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1993-2003 
 

 

1993-cü il 

9 iyun  

Ölkə rəhbərliyinin dəvəti ilə Bakıya gələrək, yaranmış ictimai-siyasi və hökumət böhranını 

aradan qaldırmaq üçün fəaliyyətə başlamışdır. 

1993-cü il 

11 iyun 

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Altan Karamanoğlu ilə 

görüşmüşdür. 

1993-cü il 

13-14 iyun 

1993-cü il 4 iyun hadisələrini araşdırmaq üçün Gəncədə olmuşdur. 

1993-cü il 

15 iyun  

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilmişdir. 

1993-cü il 

16 iyun 

Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Valter Şoniyanı qəbul etmişdir.  

1993-cü il 

17 iyun 

Gürcüstan Respublikası baş nazirin birinci müavini Avtandil Margianini və Qardabani 

rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Xuta Mamaladzeni qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Altan Karamanoğlunu qəbul 

etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əli Əsğər 

Nəhavəndianı qəbul etmişdir. 

 

―İnterfaks‖ agentliyinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

18 iyun 

Prezident Əbülfəz Elçibəyin gecəyarısı Bakını tərk edib Kələki kəndinə getməsi ilə əlaqədar 

yaranmış vəziyyətlə əlaqədar televiziya ilə xalqa müraciət etmişdir. 

1993-cü il 

19 iyun 

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Altan Karamanoğlunu qəbul 

etmişdir. 

 

Azərbaycan İslam Partiyası Ali Şurasının sədri Hacı Əlikram Əliyevi, şuranın üzvləri Hacı 

Vaqif Qasımovu, Hacı Hacıağa Nuriyevi qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

20 iyun 

Heydər Əliyevin sədrliyi və Ali Sovetin, Prezident Aparatının, Nazirlər Kabinetinin, ayrı-ayrı 

nazirliklərin və baş idarələrin rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilmişdir. 

 

KİV nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirilmişdir. 

1993-cü il 

21 iyun 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir. 

 

BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı Mahmud əl-Səidi qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

22 iyun 

Böyük Britaniyanın Rusiya və Azərbaycandakı səfiri Brayan Follu qəbul etmişdir. 

 

Respublikanın bir qrup ziyalısını və xalq deputatını qəbul etmişdir. 

 

KİV nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

1993-cü il 

23 iyun 

Əbülfəz Elçibəyin Bakıya qayıtması barədə prezidentlə danışıqlar aparmaq üçün Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına getmiş nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
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Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfiri fövqəladə və səlahiyyətli Altan 

Karamanoğlunu onun xahişi ilə qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

24 iyun 

Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinin icrasına 

başlamışdır. 

1993-cü il 

25 iyun 

Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Altan 

Karamanoğlunu onun xahişi ilə qəbul etmişdir. 

 

Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Tomas Terstegeni onun xahişi ilə qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əli Əsğər 

Nəhavəndianı onun xahişi ilə qəbul etmişdir. 

 

Çin xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfiri fövqəladə və səlahiyyətli Sya Şuyuanı onun 

xahişi ilə qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

26 iyun 

ABŞ-ın insan hüquqları müdafiə təşkilatının – ―Helsinki Votç‖un sədri Conatan Fantoymu, 

onun köməkçisi Kurt Soderlandı və təşkilatın keçmiş SSRİ ölkələri üzrə nümayəndəsi Reşel 

Denberi qəbul etmişdir. 

 

―İnterfaks‖ agentliyinin müxbirinə telefonla müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

30 iyun 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin "Milliyet" qəzetinin xüsusi müxbiri Nur Baturu və "Şou" televiziya proqramının 

xüsusi müxbiri Məhəmmədəli Birandı qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

1 iyul 

"Amoko Kəspiən Si Petroleum Kompanı" şirkətinin sədri və prezidenti Robert Blantonu, 

şirkətin vitse-prezidenti və Azərbaycandakı nümayəndəsi Tim Harnetti və digər 

nümayəndələri qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

2 iyul 

Xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərini və diplomatik nümayəndələrinin başçılarını qəbul 

etmiş, xarici neft şirkətləri ilə imzalanmış bəyannamələrin icrasının dayandırılması səbəbləri 

haqqında və son günlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin torpaqlarımıza hücumlarını 

genişləndirməsi əlaqədar bəyanat vermişdir. 

1993-cü il 

3 iyul 

ABŞ-ın müstəqillik günü münasibətilə ABŞ prezidenti Bill Klintona təbrik məktubu 

göndərmişdir. 

1993-cü il 

4 iyul 

"Ostankino" Dövlətlərarası Televiziya Şirkətinin "Birbaşa efirdə dialoq" proqramına 

müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

5 iyul 

Respublikada yaranmış vəziyyətlə əlaqədar ABŞ, Rusiya və Türkiyənin Azərbaycandakı 

səfirlərini və BMT-nin Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ, Rusiya və Türkiyənin Azərbaycandakı səfirlərini və BMT-nin Azərbaycandakı 

səlahiyyətli nümayəndəsini qəbul edərkən bəyanat vermişdir. 

1993-cü il 

7 iyul 

Gürcüstan Respublikası Baş Nazirini müavini Avtandil Margianini və Ticarət Naziri Murtaz 

Zankalanini qəbul etmişdir. 

 

―İnterfaks‖ agentliyinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

10 iyul 

ATƏM-in Minsk qrupunun başçısı Mario Raffaellini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

14 iyul 

Münaqişə zonasından qayıdan Mario Rafaellini qəbul etmişdir. 

 

M. Rafaelli ilə birlikdə yerli və xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirilmişdir. 

1993-cü il 

17 iyul 

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Altan Karamanoğlunu qəbul 

etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

20 iyul 

Rusiya Xarici İşlər nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri, Rusiya Federasiyasının Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Vladimir Kazimirov ilə 
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görüşmüşdür. 

1993-cü il 

22 iyul 

Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Özdəm Sanberki qəbul etmişdir 

1993-cü il 

25 iyul 

Ağdam şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində bölgədə yaranmış 

gərgin vəziyyətlə əlaqədar Bərdədə olmuşdur. 

1993-cü il 

26 iyul 

Erməni təcavüzünün qarşısının alınması məqsədilə təcili tədbirlər görülməsi üçün BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının dərhal çağınlması xahişi ilə Təhlükəsizlik Şurasınm sədrinə yazılı 

müraciət etmişdir. 

1993-cü il 

27 iyul 

İran İslam Respublikasının yol və nəqliyyat naziri Səid Kiyanın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

29 iyul 

Moskva hökumətinin başçısının birinci müavini Ernest Bakirovu qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

3 avqust 

Amerikanın "Ay-Di-Bi" şirkəti ilə birlikdə quraşdırılan telekommunikasiya kompleksinin 

tərkibində beynəlxalq peyk rabitə sisteminin açılışında iştirak etmişdir. 

 

Gürcüstan Respublikası Ali Sovetinin müavini Vaxtanq Rçeulişvilini və Gürcüstan 

Respublikası Baş Nazirinin müavini Zurab Kervalişvilini qəbul etmişdir. 

 

―Rossiyskiy fermer‖ qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Elmira Qafarovanın 

dəfn mərasimində iştirak etmişdir. 

1993-cü il 

4 avqust 

Yunanıstanın yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Panayotis Karakassisi qəbul 

etmişdir. 

1993-cü il 

7 avqust 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

8 avqust 

ABŞ-ın yəhudi icmasının nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

9 avqust 

Qərb neft şirkətlərinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

10 avqust 

Respublikanın dövlət və hökumət rəhbərlərinin ölkəmizin neft yataqlarının birgə istismarı ilə 

məşğul olaraq xarici ölkələrin neft şirkətlərinin rəsmi nümayəndələri, xarici dövlətlərin 

Bakıdakı şirkətlərinin başçıları ilə görüşündə iştirak etmişdir. 

 

―Sobesednik‖ qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

"Yelmar İnterneyşnl Korporeyşn" şirkətinin dəvəti ilə ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Cənubi 

Koreyanın "DEU" korporasiyasının prezidenti Yu Ki Bumu qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

12 avqust 

Respublikamızda rəsmi səfərdə olan Moskva şəhərinin meri Yuri Lujkovu və onu müşayiət 

edən nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Yazıçı Aleksandr Proxanova müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

13 avqust 

Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, Astara, Yardımlı və Lerik rayonlarından seçilmiş xalq 

deputatları və həmin rayonlardan olan rəhbər işçilər və ziyalılarla görüşmüşdür. 

 

Fransanın respublikamızdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Jan Perreni qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

17 avqust 

Aparıcı neft şirkətlərinin və korporasiyalarının nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri, doktor Əli Əkbər Vilayətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

18 avqust 

Aşqabaddan Tbilisiyə qayıdarkən yolüstü Bakıda dayanmış Gürcüstan Parlamentinin sədri 

Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Ermənistanın hərbi təcavüzünə son qoyulması ilə bağlı BMT qətnamələrinin yerinə 

yetirilməsi istiqamətində tədbirlər görülməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə və 

BMT-nin baş katibinə məktub ünvanlamışdır. 

1993-cü il Füzuli, Cəbrayıl bölgələrində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar müşavirə keçirilmişdir. 
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19 avqust 

1993-cü il 

20 avqust 

Rusiyada Xarici İşlər nazirinin müavini Boris Kolokolov başda olmaqla Rusiya Federasiyası 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

23 avqust 

Respublikanın cənub bölgəsində baş verən iğtişaşlarla əlaqədar televiziya ilə xalqa müraciət 

etmişdir. 

1993-cü il 

24 avqust 

Azərbaycan dövlətçiliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasına həsr edilmiş 

Ümumrespublika müşavirəsində çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri, Rusiya Federasiyasının Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin tənzimlənməsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Vladimir Kazimirovu qəbul 

etmişdir. 

 

―Nezavisimaya qazeta‖nın müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

25 avqust 

Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar bəyanat vermişdir. 

 

Türkiyə Respublikası xarici işlər nazirinin müavini Özdəm Sanberki və onun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

26 avqust 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Əbülfəz Elçibəyə etimad göstərilməsi haqqında 

ümumxalq referendumunun keçirilməsi məsələləri ilə bağlı müşavirə keçirilmişdir. 

1993-cü il 

27 avqust 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

28 avqust 

Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir, Rusiya Federasiyasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tənzimlənməsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Vladimir Kazimirovu İrəvandan və Dağlıq 

Qarabağdan Bakıya qayıtdıqdan sonra qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

29 avqust 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Əbülfəz Elçibəyə etimad göstərilməsi haqqında 

ümumxalq referendumunda iştirak etmişdir. 

1993-cü il 

30 avqust 

Avqustun 29-da keçirilmiş referendumda müşahidəçi kimi iştirak etmiş Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin deputatı Rüfət Yüzbaşıoğlunu qəbul etmişdir. 

 

―Nezavisimaya qazeta‖nın müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

31 avqust 

Avqustun 29-da keçirilmiş referendumda müşahidəçi kimi iştirak etmək üçün ölkəmizə 

gəlmiş ATƏM-in nümayəndəsi Jan Russelyeni qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

2 sentyabr 

Nazirlər Kabinetində nazirliklərin, komitələrin və şirkətlərin rəhbərlərinin iştirakı ilə 

müşavirə keçirmişdir. 

 

Xarici işlər naziri təyin edilmiş Həsən Həsənovu Xarici İşlər Nazirliyinin kollektivinə təqdim 

etmişdir. 

1993-cü il 

3 sentyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

4 sentyabr 

Türkiyə Parlamentinin Ana Vətən Partiyası fraksiyasının lideri Əyyub Aşik olmaqla 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

5 sentyabr 

Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin (c) mövludu münasibətilə Təzəpir məscidində keçirilən 

mərasimdə iştirak etmişdir. 

 

İİR-in Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əli Əsgər Nəhavəndianı qəbul 

etmişdir. 

 

Jurnalistlər üçün brifinq keçirmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının rəhbərliyi ilə rəsmi danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya yola 

düşmüşdür. 

1993-cü il 

6 sentyabr 

Rusiya Federasiyasının rəhbərliyi ilə rəsmi danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya yola 

düşmüşdür. 

 

RF Prezidenti Boris Yeltsinlə görüşmüşdür. 
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RF Ali Sovetinin sədri Ruslan Xasbulatovla görüşmüşdür. 

 

RF Xarici işlər naziri Andrey Kozırevlə görüşmüşdür. 

 

RF müdafiə naziri Pavel Qraçovla görüşmüşdür. 

 

RF Baş nazirinin müavini Sergey Şaxrayla görüşmüşdür. 

 

RF Baş naziri Viktor Çernomirdinlə görüşmüşdür. 

 

Moskvanın meri Yuri Lujkovla görüşmüşdür. 

1993-cü il 

8 sentyabr 

Moskvada rəsmi səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Tansu Çillərlə görüşmüşdür. 

 

"Prezident Hotel"də Moskvaya ilk işgüzar səfərinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat 

konfransı keçirmişdir.  

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1993-cü il 

9 sentyabr 

Ümumdünya Yenidənqurma və İnkişaf Bankının Orta Asiya dövlətləri, Qazaxıstan və 

Azərbaycan şöbəsinin müdiri cənab Qədir Tansu Yürükoğlunu və bankın bir qrup əməkdaşını 

qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

10 sentyabr 

Ölkədəki mövcud vəziyyətlə əlaqədar mətbuat yerli və xarici jurnalistlər üçün mətbuat 

konfransı keçirmişdir. 

 

Almaniya bankı idarə heyətinin üzvü cənab Georq Kruppu və onun rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

11 sentyabr 

ABŞ Dövlət Katibinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə müşaviri və xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir 

cənab Stroub Talbottun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

12 sentyabr 

Azərbaycan televiziyasının müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

13 sentyabr 

Milli Məclisin növbəti iclasında Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri Tansu Çillər ilə 

Moskvada apardığı danışıqlar haqqında məlumat vermişdir. 

1993-cü il 

15 sentyabr 

İran İslam Respublikasının Prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani ilə telefonla danışmışdır. 

 

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəllə telefonla danışmışdır. 

1993-cü il 

16 sentyabr 

Bolqarıstan Nazirlər Şurası sədrinin müavini vəzifəsini icra edən iqtisadiyyat və sənaye naziri 

Raço Petrovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

17 sentyabr 

Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Hikmət Çətini və onu müşayiət edən nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniya Parlamentinin üzvü, müxalif kabinetdə müdafiə naziri Devid Klarkı qəbul 

etmişdir. 

1993-cü il 

18 sentyabr 

Misir-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Mühəmməd Abulxeyiri qəbul etmişdir. 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında prezidentliyə namizədliyi qeydə alınmışdır. 

 

Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həlli üzrə MDB-nin parlamentlərarası qrupunun 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

19 sentyabr 

Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həlli üzrə MDB-nin parlamentlərarası qrupunun 

nümayəndə heyətini Ermənistan Respublikasından qayıtdıqdan sonra qəbul etmişdir. 

 

Ş. Qurbanov adına Musiqili Komediya Teatrı binasının tikinti meydançasında olmuşdur. 

1993-cü il 

20 sentyabr 

Daxili İşlər Nazirliyində keçirilmiş müşavirədə çıxış etmişdir. 

1993-cü il 

21 sentyabr 

Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasında ziyalılarla görüşmüşdür. 

 

Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üzrə MDB-nin parlamentlərarası 
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qrupunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

22 sentyabr 

Respublika Ali Sovetində gənclərin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1993-cü il 

23 sentyabr 

BMT-nin Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Mahmud əl-Səidlə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir 

 

MDV ölkələri Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Moskvaya yola 

düşmüşdür. 

1993-cü il 

24 sentyabr 

MDB ölkələrinin hökumət başçılarının Şura iclasında iştirak etmək üçün Moskvaya yola 

düşmüşdür. 

 

"Prezident Hotel"də MDB dövlət və hökumət başçılarının iclasında iştirak etmişdir. 

 

Kremldə Azərbaycanın MDB-yə daxil olması haqqında sənədləri imzalamışdır. 

 

MDB ölkələri Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmişdir. 

1993-cü il 

25 sentyabr 

Rusiya Xarici İşlər nazirliyinin malikanəsində Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla 

görüşmüşdür. 

1993-cü il 

28 sentyabr 

Bakı kondisioner zavodunda paytaxtın sənaye müəssisələrinin nümayəndələri ilə 

görüşmüşdür. 

1993-cü il 

29 sentyabr 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclasında qanunsuz həbslər olub-olunmaması 

haqqında məsələnin müzakirəsi ilə bağlı çıxış etmişdir. 

1993-cü il 

30 sentyabr 

"Peyk" çoxsaylı çap lövhələri zavodunun açılışında iştirak etmişdir. 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının azərbaycandakı fövqəladə və 

səlahiyyətli səfiri Tomas Yanqı qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

1 oktyabr 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1993-cü il 

2 oktyabr 

Özünə qarşı sui-qəsd cəhdi ilə əlaqədar xarici müxbirlərə müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

3 oktyabr 

Prezident seçkilərində müşahidəçi kimi iştirak etməyə gəlmiş Almaniya Bundestaqının 

deputatı Ditrix Şperlinqi qəbul etmişdir. 

 

9 saylı Səbail dairə seçki komissiyasının T. İsmayılov adına yaradıcılıq sarayında yerləşən 12 

saylı seçki məntəqəsində Azərbaycanın üçüncü prezidentini seçmək üçün keçirilən 

səsvermədə iştirak etmişdir. 

 

Ümumxalq səsverməsi yolu ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir. 

1993-cü il 

4 oktyabr 

Prezident seçkilərində müşahidəçi kimi iştirak etmiş ATƏM-in nümayəndəsi Jak Rusellyeni 

qəbul etmişdir. 

 

Prezident seçkilərində müşahidəçi kimi iştirak etmiş türkiyəli müşahidəçilər qrupunu qəbul 

etmişdir. 

 

Prezident seçkilərində müşahidəçi kimi iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlmiş Böyük 

Britaniyanın Helsinki qrupunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

5 oktyabr 

Prezident seçkilərində iştirak etmək üçün müşahidəçi kimi ölkəmizə gəlmiş Qazaxıstan 

Respublikasının xalq deputatları Bəymərdan Əmirxanovu və Fyodor Moiseyevi qəbul 

etmişdir. 

 

Prezident seçkilərində iştirak etmək üçün müşahidəçi kimi ölkəmizə gəlmiş ABŞ-da yaşayan 

Piruz Xanlını və onun xanımı Betti Bleyeri, Almaniyada yaşayan Söhrab Sübhanini və 

İbrahim Əhrarini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

6 oktyabr 

Mərkəzi Seçki Komissiyası ―Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri haqqında‖ 

Azərbaycan respublikası qanununun 15-ci maddəsini rəhbər tutaraq Heydər Əlirza oğlu 
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Əliyevi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildiyini qərara almışdır. 

1993-cü il 

8 oktyabr 

Moskvada Azərbaycan Respublikası, Ermənistan respublikası, Gürcüstan Respublikası və 

Rusiya Federasiyası başçılarının əməli görüşündə iştirak etmişdir. 

1993-cü il 

10 oktyabr 

"Respublika sarayı"nda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin andiçmə 

mərasimi keçirilmişdir. 

1993-cü il 

11 oktyabr 

ATƏM-in ölkəmizdə səfərdə olan nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyası xarici işlər nazirinin birinci müavini Anatoli Adamişini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin işgüzar adamları, ayrı-ayrı şirkətlərin və 

kompaniyaların nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1993-cü il 

12 oktyabr 

"Azadlıq" radiostansiyası Azərbaycan redaksiyasının müdiri Mirzə Xəzərlə görüşmüşdür.  

 

"Amoko Kaspian Si Petreolium Kompani" şirkətinin prezidenti Robert Blantonu qəbul 

etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın xarici işlər və birlik məsələləri üzrə dövlət naziri Duqlas Hoqqu qəbul 

etmişdir. 

1993-cü il 

13 oktyabr 

ABŞ-ın yeni müstəqil dövlətlərə yardım göstərilməsi üzrə əlaqələndiricisi Tomas Saymonsu 

qəbul etmişdir. 

 

Amerika iş adamlarını qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

14 oktyabr 

Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Respublikada pul-kredit siyasəti və bankların fəaliyyətinə həsr olunmuş müşavirə 

keçirmişdir. 

 

Türkiyənin TRT televiziya şirkətinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

15 oktyabr  

ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Mahmud əl-Səidi qəbul etmişdir. 

 

Respublika iqtisadiyyatının vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq iqtisadiyyat naziri Səməd Sadıqovun 

hesabatını dinləmişdir. 

 

Respublikada kriminogen vəziyyətlə bağlı olaraq hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri ilə 

müşavirə keçirmişdir. 

1993-cü il 

16 oktyabr 

İranın "Bünyadi müstəzəfan və canbazan" fondunun prezidenti Müvsüm Rəfiqdustla 

görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

17 oktyabr 

İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Vaizini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

18 oktyabr 

Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1993-cü il 

19 oktyabr 

Avstriyanın keçmiş maliyyə naziri doktot Hans Androşu və iqtisadçı Kurt Samersi onların 

xahişi ilə qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasında çıxan ―Seqodnya‖qəzetinə müsahibə vermişdir. 

1993-cü il 

20 oktyabr 

Amerikada çıxan ―Azərbaycan internəşnl‖ jurnalının redaktoru Betti Bleyerə müsahibə 

vermişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının bir qrup iş adamı ilə görüşmüşdür. 

1993-cü il 

21 oktyabr 

Türkiyənin bir qrup iş adamı ilə görüşmüşdür. 

 

Hərbi quruculuq məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 
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1993-cü il 

22 oktyabr 

Respublikada fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

ATƏM-in sədri Marqaret af Uqlasın Bakıya səfəri ərəfəsində Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair 

müşavirə keçirmişdir. 

1993-cü il 

23 oktyabr 

Erməni silahlı qüvvələrinin Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına silahlı hücumları ilə əlaqədar 

selektor müşavirəsi keçirmişdir. 

 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Altan Karamanoğlu ilə görüşmüşdür. 

1993-cü il 

24 oktyabr 

Dağıstan Respublikasının ağsaqqalları ilə görüşmüşdür. 

 

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Konfransında iştirak etmiş Azərbaycan nümayəndə 

heyətinin hesabatını dinləmişdir. 

 

Cəbhə bölgələrində vəziyyətlə bağlı fövqəladə müşavirə keçirmişdir. 

1993-cü il 

25 oktyabr 

BMT-nin Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Mahmud əl-Səidi qəbul etmişdir. 

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏM-in təklif etdiyi qrafikin müzakirəsini 

keçirmişdir. 

1993-cü il 

26 oktyabr 

ATƏM-in sədri İsveçin xarici işlər naziri Marqareta af Uqlasın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncaninin qarşılanma 

mərasimində iştirak etmişdir. 

 

İİR prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani ilə birgə İran Milli Bankının Bakı şöbəsində 

olmuşdur. 

 

İİR Prezidenti Haşimi Rəfsəncani ilə birgə Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi hospitalında 

olmuşdur. 

