
mərasimində

Heydər Əliyevə Ukraynanın
Ali Mükafatı - Yaroslav Mudrı
ordeninin təqdim edilməsi
mərasimi

Heydər Əliyev və Leonid
Kuçma Ukrayna Prezidenti
adından Azərbaycan
Prezidentinin şərəfinə təşkil
edilmiş rəsmi qəbulda

05-08.05.1997
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Süleyman Dəmirəl tərəfindən rəsmi qarşılanması mərasimi

Heydər Əliyev və Süleyman Dəmirəl Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin
imzalanması mərasimində

Heydər Əliyev və Süleyman Dəmirəl Azərbaycan Prezidentinə Türkiyə
Respublikasının «Dövlət nişanı»nın təqdim olunması mərasimində

10-11.06.1997
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Qazaxıstan Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qazaxıstan Respublikasının
Prezidenti Nursultan Nazarbayev tərəfindən rəsmi qarşılanması mərasimi

Heydər Əliyev və Nursultan Nazarbayev Azərbaycan-Qazaxıstan sənədlərinin
imzalanması mərasimində

Heydər Əliyev və Nursultan Nazarbayevin birgə mətbuat konfransı

Heydər Əliyev və Nursultan Nazarbayev Qazaxıstan Prezidenti adından Azərbaycan
Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda

18-19.06.1997
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Özbəkistan Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Özbəkistan Respublikasının
Prezidenti İslam Kərimov tərəfindən rəsmi qarşılanması mərasimi

Heydər Əliyev və İslam Kərimovun Azərbaycan-Özbəkistan arasında dövlətlərarası və
hökumətlərarası sənədlər imzalandıqdan sonra birgə mətbuat konfransı

Heydər Əliyev və İslam Kərimov Özbəkistan Prezidenti adından Azərbaycan
Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda

02-04.07.1997
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Boris Yeltsin tərəfindən qarşılanması

Heydər Əliyev və Boris Yeltsinin görüşü

Heydər Əliyev və Boris Yeltsin
Rusiya - Azərbaycan ikitərəfli
sənədlərinin imzalanması
mərasimində

Heydər Əliyev Rusiya - Azərbaycan
ikitərəfli sənədlərinin imzalanması
mərasimindən sonra mətbuat
konfransında

Heydər Əliyev Boris
Yeltsinin adından Azərbaycan
Prezidentinin şərəfinə təşkil
olunmuş rəsmi qəbulda

27.07.1997 – 06.08.1997
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri

Heydər Əliyevin ABŞ-ın tanınmış politoloqları, siyasi xadimləri və mətbuat
nümayəndələri ilə görüşü

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ Prezidenti Bill
Klintonla görüşü

ABŞ hökuməti və Azərbaycan Respublikası hökuməti nümayəndə
heyətlərinin görüşü

27.07.1997 – 06.08.1997

Heydər Əliyev və Bill Klinton Amerika-Azərbaycan münasibətləri haqqında birgə bəyanatın
və sərmayə qoyuluşunun qarşılıqlı qorunması və təşviq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının hökuməti və ABŞ hökuməti arasında müqavilənin imzalanması mərasimində

İlham Əliyev və “Şevron” şirkətinin prezidenti Riçard Matske neft
müqaviləsi imzalayarkən

İlham Əliyev və “Ekson” şirkətinin prezidenti Terri Kuns neft müqaviləsi
imzalayarkən

ABŞ neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında neft müqavilələrinin imzalanması
mərasimində Heydər Əliyevin çıxışı

26-28.08.1997
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Polşa
Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Polşa Respublikasının
Prezidenti Aleksandr Kvasnevski tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev və Aleksandr Kvasnevskinin görüşü

Heydər Əliyev Aleksandr
Kvasnevskinin Azərbaycan
Prezidentinin şərəfinə təşkil
etdiyi rəsmi qəbulda

Heydər Əliyev və Aleksandr
Kvasnevski Azərbaycan və Polşa
arasında əməkdaşlığın müxtəlif
sahələrini əhatə edən sənədlərin
imzalanma mərasimində

Heydər Əliyev və Aleksandr
Kvasnevskinin birgə
mətbuat konfransı

25-27.09.1997
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliya
Respublikasına rəsmi səfəri

Heydər Əliyevin Roma aeroportunda rəsmi qarşılanma mərasimi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliya Respublikasının
Prezidenti Oskar Luici Skalfaro tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev və İtaliyanın Baş naziri Romano Prodi Azərbaycan-İtaliya sənədlərinin
imzalanması mərasimində

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Vatikana rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Roma papası II
İoann Pavel ilə görüşü

24-28.02.1998
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Yaponiyaya rəsmi səfəri

Heydər Əliyevin Tokio aeroportunda rəsmi qarşılanma mərasimi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın
İmperatoru Akihito ilə təkbətək görüşü

Heydər Əliyevin Yaponiyanın Baş naziri Ryutaro Haşimoto ilə görüşü

Heydər Əliyev və Ryutaro Haşimoto Azərbaycan-Yaponiya
sənədlərinin imzalanması mərasimində

19-24.07.1998
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri

Heydər Əliyevin London aeroportunda rəsmi qarşılanma mərasimi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığının kraliçası II Yelizaveta ilə görüşü

Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının
Baş naziri Toni Bleyr ilə görüşü

Heydər Əliyev və Toni Bleyr iki ölkə arasında dostluq münasibətləri və
tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamənin imzalanması mərasimində

22-23.03.2000
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Gürcüstana rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Prezidenti
Eduard Şevardnadze tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev və Eduard Şevardnadzenin təkbətək görüşü

Heydər Əliyev Eduard Şevardnadzenin adından Azərbaycan Prezidenti şərəfinə
təşkil edilən rəsmi qəbulda

03-06.07.2000
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Avstriya Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avstriyanın Federal
Prezidenti Tomas Klestil tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyevin Tomas Klestil ilə görüşü

Heydər Əliyevin Tomas Klestillə birgə mətbuat konfransı

Heydər Əliyevin Avstriya Respublikasının Federal Kansleri
Volfqanq Şüssel ilə görüşü

23-27.01.2001
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa
Respublikasına rəsmi səfəri

Heydər Əliyevin Paris aeroportunda rəsmi qarşılanma mərasimi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa Prezidenti Jak Şirakla görüşü

Heydər Əliyev və Jak Şirak jurnalistlərin suallarını cavablandırır

12-17.03.2001
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Türkiyə Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Əhməd Necdət Sezər tərəfindən rəsmi qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev və Əhməd Necdət Sezər bəyanatla çıxış edirlər

Heydər Əliyev və Əhməd Necdət Sezər Azərbaycan Prezidenti şərəfinə Türkiyə
Prezidenti tərəfindən təşkil edilmiş rəsmi qəbulda

24-26.01.2002
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya
Federasiyasına dövlət səfəri

Heydər Əliyevin Moskva aeroportunda rəsmi qarşılanma mərasimi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək görüşü

Heydər Əliyevin və Vladimir Putinin kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri ilə görüşü

Heydər Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin adından Azərbaycan
Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda

18-20.05.2002
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam
Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti Heydər
Əliyevin İran Prezidenti
Məhəmməd Xatəmi
tərəfindən rəsmi
qarşılanma mərasimi

