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Hörmətli Cənab Prezident, 

Hörmətli Xanım, 

 

Xanımım və mən sizi Parisdə qəbul etməkdən xoşbəxtlik hissi duyuruq. Bütün 

Fransızlar adından ən dərin səmimiyyətlə Sizə xoş gəlmişsiniz deyirik.  

 

Münasibətlərimizin tarixində bu ilk Dövlət səfəri iki ölkəmiz arasındakı dostluğu 

alqışlamaq, tərənnüm etmək fürsətidir.  Bu güclü və səmimi dostluğun 

təşəbbüskarı sizin atanız mərhum Heydər Əliyev olmuşdur. Đcazə verin bu 

təntənəli anları onun xatirəsi ilə bağlayaq.  

 

 

Hörmətli cənab Prezident,  

 

Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər hələ gəncdir, lakin bu münasibətlər bizim 

ziyalılarımız və böyük yazıçılarımız tərəfindən əsrlər boyu formalaşdırılmış 

olan əlaqələrə söykənir.  

 

Xəzər sahillərinin çoxsaylı səyahətçiləri arasında, bu xalqların güclü kimliyini, 

Fransada və Avropada ən yaxşı tanıtdıran şübhəsiz ki, Aleksandr Dümanın 

« Qafqaza səyahət » əsəri olmuşdur. 1858-ci ildə Bakıda Düma, qonağı 

olduğu ev sahiblərinin fransız mədəniyyəti və fəlsəfəsinə olan marağına valeh 

olmuşdur. Paytaxt şəhərinizin cazibəsinə vurulmuş Düma, sizin poeziya 

ənənələrinin və onun böyük nümayəndələrinin, o cümlədən məşhur Nizami 

Gəncəvi və böyük şairəniz Natəvanın heyranedici təsirinə qapılmışdır. Belə 

deyirlər ki, Natəvan öz istedadı və gözəlliyi ilə onu məftun etmişdir.  

 

Đlk Azərbaycan Respublikasının süqutundan sonra, Azərbaycan ziyalılarının bir 

sıra böyük şəxsiyyətləri təbii surətdə məhz Fransaya üz tutdular.  Mən 

Fransanı ikinci vətən seçmiş və yazıçı həyatını Bakı və Paris arasında 

paylaşan Baninin adını çəkmək istərdim. Mən Parlament Sədri və Versal 
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Konqresində Azərbaycan Nümayəndə heyətinin başçısı, son məskəni Saint-

Cloud-da dəfn edilmiş Əlimərdan bəy Topçubaşovun adını qeyd etmək 

istərdim. 

 

1991-ci ildə, bir çoxlarının tərəddüd etdiyi vaxtda Fransa Türkiyə ilə birlikdə 

sizin Vətənin müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələr olmuş və ona öz inamını ifadə 

etmişdir.  

 

Ölkənizin müstəqilliyini müşayiət edən sınaq illərindən sonra, mərhum atanız 

Azərbaycan üçün yeni inkişaf, yüksəliş şəraiti yarada bilmişdir. Fransa onun 

1994-cü ildə ölkənizin hidrokarbogen ehtiyatlarının istismara verilməsi, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin 

inşası ilə bağlı strateji qərarlarına öz dəstəyi ilə çıxış etmişdir. Bu qərarlar bu 

gün sizin ölkənizə dünyada ən yüksək iqtisadi artım sırasında dayanmağa 

imkan verir.  

 

Bu qərarlar sizə vətəndaşlarınızın legitim arzu və ümidlərınə cavab vermək 

vasitələrini təmin edir. Daha böyük iqtisadi və sosial inkişafa doğru yönələn 

arzu və ümidlər ; Eyni zamanda uzaq perspektivdə ölkənizdə sabitlik və 

firavanlığı təmin edəcək ictimai azadlıqlar və demokratiyanın 

möhkəmləndirilməsinə yönələn arzu və ümidlər. Bu sizin ölkənizdəki dini 

tolerantlıq və bərabərlik ənənəsinə tam uyğun bir yoldur. Xatırlatmaq lazımdır 

ki, bu ölkə qadınlara seçki hüququnu hələ 1918-ci ildə vermişdi.  