1993-cü il 

27 oktyabr 

İran İslam Respublikasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncani ilə rəsmi görüşü 

olmuşdur. 

 

Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncani ilə birlikdə ―Azərneftyağ‖ zavodunda olmuşdur. 

 

Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncani ilə birlikdə Şəhidlər xiyabanında olmuşdur. 

 

Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncaninin şərəfinə ‖Gülüstan‖ sarayında rəsmi ziyafət vermişdir. 

1993-cü il 

28 oktyabr 

Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncani ilə birlikdə Bakı məişət kondisionerləri zavodunda olmuşdur. 

 

Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncani ilə birlikdə Respublika Elmlər Akademiyasında ziyalılarla 

görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan və İran dövlətləri arasında rəsmi sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak 

etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncaninin səfərinin yekunlarına 

həsr olunmuş mətbuat konfransında iştirak etmişdir. 

 

Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncaninin Binə hava limanında yolasalma mərasimində iştirak 

etmişdir. 

 

MDB Parlamentlərarası Assambleyasının nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür. 

1993-cü il 

29 oktyabr 

Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradılmasının 70 illiyi münasibətilə bu ölkənin səfirliyinin 

"Gülüstan" sarayında təşkil etdiyi mərasimdə çıxış etmişdir. 

1993-cü il 

30 oktyabr 

Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri İbrahim Amanqaliyevin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 
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1993-cü il 

31 oktyabr 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəllə telefon danışığı olmuşdur. 

 

Tanınmış neftçi Fərman Salmanovla görüşmüşdür. 

 

Xalq şairi Məmməd Arazın yubiley gecəsində iştirak etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir. 

 

Respublikanın cəbhəyanı bölgələrindəki vəziyyətlə əlaqədar iclas keçirmişdir. 

1993-cü il 

1 noyabr 

Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Müdafiə Şurasının ilk iclası keçirilmişdir. 

1993-cü il 

2 noyabr 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin yeni hücumları ilə əlaqədar televiziya və radio ilə xalqa 

müraciət etmişdir. 

1993-cü il 

3 noyabr 

Respublikada kriminogen vəziyyətlə əlaqədar hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri 

ilə görüş keçirmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əli Əsğər 

Nəhavəndianı qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

4 noyabr 

Şəhriyar adına klubda Əfqanıstan müharibəsinin veteranları ilə görüşmüşdür. 

1993-cü il 

5 noyabr 

Milli Məclisinin iclasında çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildiyi üçün Milli Məclis Heydər Əlirza oğlu 

Əliyevin xalq deputatı və Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin səlahiyyətlərinə xitam 

verilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

6 noyabr 

Türkiyənin baş naziri Tansu Çillərlə telefon danışığı olmuşdur. 
 

Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir rayonlarında vəziyyətlə əlaqədar hesabatı dinləmişdir. 

1993-cü il 

7 noyabr 

Milton Volf başda olmaqla Ümumdünya Yəhudi Liqasının nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 
 

Bi Bi Si radiosuna müsahibə vermişdir. 
 

"N" hərbi hissəsinin təlim mərkəzlərindən birində olmuşdur. 

1993-cü il 

8 noyabr 

"Azərbaycan Hacıları Xeyriyyə Cəmiyyəti"nin üzvlərini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

9 noyabr 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin Fransaya səfərinin yekunlarına dair hesabat dinləmişdir. 

1993-cü il 

10 noyabr 

Böyük Britaniya parlamentinin nümayəndələri Ceyms Spayseri, Əndrü Rabatanı və Harold 

Ellestonu qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq Mühəndis Akademiyasının həqiqi üzvü Səid Ələsgərovu qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

11 noyabr 

Naxçıvanın blokadası nəticəsində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Naxçıvan Muxtar 

Respublikası baş nazirinin müavini Eldar İbrahimovu qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

12 noyabr 

Yaponiyanın iş adamlarının bir qrupunu qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

13 noyabr 

Rusiya Prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınması üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar 

üzrə səfiri Vladimir Kazimirovu qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

14 noyabr 

Respublikada sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı müşavirə keçirmişdir. 

1993-cü il 

16 noyabr 

Respublikada fəaliyyət göstərən bəzi siyasi partiyaların rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

1993-cü il 

17 noyabr 

Respublikada fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların və ictimai hərəkatların rəhbərləri ilə 

görüşmüşdür. 

1993-cü il 

18 noyabr 

ABŞ-ın energetika nazirinin müavini Uilyam Uaytı qəbul etmişdir. 
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Rusiya prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınması üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar 

üzrə səfiri Vladimir Kazimirovu qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin ―Çağ‖ Öyrətim İşlətmələri şirkətinin idarə heyətinin üzvü Nurəddin Vereni, 

şirkətin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Məmmədəli Babaşovu, Qafqaz Universitetinin rektoru 

Zəfər Ayvazı, ―Zaman‖ qəzetinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Halim Dağları və qəzetin 

xəbər şöbəsinin müdiri Nedim Yalçını qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

19 noyabr 

Bank-maliyyə, tədiyə sistemlərinin və idxal-ixrac əməliyyatlarının vəziyyətinə həsr olunmuş 

müşavirəsi keçirmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının yanacaq və energetika naziri Yuri Şafranniklə görüşmüşdür. 

1993-cü il 

20 noyabr 

Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında energetika sahəsində protokolun imzalanması 

mərasimində iştirak etmişdir. 

1993-cü il 

22 noyabr 

Hərbi quruculuq məsələlərinə dair müşavirə keçirmişdir. 

1993-cü il 

23 noyabr 

Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1993-cü il 

24 noyabr 

Prezident sarayında çörək və çörək məhsullarının, yanacaq və enerji daşıyıcılarının 

qiymətlərinin liberallaşdırılması və respublikada qışa hazırlıqla əlaqədar müşavirə 

keçirmişdir. 
 

1993-cü ildə dünya və Avropa miqyaslı yarışlarda yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan 

idmançılarını qəbul etmişdir.  

1993-cü il 

25 noyabr 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və 

səlahiyyətli səfiri Tomas Yankın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

26 noyabr 

Dağıstan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini Takibat Mahmudova başda olmaqla 

Dağıstanın nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

29 noyabr 

Koreya respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Suk Kyu Kimin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

1 dekabr 

Gürcüstanın Baş naziri Otari Patsasiyanı qəbul etmişdir. 
 

Böyük Britaniyanın "Spirhet Ekzibişnz" şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

3 dekabr 

Türkiyəli ictimai xadim və iş adamı, "TRT-6" teleşirkətinin prezidenti Əhməd Özalı qəbul 

etmişdir. 

1993-cü il 

6 dekabr 

İsrail parlamentinin üzvü Yevraim Sneni və İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Zoxar 

Razı qəbul etmişdir. 

 

İran parlamentinin deputatı, ictimai xadim Fatimə Hümayun Müqəddəmi qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

7 dekabr 

Beynəlxalq İslam Nicat Təşkilatının MDB dövlətləri üzrə nümayəndəliklərinin baş direktoru 

Əbdülhəmid Cəfər Dağıstanini qəbul etmişdir. 

 

İsraildən gələn nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

8 dekabr 

Prezident sarayında maliyyə sistemində və əhalinin taxıl məhsulları ilə təchizatında yaranmış 

vəziyyətə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir.  

1993-cü il 

9 dekabr 

Pakistan İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri İsmət Çoudrini qəbul etmişdir. 
 

Norveç Krallığının Türkiyədə və Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sveyn 

Saterin etimadnaməsini qəbul etmişdir  
 

Hindistan Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qazendra Siqhin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir  
 

Cənubi Afrika Respublikasının Türkiyədə və Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 

Kornelius Yakobsun etimadnaməsini qəbul etmişdir  
 

Niderland Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yan Xorakın 

etimadnaməsini qəbul etmişdir 
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1993-cü il 

10 dekabr 

Kanadanın Türkiyədə və Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Peter Honkoku 

qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

11-12 

dekabr 

Cəbhəyanı rayonlarda yaranmış vəziyyətlə tanış olmaq üçün İmişli, Füzuli, Beyləqan və 

Şəmkir rayonlarında olmuş, Ağcabədi və Gəncədə qaçqınların vəziyyətinə həsr olunmuş 

müşavirələr keçirmişdir. 

1993-cü il 

15 dekabr 

ABŞ-ın Azərbaycanda müvəqqəti işlər vəkili Robert Fini qəbul etmişdir. 
 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və 

səlahiyyətli səfiri Tomas Yanqı qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

16 dekabr 

Fransanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Jan Perreni qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

17 dekabr 

AFR Bundestaqının deputatı, parlamentin Qafqaz üzrə komissiyasının sədri Villi Vimmeri 

qəbul etmişdir. 

1993-cü il 

18 dekabr 

"Azadlıq" radiosunun müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun dəfn mərasimində iştirak etmişdir. 

1993-cü il 

19-22 

dekabr 

Fransada rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

19 dekabr 

Xalqımızın görkəmli oğulları Əlimərdan bəy Topçubaşov və onun ailə üzvlərinin, Ceyhun 

bəy Hacıbəylinin və onun oğlu Timurçin Hacıbəylinin Parisdəki məzarlarına əklil 

qoymuşdur. 

 

Fransada yaşayan azərbaycanlı icmasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

20 dekabr 

Yelisey sarayında Fransa prezidenti Fransua Mitteranla görüşmüşdür. 
 

Fransa Xarici İşlər Nazirliyi yanında diplomatik mətbuat assosiasiyasının üzvləri ilə 

görüşmüşdür. 

 

Yelisey sarayında Fransua Mitteranla birgə Fransa ilə Azərbaycan arasında dostluq, qarşılıqlı 

anlaşma və əməkdaşlıq barədə müqavilə imzalamışdır. 
 

ATƏM-in əsas sənədlərindən biri olan ―Yeni Avropa üçün Paris xartiyası‖na Azərbaycanın 

qoşulması barədə sənədi imzalamışdır. 
 

KİV nümayəndələri üçün bəyanat vermişdir. 

 

Luvr muzeyində olmuşdur. 

 

21 dekabr 

Parisdə Fransa sahibkarlarının milli mərkəzində işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə 

görüşmüşdür. 

 

Fransanın xarici işlər naziri Alen Jüppeni qəbul etmişdir. 

 

Fransa Diplomatiya Akademiyasının üzvləri ilə görüşmüşdür. 

 

YUNESKO-nun iqamətgahında onunla keçirilən görüşdə YUNESKO-nun xatirə medalı 

təqdim edilmişdir. 
 

Parisdə YUNESKO-nun iqamətgahında YUNESKO-nun baş direktoru Federiko Mayor ilə 

görüşmüşdür. 
 

Fransanın "Elf - Akiten" neft şirkətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 
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Fransanın sənaye, rabitə, telekommunikasiya və xarici ticarət naziri Jerar Lonke ilə 

görüşmüşdür. 

 

Fransanın "Tomson" şirkətinin prezidenti Filipp Jiskar d'Esteni qəbul etmişdir. 

 

Fransanın humanitar məsələlər üzrə naziri Mişo Şevrini qəbul etmişdir. 

 

Fransanın TV-5 kanalı ilə çıxış etmişdir. 

 

22 dekabr  

 

Lüksemburq sarayında Fransa Senatının sədri Rene Monari ilə görüşmüşdür.  

 

Fransa Senatının fəxri medalı təqdim olunmuşdur. 

 

Fransadan Vətənə qayıtmışdır. 

1993-cü il 

23-24 

dekabr 

Aşqabadda MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçıları Şurasının iclasında iştirak etmişdir. 

 

23 dekabr 

Qırğızıstan prezidenti Əskər Akayevlə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. 

 

Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazovla görüşmüşdür. 

 

24 dekabr 

Aşqabadda MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçıları Şurasının iclasında bəyanatla çıxış 

etmişdir. 

 

Aşqabaddan Vətənə qayıtmışdır. 

1993-cü il 

27 dekabr 

Respublikada hərbi vəziyyətlə əlaqədar müşavirə keçirmişdir. 

 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları və Vətənin uğrunda şəhid olanların ailə üzvləri ilə 

görüşmüşdür. 

1993-cü il 

28 dekabr 

Sumqayıtda beynəlxalq avtomat telefon stansiyasının açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Sumqayıt şəhər tarix muzeyində olmuş, muzeyin qarşısına toplaşmış sumqayıtlılar qarşısında 

çıxış etmişdir. 

 

Sumqayıtda Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

1993-cü il 

30 dekabr 

İsrailin "Merxav" şirkətinin prezidenti İosif Maymanı və vitse-prezidenti Dan Kapı qəbul 

etmişdir. 

1993-cü il 

31 dekabr 

Azərbaycan xalqını Yeni il münasibəti ilə təbrik etmişdir. 

1994-cü il 

2 yanvar 

Hərbi hissələri özbaşına tərk etmiş və ya çağırışdan yayınmış gənclərin bir qrupu, onların 

valideynləri və yaxın qohumları ilə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

3 yanvar 

Rusiya Federal Sərhəd Xidmətinin rəhbəri general-polkovnik Andrey Nikolayevi qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il 

4-5 yanvar 

Hərbi quruculuq məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

 

Cəbhə bölgələrinə səfər etmişdir. 

1994-cü il 

6 yanvar 

Cənubi Qafqazdakı Rusiya Qoşunları Qrupunun komandanı general-polkovnik Fyodor Reutu 

qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

7 yanvar 

Mövlud bayramı münasibətilə Azərbaycandakı Pravoslav icmasını təbrik etmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 13 

1994-cü il 

9 yanvar 

Prezident sarayında xaricdə yaşayan soydaşlarımızın bir qrupu ilə görüşmüşdür. 

 

Almaniyadakı Azərbaycan Kültur Ocağının nümayəndələri – "Ana dili" qəzetinin naşiri və 

redaktoru Nurəddin Qərəvini, elektrosənaye doktoru Əli Qarabağlını, məşhur qarmonçalan 

Rəhman Əsədullahini və hərbi mütəxəssis Əmir Fərəvanini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

11 yanvar 

 

ABŞ-ın "Eykin Qamp" şirkətinin idarə heyətinin sədri Ceyms Lanqdounun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

 

Latviya Respublikasının baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat naziri Oyars Kexris başda 

olmaqla bu ölkənin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

12 yanvar 

20 Yanvar faciəsinin dördüncü ildönümü ilə bağlı tədbirlərin hazırlanması və keçirilməsi üzrə 

Dövlət Komissiyasının iclasını keçirmişdir. 

1994-cü il 

13 yanvar 

Prezident Aparatında cəbhəyə yola düşən zabitlərin bir qrupu ilə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

15 yanvar 

İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi nümayəndəsini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

17 yanvar 

BMT-nin Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Mahmud əl-Səidi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

18 yanvar 

Milli Məclisin 20 Yanvar hadisələrinə həsr olunmuş iclasında çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının Ali Təhsil Birliyinin nümayəndəsi Meһmet Altunayı qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

19 yanvar 

20 Yanvar faciəsinin 4-cü ildönümü münasibəti ilə xalqa müraciət etmişdir.  

 

20 Yanvar hadisələri zamanı şəhid olanların ailə üzvləri və həmin günlərdə yaralanıb əlil 

olanların bir qrupu ilə görüşmüşdür. 

 

Respublika sarayında 20 Yanvar faciəsinin 4-cü ildönümünə həsr edilmiş gecədə iştirak 

etmişdir. 

1994-cü il 

20 yanvar 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Şərqi Avropa və Orta Asiya Bölgəsi üzrə nümayəndəsi 

Jan Mark Borneni və Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Barpar Julyeni qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il 

21 yanvar 

Milli Məclisin 20 Yanvar hadisələrinə həsr olunmuş iclasında iştirak etmişdir. 

1994-cü il 

24 yanvar 

Cəbhəyə yola düşən əsgər və zabitlərlə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

26 yanvar 

Ankaranın Höcəttəpə Universitetinin beynəlxalq münasibətlər sahəsində fəxri doktor adına 

layiq görülmüşdür. 

1994-cü il 

27 yanvar 

Türkiyə-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin nümayəndələri Ə. Qaracanı, M. Kəngərlini və 

M. Müştəki qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

28 yanvar 

Milli Məclisin 20 Yanvar hadisələrinə həsr olunmuş iclasında iştirak etmişdir. 

1994-cü il 

30 yanvar 

ABŞ-ın ―AMOKO‖ neft şirkətinin Avrasiya ölkələri üzrə sədri Robert Blantonu, həmin 

şirkətin prezidenti Don Steysi, ―Azəri‖ və ―Çıraq‖ layihəsinin meneceri Tom Dossu qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il 

31 yanvar 

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri və Qarabağa dair danışıqlarda 

Rusiya prezidentinin şəxsi nümayəndəsi Vladimir Kazimirovu qəbul etmişdir.  

1994-cü il 

1 fevral 

Cəbhə bölgəsində vəziyyətlə əlaqədar selektor müşavirəsi keçirmişdir. 

1994-cü il 

2 fevral 

Türkiyənin Azərbaycandakı müvəqqəti və səlahiyyətli səfiri Vural Atayla birlikdə Höcattəpə 

Universitetinin professorlarından bir qrupunu qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Vaizini qəbul etmişdir. 

1994-cü il Türkiyə jurnalistlərinin bir qrupunu qəbul etmiş və onlara müsahibə vermişdir. 
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3 fevral 

1994-cü il 

4 fevral 

Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri, neftçi-alim və mütəxəssislərlə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Valter Şoniyanı 

qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

7 fevral 

Türkiyənin ali məktəblərində təhsil almağa yola düşən azərbaycanlı tələbələrlə görüşmüşdür. 

 

İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Vaizini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

8-11 fevral 

Türkiyə Cümhuriyyətində rəsmi səfərdə olmuşdur. 
 

8 fevral 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Türkiyə Cümhuriyyəti Prezidentinin iqamətgahında - "Çankaya" köşkündə rəsmi qarşılanma 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi, görkəmli siyasi və ictimai xadim Mustafa Kamal Atatürkün 

məzarını ziyarət etmişdir. 

 

M. Ə. Rəsulzadənin məzarını ziyarət etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəllə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Respublikasının baş naziri Tansu Çilləri qəbul etmişdir. 

 

"Ana Vətən" partiyasının sədri Məsud Yılmazla görüşmüşdür.  

 

Türkiyənin Milliyyətçi Çalışma Partiyasının rəhbəri Alparslan Türkeşlə görüşmüşdür.  

 

Ankarada "Çankaya" köşkündə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verilən ziyafətdə nitq 

söyləmişdir. 

 

9 fevral 
Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının başqanı Dəniz Baykalı qəbul etmişdir. 

 

Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı icmasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəllə iki ölkə arasında dostluq, qarşılıqlı 

anlaşma və hərtərəfli əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalamışlar. 

 

Ankarada yaşayan azərbaycanlıların böyük bir qrupu ilə görüşmüşdür. 

 

Ankara Höcəttəpə Universitetinin fəxri doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimində 

çıxış etmişdir. 

 

Bilkənd Universiteti idarə heyətinin sədri İhsan Doğramaçı ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Ankarada dünya ölkələrinin Türkiyədəki səfirləri və diplomatik heyətlərinin üzvləri ilə 

görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Ankaradan İstanbula gəlmişdir. 
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10 fevral 
İstanbulda "Sülh və səbir" beynəlxalq dini konfransın nümayəndələri qarşısında çıxış 

etmişdir. 

 

İstanbul ali məktəblərində təhsil alan Azərbaycanlı gənclərlə görüşmüşdür. 

 

"Netaş" firmasında olmuşdur. 

 

Türkiyənin iş adamı Veһbi Koçu qəbul etmişdir. 

 

İstanbulda yaşayan azərbaycanlıların böyük bir qrupu ilə görüşmüşdür. 

 

İstanbul valisi Hayri Kezakçıoğlunun verdiyi ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

Türkiyənin iş adamlarının böyük bir qrupu ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

11 fevral 
İstanbulda mətbuat mərkəzində jurnalistlər və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri 

üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Türkiyə Hərbi Akademiyasında olmuş və brifinq keçirmişdir. 

 

Türkiyə baş nazirinin müavini, dövlət naziri Murad Qarayalçın ilə görüşmüşdür. 

 

Türk dünyasının görkəmli xadimi, Türkiyənin keçmiş prezidenti Turquq Ozalın qəbrini 

ziyarət etmişdir. 

 

Türkiyənin bir qrup iş adamını ayrı-ayrılıqda qəbul etmişdir. 

 

Türkiyədən Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

15 fevral 

Gürcüstanın xarici işlər naziri Aleksandr Çkvaidzeni və sənaye naziri Vladimir Kereselidzeni 

qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

19 fevral 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tomas Yanqı qəbul 

etmişdir. 

 

 

1994-cü il 

20 fevral 

Prezident Aparatının, Nazirlər Kabinetinin, nazirliklərin, bakların və dövlət şirkətlərinin 

iştirakı ilə geniş müşavirə keçirmişdir.  

 

Hərbi vəziyyətlə bağlı müşavirə keçirmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın ―Faynenşl tayms‖ qəzetinin Moskva bürosunun rəhbəri, müxbir Con 

Lloydu qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

22-25 fevral 
 

İngiltərənin baş naziri Con Meycorun dəvəti ilə Böyük Britaniyada rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

22 fevral 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə qısa müsahibə vermişdir. 

 

Böyük Britaniya Sənayeçiləri Konfederasiyasında çıxış etmişdir. 

 

Londonda Böyük Britaniyanın xarici işlər və birlik məsələləri üzrə dövlət naziri Duqlas Herdi 

qəbul etmişdir. 

 

"Ci-Pi-Ti" şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 
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Böyük Britaniya Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda çıxış etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Marqaret Tetçeri qəbul etmişdir. 

 

"Britiş Petroleum" şirkətinin prezidenti Saymon Devidlə görüşmüşdür. 

 

"Kayzer injinirinq" şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

"Con Braun" şirkətinin sədri Јan Robinsonla görüşmüşdür. 

 

BP/Statoil şirkətlərin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəfinə təşkil etdikləri 

ziyafətdə çıxış etmişdir. 

 

23 fevral 

Londonda Böyük Britaniyanın xarici işlər və birlik məsələləri üzrə dövlət katibi Duqlas 

Herdlə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın energetika naziri Tim Eqqarı qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və ərzaq naziri Cilian Şeferdi qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın baş naziri Con Meycorla danışıqlar aparmışdır. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında 

müqaviləni və digər rəsmi sənədləri imzalamışdır. 

 

Londondakı Vestminster abbatlığına gəlmişdir. 

 

Böyük Britaniya Krallığı Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda geniş nitq söyləmişdir. 

 

―Hilton‖ otelində Londonda yaşayan azərbaycanlılarla görüşmüşdür. 

 

24 fevral 

Böyük Britaniyada akkreditasiyadan keçmiş bir qrup jurnalist və ölkə qəzetlərinin baş 

redaktorları ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyaya rəsmi səfərin yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın dənizaşırı ərazilərlə iş üzrə dövlət naziri baronessa Çolkerlə 

görüşmüşdür. 

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankında olmuşdur. 