Heydər Əliyev jurnalistlərin
suallarını cavablandırır

Heydər Əliyevin İran İslam
Respublikasının Ali Dini rəhbəri
Ayətullah Seyid Əli Xamеnei
ilə görüşü
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Novorossiysk limanı – Rusiya Federasiyasının Krasnodar diyarında limandır. 1994-cü ilin
sentyabrında Azərbaycan Respublikası hökumətinin xarici neft şirkətləri ilə imzaladığı “Əsrin
müqaviləsi”nin həyata keçirilməsinin mühüm bir hissəsi Bakı-Novorossiysk neft kəməridir.
Borunun neftlə doldurulmasına 1996-cı ilin oktyabrında başlanılıb.
Paris xartiyası – Parisdə 1990-cı il noyabrın 21-də ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət
və hökumət başçıları imzalayıb. Burada ilk dəfə olaraq “soyuq müharibə”nin nəticələrini yekunlaşdıran və yeni eranın başlandığını bildirən çoxtərəfli sənədlər imzalanıb.
“Rosneft” – Rusiya Federasiyasının iri neft şirkətlərindən biridir.
“Simens” şirkəti – 1847-ci ildə yaradılan alman şirkətidir. 1998-ci ildən Bakıda nümayəndəliyi açılıb. Şirkət elektrik məhsulları və elektroavadanlıqların hazırlanması və tətbiqi sahəsində dünya liderlərindən biridir.
“Statoyl” – Norveçin “Statoyl” şirkəti 1972-ci ildən fəaliyyət göstərir. Şirkət Şimal dənizinin Norveç sektorunda ən iri neft-qaz istehsalçısıdır. Hazırda dünyanın 19 ölkəsində neftin
kəşfiyyatı, çıxarılması və emalı ilə məşğul olur. Şirkət 1994-cü ildən Azərbaycanın neft layihələrində fəal iştirak edir.
Supsa limanı – Qara dəniz sahilində liman. 1996-cı il martın 8-də Bakıdan Supsa limanına neft kəmərinin çəkilməsinə dair beynəlxalq saziş imzalanıb. 1999-cu il aprelin 17-də
Bakı-Supsa ixrac boru kəməri, Supsa yerüstü terminalı istifadəyə verilib.
“Şahdəniz” – Xəzərin Azərbaycana aid sektorunda karbohidrogen ehtiyatlarla zəngin yataq. 1 trilyon kub metr qaz ehtiyatı ilə dünyanın ən böyük qaz-kondensat yataqlarından biridir.
“Şevron” – dünyanın ən iri beynəlxalq enerji və kimya şirkətlərindən biri. Baş ofisi Kaliforniyanın San-Fransisko şəhərində yerləşir. Neft və kimya sənayesinin bütün sahələrində
iş görən “Şevron”un dünyanın 100-ə qədər ölkəsində 450 filialı və birgə müəssisəsi fəaliyyət
göstərir.
Şəhidlər xiyabanı – Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş
mərd oğul və qızların uyuduğu müqəddəs ziyarətgah. 1990-cı il yanvarın 20-də sovet ordusunun
hücumu zamanı həlak olanlar “Dağüstü park”ın qərb hissəsində dəfn edilib. Xiyabanda eyni zamanda Ermənistan işğalçılarına qarşı Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda qəhrəmancasına həlak olanlar da dəfn edilib. 1998-ci ildə burada hündürlüyü 22 metr olan əbədi məşəl-abidə
qoyulub.
“Şimal” buxar-qaz elektrik stansiyası – 1998-ci ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə aparılan
danışıqlar nəticəsində “Şimal-1” elektrik stansiyasının tikintisi üçün Yaponiya hökuməti kredit ayırıb.
www.aliyevheritage.org
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2000-ci ildə burada prezidentin iştirakı ilə “Şimal-1” elektrik stansiyasının təməl daşı qoyulub və
2002-ci ildə stansiya istifadəyə verilib. 2011-ci il sentyabrın 21-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı
ilə “Şimal” elektrik stansiyasının ikinci buxar-qaz enerji qurğusunun təməli qoyulub.
Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi layihəsi – Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi haqqında Razılaşma Rusiya Federasiyası, İran İslam Respublikası və Hindistan
arasında 2000-ci il sentyabrın 12-də Sankt-Peterburq şəhərində bağlanılıb. Razılaşmanın əsas
məqsədi yük və sərnişin daşımalarının təşkilində bütün nəqliyyat əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir. Razılaşma 21 may 2002-ci il tarixində qüvvəyə minib. Bu Razılaşmaya sonradan Belarus Respublikası, Ermənistan, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızıstan, Oman və
Suriya qoşulub. 2001-ci il 21 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikası həmin Razılaşmaya
qoşulması üçün vermiş rəsmi notaya 2005-ci ildə müsbət cavab alıb. 2005-ci il sentyabrın
20-də imzalanmış 984-IIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə respublikamız
“Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi haqqında” Sazişə qoşulub.
Şuşa – Dağlıq Qarabağda şəhər. 1923-cü il Azərbaycan MİK-nin dekretinə əsasən Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayəti təşkil olunduqda Şuşa muxtar vilayətin tərkibinə daxil edilib. Əhalisinin 90%-i azərbaycanlı idi. 1992-ci il mayın 8-də erməni işğalçıları tərəfindən işğal edilib.