 

Hörmətli Cənab Prezident,  

 

Tarixinizin bu yeni mərhələsində, Fransa həqiqi demokratiya və müasir və 

diversifikasiyalı iqtisadiyyatın yardılmasında kömək etmək üçün  öz milli 
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təcrübəsini sizinlə paylaşmağa və öz əməkdaşlığını, həmçinin hüquqi dövlət 

quruculuğu sahəsində, möhkəmləndirməyə hazırdır.  

 

Fransız şirkətləri öz təcrübələrini ölkənizdə iqtisadi inkişaf istiqamətində xidmət 

göstərmək üçün təqdim edir. Onlar, şübhəsiz, Bakının strateji ürəyi olduğu 

Xəzərin hidrokarbogen ehtiyatlarının istismarı, eləcə də sərmayə qoyulması və 

digər sektorlarda fəaliyyətin inkişaf etdirilməsində iştirak etməyə hazırdırlar.  

 

Đstər ətraf mühit, ictimai işlər, bank sektoru, sığorta, istərsə də kənd təsərrüfatı-

yeyinti sənayesi sahələrində bizim şirkətlərimiz ölkənizin ehtiyac və 

tələbatlarına cavab vermək iqtidarında olacaqdır. Mən onları tam dost 

səmimiyyətilə sizə tövsiyə edirəm.  

 

Biz eyni zamanda qarşılıqlı olaraq  mədəni əlaqələrimizi gücləndirmək 

iddiasındayıq. 2004-cü ildə « Orangerie » muzeyində « Bakı-Paris » 

sərgisindən sonra, Fransada geniş Azərbaycan mədəniyyəti mövsümü layihəsi 

fransız ictimaiyyətinə Azərbaycanı, əsasən də onun valehedici muğam sənəti, 

böyük bəstəkarlar Üzeyir Hacıbəyov və Qara Qarayevin yaradıcılığından bu 

günkü müasir əsərlərə qədər uzanan musiqi ənənələrini  yenidən öyrənməyə 

imkan verəcək. 

 

Hörmətli cənab Prezident,  

 

Siz bilirsiniz ki, on ildən artıq müddət ərzində Fransa, Minsk Qrupu 

çərçivəsində ağrılı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində 

səylərini əsirgəməmişdir.  

 

Mən bunu Yerevanda qeyd etmişəm. Bu axşam bir daha sizə də demək 

istərdim. Fransa bu gün inanmaq istəyir ki, sülh vaxtı gəlib çatmışdır. Fransa 

buna inanmaq istəyir, çünki o müharibənin nəyə bərabər olduğunu bilir. Buna 

nail olmaq son addımın atılmasını tələb edir. Çətin bir addım. Elə bir addım ki, 
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insanların gələcəyinə inam aktıdır. Cəsarətli hərəkəti status quo-nun  zahiri 

təhlükəsizliyindən üstün tutmaq lazımdır. Bu son addım atıla bilər və 

atılmalıdır, həm Bakıda, həm də Yerevanda, çünki bu nur, sülh və firavanlıq 

üfüqünün açılmasına imkan verəcəkdur. Mən bu arzuları bütün Cənubi Qafqaz 

xalqları üçün ifadə etmək istərdim.  

 

Hörmətli Cənab Prezident, 

 

Đndi icazə verin badəmi Azərbaycanın, onun xalqının və onun gələcəyinin 

şərəfinə qaldırım.  

 

Mən badəmi sizin şərəfinizə, cənab Prezident və sizin xanımınız Mehriban 

Əliyevanın şərəfinə qaldırır və xanımınıza çox dərin hörmətimi ifadə edirəm. 

Mən badəni bu axşam öz iştirakları ilə bizim dostluğumuza və bu dostluğun 

gələcəyinə inandıqlarını nümayiş etdirən iki ölkənin bütün yüksək 

şəxsiyyətlərinin şərəfinə qaldırıram.  

 

Yaşasın Azərbaycan ! 

Yaşasın Fransa ! 

Və yaşasın bizim dostluğumuz ! 