 

ABŞ-ın"Aviayşn lizit qrup" və böyük Britaniyanın "Buffalo eurveis" şirkətlərinin prezidenti 

Fərһad Əzimanı qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin Böyük Britaniyadakı səfiri Candəmir Örһonu qəbul etmişdir. 

 

Türk jurnalistləri ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın bank işçilərini qəbul etmişdir. 

 

İngiltərə Parlamentinin Aşağı Palatasında olmuşdur. 

 

25 fevral 

"Britiş Petroleum" şirkətinin "Stokli Park" ofisində olmuş və əməkdaşlığın perspektivləri 

barədə "Bi-Pi" şirkəti direktorunun vəzifəsini icra edən Kristofer Raydla ətraflı söhbət 
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etmişdir. 

 

Oksford universitetində onun şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmiş və 

ikitərəfli əlaqələrin yaradılması barədə universitetin müəllim və professor һeyəti ilə fikir 

mübadiləsi etmişdir. 

 

Böyük Britaniyadan vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

26 fevral 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏM-in verdiyi təkliflərin müzakirəsinə həsr olunmuş 

müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

27 fevral 

Respublikada hərbi quruculuq məsələlərinə dair müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il  

1 mart 

Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sya Şuyuanı qəbul 

etmişdir. 

 

ATƏM-in Minsk konfransının yeni sədri Јan Eliassonu qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında kənd təsərrüfatındakı vəziyyət və onun inkişafı yollarına dair geniş iclas 

keçirmişdir. 

1994-cü il  

2 mart 

Respublikada hərbi quruculuq məsələlərinə dair müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il  

3 mart 

Böyük Britaniyaya rəsmi səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Respublikada iqtisadi vəziyyətə həsr olunmuş iclas keçirmişdir. 

1994-cü il  

4 mart 

Prezident sarayında kənd təsərrüfatı problemlərinin həllinə həsr olunmuş müşavirə 

keçirmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının müdafiə nazirinin müavini Kondratyevi və Rusiya prezidentinin 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınması üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, 

Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Vladimir 

Kazimirovu qəbul etmişdir. 

 

Cəbhəyanı bölgələrin icra hakimiyyəti aparatlarının rəhbərləri ilə müşavirə keçirmişdir. 

 

1994-cü il  

5 mart 

ATƏM-in Minsk konfransının sədri Јan Eliassonu qəbul etmişdir. 

1994-cü il  

6 mart 

BMT-nin bir sıra proqramları, təşkilat və agentliklərinin nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür. 

 

Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfərə yola düşdü. 

1994-cü il  

7-11 mart 

Çin Xalq Respublikasında rəsmi səfərdə olmuşdur. 
 

7 mart 

 

Çin Xalq Respublikasına gəlmişdir. 

 

Pekində ÇXR-in sədri Tszyan Tszemin ilə danışıqlar aparmışdır. 
 

Azərbaycan Respublikası ilə ÇXR arasında dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinin 

əsasları haqqında birgə bəyanat imzalanmışdır. 
 

ÇXR-in sədri Tszyan Tszeminin dövlətimizin başçısının şərəfinə verdiyi ziyafətdə nitq 

söyləmişdir.  
 

İki ölkə arasında hava yolunun açılması haqqında, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq, 

təbabət, radio və televiziya, turizm sahəsində, investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması 

barədə sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 
 

8 mart 

Böyük Çin səddində olmuşdur. 
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Pekinin tarixi abidələrindən olan imperator sarayında - ―Qudun‖ muzeyində olmuşdur. 

 

ÇXR Dövlət Şurasının baş naziri Li Penlə görüşmüşdür.  

 

Pekində ÇXR Dövlət Şurasının üzvü, İqtisadi İslahatlar Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Li 

Teini qəbul etmişdir. 

 

Pekində mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Keçmiş imperator sarayında – ―Ququn‖ muzeyində olmuşdur. 

 

9 mart 

Pekində Beynəlxalq Ticarətin İnkişafına Yardım Komitəsində nitq söyləmişdir. 

 

Pekin İctimai Elmlər Akademiyasında nitq söyləmişdir. 

 

Xüsusi təyyarə ilə Pekindən Şanxay şəhərinə gəlmişdir. 

 

Səhərin meri Xuan Szyuy ilə görüşmüşdür. 

 

Şanxayla tanışlıqdan sonra şəhərin Çjoupu hissəsindəki toxuculuq fabrikində olmuş, burada 

yaşayan gənc ailələrdən birinin evində qonaq olmuşdur. 

 

 

10 mart 

Şanxayda tikinti obyektləri ilə tanış olmuşdur. 

 

Şanxayda toxuculuq fabrikində olmuşdur.  

 

Şanxayda gənc ailənin qonağı olmuşdur. 

 

Çin Xalq Respublikasından Bakıya qayıdarkən yolüstü Almatıda səfərin yekunları barədə 

jurnalistlər qarşısında çıxış etmişdir. 

 

Almatıda Prezident N. Nazarbayevlə görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il  

12 mart 

Orucluq bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

 

Qırğızıstan Respublikasının baş naziri Apas Cumaqulovu qəbul etmişdir. 

 

Ümumdünya Kilsələr Şurasının idarə heyətinin Beynəlxalq məsələlər üzrə sədri Dveyn Eppsi 

və Avropa kilsələrinin nümayəndəsi Herman Holtsı qəbul etmişdir. 

1994-cü il  

13 mart 

Respublika din xadimlərinin bir qrupu ilə görüş keçirmişdir. 

1994-cü il  

14 mart 

Orucluq bayramı münasibətilə Şüvəlanda Mirmöhsün ağanın qəbrini və Nardaran pirini 

ziyarət etmişdir. 

 

Buzovnada Həzrət Əli qədəmgahı – Əliayağı məscid–ziyarətgahında, Maştağa qəsəbəsindəki 

Cümə məscidində olmuşdur. 

1994-cü il  

15 mart 

Ümumdünya Bankının Avropa və Asiya ölkələri departamentinin direktoru Rassel Çitamı 

qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Robert Fini qəbul etmişdir. 

1994-cü il  Novruz bayramının qeyd edilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin müzakirəsinə həsr olunmuş 
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16 mart müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il  

18 mart 

Tofiq İsmayılov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayının təsviri və tətbiqi sənət salonunda 

Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş "Müһaribə vaxtı 

insanpərvərlik" mövzusunda sərginin açılışında iştirak etmişdir. 

1994-cü il  

19 mart 

Cəbhə bölgələrindəki vəziyyətlə əlaqədar olaraq müşavirə keçirmişdir. 

 

1994-cü il  

20 mart 

Novruz bayramı münasibətilə xalqa müraciət etmişdir. 

 

Bakıdakı mərkəzi hospitalda yaralılara baş çəkmiş, Binəqədi rayonundakı Həkim-Əmək 

Ekspertizası və Əlillərin Sosial-Müdafiəsi Mərkəzində olmuşdur.  

 

Səttar Bəhlulzadə adına salonda Azərbaycan rəssamlarının Novruz sərgisi ilə tanış olmuşdur. 

 

Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

1994-cü il  

21 mart 

Nizami meydanında keçirilən Novruz bayramı şənliklərində çıxış etmişdir. 

 

NATO-nun nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1994-cü il  

22 mart 

İsrailin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Eliazer Yotvatı qəbul etmişdir. 

1994-cü il  

23 mart 

Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanında səfiri təyin olunmuş Elman Araslını 

qəbul etmişdir. 

1994-cü il  

25 mart 

Milli Məclisin 20 Yanvar faciəsinə hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə həsr olunmuş geniş 

iclasında iştirak etmişdir. 

1994-cü il  

26 mart 

Beynəlxalq Cərrahlar Cəmiyyətinin və Paris Cərrahiyyə Akademiyasının üzvü doktor Cavad 

Heyəti qəbul etmişdir. 

 

Vatikanın Azərbaycandakı birinci apostol səfiri Jan Pol Qobelin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il  

29 mart 

Milli Məclisin 1990-cı il 20 yanvar hadisələrinə həsr olunmuş iclasında iştirak etmişdir. 

1994-cü il  

30 mart 

Prezident sarayında pambıqçılıqda mövcud vəziyyət və səpin kampaniyasına hazırlıqla 

əlaqədar müşavirə keçirmişdir. 

 

Milli Məclisin 20 Yanvar hadisələrinə həsr olunmuş iclasında iştirak etmişdir. 

 

Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri ilə görüş keçirmişdir. 

1994-cü il  

31 mart 

Martın 18-də Xankəndi yaxınlığında İran təyyarəsinin raketlə vurulmasının səbəblərini 

araşdırmaq üçün İran İslam Respublikası hökumətinin yaratdığı komissiyanın üzvlərini qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il 

1 aprel 

MDB Parlamentlərarası Məclisinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

"İnterplas" Beynəlxalq Xeyriyyə Təşkilatı Türkiyə qrupunun üzvlərini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

2 aprel 

ATƏM-in Minsk qrupunun Fransa nümayəndəsi Elen Dübuanı qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

3 aprel 

Fəxri xiyabanı ziyarət etmişdir. 

1994-cü il 

4 aprel 

İqtisadi məsələlərə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

5 aprel 

Moskvada yaşayan soydaşımız Polad Poladzadəni qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

6 aprel 

Türkiyənin bir qrup iş adamını qəbul etmişdir. 

 

Rusiya prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınması üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar 

üzrə səfiri Vladimir Kazimirovla görüş keçirmişdir. 

1994-cü il İran İslam Respublikasının Şərqi Azərbaycan ostandarı Əbdüləlizadə başda olmaqla 
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7 aprel nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

8 aprel 

ABŞ-ın Corctaun universitetinin professoru Söһrab Sübһanini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

9-10 aprel 

9 aprel 

Füzuli rayonunda döyüşçülər qarşısında çıxış etmişdir. 

 

Beyləqan rayonunda ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşmüş və hərbçilərin müşavirəsində 

çıxış etmişdir.  

 

Respublikanın cənub-qərb bölgəsinə səfərə yola düşmüşdür. 

 

İmişli rayonunu ərazisində qaçqınlar üçün salınmış çadır şəhərciyində olmuşdur. 

 

10 aprel 

Ağcabədi rayonunda döyüşçülər qarşısında çıxış etmişdir. 

 

Bərdə rayonunda bir sıra şəhər və rayonların icra hakimiyyəti başçılarının və əlaqədar 

təşkilatların rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirmişdir. 

 

Müdafiə Nazirliyi rəhbərlərinin və həmin bölgədəki hərbi hissələrin komandirlərinin iştirakı 

ilə operativ müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

12 aprel 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün güclənməsi ilə bağlı televiziya və radio 

ilə xalqa müraciət etmişdir. 

1994-cü il 

13 aprel 

Türkiyənin Prezidenti Süleyman Dəmirəlin baş müşaviri Namiq Kamal Zeybəki qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il 

14-15 aprel 

MDB dövlət başçılarının növbəti görüşündə iştirak etmək üçün Moskvaya yola düşmüşdür. 

 

15 aprel 

MDB dövlət başçıları şurasının Kremldə keçirilən iclasında iştirak etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Yeltsinlə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının baş naziri Viktor Çernomırdinlə görüşmüşdür. 

 

MDB dövlət başçıları şurasının iclasında bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Yüksək səviyyəli Moskva görüşünün yekun mətbuat konfransında iştirak etmiş və suallara 

cavab vermişdir. 

1994-cü il 

16 aprel 

Moskvada İtaliya, İsveç və Macarıstanın Rusiyadakı müvəqqəti işlər vəkilləri və ATƏM 

bürosunun üzvü olan dövlətlərin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

17 aprel 

Prezident sarayında Azərbaycan ərazisinə Ermənistan silahlı qüvvələrinin yeni hücumları ilə 

əlaqədar bütün qüvvələrin səfərbərliyə alınması vəzifələrinə həsr olunmuş müşavirə 

keçirmişdir. 

1994-cü il 

19 aprel 

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Xuan Antonio Samarançı qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

20 aprel 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçin etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

21 aprel 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa regional bürosunun direktoru Ço Asvalı qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il 

22 aprel 

Amerikanın yəhudi "Coint" xeyriyyə cəmiyyətinin Asiya-Afrika ölkələri üzrə komissiyasının 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Ostankino teleşirkətinin müxbirlərinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

23 aprel 

Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının ictimai təşkilatlar və dini birliklər üzrə komitəsinin 

üzvü, Rusiya İctimai İttifaqının sədri, "Rusiya yolu" deputat qrupunun əlaqələndiricisi Serkey 

Baburinin başçılıq etdiyi bir qrup Rusiya deputatını qəbul etmişdir. 
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1994-cü il 

24 aprel 

Türkiyənin xarici işlər naziri Hikmət Çətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

25 aprel 

Cəbhə bölgələrində vəziyyətlə bağlı selektor müşavirəsi keçirmişdir. 

1994-cü il 

26 aprel 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi vəziyyəti ilə əlaqədar müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

27 aprel 

ATƏM-in Minsk qrupu sədrinin müavini Motias Mosberqin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın 37-ci prezidenti, görkəmli siyasi xadim Riçard Milһauz Niksonun vəfatı ilə əlaqədar 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində başsağlığı kitabına imza etmişdir. 

1994-cü il 

28 aprel 

Fəxri xiyabanı ziyarət etmişdir. 

1994-cü il 

29 aprel 

Prezident Aparatında Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər işçilərinin geniş müşavirəsini 

keçirmişdir. 

 

"Trud" qəzetinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

30 aprel 

Pasxa bayramı münasibətilə Azərbaycanın xristian vətəndaşlarını təbrik etmişdir. 

1994-cü il 

30 aprel 

Bakı arxiyepiskopu Valentini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

1 may 

ATƏM-in Minsk qrupunun sədrinin müavini Matias Mosberqi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

3-5 may 

3 may 
Belçikaya rəsmi səfərə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

4 may 
Brüsseldə NATO Şurasının iclasında çıxış etmişdir. 

 

Brüsseldə Belçikanın baş naziri Jak-Lük Dean ilə görüşmüşdür. 

 

Belçikanın baş naziri Jak-Lük Dean ilə görüşdən sonra jurnalistlərin suallarına cavab 

vermişdir. 

 

NATO-nun Brüsseldəki iqamətgahında NATO-nun baş katibinin birinci müavini Serco 

Balantsino və blokun digər rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

NATO-nun iclasında çıxış etmişdir. 

 

Beynəlxalq mətbuat mərkəzində kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün geniş 

mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Belçikada yaşayan və Qərbi Avropanın yaxın ölkələrindən buraya gəlmiş soydaşlarımızla 

görüşmüşdür. 

 

Brüsseldə beynəlxalq mətbuat mərkəzində mətbuat konfransında çıxış etmişdir. 

 

NATO-nun iqamətgahında ―Sülh naminə tərəfdaşlıq" çərçivə sənədinin imzalanma 

mərasimində bəyanat vermişdir. 

 

5 may 

 

Belçikadan qayıdarkən yolüstü Ankarada Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə 

görüşmüşdür. 
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Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin iştirakı ilə ikitərəfli danışıqlar başlanmışdır. 

 

Esenboğa hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün qısa mətbuat 

konfransı keçirmişdir. 

 

Türkiyədən Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

6 may 

Cəbhə bölgələrində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar selektor müşavirəsi keçirmişdir. 

1994-cü il 

8 may 

Rusiya prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınması üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar 

üzrə səfiri Vladimir Kazimirovla görüş keçirmişdir. 

1994-cü il 

9 may 

1941-1945-ci illər müharibəsinin qələbə ilə başa çatmasının 49-cu ildönümü münasibətilə 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 
 

Əfsanəvi partizan Mehdi Hüseynzadənin abidəsi önünə əklil qoymuş, müharibə veteranları 

ilə görüşmüşdür. 
 

Bakı Ümumqoşun Komandirləri Məktəbində Həzi Aslanovun abidəsinin açılışında olmuş, 

təntənəli mitinqdə çıxış etmişdir. 
 

General C. Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəbdə çıxış etmişdir. 

 

T. İsmaylov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq sarayının kollektivi ilə görüşmüşdür. 

 

Respublika Uşaq Rəsm Qalereyasında istedadlı uşaq rəssamların sərgisində iştirak etmiş və 

xatirə kitabına ürək sözlərini yazmışdır. 

 

Rusiya Prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınması üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar 

üzrə səfiri Vladimir Kazimirovla görüş keçirmişdir. 

1994-cü il 

11 may 

Məkkəyə ziyarətə yola düşməzdən əvvəl bir qrup zəvvarlarla görüşmüşdür. 

 

İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Eliazer Yotvatın etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

 

Fransa Milli Məclisinin Xarici İşlər üzrə komissiyasının sədr müavini Amre de 

Monteskyunu, JFB korporasiyasının sədri Fan Fransua Bordaldunu, MP korporasiyasının 

sədri Manuel Predomu və Cavad Mohunzadəni qəbul etmişdir. 

 

Şərəf Rəşidov adına fondun sədri Xoybiyen Atamuradovu qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

12 may 

Kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

13 may 

ATƏM-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun sədri Yan Eliasson, onun müavini Matias 

Mosberq və Rusiya prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər 

Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Vladimir Kazimirov ilə görüşmüşdür. 

 

"Mir" teleşirkətinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

14 may 

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi departamentinin nümayəndəsini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

15 may 

ABŞ Dövlət katibinin xüsusi müşaviri, ABŞ-ın yeni dövlətlər üzrə siyasətinin baş 

əlaqələndiricisi Ceyms Kollinzin başçılıq nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

1994-cü il 

16 may 

ATƏM-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun sədri Yan Eliassonla görüşmüşdür. 

1994-cü il 

17 may 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 
 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı icraçı direktoru Daniel Kayzeri qəbul 
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etmişdir. 

1994-cü il 

18 may 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin nümayəndələrinin və Qızıl Aypara 

cəmiyyətləri başçılarının I Bakı görüşünün iştirakçılarını qəbul etmişdir. 
 

Bişkek protokolunun imzalanması ilə əlaqədar respublikada yaranmış ictimai-siyasi 

vəziyyətin müzakirəsinə həsr olunmuş Milli Məclisin iclasında iştirak etmişdir. 

1994-cü il 

19 may 

Fəxri xiyabanı ziyarət etmişdir. 

1994-cü il 

20 may 

Prezident Aparatında əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və iqtisadiyyatın maliyyə 

vəziyyətinin sabitləşməsini təmin etmək tədbirlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

 

Qurban bayramı münasibətilə xalqı təbrik etmişdir. 

1994-cü il 

21 may 

Qurban bayramı münasibətilə Bibiheybət ziyarətgahına gəlmişdir. 
 

Zuğulbadakı pansionatda müvəqqəti məskunlaşan qaçqınlarla görüşmüşdür. 

1994-cü il 

22 may 

Cəbhə bölgələrində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar selektor müşavirəsi keçirmişdir. 

1994-cü il 

23 may 

Böyük Britaniyanın energetika naziri Tim Edqarı qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

24 may 

Bakıda Xəzər neft-qaz hasilatına dair ―Xəzərneftqaz‖ I beynəlxalq sərginin açılışında çıxış 

etmişdir. 
 

Xarici ölkələrin 9 neft şirkəti və korporasiyasının rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

25 may 

İran İslam Respublikasının Neft naziri Qulamrza Ağazadənin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

26 may 

Heydər Əliyev Bakıda Xəzər dənizində neft-qaz hasilatına dair birinci beynəlxalq sərginin 

açılışı mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Xarici neft şirkətlərinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

27 may 

Respublika Gününə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir. 
 

Neft şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

28 may 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmiş, şəhid anaları ilə görüşüb söhbət etmişdir. 

 

Respublika Milli Qvardiyasının şəxsi heyəti ilə görüşmüş, onları Respublika Günü 

münasibətilə təbrik etmişdir. 

 

Heydər Əliyev Rusiya Federal Məclisinin üzvlərini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

29 may 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

30 may 

"RAKS" şirkətinin nümayəndəsi ilə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

31 may 

Rusiya Federasiyasının baş naziri Viktor Çernomırdin ilə telefon danışığı aparmışdır. 

1994-cü il 

1 iyun 

"Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü" münasibətilə Bakının Nizami rayonundakı 1 saylı uşaq 

evinə gəlmişdir. 

 

MDB icra katibliyi əməkdaşlarının MDB icraçı katibi İvan Korotçenya başda olmaqla bir 

qrupunu qəbul etmişdir. 

 

Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin müəllim və şagird kollektivi ilə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

3 iyun 

Rusiya Prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınması üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar 

üzrə səfiri Vladimir Kazimirovla görüş keçirmişdir. 

1994-cü il 

4 iyun 

Dövlət Neft Şirkətinin və bir qrup mütəxəssislərini qəbul etmişdir. 

 

"İnterfaks" agentliyinə müsahibə vermişdir. 
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Hərbi quruculuq məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

7 iyun 

Bakıda tanışlıq səfərində olan Fransanın «Spi-Batinyol» sənaye şirkətinin prezidenti Bernar 

Renyeni qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Tomas Yanqı qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

9-10 iyun 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyədə qısamüddətli 

işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

9 iyun 
Türkiyə Cümhuriyyətinə qısamüddətli işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava 

limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

İstanbulun Atatürk hava limanında rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra jurnalistlər üçün 

bəyanat vermişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəllə təkbətək görüşmüşdür.  

 

Türkiyəyə səfəri zamanı Böyük Britaniyanın xarici işlər və birlik məsələləri üzrə dövlət 

katibi Duqlas Herdi qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə silahlı qüvvələri Baş Qərargahının rəisi Doğan Gürəşlə görüşmüşdür. 

 

10 iyun 
İstanbulda ATƏM-in sədri, İsveçin xarici işlər naziri Marqaret af Uqlası qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə xarici işlər naziri Hikmət Çətinlə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın dövlət katibi Uorren Kristoferlə görüşmüşdür. 

 

Yunanıstanın xarici işlər naziri Karolos Papulias ilə görüşmüşdür. 

 

İstanbuldakı "Şalə Yıldız" köşkündə Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərlə görüşmüşdür. 

 

Atatürk hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyədən vətənə qayıdarkən İstanbulun Atatürk hava limanında jurnalistlər üçün brifinqdə 

bəyanat vermişdir. 

 

Türkiyədən Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

11 iyun 

Rusiya müdafiə naziri Pavel Qraçov arasında təkbətək görüş keçirilmiş və sonra geniş 

tərkibdə davam etdirilmişdir. 

1994-cü il 

13 iyun 

"Türk hava yolları" şirkətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

15 iyun 

ATƏT-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk qrupunun sədri Yan Eliasson arasında görüş 

keçirilmişdir. 