“Tengiz” neft yatağı – Qazaxıstan Respublikası ərazisinin qərb (Xəzərsahili) hissələrində
zəngin neft yatagıdır.
Ümumdünya Bankı – BMT-nin hökumətlərarası ixtisaslaşdırılmış idarəsi. 1945-ci ildə
ABŞ-da Bretton-Vuds çərçivəsi sistemində yaradılıb. İdarə heyəti Vaşınqtondadır.Məqsədi inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi və sosial dirçəlişinə kömək etməkdir. Səhmdar cəmiyyəti
formasındadır və iştirakçıları yalnız Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvləridir. Banka 130-dan
artıq dövlət daxildir. 1992-ci ildən Azərbaycan Respublikası Dünya Bankının üzvüdür.
Vоlqа – Dоn gəmiçilik kаnаlı – Vоlqа və Dоn çаylаrını birləşdirən gəmiçilik kаnаlı.
1948–1952-ci illərdə çəkilib. Uzunluğu 101 km-dir. Kаnаldа 50-dən çох hidrоteхniki qurğu,
о cümlədən 13 şlyüz vаr.
“Yunokal” – 1890-cı ildə ABŞ-ın Santa-Paula şəhərində “Kaliforniya neft şirkəti” adı ilə
yaradılmış neft şirkətidir. “Yunokal” Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ilk neft şirkətlərindəndir.
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) – Qafqazın cənub hissəsi. Böyük Qafqazın Baş Qafqaz,
yaxud Suayırıcı silsiləsindən cənubda yerləşir. Böyük Qafqazın cənub yamacının çox hissəsi, Kolxida ovalığı, Kür çökəkliyi, Kiçik Qafqaz, Talış dağları ilə birlikdə Lənkəran ovalığı
Zaqafqaziyaya aid edilir. Zaqafqaziya iqtisadi rayonuna daxil olan Azərbaycan, Gürcüstan və
Ermənistan ərazilərinin çox hissəsi Böyük Qafqazın Suayırıcı silsiləsindən şimalda yerləşdiyi
üçün Zaqafqaziyanın ərazisi bir qədər geniş götürülür.
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Şəxsiyyətlər
Аbbаsqulu Аğа Bаkıхаnоv (ədəbi təхəllüsü Qüdsi) (1794-1847) – Аzərbаycаn аlimi,
şаir, mааrifpərvər. Bаkı хаnı II Mirzə Məhəmmədin оğlu. 1828-ci ildə Türkmənçаydа Rusiyа–İrаn dаnışıqlаrındа iştirаk еdib. Bаkıхаnоvun “Gülüstаni-İrəm” (1841) əsəri Аzərbаycаn
tаriхşünаslığının inkişаfındа çох böyük rоl оynаyıb.
Аkihitо (1933) – 1989-cu ildən Yаpоniyа impеrаtоru. İmpеrаtоr Hirоhitоnun оğlu.
Albert Qor (1948 ) – Amerikanın siyasi və dövlət xadimi. ABŞ-ın vitse-prezidenti (19922000).
Aleksandr Kvasnevski (1954) – Polşanın siyasi və dövlət xadimi. Polşa Respublikasının
Prezidenti (1995-2005). 27-29 oktyabr 1999-cu il tarixində Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Arif Cahangir oğlu Məlikov (1933) – Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor,
SSRİ xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir
üzvüdür. 2013-cü il sentyabrın 13-də Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətlərinə görə “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilib.
Ayətullah Xamenei, Hüseyn Xamenei Seyid Əli (1939) – İranın dini və dövlət xadimi.
1981-89-cu illərdə İranın prezidenti, 1989-cu ildən isə İran İslam Respublikasının dini rəhbəridir.
Benita Ferrero-Valdner (1948) – Avstriyanın siyasi və dövlət xadimi. 1995-2000-ci illərdə Avstriyanın stats-katibi, 2000-2004-cü illərdə xarici işlər naziri, 2004-2009-cu illərdə
Avropa Birliyinin xarici əlaqələr izrə komissarı olub.
Bənəzir Bhutto (1953-2007) – Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri (1988-1990 və
1993-1996) olmuşdur. 27 dekabr 2007-ci ildə ona qarşı hazırlanmış terror aktı nəticəsində
həlak olub.
Bill Klinton – Uilyam Cefferson Blayd (l946) - ABŞ-ın görkəmli siyasi və dövlət xadimi. ABŞ-ın 42-ci prezidenti (1993-2001). Klinton xarici siyasətində SSRİ dağıldıqdan sonra
müstəqillik qazanmış dövlətlərlə, o cümlədən Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərin
yaxşılaşdırılmasına mühüm əhəmiyyət verib.
Boris Nikolayeviç Yeltsin (1931-2007) – Rusiyanın siyasi və dövlət xadimi. Rusiya Federasiyasının ilk prezidenti (1991-2000).
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Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Cəlil Hüseynquluoğlu (ədəbi təxəllüsü Molla Nəsrəddin; 1866–1932) – Azərbaycanın satirik-yazıçısı, jurnalist, ictimai xadim. 1906-cı il aprelin
7-də çıxan “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrinə başlamaqla Mirzə Cəlil Azərbaycanda, eləcə
də Yaxın Şərqdə satirik jurnalistikanın əsasını qoyub.
Con Meycor (1943) – Böyük Britaniyanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi. Böyük Britaniya Krallığının Baş naziri (1990-1997).