 

―Rosiyskaya qazeta‖nın müxbiri Pavel Alekseyeva müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

16 iyun 

İsrailin Azərbaycandakı səfiri Eliazer Yotvatı qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

17 iyun 

Hindistanın Türkiyə və Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kacondra Sinqһi 

qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

18 iyun 

ATƏM-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun sədri Yan Eliassonu qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

19 iyun 

"Utro Rossii" qəzetinin redaktoru ilə görüşmüş və ona müsahibə vermişdir. 
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1994-cü il 

20 iyun 

Aşura günü ilə əlaqədar Bakıdakı Təzəpir məscidində olmuşdur. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

21 iyun 

Kuba baş nazirinin müavini Leonel Sotonu qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında respublika iqtisadiyyatının və həyatın digər sahələrinin cari məsələlərinə 

həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

22 iyun 

İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Murteza Sərmədini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

23 iyun 

M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürklə 

vidalaşma mərasimində iştirak etmişdir. 

1994-cü il 

24 iyun 

Səttarxan adına zavodun işə salınmasının 100 illiyi münasibətilə zavodun kollektivi ilə 

görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın «Armitac Assosieytid» firmasının prezidenti Riçard Armitacı və hə-min firmanın 

nümayəndəsi Frederik Xoftu qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

26 iyun 

Rusiya prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınması üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar 

üzrə səfiri Vladimir Kazimirovu qəbul etmişdir. 

 

"Bi-Bi-Si"nin jurnalistlərinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

27 iyun 

Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Natiq Əliyevi qəbul etmişdir. Qəbul zamanı Natiq Əliyev 

Dövlət Neft Şirkətinin xarici neft şirkətləri konsorsiumu ilə İstanbul şəhərində keçirdiyi 

danışıqların nəticələri haqqında ətraflı məlumat vermişdir. 

 

Rusiya prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınması üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar 

üzrə səfiri Vladimir Kazimirovla görüş keçirmişdir. 

1994-cü il 

28 iyun 

Bakı ilə London arasında birbaşa peyk telefon rabitəsi xəttinin təntənəli açılışı mərasimində 

iştirak etmişdir. 

 

ABŞ-ın "Armitac Assosieytid" şirkətinin prezidenti Riçard Armitacı və şirkətin nümayəndəsi 

Frederik Xoftu qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

29 iyun - 2 

iyul 

İran İslam Respublikasında rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

29 iyun  

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

İmam Xomeyninin məqbərəsini ziyarət etmişdir. 

 

Tehranda İran İslam Respublikasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncani ilə 

görüşmüşdür.  

 

İran İslam Respublikasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncaninin verdiyi rəsmi 

ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

30 iyun 
İsfahan şəhərinə getmiş, onun tarixi abidələri ilə tanış olmuşdur. 

 

"Mobarəkə" metallurgiya zavodunda olmuşdur. 

 

Kiş adasına gəlmişdir. 

 

1 iyul 
Kiş adasının iş adamları ilə görüşmüşdür. 
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Adanın ticarət mərkəzi ilə tanış olmuşdur. 

 

Tehrana qayıtmışdır. 

 

İranın xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayəti ilə görüşmüşdür. 
 

İran Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi Araşdırmalar Mərkəzində olmuşdur. 

 

2 iyul 
 

Tehranda Ayətulla Xamnei qəbul etmişdir. 
 

İran parlamentinin sədri Əli Əkbər Natiq Nuri ilə görüşmüşdür. 
 

İranın "Xodro" avtomobil zavodunda olmuş, "Xodro"nun və İranın digər maşınqayırma 

zavodlarının məhsullarından ibarət sərgiyə baxmışdır. 

 

İran İslam Respublikasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncani ilə görüşmüşdür. 

 

İran İslam Respublikasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncaniilə birgə iki ölkə arasında 

dostluq münasibətlərinin inkişafı haqqında bəyanat imzalamışlar. 

 

İran xarici işlər nazirliyinin siyasi araşdırmalar mərkəzinin diplomatik kurslarında təhsilini 

başa çatdırmış müdavimlər qarşısında çıxış etmişdir. 

 

Tehranda mətbuat konfransında bəyanat vermişdir. 

 

İran İslam Respublikasından vətənə yola düşərkən "Mehrabad" hava limanında jurnalistlərə 

müsahibə vermişdir. 
 

Tehrandan Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

3 iyul 

Bakı metrosunda törədilmiş təxribatla əlaqədar hadisə yerinə toplaşanlar qarşısında çıxış 

etmişdir. 

 

Bakı metrosunda törədilmiş təxribatla əlaqədar hadisə yerində olmuş, 5 nömrəli şəhər klinik 

xəstəxanasında yaralılara baş çəkmişdir. 

1994-cü il 

4 iyul 

Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Valter Şoniyanı qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın İstiqlaliyyət Günü şərəfinə ABŞ səfirliyində təşkil olunmuş qəbulda iştirak etmişdir. 

1994-cü il 

5 iyul 

Meksika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyə və Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 

Rəfael Steqyu Katanionun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

6 iyul 

ABŞ jurnalistlərinə müsahibə vermişdir. 

 

―Utro Rosii‖ qəzetinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

7 iyul 

Türkiyə Silahlı Qüvvəlilərinin Baş Qərargah rəisi Doğan Gürəşi və onu müşayiət edən bir 

qrup Türkiyə hərbçilərini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

8 iyul 

Türkiyə silahlı qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Doğan Gürəş ilə təkbətək danışıq aparmışdır. 

 

Böyük Britaniyanın "Morrison Konstakşn Qrupp" konserninin başçısı Freyzer Morrisonu və 

onu müşayiət edən şəxsləri qəbul etmişdir. 

 

"Turkmenskaya İskra" qəzetinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

9-13 iyul 

Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

9 iyul 
Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfərə yola düşərkən Binə hava limanında müxbirin sualına 

cavab vermişdir. 
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Məkkədə müqəddəs Kəbəni ziyarət etmişdir. 

 

10 iyul 
Ciddədə İslam Konfransı Təşkilatının baş katibinin əvəzi Osman Motarini qəbul etmişdir. 

 

Ciddədəki Sənaye-Ticarət Palatasında olmuşdur. 

 

İslam Birliyi Cəmiyyətinin baş katibi Əһməd Məһəmməd Əlini qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq İslam Nicat Təşkilatının baş katibi Fərid Yasin əl-Qüreyşini qəbul etmişdir. 

 

İslam İnkişaf Bankının Prezidentini əvəz edən Osman Seki qəbul etmişdir. 

 

Səudiyyə Ərəbistanının məliki Fəһd ibn Əbdül Əziz Al Səudun verdiyi ziyafətdə iştirak 

etmişdir. 

 

Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində mətbuat konfransında bəyanat vermişdir. 

 

11 iyul  
Səudiyyə Ərəbistanının məliki Fəһd ibn Əbdül Əziz Al Səudla görüşmüşdür. 

 

Ciddədəki "Savolo" bitki yağları zavodunda olmuşdur. 

 

Ciddədəki "Lubref" neftayırma zavodunda olmuşdur. 

 

Ciddədə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

12 iyul 
Ciddədən Mədinəyə yola düşmüşdür. 

 

Mədinə şəhərindəki Peyğəmbər məscidində olmuş, namaz qılmışdır. 
 

Mədinə şəhərindəki Peyğəmbər məscidilə tanışlıqdan sonra jurnalistlərlə görüşdə bəyanat 

vermişdir. 
 

Mədinədəki kitabxana-muzeylə tanış olmuşdur. 
 

13 iyul 
Mədinə şəhərində Quran çap olunan "Fəһd" mətbəə kompleksində olmuşdur. 
 

Mədinə hava limanında jurnalistlərlə görüşdə bəyanat vermişdir. 
 

Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

14 iyul 

İran İslam Respublikası ali dini rəhbərinin Gilandakı nümayəndəsi Ayətulla Eһsanbəxş və 

Gilan valisi Müһəndis Təһai başda olmaqla İran nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

15 iyul 

«Britiş Petroleum statoyl» Alyansının, «Amoko» və «Pennzoyl‖ şirkətlərinin 

nümayəndələrini və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərlərini qəbul 

etmişdir. 

 

İsveçrə neft şirkətinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 
 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlarici qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

18 iyul 

Azərbaycan incəsənət ustalarının konsertində olmuşdur. 
 

Avropa Birliyi Humanitar yardım komissiyasının ölkəmizdə səfərdə olan üzvlərini qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il 

19 iyul 

İnspeksiya keçirilməsi üzrə ABŞ Agentliyinin direktoru general Qreqori Hovan başda 

olmaqla hərbi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
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1994-cü il 

20 iyul 

Bakıdakı Təzəpir məscidinə gələrək din xadimləri ilə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

21 iyul 

Fransa Milli Məclisinin üzvü və Fransa parlamentinin xarici işlər üzrə komissiyasının üzvü 

Rolan Blümü qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

22 iyul 

"Səudi Faynens" qrupunun sədri şeyx Əli ibn Məһəmməd əl-Naydanini qəbul etmişdir. 
 

Rusiya Federasiyası prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama 

salınması üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi 

tapşırıqlar üzrə səfiri Vladimir Kazimirovu qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

25 iyul 

ABŞ-ın bir qrup iş adamları ilə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

26 iyul 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri Şəmsəddin Xanbabayevi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

27 iyul 

"Moskovskie novosti" qəzetinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

28 iyul 

Beynəlxalq İslam Nicat Təşkilatının MDB dövlətləri üzrə baş direktoru Əbdülhəmid Cəfər 

Dağıstaninin və həmin təşkilatın prezidentinin müavini Abdulla Abdanın başçılıq etdikləri 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
 

Böyük Britaniya parlamenti Lordlar Palatasının üzvü, "Seçvik Marin" şirkətinin direktoru 

lord Nikolas Con Albert Feyrfaksı qəbul etmişdir. 
 

Türkiyənin ictimai xadimi və iş adamı, "TRT-6" teleşirkətinin prezidenti Əhməd Özalı qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il 

29 iyul 

Türkiyənin «Ferko» İnşaat, Turizm, Sənaye və Ticarət Şirkətinin Bakı baş Tikinti İdarəsi ilə 

birlikdə Bakıda inşa etdikləri diplomatik kompleksin bünövrəsinin qoyulması mərasimində 

iştirak etmişdir. 
 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi onun xahişi ilə 

qəbul etmişdir. 
 

İtaliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Federiko de 

Robertonun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Müqəddəs Məkkə və Mədinə şəhərlərinə ziyarətdən sonra Bakıda Təzəpir məscidində din 

xadimləri ilə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

1 avqust 

Prezident sarayında Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi ilə əlaqədar Dövlət Yubiley 

Komissiyasının iclasını keçirmişdir. 

 

Rusiya informasiya agentliklərinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

2 avqust 

Respublikanın ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbulla əlaqədar Prezident sarayında müşavirə 

keçirmişdir. 

1994-cü il 

3 avqust 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Yeltsinlə telefonla danışmışdır. 

1994-cü il 

6 avqust 

İraq jurnalistinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

7 avqust 

İqtisadi məsələlərə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

8 avqust 

İsrailin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

9 avqust 

Türkiyənin energetika naziri Veysəl Atasoyu qəbul etmişdir. 

 

«Səudiyyə İnkişaf Fondu»nun nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

10 avqust 

Fransa parlamentinin xarici işlər komissiyası sədrinin müavini Ameri de Monteskyunu, "JFB 

Kansel" korporasiyasının prezidenti Yan Fransua Bordalyunu və digər iş adamlarını qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il Prezident sarayında respublikada iqtisadiyyatın vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 29 

11 avqust keçirmişdir. 

1994-cü il 

12 avqust 

"Rossiyskaya qazeta"nın müxbirinə müsaһibə vermişdir. 

1994-cü il 

13 avqust 

"Səudiyyə İnkişaf Fondu"nun Əһməd əl-Yəһyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il 

15 avqust 

Əhalinin çörəklə təminatı ilə bağlı müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

16 avqust 

İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətini və onun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

18 avqust 

Avropa Birliyinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında Respublikanın kənd təsərrüfatın 1994-cü ilin birinci yarısının yekunlarına 

və islahatların keçirilməsi vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir.  

1994-cü il 

19 avqust 

Prezident sarayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi problemlərinə həsr 

olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

20 avqust 

Rusiya Federasiyası Sərhəd Qoşunlarının komandanı general-polkovnik Andrey Nikolayevi 

qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

22 avqust 

Prezident sarayında respublika hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə 

keçirmişdir. 

1994-cü il 

23 avqust 

ATƏM-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun sədri Yan Eliassonu qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

24 avqust 

―Nedelya‖nın xüsusi müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

25 avqust 

Respublikanın kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

26 avqust 

Suraxanı neft yatağının sənaye üsulu ilə istismarına başlanmasının 90 illiyinə həsr olunmuş 

təntənəli mərasimdə çıxış etmişdir. 

 

Məhəmməd peyğəmbərin mövludu günü münasibətilə Bakıda Təzəpir məscidində keçirilən 

təntənəli mərasimdə çıxış etmişdir. 

 

ATƏM-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun sədri Yan Eliassonu qəbul etmişdir. 

 

Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Səid İsmət Çaudrini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

27 avqust 

ABŞ-ın «Pennzoyl» neft şirkətinin prezidenti Tom Hamiltonu qəbul etmişdir. 

 

1994-cü il 

29 avqust 

Prezident sarayında ―Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və iqtisadiyyatın maliyyə 

vəziyyətinin sabitləşdirilməsi tədbirləri haqqında‖ 15 iyun 1994-cü il tarixli fərmanın yerinə 

yetirilməsi gedişinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

30 avqust 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

İtaliyanın çoxsahəli "Tekni mond" konserninin prezidenti Rozario Ales Sandrellonu qəbul 

etmişdir. 

1994-cü il 

31 avqust 

Bakı şəhərinin təhsil işçiləri ilə görüşmüşdür. 

 

1994-cü il 

1 sentyabr 

Qadın Sosialist İnternasionalının nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

2 sentyabr 

ABŞ-ın Virciniya ştatından olan konqresmen Frenk Volfu qəbul etmişdir. 

 

1994-cü il 

3 sentyabr 

ABŞ prezidentinin şəxsi nümayəndəsi, ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Madlen 

Olbraytla görüşmüşdür. 

 

Bakıdakı 23 saylı orta məktəbdə Azərbaycanın Milli qəhrəmanı Tahir Həsənovun xatirə 

lövhəsinin açılışına həsr olunmuş tədbirdə çıxış etmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 30 

1994-cü il 

4-7 sentyabr 

 

4 sentyabr 
Heydər Əliyev BMT-nin təşkil etdiyi "Dünya əhalisi və inkişaf" mövzusunda beynəlxalq 

konfransda iştirak etmək üçün Misir Ərəb Respublikasına yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Qahirədə BMT-nin baş katibi Butros Butros-Qali ilə görüşmüşdür. 

 

5 sentyabr 

Qahirədə BMT-nin təşkil etdiyi «Dünya əhalisi və inkişaf» mövzusunda beynəlxalq 

konfransda iştirak etmişdir. 

 

Misir-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Misir Parlamentinin sədri Fithi Sürurla, parlamentin üzvləri ilə, nazirlər və iri şirkətlərin 

rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

6 sentyabr 
Misir Ərəb Respublikasınının xarici işlər naziri Əmr Musanı qəbul etmişdir. 

 

Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Hüsni Mübarəklə görüşmüşdür. 

 

Pakistanın baş naziri Bənazir Bһutto ilə görüşmüşdür. 

 

  

ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın Misirdəki Ticarət Palatasının nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın Vayominq ştatından olan senator Alen Simpsonla görüşmüşdür.  

 

Qahirədə mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

7 sentyabr 
Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

8-9 sentyabr 

Moskvada işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

8 sentyabr 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Moskvaya uçarkən təyyarədə "Delovoy Mir" qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

MDB üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşündə iştirak etmişdir. 

 

Ermənistan prezidenti Levon Ter Petrosyan ilə danışıqlar aparmışdır. 

 

9 sentyabr 

Ermənistan prezidenti ilə danışıqları davam etdirmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

10 sentyabr 

Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Mümtaz Soysalı qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Mümtaz Soysallabirgə Azərbaycan-Türkiyə 

danışıqlarının yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirmişdir. 

1994-cü il 

11 sentyabr 

Heydər Əliyev Türkiyənin bir qrup jurnalistinə müsahibə vermişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 31 

1994-cü il 

13 sentyabr 

«Sahibkarlığın strategiyası və iqtisadiyyatın yenidən qurulması» mövzusunda Bakıda 

keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. 

 

Böyük Britaniya parlamentinin üzvü Harold Elletsonu qəbul etmişdir. 

 

Qərb neft şirkətləri ilə Xəzər dənizində neft yataqlarının birgə işlənməsi barədə aparılan 

danışıqların gedişinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir.  

1994-cü il 

14 sentyabr 

İran İslam Respublikasının kooperasiya naziri Qulamrza Şəfainin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Respublikanın ali məktəblərinə daxil olmuş 1-ci kurs tələbələri ilə görüşmüşdür. 

 

İsveçrə Xristian Cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

15 sentyabr 

Görkəmli neftçi Qurban Abbasovla vidalaşma mərasimində çıxış etmişdir. 

1994-cü il 

16 sentyabr 

Neft müqaviləsinin imzalanmağa hazırlanması ilə bağlı brifinq keçirmişdir. 

 

Yaponiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kodzi Vatanabenin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Yaponiyanın işgüzar adamlarından ibarət nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

17 sentyabr 

Azərneftyanacaq İstehsalat Birliyində görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Radioquraşdırma İstehsalat Birliyinin kollektivi ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Azərneftyağ İstehsalat Birliyində Avtomatik İdarəetmə Mərkəzinin kollektivi ili görüşdə 

çıxış etmişdir. 

1994-cü il 

18 sentyabr 

Maestro Niyazinin ev-muzeyinin təntənəli açılış mərasimində çıxış etmişdir. 

 

1994-cü il 

19 sentyabr 

Beynəlxalq İslam İnkişaf Bankının prezidenti Osam Djavar Fakihi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

20 sentyabr 

Xəzər dənizinin şelfində neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında Azərbaycan Dövlət Neft 

Şirkəti ilə bir qrup xarici şirkət arasında ―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması münasibəti ilə 

―Gülüstan‖ sarayında keçirilən təntənəli mərasimdə nitq söyləmişdir. 
 

Mətbuat konfransı keçirmişdir. 
 

Böyük Britaniyanın energetika naziri Tim Eqqarı qəbul etmişdir. 
 

Türkiyənin dövlət naziri Nəcməddin Çövһərini qəbul etmişdir. 
 

ABŞ-ın energetika nazirinin müavini Uilyam Uaytı qəbul etmişdir. 

 

Norveçin sənaye və energetika nazirinin birinci müavini Qunnar Murvanqı qəbul etmişdir. 
 

Rusiyanın Yanacaq və Energetika Nazirliyi Baş İdarəsinin rəisi Stanislav Puqaçı qəbul 

etmişdir. 
 

Səudiyyə Ərəbistanının "Delta Nimir Xazar Limited" şirkətinin prezidenti Bəkr əl-Əbanini 

qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

22 sentyabr 

Prezident sarayında kənd təsərrüfatı işlərinin gedişinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

 

Ölkədə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar milli televiziya və radio ilə çıxış etmişdir.  

 

Hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

23 sentyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

İngiltərə televiziya şirkətlərinə müsahibə vermişdir. 
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1994-cü il 

25-30 

sentyabr 

25 sentyabr 

BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında iştirak etmək üçün ABŞ-a yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Yolüstü İstanbulda olmuş, Türkiyənin xarici işlər naziri Mümtaz Soysalla görüşmüşdür. 

 

İstanbul hava limanında Küveyt parlamentinin sədri Əbdül Əziz Əsədlə görüşmüşdür. 

 

26 sentyabr 

Nyu-York şəhərinə gəlmişdir. 

 

Nyu-Yorkdakı ―Türk evi‖ndə Amerikada yaşayan türk və azərbaycanlı icmasının 

nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Amerikadakı yəhudi təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın keçmiş SSRİ-dəki səfiri Robert Strausla görüşmüşdür. 

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonla görüşmüşdür. 

 

27 sentyabr 
YUNİSEF təşkilatında uşaqların həyatı, müdafiəsi və inkişafına dair BMT bəyannaməsinin 

imzalanması mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Məşhur Bakı neft sahibkarı Şəmsi Əsədullayevin Amerikada yaşayan nəvəsi Züleyxa xanım 

Veber-Əsədullayeva ilə görüşmüşdür. 

 

Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkeli qəbul etmişdir. 

 

Norveçin xarici işlər naziri Born Tore Qodalı qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın xarici işlər və Birlik məsələləri üzrə dövlət katibi Duqlas Herdi qəbul 

etmişdir. 

 

"Çeyz Mmanһetten Bank"ında olmuşdur. 

 

ABŞ-ın Beynəlxalq Qarşılıqlı Anlaşma üzrə İşgüzar Şurasında olmuşdur. 

 

ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi, xanım Madlen Olbraytın iqamətgahında Ermənistan 

Prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. 

 

28 sentyabr 
ATƏM-in Minsk qrupunun sədri Yan Eliassonu qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Federal Ehtiyat Bankında olmuşdur. 

 

ABŞ-ın Kolumbiya Universitetinin Harriman İnstitutunda çıxış etmişdir. 

 

29 sentyabr 
Omanın xarici işlər üzrə dövlət naziri Yusif ben Ələvini qəbul etmişdir. 

 

İndoneziyanın xarici işlər naziri Əli Əlatasını qəbul etmişdir. 
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Fransanın xarici işlər naziri Alen Yüppe ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-dakı yəhudi sinaqoqunun başçısı Rabin Şnayerlə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin baş katibi Butros Butros-Qali ilə görüşmüşdür. 

 

BMT Baş Məclisin 49-cu sessiyasında çıxış etmişdir. 

 

BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında Millətlər Birliyinin xüsusi salonunda mətbuat 

konfransında bəyanat vermişdir. 

 

Türkiyənin xarici işlər naziri Mümtaz Soysalla görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın Si-En-En televiziya şirkətinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

ABŞ-ın neft şirkətləri rəhbərlərinin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verdikləri naharda 

çıxış etmişdir. 

 

30  sentyabr 

Koreya Respublikasının xarici işlər naziri Han Sun Cunu qəbul etmişdir. 

 

İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Martinonu qəbul etmişdir.  

 

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini, xalq deputatı Afiyəddin Cəlilovun və 

prezidentin yanında xüsusi idarənin rəisi polkovnik Şəmsi Rəhimovun sentyabrın 29-da qətlə 

yetirilmələri ilə bağlı Nyu-Yorkda bəyanat vermişdir. 

1994-cü il 

1 oktyabr  

ABŞ səfərindən qayıdarkən İstanbulda Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman 

Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

Jurnalistlər qarşısında bəyanat vermişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

2 oktyabr 

 

Fəxri xiyabana getmiş, sentyabrın 29-da qətlə yetirilmiş Azərbaycan Respublikası Ali Soveti 

sədrinin müavini, xalq deputatı Afiyəddin Cəlilovun və Prezidentin yanında Xüsusi İdarənin 

rəisi polkovnik Şəmsi Rəhimovun qəbirlərini ziyarət etmişdir. 

1994-cü il 

3 oktyabr 

Respublikada yaranmış ictimai-siyasi vəziyyətlə əlaqədar Milli televiziya və radio vasitəsilə 

çıxış etmişdir. 

 

Respublikada fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların rəhbərləri ilə görüş keçirmişdir. 

 

Dünyanın bütün dövlətlərinə, hökumətlərinə və beynəlxalq təşkilatlarına ölkədə yaranmış 

təhlükəli vəziyyətlə bağlı müraciət etmişdir.  

1994-cü il 

4 oktyabr 

Respublikada dövlət çevrilişi cəhdi nəticəsində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Milli televiziya 

və radio vasitəsilə Azərbaycan xalqına müraciət etmişdir. 

 

Prezident Sarayı qarşısında toplaşmış Azərbaycan vətəndaşlarının mitinqində çıxış etmişdir. 

1994-cü il 

5 oktyabr 

Azadlıq meydanında keçirilən Ümumrespublika həmrəylik mitinqində çıxış etmişdir.  

1994-cü il 

7 oktyabr 

Yunanıstan nümayəndə heyətinin başçısı, milli iqtisadiyyat nazirinin müavini İoanes 

Antopulosu qəbul etmişdir. 

 

İsveçrənin, həmçinin Azərbaycanda akkreditə olunmuş Rusiyadakı səfiri Jan Pyer Ritteri 

qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Boris Yeitsinlə arasında telefon danışığı olmuşdur. 

1994-cü il "Nezavisimaya telekompaniya" RTV və "Svoboda"ya müsahibə vermişdir. 
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8 oktyabr  

Silahlı Qüvvələrin yaradılmasının üçüncü ildönümü münasibətilə Respublika sarayında 

keçirilən təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir. 

1994-cü il 

9 oktyabr 

"Fiqaro" qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

1994-cü il 

10 oktyabr 

Azərbaycanda oktyabrın əvvəllərində baş verən hadisələrlə əlaqədar Türkiyə jurnalistlərinə 

müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

11 oktyabr 

Prezident sarayında pambıq yığımının gedişinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

 

ATƏM-in Minsk qrupunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

12 oktyabr 

Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Andrey Kozırevlə telefon danışığı olmuşdur. 

 

Rusiya Federasiyasının baş naziri Viktor Çernomırdinlə telefon danışığı olmuşdur. 

1994-cü il 

16 oktyabr 

Prezident sarayında əhalinin çörəklə təminatı sahəsində yaranmış çətinliklərin aradan 

qaldırılmasına həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

 

Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi günü münasibətilə xalqı təbrik etmişdir. 

1994-cü il 

17 oktyabr 

Dövlət Müstəqilliyi gününə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir.  

 

ATƏM-in Minsk qrupunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

18-19 

oktyabr 

Türk dövlətləri başçılarının ikinci zirvə toplantısında iştirak etmişdir. 

 

18 oktyabr  
Türk dövlətləri başçılarının ikinci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün İstanbula yola 

düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Türk dövlətləri başçılarının ikinci zirvə toplantısının açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

19 oktyabr  
Türk dövlətləri başçılarının ikinci zirvə toplantısında qəbul edilmiş ―İstanbul 

bəyannaməsi‖nin imzalanması mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Zirvə toplantısının işi başa çatdıqdan sonra mətbuat konfransında iştirak etmişdir. 

 

Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri ilə birgə 

bəyannaməni imzalamışdır. 

 

Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəllə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

21-22 

oktyabr 

MDB dövlət başçılarının görüşündə iştirak etmək üçün Moskvada səfərdə olmuşdur. 

 

21 oktyabr 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Moskvada Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Јeltsinlə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının baş naziri Viktor Çernomırdinlə görüşmüşdür. 

 

MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclasında iştirak etmişdir. 

 

22 oktyabr 
Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il Qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi ilə bağlı müşavirə keçirmişdir. 
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23 oktyabr  

1994-cü il 

24 oktyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

1994-cü il 

25 oktyabr 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Əli Əsgər Nəhavəndianı qəbul etmişdir. 

 

BMT-nin Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Mahmud əl-Səidi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

26 oktyabr 

Türkmənistanın müstəqillik qazanmasının üçüncü ildönümü münasibətilə keçirilən 

şənliklərdə iştirak Aşqabada yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Aşqabadın "Məkan" konsert salonunda Türkmənistanın istiqlaliyyətinin 3-cü ildönümünə 

həsr edilmiş böyük bayram şənliyində iştirak etmişdir. 

 

Pakistanın baş naziri Bənazir Bһuttonu qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

1994-cü il 

27 oktyabr 

Türkmənistan-İran-Türkiyə-Avropa qaz kəmərinin rəsmi açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncani ilə görüşmüşdür. 

 

Türkmənistan Respublikasının prezidenti Saparmurad Niyazovla görüşmüşdür. 

 

Aşqabaddan Bakıya yola düşərkən təyyarədə İran İslam Respublikası və Türkmənistan 

prezidentləri ilə görüşlər barədə jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

1994-cü il 

29 oktyabr 

Türkiyə Respublikasının 71-ci ildönümü münasibətilə Türkiyənin Azərbaycandakı 

səfirliyinin təşkil etdiyi mərasimində çıxış etmişdir. 

 

BMT-nin Baş Katibi Butros Butros Qalini Binə hava limanında qarşılamışdır. 

 

KİV nümayəndələri üçün bəyanat verilmişdir. 

1994-cü il 

30 oktyabr 

BMT-nin Baş katibi Butros Butros-Qalini qəbul etmişdir. 

 

BMT-nin baş katibi Butros Butros-Qali ilə birgə mətbuat konfransı keçirmişlər. 

 

BMT-nin baş katibi Butros Butros-Qalinin şərəfinə verdiyi ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

1994-cü il 

31 oktyabr 

Milli Məclisin BMT-nin baş katibi Butros Butros-Qalinin ölkəmizə rəsmi səfərinə həsr 

olunmuş təntənəli iclasında nitq söyləmişdir. 

 

BMT-nin baş katibi Butros Butros-Qalinin yolasalma mərasimində iştirak etmişdir. 

1994-cü il 

1-3 noyabr 

Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyi münasibətilə keçirilən 

yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün Türkiyədə səfərdə olmuşdur.  

 

1 noyabr 

Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyi münasibətilə Türkiyədə 

keçirilən yubiley tədbirlərinə yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə 

vermişdir. 

 

Ankarada "Hilton" mehmanxanasında xarici ölkələrin Türkiyə və Azərbaycandakı səfirləri ilə 

görüşmüşdür. 

 

Xarici İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin üzvləri və işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə 

görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Türkiyənin xarici işlər naziri Mümtaz Soysalı qəbul etmişdir. 
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Türkiyənin Milliyyətçi Çalışma Partiyasının rəhbəri Alparslan Türkeşi qəbul etmişdir. 

 

Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılarla görüşmüşdür. 

 

Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Ankara yaxınlığındakı Bilkənd Universitet şəhərciyində dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd 

Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olunmuş yubiley şənliklərinin təntənəli 

açılışında çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

2 noyabr 
Türkiyə Böyük Millət Məclisində dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulini anma 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin doğum günü münasibətilə "Çankaya" köşkündə 

keçirilən görüşdə təbrik nitqi söyləmişdir. 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Hüsaməddin Cindorukla görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə silahlı qüvvələri Baş Qərargahının rəisi İsmayıl Haqqı Karadayını qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin Dövlət Naziri Nəcməddin Cövhərini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin Baş Naziri Tansu Çillərlə görüşmüşdür. 

 

3 noyabr 

Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

4 noyabr 

Çörəyin qiymətinin sərbəstləşdirilməsi ilə əlaqədar Prezident sarayında müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

5 noyabr 

Prezident sarayında respublikanın kənd təsərrüfatında aparılan islahatların vəziyyətinə həsr 

olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

 

BMT-nin Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Maһmud əl-Səidi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

6 noyabr 

Respublika kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə vermişdir. 

 

1994-cü il 

7 noyabr 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Əli Əsğər Nəһavəndianı qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

8 noyabr 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Tomas Yanqı qəbul etmişdir. 

 

Respublikada fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüş keçirmişdir. 

1994-cü il 

9 noyabr 

İran İslam Respublikasının Azərbaycana yeni təyin olunmuş müvəqqəti işlər vəkili 

Məhəmməd Tahirini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

10 noyabr 

ATƏM-in Minsk qrupunun yeni sədri Anders Bürneri və onun başçılıq etdiyi hərbi 

ekspertləri qəbul etmişdir. 

 

Rusiya sərhəd Qoşunlarının baş komandanı general-polkovnik Andrey Nikolayevi qəbul 

etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

11 noyabr 

İran İslam Respublikasının neft naziri Qulamrza Agazadəni qəbul etmişdir. 

 

1994-cü il 

12 noyabr 

Böyük Britaniya xarici işlər nazirinin Mərkəzi Avropa və keçmiş Sovet İttifaqı respublikaları 

üzrə məsləhətçisi Rocer Bonu və Xarici İşlər Nazirliyinin Zaqafqaziya və Mərkəzi Asiya 

bölməsinin müdiri Linda Daffildi qəbul etmişdir. 
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"Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" respublika Prezidentinin 

1994-cü il 24 oktyabr tarixli fərmanının icrası və əhalinin çörək və çörək məmulatı ilə 

təminatı məsələsinin müzakirəsinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

13 noyabr 

"LUKoyl" neft şirkətinin prezidenti Vaһid Ələkbərovla görüşmüşdür. 

 

1994-cü il 

14 noyabr 

Minsk qrupunun sədri Anders Bürner başda olmaqla ATƏM-in nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Qaçqınlar haqqında qanunvericilik, insan hüquqları və miqrasiya məsələlərinə dair Bakıda 

keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Valter Şoniyanı onun 

xahişi ilə qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

16 noyabr 

Avropa Şurasının Üzvü Olmayan Dövlətlərlə Əlaqələr üzrə Komitəsini sədri Devid 

Atkinsonu qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının Xarici İşlər nazirinin müavini Mahmud Vaizinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Milli Dirçəliş Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1994-cü il 

17-18 

noyabr 

Moskvada işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

17 noyabr 

Moskvaya yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Yeltsinlə görüşmüşdür. 

 

İttifaqlar Evinin Sütunlu salonunda Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr 

edilmiş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir. 

 

18 noyabr 
Vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

19 noyabr 

Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının ikinci ildönümü münasibəti ilə keçirilən 

ümumrespublika müşavirəsində nitq söyləmişdir. 

1994-cü il 

20 noyabr 

Dərbənddə yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

1994-cü il 

21 noyabr 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Piter Kellerin başçılığı ilə Bakıda səfərdə olan 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Sudanın ticarət və iqtisadiyyat naziri Tac əi-Sir Mustafa Əbdülsəlamı qəbul etmişdir. 

 

Danimarka Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nils Helskovun 

etimadnaməsini qəbul etmişdir.  

 

Səudiyyə Ərəbistanı Məmləkətinin Azərbaycandakı səfiri Hacı Sadiq Müftinin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir.  

 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı səfiri Xalid Məһəmməd əl-Ənsarinin 
etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 
Görkəmli jurnalist Qulam Məmmədlinin dəfn mərasimində iştirak etmişdir. 

1994-cü il 

22 noyabr 

Norveçin sənaye və energetika nazirinin birinci müavini Günnar Murvanqın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

24 noyabr 

Ali Sovetdə Qaçqınlar haqqında qanunvericilik, insan hüquqları və miqrasiya məsələlərinə 

dair keçirilən beynəlxalq konfransın yekun iclasında nitq söyləmişdir. 
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1994-cü il 

25 noyabr 

İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi Hamid əl-Qabidi qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

26 noyabr 

Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitq 

söyləmişdir. 

1994-cü il 

28 noyabr 

Respublika sarayında 1994-cü il 3-4 oktyabr hadisələrinə həsr olunmuş ümumxalq 

nümayəndələri toplantısı keçirmişdir. 

1994-cü il 

29 noyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

1994-cü il 

2 dekabr 

Mərakeşin iqtisadiyyat naziri Ömər Qabbajı qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

3 dekabr 

"Pennzoyl" şirkətinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

1994-cü il 

4-7 dekabr 

ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Budapeştdə keçirilən 

toplantısında iştirak etmişdir. 

 

4 dekabr 

Budapeştə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

―Assoşieyted Press‖ agentliyinin Moskva bürosunun müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Türkiyənin Baş Naziri Tansu Çillərin verdiyi naharda iştirak etmişdir. 

 

5 dekabr 

ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Budapeştin ―Novotel‖ 

sarayının böyük salonunda keçirilən VI görüşündə iştirak etmişdir. 

 

Çexiya prezidenti Vatslav Havellə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. 

 

Portuqaliyanın baş naziri Kavako Silvio ilə görüşmüşdür. 

 

Finlandiya prezidenti Marti Aһtisaari ilə görüşmüşdür. 

 

İsveçrə prezidenti Otto Ştix ilə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstanın Dövlət Şurasının sədri Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə verilən rəsmi naharda 

iştirak etmişdir. 

 

Macarıstan parlamentində olmuş və parlamentin sədri Attila Sarvaşla görüşmüşdür. 

 

ABŞ Prezidenti Bill Klinton və Türkiyənin Baş Naziri Tansu Çillərlə söhbət etmişdir. 

 

6 dekabr 

ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının toplantısında çıxış etmişdir. 

 

Türkiyənin baş naziri Tansu Çillərlə görüşmüşdür. 

 

Niderlandın baş naziri Vim Kok ilə görüşmüşdür. 

 

Bolqarıstan prezidenti Jelyu Jelevlə görüşmüşdür. 
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Rumıniya prezidenti İon İliyesku ilə görüşmüşdür. 

 

ATƏM-in Minsk qrupunun sədri Јan Eliassonla görüşmüşdür. 

 

Macarıstanın işgüzar dairələrinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

7 dekabr 

Budapeştdən Vətənə qayıdarkən Zirvə toplantısının yekunları barədə təyyarədə jurnalistlərə 

müsahibə vermişdir. 

 

Budapeştdən vətənə qayıtmışdır. 

1994-cü il 

8 dekabr 

İran İslam Respublikasının parlamentinin sədri Əli Əkbər Natiq Nurinin şərəfinə "Gülüstan" 

sarayında ziyafət vermişdir. 

1994-cü il 

9 dekabr 

Respublika Ali Sovetində keçirilən "Aqrar islahat: problemlər və onların həlli yolları" 

mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxış etmişdir. 

 

İran İslam Respublikası İran Parlamentinin sədri Əli Əkbər Natiq Nurini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

10 dekabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

1994-cü il 

11 dekabr 

"Uşaqlar dünyanın sevincidir" Beynəlxalq Xeyriyyə Telemarafonu münasibətilə televiziya 

studiyasında uşaqlarla görüşdə çıxış etmişdir. 

1994-cü il 

12-16 

dekabr 

İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və һökumət başçılarının Mərakeşin 

Kasablanka şəhərində keçirilən zirvə toplantısında iştirak etmişdir. 

 

12 dekabr 

Kasablanka şəhərinə yola düşmüşdür. 
 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 
 

Yolüstü Türkiyənin İstanbul şəhərində olmuş, "Atatürk" hava limanında jurnalistlərlə 

görüşmüşdür. 
 

13 dekabr 

Kasablankada Küveyt əmiri şeyx Sabaһ Cabir Əһməd Sabaһ ilə görüşmüşdür. 

 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin əmiri şeyx Zaid ibn Sultan Al Nəһyan ilə görüşmüşdür. 

 

İordaniya kralı Hüseyn ibn Təlal ilə görüşmüşdür. 

 

Bruney sultanı Muda Həssənal Bokiaһ Muizzəddin Vaddaullaһ ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının toplantısında 

çıxış etmişdir. 
 

14 dekabr 
İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayəti ilə görüşmüşdür. 
 

Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşmüşdür. 
 

Fələstin rəhbəri Јasir Ərəfatla görüşmüşdür. 
 

Pakistanın baş naziri Bənazir Bһutto ilə görüşmüşdür. 
 

Səudiyyə Ərəbistanı məlikinin qardaşı Əbdül Əzizlə görüşmüşdür. 
 

Maldiv adalarının Prezidenti Məmun Abdul Qəyyum ilə görüşmüşdür. 
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15 dekabr 
İslam Konfransı Təşkilatının Kasablanka zirvə toplantısının yekun iclasında Asiya dövlətləri 

adından təbrik nitqi söyləmişdir. 

 

Kasablanka zirvə toplantısı başa çatdıqdan sonra mətbuat üçün bəyanat vermişdir. 
 

16 dekabr 
Kasablankadan vətənə qayıdarkən İstanbulun Atatürk hava limanında mətbuat uçun bəyanat 

vermişdir. 

 

Bakıya qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

1994-cü il 

17 dekabr 

Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş sərginin 

açılışında və təntənəli yubiley gecəsində çıxış etmişdir. 

1994-cü il 

19 dekabr 

Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinə һəsr edilmiş müşavirə keçirmişdir. 

 

Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin nümayəndə һeyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

20 dekabr 

Kolxoz və sovxozların islahatı ilə bağlı müşavirə keçirmişdir. 

 

1994-cü il 

21 dekabr 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Tomas Yanqı qəbul etmişdir. 

 

Respublikaya göstərilən humanitar yardımla əlaqədar müşavirə keçirmişdir 

1994-cü il 

22 dekabr 

Kənd təsərrüfatındakı islahatlara həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

23 dekabr 

Prezident sarayında aqrar islahatlara həsr olunmuş geniş müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

25 dekabr 

İsrailin «Merxav» şirkətinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

26 dekabr 

 

Sumqayıt alüminium zavodunun yenidən qurulması haqqında İngiltərənin "Kayzer enjinirz" 

şirkətilə bağlanmış sazişin yerinə yetirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə 

keçirmişdir. 

 

Bakı şəhərinin telefon kommunikasiyalarının inkişafına investisiya qoyulması haqqında 

İngiltərənin "Çi-Pi-Ti" firması ilə bağlaşmanın yerinə yetirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş 

müşavirə keçirmişdir. 

1994-cü il 

27 dekabr 

Türkiyə Respublikası Böyük Millət Məclisinin sədri Hüsaməddin Cindoruqu və Türkiyə 

parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

28 dekabr 

Bakıda görkəmli yazıçı-publisist, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin 

açılış mərasimində iştirak və çıxış etmişdir. 

 

Cəlil Məmmədquluzadənin 125 illiyinə həsr edilmiş təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir. 

1994-cü il 

29 dekabr 

Xarici ölkələrin neft şirkətləri konsorsiumunun prezidenti Terri Adamsı və Böyük 

Britaniyanın səfiri Tomas Yanqı onların xahişi ilə qəbul etmişdir. 

1994-cü il 

30 dekabr 

Azərbaycanda akkreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin, beynəlxalq və 

humanitar təşkilatların nümayəndəliklərinin başçıları ilə görüşmüşdür. 

 

Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1994-cü il 

31 dekabr 

Yeni il münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

 

―Reklamni vestnik‖in müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

2 yanvar 

Gürcüstan parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Milad bayramı münasibətilə Azərbaycanda rus pravoslav kilsəsinin başçısı Leonid Miltıxın 

təşkil etdiyi bayram mərasimində iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

4 yanvar 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığının xarici işlər və Birlik işləri üzrə dövlət katibi 

Malkolm Rikfindin şərəfinə Prezident iqamətgahında təşkil edilmiş ziyafətdə nitq 

söyləmişdir. 
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1995-ci il 

6 yanvar 

Dağıstanda yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

7 yanvar 

Milad bayramı münasibətilə Bakıdakı kamera musiqisi salonunda keçirilən mərasimdə çıxış 

etmişdir. 

1995-ci il 

8 yanvar 

Hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri ilə müşavirə keçirmişdir. 

 

1995-ci il 

9 yanvar 

Prezident sarayında Dövlət Gömrük Komitəsi sistemində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar 

müşavirə keçirmişdir. 

1995-ci il 

10 yanvar 

Türkiyə prezidentinin xüsusi nümayəndəsini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

11 yanvar 

Almaniyanın respublikamızdakı müvəqqəti işlər vəkili Mixael Şmunku qəbul etmişdir. 

 

Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sya Şyuani qəbul 

etmişdir. 

1995-ci il 

12 yanvar 

ABŞ-dakı ―Aqodat İzroel‖ İsrail dini, mədəni və humanitar cəmiyyətinin sədri Ziv Rotişldi 

və onun müavini Harald Fişeri qəbul etmişdir. 

 

Prezident Aparatında Azərbaycan Ordusunun təchizatının yaxşılaşdırılmasına dair müşavirə 

keçirmişdir. 

 

"Ostankino" televiziya şirkətinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

13 yanvar 

Mark Mudi Stüartın rəhbərliyi ilə ―Şell‖ şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

14 yanvar 

Müdafiə məsələləri ilə bağlı müşavirə keçirmişdir. 

 

1995-ci il 

16 yanvar 

Rusiya televiziyasının "Moment istinı" verilişinin aparıcısı Andrey Karaulova müsahibə 

vermişdir. 

1995-ci il 

17 yanvar 

Respublika Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzinin kollektivi ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

18 yanvar 

Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Qırğızıstan və Gürcüstan Həmkarlar İttifaqı Təşkilatlarının 

Əlaqələndirmə Şurasının Bakıda keçirilmiş iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

 

Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində açılmış "Qanlı Yanvar" 

sərgisinə baxmışdır. 

1995-ci il 

19 yanvar 

Respublika Sarayında 20 Yanvar faciəsinin 5-ci ildönümünə həsr olunmuş xatirə gecəsində 

iştirak etmişdir. 

 

ATƏT-in nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

20 yanvar 

20 Yanvar faciəsinin 5-ci ildönümü ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanında çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

21 yanvar 

"N" hərbi hissəsində olmuş və hərbi qulluqçularla görüş keçirmişdir. 

1995-ci il 

23 yanvar 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniya kraliçasının xüsusi müşaviri, "Britiş Petroleum" şirkəti direktorlar şurasının 

sədri lord Eşbertonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

"Krovavıy omut Karabaxa" kitabının müəllifi Yuri Pompeyevi qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

24 yanvar 

"Əsrin müqaviləsi"ni həyata keçirən rəhbər komitənin ilk iclasının açılışında çıxış etmişdir. 

 

Pakistanın xarici işlər naziri Sərdar Asif Əһməd Əlini qəbul etmişdir. 

 

BMT-nin humanitar məsələlər üzrə departamentinin nümayəndəsi Pol İberin rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Pakistan Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Pərviz Alam 
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Xanzadənin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

25 yanvar 

Azərbaycanda yaşayan yəhudi icmasının nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

26 yanvar 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri – Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair 

danışıqlarda Rusiya Federasiyası Prezidentinin nümayəndəsi Vladimir Kazimirovu və İsveç 

diplomatı Andres Bürneri qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

27-31 

yanvar 

İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak etmişdir. 

 

27 yanvar 

Davos şəhərinə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Davosa gedərkən təyyarədə Türkiyənin "Samanyolu" televiziya müxbirinin suallarına cavab 

vermişdir. 

 

Davosda Ümumdünya İqtisadi Forumunun təşkilat komitəsinin direktoru Mariya Levinsonu 

və onun müavinini qəbul etmişdir. 