Corc Uoker Buş (1946) – ABŞ-ın 43-cü prezidenti (2001-2009). Respublikaçılar partiyasının nümayəndəsidir.
Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze (1928) – Gürcüstanın və SSRİ-nin siyasi və dövlət xadimi. Gürcüstan KP MK-nın birinci katibi (1972-1985), SSRİ xarici işlər naziri (19851990), Gürcüstan Respublikasının prezidenti (1994-2003). Azərbaycan Respublikasının “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunub. 18-20 fevral 1997-ci il və 29 sentyabr 2001-ci il tarixlərində
Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Emil Konstantinesku (1939) – Rumıniyа prеzidеnti (1996-2000). 29 iyun 1998-ci il tarixində Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Əhməd Necdət Sezər (1941) – Türkiyə Respublikasının prеzidеnti (2000–2007). 11-12
iyul 2000-ci il tarixində Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Əsgər Akayev (1944 ) – Qırğızıstan prezidenti (1990-2005). 23 aprel 1997-ci il tarixində
Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Fəhd ibn Əbdul Əziz əl-Səud (1921–2005) – İki Müqəddəs Ocağın Xadimi, Səudiyyə
Ərəbistanının məliki (1982–2005). Azərbaycan Respublikasının “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunub.
Fərrux Əhməd xan Leqari (1940-2010 ) – Pakistan İslam Respublikasının prezidenti
(1993-1997). 9-11 oktyabr 1995-ci il tarixində Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Fransua Mitteran (1916-1996) – Fransanın prezidenti (1981-1995).
Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu (1494-1556) – Azərbaycanın dahi şairi və mütəfəkkiri. Azərbaycan, fars və ərəb dillərində qəsidə, müsəddəs, rübai, qitə və s. yazıb. Aşiqanə qəzəlləri ilə lirik şair kimi şöhrətlənib. Yaradıcılığının zirvəsi olan “Leyli və Məcnun” poeması
Azərbaycan, eləcə də Şərq və dünya poeziyasının nadir incilərindəndir. Kərbəlada dəfn edilib.
Haşimi-Rəfsəncani, Haşimi Əliəkbər Rəfsancani (l934) – İran İslam Respublikasının
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prezidenti (1989-1997). 26-28 oktyabr 1993-cü il tarixində Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Hаşimоtо Ryutаrо (1937–2006) – Yаpоniyanın siyаsi хаdimi. Yаpоniyаnın Bаş nаziri
(1996–1998).
Helmut Kol (1930) – Almaniyanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi. AFR Kansleri (19821998). Helmut Kolun ən böyük xidməti ikiyə bölünmüş Almaniyanı birləşdirməsi olub.
İoann Pavel II, dünyəvi adı Karol Voytıla (1920-2005) – illahiyyat elmləri doktoru. Sülh
və beynəlxalq gərginliyin zəiflədilməsində böyük xidmətləri var. II İoann Pavel 1978-ci ildə
Roma Papası seçilib. 22-23 may 2002-ci idə Azərbaycana rəsmi səfər edib.
İon İliyesku (1930) – Rumıniyаnın siyаsi və dövlət хаdimi. 1989-cu ildə Çаuşеsku rеjimi
dеvrildikdən sоnrа ölkənin və dövlətin bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürən Milli Dirçəliş
Cəbhə Şurаsınа bаşçılıq еdib. 1992–1996-cı və 2000–2004-cü illərdə Rumıniyаnın prеzidеnti
оlub. 1996-cı ilin martında və 2002-ci ilin oktyabrın 29-30-da Azərbaycana rəsmi səfər edib.
İosif Kasperoviç Ploşko (1867 -1931) – Polşa memarı. 1897-ci ildə Bakıya gəlib, burada
bir sıra yaşayış binalarının layihəsini verib.
İslam Kərimov, İslam Əbduqəni oğlu (l938) – Özbəkistanın siyasi və dövlət xadimi.
1990-cı ildən Özbəkistan Respublikasının prezidentidir. 26-27 may 1996-cı il tarixdə Azərbaycana rəsmi səfər edib.
İsmayıl bəy Qutqaşınlı (1806-1869) – Azərbaycan yazıçısı, ictimai və hərbi xadim. 30 ildən artıq rus ordusunda xidmət edən Qutqaşınlı general - mayor rütbəsinədək yüksəlib. Rusiya
Kənd Təsərrüfatı və Coğrafiya cəmiyyətləri Qafqaz şöbələrinin üzvü olub.
Jak Şirak (l932) – Fransanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi. Fransa Respublikasının
prezdenti (1995-2007). “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif olunub.
Jelyu Jelev (1935) – Bolqar filosofu və siyasətçisi. Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti
(1990-1997).
Kraliça II Yelizaveta (1926) – Vindzor sülaləsindən Böyük Britaniya kraliçası. 1952-ci
ildə atası VI Georqun ölümündən sonra taxt-taca sahib olub.
Qru Harlem Brundtland (1939) – Norveçin ictimai-siyasi xadimi, Norveçin Baş naziri
(4 fevral -14 oktyabr 1981; 9 may 1986-16 oktyabr 1989; 3 noyabr 1990-25 oktyabr 1996).
Ümumdünya səhiyyə təşkilatının baş direktoru (1998-2003). 2007-ci ilin mayın 1-dən iqlim
dəyişikliyi problemləri üzrə BMT-ın Birinci katibinin Xüsusi elçisidir.
www.aliyevheritage.org

349

30 TARİXİ SƏFƏR
Levon Ter-Petrosyan (1945) – Ermənistan Respublikasının prezidenti (1991-1998), Qarabağ separatçı hərəkatının rəhbərlərindən biridir.
Leonid Daniloviç Kuçma (l938) – Ukraynanın siyasi və dövlət xadimi. Ukrayna Respublikasının prezidenti (1994-2005). Azərbaycan Respublikasının “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunub. 27-28 iyul 1995-ci il və 16-17 mart 2000-ci il tarixlərində Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Maqsud Şeyxzadə (1908-1967) – şair və yazıçı. Repressiya illərində milliyyətçi damğası
ilə həbs edilib və Daşkəndə sürgün olunub. 1954-cü ildə əfv olunub. Əsərləri özbək dilində
nəşr edilib.
Məhəmməd Xatəmi (l943) – İranın siyasi, ictimai və dövlət xadimi. İran İslam Respubluikasının prezidenti (1997-2005). 5-7 avqust 2004-cü il tarixində Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Məmməd Əmin Rəsulzаdə (1884–1955) – Azərbaycanın görkəmli dövlət və ictimai xadimi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (1918-1920) banilərindən və Azərbaycan siyasi mühacirətinin liderlərindən biri.
Mixail Sergeyeviç Qorbaçov (l931) – Sov.İKP MK-nın Baş katibi (1985-1991), SSRİ-nin
ilk və son prezidenti (1990-1991). Ermənilərin Azərbaycana olan torpaq iddialarını dəstəkləyən Mixail Qorbaçov 1990-cı ilin yanvarında Bakıda baş verən Qanlı Yanvar faciəsinin
təşkilatçısı və günahkarıdır.
Mustafa Kamal Atatürk, Qazi Mustafa Kamal (1881- 1938) – Türkiyə dövlət, siyasi və
hərbi xadimi, Türkiyə Respublikasının banisi və ilk prezidenti (1923-1938).
Mustafa bəy Topçubaşov (1895-1981) – cərrah, ictimai və dövlət xadimi. Azərbaycan
EA-nın və SSRİ Tibb EA-nın akademiki. Dünyada geniş istifadə olunan analdeziya üsulunu
ilk dəfə Topçubaşov kəşf edib.
Nizami Gəncəvi, İlyas Yusif oğlu (1141-1209) – dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri.
Dünya ədəbiyyatı tarixinə məsnəvi formasında yazdığı beş epik poemadan ibarət “Xəmsə”
müəllifı kimi daxil olub. Nizami Gəncəvinin ilkin Şərq Renessansının zirvəsi olan yaradıcılığında dövrünün ən humanist, ümumbəşəri ictimai-siyasi, sosial və mənəvi-əxlaqi idealları
parlaq bədii əksini tapıb.
Nursultan Abişeviç Nazarbayev (1940) – Qazaxıstanın dövlət və siyasi xadimi. Qazaxıstan Ali Sovetinin sədri, Nazirlər Sovetinin sədri (1984-1989), Qazaxıstan KP MK-nın Birinci
katibi (1989–1991), 1991-ci ilin dekabrından Qazaxıstan Respublikasının prezidenti. 16-17
sentyabr 1996-cı il və 7 aprelin 2000-ci il tarixlərində Azərbaycana rəsmi səfər edib.
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Pavel Pototski (1879 - 1932) – mühəndis. 1910-cu ildə Bibiheybət buxtasının doldurulması işlərinə rəhbərlik etmək üçün Bakıya dəvət edilib. Pavel Pototski ömrünün son 20 ilini Bibiheybət körfəzində yeni neft yataqlarımn axtarışına həsr edib, nəhəng layihələrin müəllifi olub.
Peter Stoyanov (1952) – Bolqar siyasətçisi. Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti (19972002). 2-3 dekabr1999-cu il tarixində Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Prodi Romano (1939) – İtaliyanın siyasi və dövlət xadimi. Prodi Romano müxtəlif yüksək dövlət vəzifələrində işləyib və İtaliyanın Baş naziri (1996-1998 və 2006-2008), Avropa
komissiyasının prezidenti (1999-2000) olub.
Rəsul Rza, Rəsul İbrahim oğlu Rzayev (1910–1981) – görkəmli Azərbaycan şairi, ictimai xadim. Azərbaycan SSR-nın xalq şairi (1960).
Roman Hersoq (1934) – Almaniyanın Federal Prezidenti (1994-1999).
Saparmurat Niyazov (1940-2006) – Türkmənistan prezidenti (1990-2006). 18-19 mart
1996-cı il tarixində Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Səməd Vurğun, Səməd Yusif oğlu Vəkilov (1906- 1956) – Azərbaycan şairi, ictimai xadim. Azərbaycanın ilk xalq şairi (1956).
Skalfaro Oskar Luici (1918-2012) – İtaliyanın siyasi və dövlət xadimi. İtaliya Respublikasının prezidenti (1992-1999). Sonradan ömürlük senator.
Süleyman Dəmirəl (l924) – Türkiyənin görkəmli siyasi, ictimai və dövlət xadimi. Türkiyə
Respublikasının prezidenti (1993-2000). Süleyman Dəmirəl Türkiyə və Azərbaycan arasında
sarsılmaz dostluq münasibətlərinə xüsusi diqqət göstərdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilib. 7-9 dekabr 1995-ci il tarixində Azərbaycana rəsmi səfər
edib.
Süleyman Rüstəm, Süleyman Əliabbas oğlu Rüstəmzadə (1906-1989) – görkəmli Azərbaycan şairi, dramaturq, ictimai xadim. Azərbaycanın xalq şairi (1960).
Tomas Klestil (1932-2004) – Avstriya diplomatı və siyasətçisi. Avstriya Respublikasının
prezidenti (1992-2004).
Toni Bleyr, Entoni Çarlz Linton (l953) – Böyük Britaniyanın görkəmli siyasi və dövlət
xadimi. Böyük Britaniyanın Baş naziri (1997-2007).
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Tszyan Tszemin (l926) – Çinin partiya və dövlət xadimi. Çin KP MK-nın Baş katıbi (19892002), Çin Xalq Respublikasının sədri (1993-2003).
Uzun Həsən (1423/24-1478) – Ağqoyunlu hökmdarı (1468-1478), görkəmli sərkərdə və
diplomat. 1467-ci ildə Cahan şahı məğlub edən Uzun Həsən Qaraqoyunlu dövlətinə son qoyaraq mərkəzi Təbriz şəhəri olmaqla Ağqoyunlu dövlətinin əsasını qoyub.
Üzeyir Hacıbəyov (1885-1948) – dahi Azərbaycan bəstəkarı, musiqişünas alim, publisist,
dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim. Müasir Azərbaycan professional musiqi sənətinin və
milli operasının banisi.
Vladimir Vladimiroviç Putin (l952) – Rusiya hökumətinin başçısı (1999-cu ilin avqustından), Rusiya Federasiyasının prezidenti (2000-2008), 2012-ci ilin may ayında yenidən Rusiya
Federasiyasının prezidenti seçilib. 9-10 yanvar 2001-ci il tarixində və 2013-cü ilin avqustunda
Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Volfqanq Şussel (1945) – Avstriya politoloqu. Avstriyanın federal kansleri (2000–2007).
Yusif Səmədoğlu, Yusif Səməd oğlu Vəkilov (1935-1998) – Azərbaycan yazıçısı və ictimai xadim. Azərbaycanın Xalq yazıçısı.
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MÜNDƏRİCAT
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Fransa Respublİkasına rəsmİ səfərİ (19-22 dekabr 1993-cü il) ..........................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Fransa Prezidenti Fransua
Mitteranla görüşmüşdür, 20 dekabr 1993-cü il ..........................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri zamanı Parisdə mətbuat konfransında bəyanatı, 21 dekabr 1993-cü il...........................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa Respublikasına
rəsmi səfəri (19-22 dekabr 1993-cü il), Tarixi arayış .................................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Türkİyə Respublİkasına rəsmİ səfərİ (8 – 11 fevral 1994-cü il) .......................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ankarada “Çankaya” köşkündə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə ziyafətdə nitqi 8 fevral 1994-cü il ............
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə - Azərbaycan
sənədlərinin imzalanması mərasimində nitqi, 9 fevral 1994-cü il ..............................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasına
rəsmi səfəri, (8 – 11 fevral 1994-cü il), Tarixi arayış ..................................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Böyük Brİtanİya və Şİmalİ İrlandİya Bİrləşmİş Krallığına rəsmİ
səfərİ (22-25 fevral 1994-cü il) .......................................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda çıxışı, London, 23 fevral 1994-cü il .............................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniyaya rəsmi
səfərinin yekunlarına dair mətbuat konfransında bəyanatı, 24 fevral 1994-cü il ........
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri (22-25 fevral 1994-cü il), Tarixi arayış .....
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Çin
Xalq Respublikasına rəsmi səfəri (7-10 mart 1994-cü il) ..............................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Çin Xalq Respublikasına
rəsmi səfəri, 7 mart 1994-cü il ....................................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Çinə rəsmi səfəri zamanı
Pekində mətbuat konfransında bəyanatı, 8 mart 1994-cü il ........................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin, Çin Xalq Respublikasına
rəsmi səfəri (7-10 mart 1994-cü il), Tarixi arayış .......................................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn İran
İslam Respublikasına rəsmİ səfərİ (29 iyun – 2 iyul 1994-cü il) ...................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Tehranda mətbuat konfransında bəyanatı, 2 iyul 1994-cü il ...........................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasına
rəsmi səfəri (29 iyun – 2 iyul 1994-cü il), Tarixi arayış ..............................................
www.aliyevheritage.org