 

Davos Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Klaus Şvab ilə görüşmüşdür. 

 

28 yanvar  

Tatarıstan prezidenti Mintemir Şaymiyevi qəbul etmişdir. 

 

İsrailin xarici işlər naziri Şimon Peresi qəbul etmişdir. 

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jak Laruzye ilə görüşmüşdür. 

 

AFR prezidenti Roman Hersoqla görüşmüşdür. 

 

Argentina prezidenti Karlos Saul Menem ilə görüşmüşdür. 

 

İrlandiya Respublikasının prezidenti Meri Robinson ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin baş naziri Tansu Çillərlə görüşmüşdür. 

 

Latviya Respublikasının baş naziri Mayevis Qaylisi qəbul etmişdir. 

 

Asiya Bankının prezidenti Mitsua Satonu qəbul etmişdir. 

 

29 yanvar  

BMT-nin Cenevrədəki nümayəndəliyinin baş direktoru Vladimir Petrovskini qəbul etmişdir. 

 

İndoneziyanın sənaye və ticarət naziri S.Xartartonu qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq Valyuta Fondu direktorunun birinci müavini Stenli Fişeri qəbul etmişdir. 

 

Ümumdünya Bankının baş direktoru Sven Sandstromla görüşmüşdür. 

 

İsveçrədə yaşayan Azərbaycanlılarla görüşmüşdür.  

 

30 yanvar  

Davos forumunun sessiyasında çıxış etmişdir. 

 

Sankt-Peterburq şəhərinin bələdiyyə rəisi Anatoli Sobçak ilə görüşmüşdür. 
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Rusiya Federasiyası baş nazirinin birinci müavini Anatoli Çubaysla görüşmüşdür. 

 

Davos forumunda Azərbaycana һəsr edilmiş görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Fransanın "Elf Akiten" şirkətinin prezidenti Jofre ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiyanın "LUKoyl" şirkətinin prezidenti Vaһid Ələkbərov ilə görüşmüşdür. 

 

Ümumdünya İqtisadi Forumunun nəşr etdirdiyi "Vorld Linq" jurnalının baş redaktoru Deyvid 

Derjik ilə görüşmüşdür. 

 

"Oyl kapital LTD inkorporeyted" neft şirkətinin prezidenti Roçer Tanras ilə görüşmüşdür. 

 

AFR prezidenti Roman Hersoqun Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Argentina, İrlandiya 

prezidentləri, Belçika, Çexiya və Sinqapurun baş nazirləri ilə keçirdiyi görüşdə iştirak 

etmişdir. 

 

Davos forumunun prezidenti Şvabbın, Ümumdünya İqtisadi Forumuna gəlmiş dövlət və 

һökumət başçıları və digər görkəmli şəxslərlə görüşündə iştirak etmişdir. 

 

31 yanvar  

Vətənə qayıtmışdır. 

1995-ci il 

1 fevral 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Anders Bürneri və Vladimir Kazimirovu qəbul 

etmişdir. 

1995-ci il 

2 fevral 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

3 fevral 

Dünya Bankının şöbə müdiri Tancu Yurukoğlunu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

4 fevral 

ABŞ-ın «Ekson» şirkətinin prezidenti Terri Kuntsu qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin energetika naziri Veysəl Atasoyun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

―Royal Dutch Shell‖ Konserninin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Bertran Düfurqu qəbul etmişdir. 

 

Bəstəkar və mügənni Polad Bülbüloglunun 50 illik yubiley gecəsində iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

5 fevral 

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Arif Məlikovun müəllif gecəsində çıxış etmişdir. 

 

Yaponiya televiziya şirkətinə müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

6 fevral 

Respublikanın müdafiə qüdrətinin möhkəmləndirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə 

keçirmişdir. 

1995-ci il 

7 fevral 

«Azərneftyağ» İstehsalat Birliyində Cənubi Koreyanın ―Laki İnjinirinq‖ Şirkətinin respublika 

inşaatçıları ilə birlikdə quraşdırdıqları yeni ―ELOU-AVT-2‖ qurğusunun açılış mərasimində 

iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

8 fevral 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Valter Şoniyanı 

qəbul etmişdir. 

 

Avstraliyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Cefferi Robert Bentlinin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1995-ci il  

9-10 fevral 

MDB ölkələri dövlət başçılarının növbəti toplantısında iştirak etmək üçün Almatıda səfərdə 

olmuşdur. 

 

9 fevral 

Qazaxıstan Respublikasının paytaxtı Almatıya gəlmişdir. 
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10 fevral 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan Dövlət Şurasının sədri Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

KİV nümayəndələri üçün keçirilən mətbuat konfransında iştirak etmişdir. 

MDB ölkələri Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1995-ci il 

10 fevral 

―Gülüstan‖ sarayında İran İslam İnqilabının 16-cı ildönümü münasibətilə təşkil edilmiş 

mərasimdə çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

12 fevral 

Prezident sarayında təhsil işçilərinin bir qrupu ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

15 fevral 

«İnterneşnl Qold Ricorsiz» Kanada-ABŞ korporasiyasının sədri Monte Hekket başda olmaqla 

korporasiyanın nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

16 fevral 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının televiziya şirkətlərinə müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

18 fevral 

Respublikada fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüş keçirmişdir.  

1995-ci il 

20 fevral 

Səttar Bəhlulzadə adına sərgi salonunda «Qadın Azərbaycan təsviri sənətində» mövzusuna 

həsr olunmuş sərginin açılışı mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Prezident sarayında Azərbaycanda yaşayan ləzgilərin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1995-ci il 

22 fevral 

Fransanın Azərbaycandakı səfiri Jan Perreni qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

23 fevral 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Məһəmməd Taһirini qəbul 

etmişdir. 

 

Kanadanın Azərbaycandakı səfiri Liter Xankoqun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Belçika Krallığının Azərbaycandakı səfiri Mişel Adamın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1995-ci il  

24 fevral 

İngiltərə jurnalistlərinə müsahibə vermişdir. 

1995-ci il  

25 fevral 

Xocalı soyqırımının 3-cü ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət etmişdir. 

 

Pakistan Respublikasının maliyyə naziri Mahdum Şahabuddini qəbul etmişdir. 

1995-ci il  

26 fevral 

Xocalı faciəsinin üçüncü ildönümü ilə əlaqədar Təzəpir məscidində keçirilən mərasimdə çıxış 

etmişdir. 

 

Xocalı soyqırımının üçüncü ildönümü münasibətilə Müslüm Maqomayev adına Dövlət 

Filarmoniyasında keçirilən xatirə məclisində çıxış etmişdir. 

1995-ci il  

27 fevral 

İtaliyanın «Acip» Neft Şirkətinin prezidenti Qülello Maskatonun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsinə dair müşavirə keçirmişdir. 

1995-ci il  

28 fevral 

ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın nümayəndəsi Cozef Presseli qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

2 mart 

Respublikada sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı müşavirə keçirmişdir.  

 

Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1995-ci il 

3 mart 

―Gülüstan‖ sarayında Ramazan bayramı münasibətilə keçirilən tədbirdə çıxış etmişdir. 
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1995-ci il 

5 mart 

Azərbaycan Milli Yığma komandalarının 26-cı yay Olimpiya oyunlarına (Atlanta, 1996) 

hazırlığını nümayiş etdirmək məqsədilə Əl oyunları sarayında keçirilən idman baxışında çıxış 

etmişdir. 

1995-ci il 

7 mart 

Prezident sarayında respublikada özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi məsələlərinə həsr 

olunmuş müşavirədə çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Valter Şoniyanı qəbul etmişdir.  

 

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik etmişdir. 

1995-ci il 

8 mart 

Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə keçirilən 

təntənəli bayram mərasimində təbrik nitqi söyləmişdir. 

1995-ci il 

9 mart 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Terri Adamsı qəbul etmişdir. 

 

İsrailin səhiyyə naziri Efraim Snexin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Altan 

Karamanoğlunu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

10-12 mart 

 

BMT-nin Danimarkada keçirilən zirvə toplantısında iştirak etmişdir. 
 

10 mart 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

BMT-nin xətti ilə keçirilən sosial inkişaf məsələlərinə həsr olunmuş zirvə toplantısında 

iştirak etmək üçün Danimarkaya yola düşmüşdür. 
 

11 mart 

İndoneziyanın prezidenti general Suxarto ilə görüşmüşdür. 
 

Gürcüstan Dövlət Şurasının sədri Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 
 

Yaponiyanın nüfuzlu mətbuat orqanlarından biri olan "Mayniti" qəzetinin müxbirinə 

müsahibə vermişdir. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə jurnalistlərinə müsahibə vermişdir. 

 

Bolqarıstan prezidenti Jelyu Jelev ilə görüşmüşdür. 

 

Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşmüşdür. 

 

Albaniya prezidenti Sali Berişa ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin Baş katibi Butros Butros-Qali ilə görüşmüşdür. 

 

Danimarkanın baş naziri Pol Nirun Rassmussen ilə görüşmüşdür. 

 

Avstriyanın federal kansleri Frans Vranitski ilə görüşmüşdür.  

 

Malayziyanın baş naziri Mahatir Muhamməd ilə görüşmüşdür. 

 

Danimarka kraliçası II Marqaret və onun ailə üzvləri ilə görüşmüşdür. 

 

―Bella Sentr‖ sarayında Kopenhagen zirvə toplantısının rəsmi açılışında iştirak etmişdir. 

 

12 mart 

Kopenһagen Zirvə toplantısında çıxış etmişdir. 
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Rumıniya prezidenti İon İliyesku ilə görüşmüşdür.  

 

Polşa prezidenti Lex Valensa ilə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyan ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının Baş naziri Viktor Çernomırdin  

 

Filippin prezidenti Fidel Rames ilə görüşmüşdür. 
 

Küveyt dövlətinin əmiri Şeyx Sabah Cabir Əhməd Sabah ilə görüşmüşdür. 

 

Suriya Ərəb Respublikasının xarici işlər naziri Farut Şəraaniı qəbul etmişdir. 
 

Qayana Respublikasının prezidenti Çeddi Caqan ilə görüşmüşdür.  

 

13 mart 

Kopenһagendən Vətənə qayıtmışdır. 
 

1995-ci il 

13 mart 

Respublikada dövlət çevrilişi cəhdi nəticəsində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Binə hava 

limanında müşavirə keçirmişdir. 

1995-ci il 

14 mart 

Respublikanın hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbər işçiləri ilə müşavirə keçirmişdir. 

 

1995-ci il 

15 mart 

Respublikada dövlət çevrilişi cəhdi nəticəsində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Milli 

televiziya və radio ilə xalqa müraciət etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

16 mart 

Hərbi quruculuq məsələləri ilə əlaqədar respublika Müdafiə Nazirliyinin zabitləri ilə görüş 

keçirmişdir. 

1995-ci il 

17 mart 

Prezident sarayında Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunub saxlanması məsələlərinə həsr 

olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının baş naziri Tansu Çillər arasında telefon danışığı olmuşdur. 

 

Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma arasında telefon danışığı olmuşdur. 

 

"NTV" televiziya şirkətinə müsahibə vermişdir. 

 

KİV nümayəndələrinin suallarına cavab vermişdir. 

 

Dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınmasında, cinayətkar quldur dəstələrinin 

zərərsizləşdirilməsində iştirak etmiş Müdafiə naziri Səfər Əbiyevi, Baş Qərargahın rəisi 

Nəcməddin Sadıqovu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər naziri Mürsəl İsayevi, 

H. Aslanov adına Bakı Birləşmiş Ümumqoşun Məktəbinin rəisi Kovalyovu, onun müavini 

Şair Ronaldanovu, alay komandiri Rövşən Əkbərovu, Nizami Rayon Polis İdarəsinin rəisi 

Sahib Mirzəyevi, Azərbaycan Sərhəd qoşunları Naxçıvan Dəstəsinin rəisi Nizaməddin 

Məmmədovu, briqada komandiri Eldar Ağayevi və polk komandirinin müavini Ələmdar 

Süleymanovu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

18 mart 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

İsveçrə və Danimarka radiolarına müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

19 mart 

Prezident sarayında respublikada dövlət çevrilişi cəhdi və onun qarşısının alınması ilə bağlı 

müşavirə keçirmişdir. 

1995-ci il 

20 mart 

Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

 

Novruz bayramı tədbirində çıxış etmişdir. 
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Qaçqın ailələri ilə görüş keçirmişdir. 

 

Şəhid və qaçqın uşaqları üçün ―Gülüstan‖ sarayında təşkil olunmuş Novruz bayramı 

şənliyində iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

21 mart 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Altan Karamanoğlunu qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

23 mart 

Ukrayna baş nazirinin müavini Valeri Şumarovla görüşmüşdür. 

 

Respublika Prokurorluğunun rəhbər işçiləri ilə görüşmüşdür. 

1995-ci il 

24 mart 

ATƏT-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun һəmsədrləri Anders Bürneri və Vladimir 

Kazimirovu qəbul etmişdir.  

1995-ci il 

27 mart 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri V. Kazimirov və A. Bürnerin başçılıq etdikləri 

nümayəndə heyətini Ermənistana səfərdən sonra yenidən qəbul etmişdir. 

 

Görkəmli balet ustası Qəmər Almaszadənin anadan olmasının 80 illiyi münasibəti ilə 

təntənəli yubiley mərasimində iştirak etmişdir. 

 

1995-ci il 

29 mart 

Dövlətlərarası "Mir" proqramına müsahibə vermişdir. 

 

1995-ci il 

30 mart 

Avropa Birliyinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ dövlət katibinin müavini Coan Spirou ilə telefon danışığı olmuşdur. 

 

İspan radiosunun müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

31 mart 

ABŞ energetika nazirinin müavini Uilyam Uayt ilə telefon danışığı olmuşdur.  

 

1995-ci il 

1 aprel 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

Cənubi Koreyanın teleradio müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

3 aprel 

ABŞ-ın ―Ekson‖ neft şirkətinin vitse-prezidenti Tim Saykanı qəbul etmişdir. 

 

―Türk Petrolları Anonim Ortaqlığı‖ şirkətinin vitse-prezidenti Mustafa Murad başda 

olmaqla şirkətin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Hərbi quruculuq məsələləri ilə əlaqədar müşavirə keçirmişdir. 

1995-ci il 

6 aprel 

ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun direktoru Nelson Ledskini qəbul etmişdir. 

 

Xalq şairi Məmməd Arazla görüşmüşdür. 

1995-ci il 

7 aprel 

Faşizm üzərində qələbənin 50 illiyinə hazırlıqla əlaqədar olaraq müharibə, əmək və Silahlı 

Qüvvələrin veteranları ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Ümumdünya Sağlamlıq Günü münasibətilə Bakıdakı 5 saylı kliniki doğum evinin işçiləri 

ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

8 aprel 

Ü. Hacıbəyov adına Musiqi Akademiyasında beynəlxalq müsabiqələrin qalibləri ilə 

görüşdə çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın "ARKA" neft şirkətinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

Həkim, tanınmış oftalmoloq alim, gözəl pedaqoq, ömür-gün yoldaşı Zərifə xanım 

Əliyevanın xatirəsini yad etmək üçün Fəxri xiyabanda olmuşdur. 

1995-ci il 

9 aprel 

Rusiya prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Dmitri Rürikovu qəbul 

etmişdir.  

1995-ci il 

11 aprel 

Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinin prezidenti Kornelio Sommaruqanı qəbul etmişdir. 

1995-ci il Türkiyənin Baş naziri Tansu Çilləri Binə hava limanında qarşılamışdır. 
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12 aprel  

Prezident iqamətgahında Türkiyənin Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan baş naziri Tansu 

Çillərlə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin baş naziri Tansu Çillərlə birgə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişlər. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Azərbaycan və Türkiyə arasında neft sahəsində əməkdaşlığa dair 

sazişin imzalanması mərasimində çıxış etmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Türkiyənin iş adamları ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Xanım Tansu Çilləri Vətənə yola salmışdır. 

1995-ci il 

13 aprel 

ATƏT-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk konfransının və onun Minsk qrupunun həmsədrləri 

vəzifələrinin icrasına başlayan Hekke Talvitiye və Rene Niberqi qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

14 aprel 

Prezident sarayında respublikada aqrar islahatların gedişi və kənd təsərrüfatında vəziyyətə 

həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

 

Gürcüstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Georgi Çanturyanın 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Malayziyanın Azərbaycandakı və Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Dato 

Zaibedahin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Banqladeşin Türkiyə və azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mahmudul 

Həsənin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

15 aprel 

Gürcüstan Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri İqor Georqadzenın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstan baş nazirinin birinci müavini Zurab Korvalaşvilini qəbul etmişdir. 

 

Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadəni qəbul etmişdir. 

 

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəni qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

16 aprel 

ABŞ jurnalistlərinə müsahibə vermişdir. 

 

M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq şairi Məmməd Arazın 

yaradıcılıq gecəsində iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

17-18 aprel 

Avropa Birliyinin rəhbərləri ilə görüşmək üçün Brüsseldə səfərdə olmuşdur. 

 

17 aprel 

Brüsselə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Belçika televiziyasına müsahibə vermişdir. 

 

Belçikada və qonşu Avropa ölkələrində yaşayan soydaşlarımızla görüşmüşdür. 

 

18 aprel 

Belçika Krallığının baş naziri Jan-Lük Deanla görüşmüşdür.  

 

Avropa Birliyi Komissiyasının prezidenti Jak Santer ilə görüşmüşdür. 

 

Brüsseldə mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Bakıya qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 49 

1995-ci il 

19 aprel 

―Gülüstan‖ sarayında Azərbaycanın Beynəlxalq neft konsorsiumundakı payının bir 

hissəsini ABŞ-ın ―Eksson‖ neft şirkətinə verməsi haqqında sənədlərin imzalanması 

mərasimində çıxış etmişdir.   

 

ABŞ-ın energetika nazirinin birinci müavini Uilyam Uaytı, Amerika konqresinin üzvü 

Qreq Lafilini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın "Eksson" neft şirkətinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

20 aprel 

ABŞ-ın "Ci-Ti-İ" telefon şirkətinin vitse-prezidenti Terri Kambeli qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

21 aprel 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Məhəmməd Tahirini 

qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

23 aprel 

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Altan Karamanoğlunu qəbul 

etmişdir. 

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrında keçirilən "Dünya susur, tarix susmur" adlı ədəbi-bədii gecədə 

iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

24 aprel 

Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya Ümumxalq İttifaqının lideri Sergey Baburinin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Pasxa bayramı münasibətilə pravoslav xristianlarını təbrik etmişdir. 

 

Azərbaycana gəlmiş görkəmli türk alimi İһsan Doğramacını qəbul etmişdir. 

 

Faşizm üzərində qələbənin 50 illiyini qeyd etmək üçün yaradılmış komissiyanın iclasını 

keçirmişdir. 

1995-ci il 

25 aprel 

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında Görkəmli türk alimi İhsan Doğramacının 80 

illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

26 aprel 

Yəhudi xalqının müsibəti günü münasibətilə Azərbaycanın yəhudi icmasına müraciət 

etmişdir. 

 

BMT İnkişaf proqramının Azərbaycandakı nümayəndəsi Paolo Lembonu və Dünya 

Bankının Orta Asiya və Azərbaycan bölməsinin rəhbəri Tancu Yurukoglunu qəbul 

etmişdir. 

1995-ci il 

27 aprel 

ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstan Vətəndaş İttifaqının rəhbəri Zurab Jivaniyanı qəbul etmişdir. 

 

Rumıniyanın xarici işlər naziri Teodor Meleşkonu qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-dakı Birləşmiş Mühəndislər Bürosu şirkətinin sədri, əslən türkiyəli Əli Rza Bozqurdu 

və həmin büronun əlaqələndiricisi Mükəddər Sezglni qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəllə telefon danışığı aparmışdır. 

1995-ci il 

28 aprel 

Akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş elmi sessiyada iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

29 aprel 

Rusiya Tibb Elmləri Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Arkadi Nesterovu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

1 may 

Gürcüstan Nazirlər Kabineti sədrinin birinci müavini Zurab Kervalişvilini qəbul etmişdir. 

 

"Yevronyus" agentliyinə müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

2 may 

Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 

Çjo Şon Bomun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Omür Orhunun 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 
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Nazirlər Kabinetinin geniş iclasını keçirmişdir.  

 

Almaniya müxbirlərinə müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

3 may 

Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Ərdal İnönünü qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

4 may 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin yeni binasının rəsmi açılışı mərasimində çıxış 

etmişdir. 

 

NATO-nun Verifikasiya Komitəsinin sədri Necil Nədimoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Fransanın Azərbaycandakı səfiri Jan Perreni qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Tomas Yanqı qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

5 may 

Qələbənin 50 illiyi münasibətilə bir qrup müharibə iştirakçısına yubiley medalları təqdim 

etmişdir. 

 

Respublika sarayında İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 50 illiyinə 

həsr olunmuş təntənəli gecədə çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyası Şurasının MDB işləri üzrə Parlamentlərarası Assambleyasının 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

İsveç Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sveyn Xirdmanın 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

6-7 may 

Faşizm üzərində qələbənin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etmək üçün 

Londonda səfərdə olmuşdur. 

 

6 may 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Böyük Britaniyanın xarici işlər və birlik məsələləri üzrə dövlət katibi Duqlas Herd ilə 

görüşmüşdür 

 

Londonda Azərbaycan mədəniyyət evinin açılışında iştirak etmiş və jurnalistlərə müsahibə 

vermişdir. 

 

Böyük Britaniyanın baş naziri Con Meycor ilə görüşmüşdür. 

 

7 may  

Bayram şənliklərində iştirak etmişdir. 

 

Londonda ABŞ-ın vitse prezidenti Albert Qor ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniya kraliçası II Yelizaveta və onun ailə üzvləri ilə görüşmüşdür. 

 

"Britiş Petroleum" şirkətinin prezidenti Con Braunu və şirkətin yüksək vəzifəli şəxslərini 

qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın sənaye və energetika naziri Timm Eqqar ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın ticarət naziri Maykl Heztlayn ilə görüşmüşdür. 

 

London şəhərinin lord-meri ilə görüşmüşdür. 
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Leyboristlər Partiyasının lideri Toni Bleyer ilə görüşmüşdür. 

 

Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkel ilə görüşmüşdür. 

 

İordaniya kralı Hüseyn ben Tələl ilə görüşmüşdür. 

 

Pakistan parlamentinin sədri Kilyani ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının baş naziri Viktor Çernomırdin ilə görüşmüşdür. 

 

Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşmüşdür. 

 

Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Əskər Akayevlə görüşmüşdür. 

 

Türkmənistan Respublikasının Prezidenti Saparmurad Niyazovla görüşmüşdür. 

 

Estoniya Respublikasının Prezidenti Lennart Meri ilə görüşmüşdür. 

 

Litva Respublikasının Prezidenti Algirdas Brazauskas ilə görüşmüşdür. 

 

Bayram şənliklərində iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

8 may 

Faşizm üzərində qələbənin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etmək üçün 

Parisdə səfərdə olmuşdur. 