6
6
9
14
16
16
20
22
24
24
30
36
38
38
40
48
50
50
53

353

30 TARİXİ SƏFƏR
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Səudİyyə Ərəbİstanı Krallığına rəsmİ səfərİ (9-13 iyul 1994-cü il) .............
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanının
Ciddə şəhərində mətbuat konfransında bəyanatı, 11 iyul 1994-cü il ..........................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanı
Krallığına rəsmi səfəri (9-13 iyul 1994-cü il), Tarixi arayış .......................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Bolqarıstan Respublikasına rəsmİ səfərİ (29-30 iyun 1995-ci il) .........................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bolqarıstan Respublikasının
Prezidenti Jelyu Jelevlə, birgə mətbuat konfransında çıxışı, Sofiya, 29 iyun 1995-ci il ....
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelevin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi
qəbulda nitqi, Sofiya, 29 iyun 1995-ci il ....................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bolqarıstan Respublikasına rəsmi səfəri (29-30 iyun 1995-ci il), Tarixi arayış ................................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Rumınİyaya rəsmİ səfərİ (1-2 iyul 1995-ci il) .................................................................
Rumıniya Prezidenti İon İliyeskunun Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi,
Buxarest, 1 iyul 1995-ci il .........................................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rumıniya Prezidenti İon
İliyesku ilə birgə mətbuat konfransında bəyanatı, Buxarest, 2 iyul 1995-ci il ...........
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rumıniyaya rəsmi səfəri
(1-2 iyul 1995-ci il), Tarixi arayış ..............................................................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Gürcüstana rəsmİ səfərİ, (8-10 mart 1996-ci il) .........................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan və Gürcüstan
nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başa çatdıqdan və sənədlər imzalandıqdan
sonra Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə birgə mətbuat konfransında bəyanatı, Tbilisi, 8 mart 1996-cı il ................................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Prezidenti
adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi ziyafətdə çıxışı,
8 mart 1996-cı il .........................................................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri
(8-10 mart 1996-cı il), Tarixi arayış ...........................................................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Pakİstan İslam RespuBlİkasına rəsmİ səfərİ (9-11 aprel 1996-ci il) ...................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Fərrux Əhməd Xan Leqarinin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
verdiyi rəsmi ziyafətdə nitqi, İslamabad, 9 aprel 1996-cı il ......................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Pakistan İslam Respub-
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likasının Baş naziri xanım Bənəzir Bhuttonun adından Azərbaycan Prezidentinin
şərəfinə verilmiş rəsmi ziyafətdə nitqi, 10 aprel 1996-cı il .........................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan - Pakistan
sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra Pakistanın Baş naziri Bənəzir
Bhutto ilə birgə mətbuat konfransı, 10 aprel 1996-cı il .......................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Pakistan İslam Respublikasına rəsmi səfəri (9-11 aprel 1996-cı il), Tarixi arayış ..........................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Norveç Krallığına rəsmİ səfərİ (24-27 aprel 1996-cı il) ......................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan və Norveç
ölkələri arasında sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra bəyanatı, 24 aprel
1996-cı il ....................................................................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Norveçin Baş naziri Qru
Harlem Brundtland ilə görüşdə çıxışı, 24 aprel 1996-cı il .........................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Norveçin Baş naziri Qru
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Azərbaycan Prezidentinə Türkiyə Cümhuriyyətinin “Dövlət nişanı”nın təqdim olunması
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Rusiya - Azərbaycan ikitərəfli sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra birgə
mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı, Moskva, Kremlin Vladimir sarayı 3 iyul 1997-ci il .......................................
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasına
rəsmi səfəri (2-4 iyul 1997-ci il), Tarixi arayış ..........................................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Amerİka BİrləşmİŞ ŞtatLarına rəsmİ səfərİ (27 iyul-6 avqust 1997-ci il) .............
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-ın tanınmış politoloqları, siyasi xadimləri və mətbuat nümayəndələri ilə görüşdə çıxışı, 30 iyul 1997-ci il ...
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yüksək səviyyəli ABŞ və
Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətlərinin danışıqlarında çıxışından, Vaşinqton, Ağ ev 1 avqust 1997-ci il ..............................................................................
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hökuməti və ABŞ hökuməti arasında müqavilənin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı, 1 avqust 1997-ci il ...........
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-a rəsmi səfəri (27
iyul-6 avqust 1997-ci il), Tarixi arayış .......................................................................
Azərbaycan Respublİkasının prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Polşa
Respublİkasına rəsmİ səfərİ (26-28 avqust 1997-ci il) .....................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Polşa Prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə təkbətək görüşdə söhbətindən Varşava, Prezident sarayı 26
avqust 1997-ci il .........................................................................................................
Polşa Prezidenti Aleksandr Kvasnevskinin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil
etdiyi rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi,
Varşava, Prezident sarayı 26 avqust 1997-ci il ..........................................................
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www.aliyevheritage.org