 

8 may 

Parisdə İsveçrə Banklar İttifaqının birinci vitse-prezidenti Maykl Barnesi, vitse-prezident 

Karl Sepalanı və Almaniyada yaşayan həmyerlimiz professor Əһməd Ramazanzadəni, "Elf 

Akiten" şirkətinin prezidenti Filipp Jofrenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Fransa Respublikasının prezidenti Fransua Mitteran ilə görüşmüşdür. 

 

Fransa Respublikasının yeni seçilmiş prezidenti Jak Şirak ilə görüşmüşdür. 

 

Finlandiya Respublikasının prezidenti Marti Axtisari ilə görüşmüşdür. 

 

Avstriya Respublikasının prezidenti Klestil ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Respublikasının baş naziri Tansu Çillər ilə görüşmüşdür. 

 

Kanadanın baş naziri Jan Çretyen ilə görüşmüşdür. 

 

Makedoniyanın prezidenti Kiro Qliqorov ilə görüşmüşdür. 

 

Bolqarıstan Respublikasının prezidenti Jelyu Jelev ilə görüşmüşdür. 

 

Rumıniya Respublikasının prezidenti İon İliyesku ilə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan Respublikasının prezidenti Levon Ter-Petrosyan ilə görüşmüşdür. 

 

Moskvaya yola düşmüşdür. 

1995-ci il 

9 may 

Faşizm üzərində qələbənin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etmək üçün 

Moskvada səfərdə olmuşdur. 

 

9 may 

İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 50 illik yubileyi münasibəti ilə 
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keçirilən təntənələrdə iştirak etmək üçün Parisdən Moskvaya gəlmişdir. 

 

Moskvada Böyük Vətən müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 50 illik yubileyi 

münasibətilə keçirilmiş təntənələrdə iştirak etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Yeltsin ilə görüşmüşdür.  

 

ABŞ-ın prezidenti Bill Klinton ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin Baş katibi Butros Butros-Qali ilə görüşmüşdür. 

 

AFR-in kansleri Helmut Koll ilə görüşmüşdür. 

 

Macarıstanın prezidenti Arpad Hents ilə görüşmüşdür. 

 

Norveçin baş naziri Harlem Brundlad ilə görüşmüşdür.  

 

İtaliyanın prezidenti Oskar Skalfaro ilə görüşmüşdür.  

 

ÇXR-in sədri Tszyan Tszeminlə görüşmüşdür. 

 

Rusiyanın xarici işlər naziri Andrey Kozırevlə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının Dövlət Dumasının sədri İvan Rıbkin ilə görüşmüşdür. 

 

Hindistan Respublikasının xarici işlər naziri Prinab Mukerci ilə görüşmüşdür. 

 

Belorus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşmüşdür. 

 

Ukrayna Respublikasının prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

Oman, Küveyt, Qatar və Yəmən dövlətlərinin Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və 

səlahiyyətli səfirləri ilə görüşmüşdür. 

1995-ci il 

10 may 

Moskvadan Bakıya qayıtmışdır. 

 

Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1995-ci il 

11 may 

Avropa Birliyi Komissiyasının yeni müstəqil dövlətlərlə əlaqə şöbəsinin müdiri Fokion 

Fotiadisi qəbul etmişdir. 

 

AFR-in ATƏT-dəki nümayəndəliyinin başçısı Günter Yottseni qəbul etmişdir. 

 

"Nezavisimaya qazeta"ya müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

12 may 

Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması ilə bağlı bəyanat 

vermişdir. 

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əsir və girov götürülənlərin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar 

müşavirə keçirmişdir. 

 

Atəşkəs rejiminin ildönümü ilə əlaqədar Prezident Aparatında keçirilən müşavirədə çıxış 

etmişdir. 

1995-ci il 

13 may 

Ü. Hacıbəyov adına Musiqi Akademiyasının kamera və konsert salonunda ―Qadın musiqi 

dünyası‖ kamera konsertində olmuşdur. 

1995-ci il 

14 may 

―Gülüstan‖ sarayında görkəmli yazıçısı və kinodramaturqu Maqsud İbrahimbəyovun 60 

illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsində nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

16 may 

Respublikanın müdafiə qüdrətinin möhkəmləndirməsi məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə 

keçirmişdir. 
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1995-ci il 

17 may 

Hərbi quruculuq məsələləri ilə bağlı müşavirə keçirmişdir. 

 

1995-ci il 

18 may 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Terri Adamsı qəbul etmişdir. 

 

BMT-nin Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Maһmud əl-Səidi qəbul etmişdir. 

 

Respublika Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti Tofiq Quliyevi qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının prezidenti Eldar Salayevi qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

19 may 

Respublikada iqtisadi problemlərin həllinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1995-ci il 

20 may 

Zəvvarların Həcc ziyarətindən qayıtması münasibətilə Səttarxan adına maşınqayırma 

zavodunda keçirilən mərasimdə çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

21 may 

Dərbənddə yaşayan azərbaycanlıların bir qrupunu qəbul etmişdir. 

 

Görkəmli rəssam Tahir Salahovu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

22 may 

Böyük Britaniyanın energetika naziri Tim Eqqarı qəbul etmişdir. 

 

Macarıstan Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Dyörd Nanovskinin etimadnaməsini 

qəbul etmişdir.  

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın "Amoko" şirkətinin prezidenti Don Steysinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

23 may 

2-ci Beynəlxalq «Xəzərneftqaz-95» sərgi konfransının açılışında nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın energetika naziri Heylz O' Lirini qəbul etmişdir. 

 

Norveçin energetika naziri Yens Stoltenberqi qəbul etmişdir.  

 

Türkiyənin energetika və təbii qaynaqlar naziri Veysəl Atasoyu qəbul etmişdir.  

 

Qazaxıstanın neft və qaz sənayesi nazirinin müavini, «Xəzərşelf» Dövlət Konserninin 

prezidenti Baltabəy Kuandıkovu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

24 may 

ABŞ-ın «Mobil» şirkətinin icraçı vitse-prezidenti Robert Roxloffun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Fransanın "Elf Akiten" şirkətinin vitse-prezidenti Joel Boşanı qəbul etmişdir. 

 

Almaniya Sosial-Demokrat Partiyasının və AFR Bundestaqının üzvləri Ditrix Şperlinqi, 

Kizela Nauku, İsveç Sosial-Demokrat Partiyasının və ölkə parlamentinin üzvləri Tone 

Tinqstaardı, Konni Fredriksonu və Ulof Palme adına Beynəlxalq Fondun üzvü Qunnar 

Lassinantı qəbul etmişdir. 

 

İtaliyanın "İ-En-Ay" şirkətinin prezidenti Franko Bernabeni və "Acip" şirkətinin prezidenti 

Qulelmo Maskotanı qəbul etmişdir. 

 

"LUKoyl" neft şirkətinin prezidenti Vaһid Ələkbərovu qəbul etmişdir. 

 

Prezidentin rəhbərliyi ilə keçirilən müşavirədə özəlləşdirmə proqramının layihəsi müzakirə 

olunaraq Milli Məslisə təqdim edilmişdir. 

1995-ci il 

25 may 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Tomas Јanqı qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Georgi Çanturiyanı qəbul etmişdir. 

1995-ci il MDB Ölkələri Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Belarus 
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26 may Respublikasının paytaxtı Minsk şəhərində səfərdə olmuşdur. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Dövlət Başçıları Şurasının iclasda iştirak etmişdir. 

 

KİV nümayəndələri üçün keçirilən mətbuat konfransında çıxış etmişdir. 

 

Minskdən Vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

1995-ci il 

27 may 

Binə hava limanında beynəlxalq səviyyəyə uyğun ilk uçuş-enmə zolağının açılışında iştirak 

etmişdir. 

 

AFR-in iqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf üzrə federal naziri Kari-Diter Şprangeri qəbul 

etmişdir görüşdən sonra jurnalistlər üçün brifinq keçirmişdir. 

 

Respublika günü münasibətilə Respublika Sarayında keçirilən təntənəli yığıncaqda nitq 

söyləmişdir. 

1995-ci il 

28 may 

Rusiyanın yanacaq və energetika naziri Yuri Şafranniki qəbul etmişdir. 

 

Respublika Milli Qvardiyasının qərargahında alay komandiri, Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı Əfqan Hüseynovun abidəsinin açılışına həsr olunmuş mərasimdə iştirak 

etmişdir. 

1995-ci il 

29 may 

ATƏT-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun həmsədri Vladimir Kazimirovla 

görüşmüşdür. 

1995-ci il 

30 may 

Kosmonavtikanın veteranı, general-leytenant Kərim Kərimovu qəbul etmişdir. 

 

Keçmiş Bakı milyonçusu Şəmsi Əsədullayevin nəvəsi, ABŞ-ın görkəmli ictimaiyyətçisi 

Züleyxa xanım Əsədullayeva-Veberi qəbul etmişdir 

1995-ci il 

31 may 

Bakıdakı «Hyatt Recensi-Naxçıvan» mehmanxanasının açılışında iştirak etmişdir. 

 

ABŞ-ın «Oksidental-petroleum» şirkətinin prezidenti Rey İranini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

2 iyun 

Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Sergey Stepaşini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

3 iyun 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasında ―Vətənə, dövlətə, xalqa sədaqət 

andı‖ miniatür kitabının təqdimat mərasimində çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

4 iyun 

"Azerbaycan internəşnl" jurnalına müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

5 iyun 

Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın ilk 

iclasını keçirmişdir. 

1995-ci il 

6 iyun 

Rusiya Federasiyası xarici işlər nazirinin müavini Albert Çernışovu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

7 iyun 

NATO-nun Avropadakı Birləşmiş Silahlı Qüvvələri Komandanının müavini general Çereni 

Makkenzini qəbul etmişdir. 

 

Slovakiya Respublikasının Bakıda və Moskvadakı səfiri Roman Poldanın etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Terri Adamsı qəbul etmişdir. 

 

Konstitusiya komissiyasının işçi qrupunun iclasını keçirmişdir. 

1995-ci il 

8 iyun 

Neft Şirkətləri Konsorsiumunun rəhbər komitəsinin üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

Dövlətlərarası "Mir" proqramına müsahibə vermişdir. 

1995-ci il Təzəpir məscidində Aşura günü ilə əlaqədar keçirilən mərasimdə çıxış etmişdir.  
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9 iyun  

Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Georgi Çanturiyanı qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

10 iyun 

Prezident sarayında böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin məqbərəsinin 

və ev-muzeyinin yaradılması ilə bağlı keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

11 iyun 

Türkiyədə yaşayan soydaşımız, "Turanlılar" şirkətlər qrupunun prezidenti Əli Turanı və 

onun oğlu şirkətin nümayəndəsi Dağıstan Turanlını qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

12 iyun 

Polşa Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2-ci Avropa Departamentinin rəisi Yeji Barı 

qəbul etmişdir. 

 

Almaniyanın rəsmi və işgüzar dairələrinin bir qrup nümayəndəsini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

13 iyun 

Çexiyanın ölkəmizə təyin edilən səfiri Rudolf Slanskinin etimadnaməsini qəbul etmişdir 

1995-ci il 

14 iyun 

İsrail Dövlətinin Teleradio şirkətinin direktoru Mordexay Kirşenbaumu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

15 iyun 

―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində ―Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında 

hesabat-1995‖ kitabının təqdimat mərasimində çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın ―Yunokal‖ şirkətinin prezidenti Con Aymlı və Səudiyyə Ərəbistanının «Delta-

internəşnl‖ şirkətinin prezidenti Bədr əl-Eybanı qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

17 iyun 

Rusiya Federasiyası mədəniyyət nazirinin I müavini Konstantin Şerbakovu qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

18 iyun 

Litva seyminin "Xoş niyyətlə" missiyasının sədri Vitautas Eydukaytisi qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

22 iyun 

Azərbaycanın Milli qəhrəmanları və şəhid qəhrəmanların valideynlərini qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

23-24 iyun 

Respublika sarayında ―15-17 mart hadisələri və Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət‖ 

mövzusuna həsr olunmuş ümumxalq nümayəndələri toplantısında nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

24 iyun 

Prezident sarayında özəlləşdirmə proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdir. 

1995-ci il 

26 iyun 

İndoneziyanın ölkəmizə təyin edilən səfiri Soylorso Haknisoy Ebrotonun etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

 

"Amoko" neft şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

Fikrət Qocanın 60 illik yubileyinə həsr olunmuş gecədə iştirak etmişdir. Sonra 

Azərbaycanın bir qrup yazıçı və şairi ilə görüşüb söhbət etmişdir. 

1995-ci il 

27 iyun 

BMT-nin və ATƏT-in respublikamızda səfərdə olan nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

28 iyun 

ABŞ-ın bir qrup iş adamını qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

29 iyun 

Bolqarıstanda rəsmi səfərə yola düşmüşdür. 

 

Bolqarıstan Prezidenti Jelyu Jelevlə təkbətək görüşü olmuşdur. 

 

İki ölkə arasında dövlətlərarası müqavilənin imzalanmasından sonra çıxış etmişdir. 

 

Sofiyadakı naməlum əsgərin məzarını ziyarət etmişdir. 

 

Bolqarıstan Prezidenti Jelyu Jelevlə birgə səfərin yekunlarına dair mətbuat konfransı 

keçirmişdir. 

 

Bolqarıstan Xalq Məclisinin sədri Blaqovest Sendov ilə görüşmüşdür. 

 

Bolqarıstan Xalq Məclisində çıxış etmişdir. 

 

Bolqarıstanın baş naziri Jan Videnov ilə görüşmüşdür. 
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Bolqarıstan Prezidenti Jelyu Jelevin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi 

qəbulda nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

30 iyun 

Buxarestdə Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvlərinin dövlət 

və hökumət başçılarının zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Bolqarıstandan Rumıniyaya 

gəlmişdir. 

 

Rumıniyanın elmi tədqiqatlar və texnika naziri Dimitr Doru ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyası baş nazirinin birinci müavini Oleq Soskovets ilə görüşmüşdür. 

 

Moldova prezidenti Mirça Snequr ilə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan dövlətinin başçısı Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Ukraynanın baş naziri Yevgeni Marçuk ilə görüşmüşdür. 

 

Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə toplantısında çıxış 

etmişdir. 

 

Rumıniya prezidenti adından Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatının Zirvə toplantısında iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə təşkil 

edilmiş ziyafətdə iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

1-2 iyul 

Rumıniyada rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

1 iyul 

Rumıniya Prezidenti İon İliyesku ilə təkbətək görüşü olmuşdur. 

 

Buxarestdə naməlum əsgərin məzarı önünə əklil qoymuşdur. 

 

Rumıniyanın baş naziri Nikolay Vakaroyu və Senatının sədri German Olivyu ilə 

görüşmüşdür.  

 

Macarıstanın "Qolder Deer" şirkətinin prezidenti, ölkə parlamentinin üzvü Atilla Sarvaşı 

qəbul etmişdir. 

 

Rumıniya prezidenti İon İliyeskunun verdiyi ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

2 iyul 

İki ölkə arasında sənədlərin imzalanma mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Rumıniya prezidenti İon İliyesku ilə birgə "Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasında 

dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri haqqında bəyannamə"ni imzalamışlar. 

 

Rumıniya prezidenti İon İliyesku birgə mətbuat konfransı keçirmişlər. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1995-ci il 

3 iyul 

ABŞ-ın keçmiş prezidenti Corc Buşun müşaviri, Ağ ev aparatının sabiq rəhbəri Con 

Sununu qəbul etmişdir. 

 

İsveçrə Konfederasiyasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İoһann 

Buһerin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 
 

Türkiyənin "Eksim Bank"nın başçısını qəbul etmişdir. 
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1995-ci il 

4 iyul 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində ABŞ-ın İstiqlaliyyət Gününün 219-cu ildönümü 

münasibətilə təşkil edilmiş bayram mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Respublikada fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüş keçirmişdir. 

1995-ci il 

5 iyul 

Səudiyyə Ərəbistanı xarici işlər nazirinin müavini İbraһim əl-Həraşinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın bir qrup iş adamı ilə görüşmüşdür. 

 

Moldova Respublikası Baş nazirinin birinci müavini Valentin Kunyevi və Moldova Dövlət 

Yanacaq və Energetika Ehtiyatları Komitəsinin sədri Nikolay Çornını qəbul etmişdir. 

 

Şair Xəlil Rza Ulutürkün vəfatının birinci ildönümünə həsr olunmuş xatirə gecəsində çıxış 

etmişdir. 

1995-ci il 

6 iyul 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin müavini, ölkəmizdə öz diplomatik missiyasını başa 

çatdıraraq vətənə yola düşən Robert Finni qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının müvəqqəti işlər vəkili Məһəmməd Taһirini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

7 iyul 

Xalq rəssamı Tahir Salahovu qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

8 iyul 

Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Sya Şyuanı qəbul etmişdir. 

 

Xalq artisti Amaliya Pənahovanın 50 illik yubiley gecəsində çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

9 iyul 

ABŞ-ın "Oksidel Petrolium" şirkətinin nümayəndələri ilə görüş keçirmişdir. 

 

1995-ci il 

10 iyul 

Türkiyə Respublikasının Baş naziri Tansu Çilləri Binə hava limanında qarşılamışdır. 

 

Türkiyə Respublikasının Baş naziri Tansu Çillərin Azərbaycana rəsmi səfəri ilə əlaqədar 

Binə hava limanında bəyanat vermişdir. 

 

Ölkəmizə rəsmi səfərə gəlmiş Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərlə birgə Şəhidlər 

Xiyabanını ziyarət etmişlər. 

 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərlə danışıqlar aparmışdır. 

 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərin şərəfinə verdiyi ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

11 iyul 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru diplomunun 

təqdim olunması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərlə birgə Bakıda yerləşdirilmiş qaçqınlar və məcburi 

köçkünlərlə görüşü olmuşdur. 

 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərin Azərbaycan ziyalıları ilə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərlə birgə iki ölkənin iş adamları ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərlə birgə neft şirkətləri konsorsiumunun nümayəndələri 

ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərlə birgə "Azərtürkbank" müştərək kommersiya bankının 

təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərlə birgə iki ölkə inşaatçılarının çalışdıqları diplomatik 

mərkəz binasının tikintisində olmuşdur. 

 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərlə birgə mətbuat konfransı keçirmişdir. 
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1995-ci il 

12 iyul 

Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillərlə birgə Qafqaz Universitetində olmuşdur. 

 

Türkiyənin Baş nazirini vətənə yola salmışdır. 

 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Bloxinin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

1995-ci il 

13 iyul 

ATƏT-in Minsk konfransının Finlandiyadan və Rusiyadan olan həmsədrləri Heykke 

Talvitiye və Valentin Lozinskini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Konqresinin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyasının üzvü Maykl 

Oksu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

14 iyul 

Fransanın milli bayramı münasibətilə Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin ―Gülüstan‖ 

sarayında təşkil etdiyi rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Vladimir Şumeykonu qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri 

Vladimir Şumeykonun şərəfinə ―Gülüstan‖ sarayında təşkil edilmiş qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

1995-ci il 

15 iyul 

Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Vladimir Şumeykonun Bakının 

Nərimanov rayonunda məskunlaşmış qaçqınlarla görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Vladimir Şumeyko ilə birlikdə 

R. Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində Azərbaycan ziyalıları ilə 

görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Vladimir Şumeykonun adından 

Azərbaycan rəhbərliyinin şərəfinə təşkil edilən qəbulda nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

17 iyul 

ATƏT-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk qrupunun Rusiyadan və Finlandiyadan olan 

həmsədrləri Valentin Lozinskini və Heykke Talvitiyeni qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

18 iyul 

Cənubi Afrika Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Rian Ekstinin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Finlandiyanın Azərbaycandakı səfiri Jan Qruupun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

20 iyul 

Ümumdünya Bankının Rusiya Federasiyası, Orta Asiya ölkələri və Azərbaycan üzrə 

Departamentinin direktoru Huanq Yukonu, həmin bankın Rusiya Federasiyası, Orta Asiya 

ölkələri və Azərbaycan üzrə Enerji və İnfrastruktur Departamentinin direktoru Conatan 

Braunu və şöbə müdiri Tanju Yürükoğlunu qəbul etmişdir. 

 

"Yunokal" şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

21 iyul 

―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində Misir inqilabının 43-cü ildönümü münasibətilə 

keçirilən rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə jurnalistləri və nəşriyyat-poliqrafiya işçilərini 

təbrik etmişdir.  

1995-ci il 

22 iyul 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın işçi 

qrupunun iclasını keçirmişdir. 

1995-ci il 

24 iyul 

Böyük Britaniyadakı Adam Smit institutunun baş direktoru Maykl Belli və Beso 

təşkilatının regional direktoru Corc Riçisi qəbul etmişdir 

1995-ci il 

25 iyul 

BMT İnkişaf Proqramının Şərqi Avropa və MDB ölkələri üzrə regional direktoru Anton 

Kruideriki və bu proqramın Azərbaycandakı nümayəndəsi Paolo Lembonu qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

26 iyul 

Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın iclasını 

keçirmişdir. 
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İnsan hüquqlarının müdafiəsi və millətlərarası münasibətlər üzrə Gürcüstan Dövlət 

Komitəsinin sədri Aleksandr Kavkadzeni qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

27 iyul 

Binə hava limanında Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Ukrayna Respublikasının Prezidenti 

Leonid Kuçmanı qarşılamışdır. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə birgə qaçqınlarla görüşmüşdür. 

 

Leond Kuçma ilə birgə ARDNŞ rəhbərliyi ilə görüşmüşdür. 

 

―Gülüstan‖ Sarayında Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın şərəfinə təşkil edilən qəbulda 

nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

28 iyul 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma Azərbaycanın işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə 

görüşmüşdür. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə Bakkondisioner İstehsalat Birliyi əməkçilərinin 

görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə birgə mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Ukrayna Respublikası arasında sənədlərin imzalanması 

mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Leonid Kuçmanı vətənə yola salmışdır. 

 

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı ilə vida mərasimində çıxış etmişdir.  

 

AFR xarici işlər nazirinin birinci müavini Helmut Şeferi və nazirliyin Zaqafqaziya və Orta 

Asiya şöbəsinin müdiri Enno Bakeri qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

1 avqust 

İyulun 30-da Sabunçu rayonundakı körpünün altında tapılmış partlayıcı maddələrin 

tapılması ilə əlaqədar Prezident sarayında respublika hüquq-mühafizə orqanlarının 

rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirmişdir. 

 

Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri İbrahim Amanqaliyevi qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

3 avqust 

Fəxri xiyabanı ziyarət etmişdir. 

 

1995-ci il 

4 avqust 

Terror aktlarına qarşı mübarizəni möhkəmləndirmək məqsədilə hüquq-mühafizə 

orqanlarının nümayəndələri ilə görüş keçirmişdir. 

 

Lənkəran bölgəsində bəzi qatı cinayətkarların həbs olunması və iyul ayının 30-da Bakıda 

baş tutmaya terror aktı ilə əlaqədar istintaq işlərinə həsr olunmuş müşavirədə çıxış 

etmişdir. 