195
202
204
204
207
210
212
212
222

225
228
230
230
232
236
242
244

357

30 TARİXİ SƏFƏR
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliya Respublikasının
Prezidenti Oskar Luici Skalfaro ilə təkbətək görüşdə söhbətindən, Roma, “Kuirinal” sarayı 25 sentyabr 1997-ci il ...............................................................................
İtaliya Respublikasının Prezidenti Oskar Luici Skalfaronun adından Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi ziyafətdə Heydər Əliyevin nitqi, Roma, “Kuirinal” sarayı 25 sentyabr 1997-ci il .....................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliya hökumətinin Baş naziri
Romano Prodi ilə görüşdə söhbətindən, Roma, “Giçi” sarayı 25 sentyabr 1997-ci il ......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliya Respublikasına
rəsmi səfəri, (25-27 sentyabr 1997-ci il), Tarixi arayış ..............................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Vatİkana rəsmİ səfərİ (26 sentyabr 1997-ci il) ..............................................................
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Roma Papası II İoann Pavel ilə
görüşdə söhbətindən, Vatikan, “Palasio Kastel Qondolfo” 26 sentyabr 1997-ci il ...........
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Yaponİyaya rəsmİ səfərİ (24-28 fevral 1998-ci il) ...........................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın İmperatoru əlahəzrət Akixito ilə təkbətək görüşdəki söhbətindən İmperator sarayı 25 fevral
1998-ci il ....................................................................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın Baş naziri
Ryutaro Haşimoto ilə görüşdəki söhbətindən, Baş nazirin rəsmi iqamətgahı 26 fevral 1998-ci il ...............................................................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Tokioda mətbuat konfransında çıxışı və suallara cavabı, 27 fevral 1998-ci il ....................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyaya rəsmi səfəri
(24-28 fevral 1998-ci il), Tarixi arayış .......................................................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Böyük Brİtanİya və Şimalİ İrlandİya Bİrləşmİş Krallığına rəsmİ
səfərİ (19-24 iyul 1998-ci il) ...........................................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının kraliçası II Yelizaveta ilə görüşdəki söhbətindən,
London, Bukingem sarayı 21 iyul 1998-ci il ..............................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Toni Bleyr ilə görüşdəki söhbətindən,
London 21 iyul 1998-ci il ...........................................................................................
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığı Baş nazirinin dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə
bəyannaməsinin imzalanması mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin çıxışı, London, Baş nazirin iqamətgahı 21 iyul 1998-ci il ..............
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri (19-24 iyul 1998-ci il), Tarixi arayış ....
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Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Gürcüstana rəsmİ səfərİ (22-23 mart 2000-ci il) ........................................................
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iqamətgahı, 22 mart 2000-ci il ...................................................................................
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22 mart 2000-ci il ......................................................................................................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri
(22-23 mart 2000-ci il), Tarixi arayış .........................................................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Avstrİya Respublİkasına rəsmİ səfərİ (3-6 iyul 2000-ci il) ...................................
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avstriya Prezidenti Tomas Klestillə birgə mətbuat konfransında bəyanatı, 4 iyul 2000-ci il .........................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avstriya Respublikasının
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avstriya Respublikasına
rəsmi səfəri, (3-6 iyul 2000-ci il), Tarixi arayış .........................................................
Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn Fransa Respublİkasına rəsmİ səfərİ (23-27 yanvar 2001-ci il) ...............................
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan–Türkiyə
sənədlərinin imzalanması mərasimində jurnalistlər qarşısında bəyanatı, Ankara,
Çankaya köşkü 12 mart 2001-ci il ..............................................................................
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İslam Respublİkasına rəsmİ səfərİ (18-20 may 2002-ci il) ..........................
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