1995-ci il 

5 avqust 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Əfşar Süleymanini 

qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

6 avqust 

"Nə? Harada? Nə vaxt?" və "Breynrinq" Klubları Assosiasiyasının Bakı festivalının 

iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

7 avqust 

ATƏT-in Minsk qrupunun təşkil etdiyi danışıqlarda Türkiyə Respublikasının təmsilçisi 

Kamal Ayxanı qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

8-9 avqust 

8 avqust 
Görkəmli qazax mütəfəkkiri və maarifçisi Abay Kunanbayevin anadan olmasının 150 

illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün Almatıya yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

9 avqust 

Almatıda Abay Kunanbayevin anadan olmasının 150 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 

yığıncaqda çıxış etmişdir.  
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Almatıda Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşmüşdür. 

 

Almatıda İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayəti ilə görüşmüşdür. 

 

Almatıda BMT Baş katibinin informasiya məsələləri üzrə müşaviri Samir Sanbar ilə 

görüşmüşdür. 

 

Almatıda YUNESKO-nun baş direktoru Federiko Mayor ilə görüşmüşdür. 

 

Almatıda Rusiyanın baş naziri Yuri Yarovla görüşmüşdür. 

 

Almatıda Abay Kunanbayevin anadan olmasının 150 illiyik yubileyində iştirak edən dövlət 

başçılarının və nümayəndə heyətləri rəhbərlərinin şərəfinə rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1995-ci il 

12 avqust 

Görkəmli ictimai xadim və yazıçı Şıxəli Qurbanovun ailə üzvlərini qəbul etmişdir 

1995-ci il 

14 avqust 

Hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri ilə müşavirə keçirmişdir. 

 

Şıxəli Qurbanovun həyat yoldaşı Xavər xanımı və qızı Gülnarə Qurbanovanı qəbul 

etmişdir. 

1995-ci il 

16 avqust 

Prezident sarayında Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan 

komissiyanın geniş iclasında nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

17 avqust 

Avropa Birliyi iqtisadiyyat Komissiyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

18 avqust 

Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərin mövlud Günü münasibətilə Təzəpir məscidində 

dindarlarla görüşdə çıxış etmişdir.  

1995-ci il 

19 avqust 

Rusiya televiziyasının "Soverşenno sekretno" proqramının aparıcısı Artyom Borovikə 

müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

21 avqust 

ATƏT-in Minsk Qrupunda Almaniya Federativ Respublikasının nümayəndəsi, səfir Frank 

Lambaxla görüşmüşdür. 

 

Rusiyanın işgüzar dairələrinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

22 avqust 

AFR Bundestaqının Qafqaz qrupunun rəhbəri, ATƏT-in Parlament Məclisinin vitse-

prezidenti Villi Vimmerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri, Rusiya prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

siyasi yolla nizama salınması üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyasının Xarici 

İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Vladimir Kazimirovu qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Alabama ştatından senator Riçard Şelvini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

23 avqust 

Moskvada yaşayan soydaşlarımızın bir qrupunu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

24 avqust 

BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycandakı nümayəndəsi Paolo Lembonu və YUNİDO-nun 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin yeni binasının açılışı mərasimində çıxış 

etmişdir. 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri ilə görüş keçirmişdir. 

1995-ci il 

25 avqust 

ABŞ-ın Dağlıq Qarabağa dair danışıqlarda xüsusi nümayəndəsi, səfir Cozef Presseli və bu 

ölkənin ATƏT-də nümayəndəsi Sem Braunu qəbul etmişdir. 

 

Respublikanın kənd təsərrüfatı işlərinin gedişi və aqrar islahatların həyata keçirilməsi 

vəziyyətinə həsr edilmiş müşavirədə giriş və yekun sözü söyləmişdir. 
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1995-ci il 

26 avqust 

Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyəti ilə görüş keçirmişdir. 

 

1995-ci il 

27-29 avqust 

27 avqust  
Bişkekdə qırğız xalqının "Manas" dastanının 1000 illik yubileyi tədbirlərində və türkdilli 

ölkələrin dövlət başçılarının növbəti toplantısında iştirak etmək üçün Qırğızıstana yola 

düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Bişkekdə ―Manas alaçığı‖ kompleksinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

28 avqust  
Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 3-cü zirvə toplantısında çıxış etmişdir. 

 

Bişkek bəyannaməsini imzalamışdır. 

 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 3-cü zirvə toplantısında keçirilən mətbuat 

konfransında bəyanat vermişdir. 

 

Bişkekdə «Manas» dastanının 1000 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda 

çıxış etmişdir. 

 

29 avqust  
Talas vilayətinə gəlmiş, «Manas» muzeyinin açılış mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Bişkekdən Bakıya qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1995-ci il 

30 avqust 

Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Georgi Çanturiyanı qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

31 avqust 

ATƏT-in icraçı sədrinin xüsusi nümayəndəsi, Macarıstan dövlət katibinin müavini Andre 

Erdeşi qəbul etmişdir.  

 

«Pennzoyl» şirkətinin Direktorlar Şurasının sədri Ceyms Peyti qəbul etmişdir. 

 

Ukrayna və Gürcüstanın gömrük komitələrinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

1 sentyabr 

Səudiyyə Ərəbistanının dini işlər naziri Abdulla Türkinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya İctimai Televiziyası "AMİK" şirkətinin rəhbəri, «Şən və hazırcavablar» beynəlxalq 

klubunun prezidenti Aleksandr Maslyukovu və klubun üzvlərini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

2 sentyabr 

Bakı və Odessanın «Şən və hazırcavablar» komandalarının "Respublika" sarayında 

keçirilmiş görüşündə iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

4 sentyabr 

ABŞ-ın bir qrup iş adamları ilə görüşmüşdür. 

 

1995-ci il 

5 sentyabr 

Respublikanın müdafiə qüdrətinin möhkəmlənməsinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1995-ci il 

6 sentyabr 

Ali Məhkəmənin bir qrup əməkdaşı ilə görüş keçirmişdir. 

 

1995-ci il 

7 sentyabr 

Türkiyənin bir qrup iş adamını qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

8 sentyabr 

Moldova Respublikasının Baş naziri Andrey Sangelenin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aleksandr. Bloxini 

qəbul etmişdir. 
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Cin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ley İnçenin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əlirza 

Bikdelinin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Moldova ilə Azərbaycan arasında yaxın 5 il müddətində ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın 

prinsipləri haqqında sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

9 sentyabr 

1992-ci il oktyabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyərkən 

ona ―Səs‖ qəzeti vasitəsilə müraciət etmiş Azərbaycan ziyalıları ilə Prezident sarayında 

görüşdə çıxış etmişdir.  

1995-ci il 

10 sentyabr 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Bloxini qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

11 sentyabr 

Siyasi partiyanın rəhbəri Nizami Süleymanovu qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

12 sentyabr 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüş keçirmişdir. 

1995-ci il 

13 sentyabr 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anarı, birliyin üzvləri Bəxtiyar Vahabzadəni və 

Zəlimxan Yaqubu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

14 sentyabr 

BMT Baş katibinin müavini və xüsusi müşaviri Aldo Ayellonu qəbul etmişdir. 

 

Ümumdünya Bankının vitse-prezidenti Vilfrid Talvitsini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Ümumdünya Bankı arasında sənədlərin imzalanması 

mərasimində çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

15 sentyabr 

MDB-nin İnkişafına Humanitar Yardım Fondunun baş direktoru Viktor Karlovu qəbul 

etmişdir. 

1995-ci il 

17 sentyabr 

Respublika kimya sənayesi işçiləri ilə görüş keçirmişdir. 

 

1995-ci il 

18 sentyabr 

Bakıda ikinci Protez-Ortopedik Mərkəzin açılışında iştirak etmişdir. 

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

Respublika sarayında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 110 illiyinə 

həsr olunmuş yubiley gecəsində nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

19 sentyabr 

NATO-nun beynəlxalq hərbi qərargahının briqada generalı Ancelo Arenanı qəbul etmişdir. 

 

Akademik Ziya Bünyadovu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

20 sentyabr 

Bakıda ―Hər şey insan üçün‖ birinci Azərbaycan Beynəlxalq Ticarət Sərginin açılış 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Prezident sarayında Azərbaycan neft-qaz sənayesi kollektivlərinin nümayəndələri ilə 

görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Musiqi mədəniyyətimizin görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti Rauf Hacıyevlə vida 

mərasimində iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

21 sentyabr 

Səudiyyə Ərəbistanı məlikliyinin Ticarət-Sənaye Palatasının prezidenti şeyx Əbdül 

Rəһman əl-Cərisinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Küveyt dövləti Milli Məclisi sədrinin müavini Saleһ Јusif əl-Fəzallanın rəhbərlik etdiyi 

parlament nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

22 sentyabr 

Köçkün və qaçqınların vəziyyəti ilə əlaqədar müşavirə keçirmişdir. 

 

Dünya Bankının nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1995-ci il BMT-nin insan hüquqları mərkəzinin müstəqil eksperti Hyu Tempeltonun başçılıq etdiyi 
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23 sentyabr nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

"Utro Rossii" qəzetinə müsahibə vermişdir. 

 

Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Georki Çanturiyanı qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

26 sentyabr 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması üzrə ATƏT-in Minsk konfransının 

həmsədrləri Heyki Talvitiyeni (Finlandiya) və Valentin Lozinskini ( Rusiya), habelə 

Rusiya prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Vladimir Kazimirovu, Minsk konfransının 

Türkiyə, ABŞ və İsveçrədən olan üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

Finlandiya dövlət katibinin müavini, ATƏT-in Minsk konfransının həmsədri Heykı 

Talvıtıyenı qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

27 sentyabr 

ABŞ prezidenti Bill Klintonla telefon danışığı olmuşdur. 

 

Akademik Ziya Bünyadovu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

29 sentyabr 

Minsk konfransının həmsədrləri N. Talvityeni və V. Lozinskini qəbul etmişdir. 

 

ÇXR-in 46-cı ildönümü münasibəti ilə «Gülüstan» sarayında keçirilən tədbirdə nitq 

söyləmişdir. 
1995-ci il 

30 sentyabr 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Terri Adamsı qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin baş naziri Tansu Çillərlə telefonla danışmışdır. 

 

ABƏŞ-in Prezidenti Terri Adamsı qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

2 oktyabr 

ABŞ prezidenti Bill Klintonla telefon danışığı olmuşdur. 

 

Rusiyanın «ORT» telekanalına müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

3 oktyabr 

Prezident sarayında Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan 

komissiyanın iclasında çıxış etmişdir.  

 

Almaniyanın yenidən birləşməsi Günü münasibəti ilə ―Sinema klub‖da keçirilən ziyafətdə 

nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

4 oktyabr 

Avropa Birliyi Xarici İşlər Komissiyasının komissarı Hans Van Den Brukun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında "Təmənnasız yardımın həyata keçirilməsi haqqında" 

memorandumun imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Avropa Birliyi Komissiyasının komissarı Van Den Brukla birgə mətbuat konfransında 

bəyanat vermişdir. 

1995-ci il 

5 oktyabr 

İran İslam Respublikasının kooperasiya naziri, Azərbaycan-İran müştərək iqtisadi, texniki, 

elmi və humanitar komissiyasının İran tərəfindən sədri Qolamrza Şafeinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aleksandr Bloxini 

qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

6 oktyabr 

Respublika sarayında BMT-nin 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə nitq söyləmişdir. 

 

Rusiya Federasiyası baş nazirinin müavini Aleksey Bolşakovun rəhbərlik etdiyi hökumət 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

7 oktyabr 

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında əməkdaşlıq haqqında sənədlərin 

imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

8 oktyabr 

ABŞ-ın "Amerikares" humanitar təşkilatının fəxri sədri, ölkənin görkəmli siyasi xadimi 

Zbiqnev Bjezinskini qəbul etmişdir. 
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1995-ci il 

9 oktyabr 

Neft konsorsiumu beynəlxalq rəhbər komitəsinin üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Fərrux Əhməd xan Leqarini Binə hava 

limanında qarşılanma mərasimində bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Pakistan İslam Respublikasının prezidenti Fərrux Əһməd xan Leqari ilə təkbətək 

görüşmüşdür  

 

Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan Respublikası arasında əməkdaşlıq haqqında 

sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Əhməd xan Leqari ilə birlikdə Opera və Balet Teatrında ―Leyli və Məcnun‖ operasına 

tamaşa etmişdir. 

1995-ci il 

10 oktyabr 

Milli Məclisin Pakistan İslam Respublikasının prezidenti Fərrux Əһməd xan Leqarinin 

iştirakı ilə keçirilən iclasında nitq söyləmişdir. 

 

Pakistan prezidenti Fərrux Əһməd xan Leqarinin şərəfinə ―Gülüstan‖ sarayında keçirilən 

rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan sənayesinin inkişafında böyük xidmətləri olmuş 

Nikolay Baybakovu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

11 oktyabr 

Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Fərrux Əhməd xan Leqarinin Azərbaycan 

Dövlət İnşaat Mühəndisləri Universitetinin yataqxanasında məskunlaşmış qaçqınlarla 

görüşündə çıxış etmişdir. 

 

İsveçrə Konfederasiyası Federal Xarici İşlər Departamentinin Dövlət Katibi Yakob 

Kellenberqi, ATƏT-in icraçı sədrinin nümayəndəsi Deje Xorvatı qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

12 oktyabr 

Prezident sarayında Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan 

komissiyanın iclasını keçirmişdir.  

 

"Nezavisimaya qazeta"ya müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

13 oktyabr 

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 70 illiyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə iştirak 

etmişdir. 

1995-ci il 

14 oktyabr  

Prezident sarayında Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan 

komissiyanın iclasını keçirmişdir. 

 

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında akademik Mustafa Topçubaşovun 100 illik 

yubileyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

16 oktyabr 

ABŞ Ticarət-Kommersiya Departamentinin müşaviri, energetika və ticarət məsələlərinə 

dair yeni müstəqil dövlətlər üzrə xüsusi nümayəndəsi Yan Kalitskinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüş keçirmişdir. 

1995-ci il 

17 oktyabr 

Qafqaz dağlarının ən hündür zirvələrindən biri olan Kazbeki fəth etmiş bir qrup əlil 

idmançıları qəbul etmişdir. 

 

Parlament seçkiləri ilə əlaqədar ölkəmizdə olan beynəlxalq müşahidəçilər qrupunu BMT-

nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Mahmud əl-Səidin müşayiəti ilə Prezident sarayında 

qəbul etmişdir və nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

18 oktyabr 

Prezident sarayında hərbi xidmətdən yayınmış, ordudan fərarilik etmiş və digər cinayətlər 

törətmiş şəxslərin valideynləri ilə Respublika Prezidentinin "Dövlət müstəqilliyi Günü 

münasibətilə bağışlama haqqında" 18 oktyabr 1995-ci il tarixli fərmanı ilə əlaqədar 

keçirilmiş görüşdə çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

19 oktyabr 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Ömür Orhunu qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 20 oktyabr  
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20-25 

oktyabr 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 50 illiyi ilə əlaqədar Nyu-York şəhərinə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Təyyarədə Malayziyanın Türkiyədə və Azərbaycandakı səfiri ilə söhbət etmişdir. 

 

ABŞ-a gedərkən yolüstü İstanbulda dayanmış və Atatürk hava limanında mətbuat 

konfransı keçirmişdir. 

 

Nyu-Yorkdakı Türk evində Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

21 oktyabr  
NATO-nun baş Katibi vəzifəsini icra edən Balanzino ilə görüşmüşdür. 

 

Yunanıstanın Prezidenti Konstantinos Stefanopulos ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin Baş katibi Butros Butros Qali ilə görüşmüşdür. 

 

Estoniyanın Prezidenti Lennart Meri ilə görüşmüşdür. 

 

YUNESKO-nun baş direktoru Federiko Mayor ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin İnkişaf Proqramının rəhbəri Ceyms Qustav Spet ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Henri Kissincerlə görüşmüşdür. 

 

ABŞ senatoru Qudmanla görüşmüşdür. 

 

Avropa İttifaqı Komissiyasının komissarı Hans Van Den Bruk ilə görüşmüşdür. 

 

Fransa prezidenti Jak Şirakla görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın yəhudi icmasının rəhbəri Şnayder ilə görüşmüşdür. 

 

22 oktyabr  
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 50 illiyi ilə əlaqədar keçirilən xüsusi sessiyada çıxış 

etmişdir. 

 

Norveçin baş naziri Harlem Brundtland ilə görüşmüşdür. 

 

Finlandiyanın Prezidenti Marti Ahtisaari ilə görüşmüşdür. 

 

Bruney sultanı Həssən əl Bolikah ilə görüşmüşdür. 

 

Braziliya Prezidenti Fernando Henrike Kardoso ilə görüşmüşdür. 

 

Səudiyyə Ərəbistanı Baş nazirinin müavini Sultan ibn Əbdül Əziz əl-Səud ilə 

görüşmüşdür. 

 

İsrailin baş naziri İsһaq Rabin ilə görüşmüşdür. 

 

Norveçin Baş naziri Harlem Brundtland ilə görüşmüşdür. 

 

İndoneziyanın Prezidenti Suxarto ilə görüşmüşdür. 

 

Anqolanın Prezidenti Eduardu Duş Santuş ilə görüşmüşdür. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 66 

İordaniyanın məliki Hüseyn ibn Tələl ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiya prezidenti Boris Јeltsinlə görüşmüşdür. 

 

Fələstin Azadlıq Hərəkatının başçısı Yasir Ərəfat ilə görüşmüşdür. 

 

Pakistanın baş naziri Bənazir Bһutto ilə görüşmüşdür. 

 

Anqola prezidenti Eduardu Duş Santuş ilə görüşmüşdür. 

 

23 oktyabr  
Türkiyənin Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. 

 

İspaniya hökumətinin başçısı Flip Qonsales ilə görüşmüşdür. 

 

Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkellə görüşmüşdür. 

 

Portuqaliya Prezidenti Mario Alberto Nobre Lopes Soares ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın energetika naziri xanım O'liri ilə görüşmüşdür. 

 

Küveyt əmiri Cabir əl-Əhməd əl-Sabaһla görüşmüşdür. 

 

Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşmüşdür. 

 

Misir Ərəb Respublikasının xarici işlər naziri Əmri Musa ilə görüşmüşdür. 

 

Polşanın baş naziri Ј. Oleksi ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın "Mobil oyl" şirkətinin rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın baş naziri Con Meycorla görüşmüşdür. 

 

İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayəti ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Madlen Olbrayt ilə görüşmüşdür. 

 

24 oktyabr  
ABŞ Prezidenti Bill Klintonla görüşmüşdür. 

 

Rumıniya prezidenti İon İliyesku ilə görüşmüşdür. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelev ilə görüşmüşdür. 

 

Macarıstan Respublikasının Prezidenti Arpad Hents ilə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan Respublikasının prezidenti Levon Ter-Petrosyan ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ Dövlət Departamentinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə səlahiyyətli səfiri Ceyms 

Kollinzlə görüşmüşdür. 
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ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Nelson Ledski ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-da yaşayan azərbaycanlı icmasının nümayəndələri ilə Türk evində görüşmüşdür. 

 

ABŞ energetika nazirinin müavini Çarlz Hörts ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ Konqresinin üzvü Qreq Laflin ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın nüfuzlu KİV-lərinin müxbirlərinə müsahibə vermişdir.  

 

Neft Konsorsiumuna daxil olan ABŞ şirkətlərinin Nyu-Yorkda təşkil etdikləri rəsmi 

qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

25 oktyabr  
Bosniya və Herseqovina Respublikalarının Prezidenti Aliya İzzətbəyoviçlə görüşmüşdür. 

 

Litva Respublikasının prezidenti Algirdas Brazauskasla görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda Amerikanın "Si-En-En" teleşirkətinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Nyu-Yorkda ―AMOKO‖ şirkətinin prezidenti Steysi ilə görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ―Yunokal‖ şirkətinin prezidenti C. Aymla ilə görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda Səudiyyə Ərəbistanının ―Delta oyl‖ şirkətinin prezidenti Bədr əl-Əybanla 

görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ―Eksson‖ şirkətinin prezidenti Kunç və vitse-prezidenti Saykon ilə 

görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ―Şevron‖ şirkətinin MDB dövlətləri üzrə şöbəsinin rəhbəri Mrozovski ilə 

görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ―Braun ənd Ruut‖ şirkətinin vitse-prezidenti Domini ilə görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ―Mobil oyl‖ şirkətinin prezidenti Noto ilə görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ―Ci-Ti-İ‖ şirkətinin prezidenti Kampbel ilə görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ―Artur Anderson korporeyted‖ şirkətinin direktoru Vladimir Kvint ilə 

görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ―FNS‖ korporasiyasının prezidenti Conson ilə görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda Zaqafqaziya İnkişaf Korporasiyasının prezidenti Varren ilə görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ―Farrels Layens korporeyşn‖ korporasiyasının direktoru Maqden ilə 

görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ABŞ-ın ―Ci-Ti-Morqa‖ bankının icraçı direktoru Çunq, ―Kemikl bankinq 

korporeyşn‖ bankının prezidenti Kollet, ―Riqz nasional bank of Vaşinqton‖un prezidenti 

Kuşman, ―Nyu-York Bank‖ının vitse-prezidenti Mutus, ―Sitibank‖ının vitse-prezidenti 

Özgüner, ―Amerika federalrilzor bank‖ının və ―Nyu-York federalrilzor bank‖ının 

rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə İşgüzar Şura Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə 

rəsmi qəbul təşkil etmişdir. 
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Vətənə yola düşmüşdür. 

1995-ci il 

26 oktyabr 

ABŞ-dan qayıdarkən yolüstü İstanbulda dayanmış və Atatürk hava limanında Nyu-Yorka 

səfərinin yekunları haqqında mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

1995-ci il 

27 oktyabr 

"LUKoyl" neft şirkətinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

28 oktyabr 

Türkiyə Respublikasının elan olunmasının 72-ci ildönümü münasibəti ilə ―Gülüstan 

sarayı‖nda keçirilən rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

29 oktyabr 

Bakı metropolitenində baş vermiş faciə ilə əlaqədar Milli televiziya və radio ilə xalqa 

müraciət etmişdir. 

 

Bakı metrosunda baş vermiş faciəli hadisə ilə əlaqədar müşavirə keçirmişdir. 

1995-ci il 

30 oktyabr 

ABŞ-ın Azərbaycanda səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

31 oktyabr 

Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsində dövlət dili haqqında maddənin 

Elmlər Akademiyasında keçirilən müzakirəsində nitq söyləmişdir. 

 

Fransanın Azərbaycandakı səfiri Jan Perreni qəbul etmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Qazaxıstan Respublikasının müstəqilliyinin ildönümü  münasibətilə 

keçirilmiş tədbirdə nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

1 noyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

2 noyabr 

Prezident sarayında Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan 

komissiyanın iclasını keçirmişdir. 

1995-ci il 

3 noyabr 

"Yunokal" şirkətinin prezidenti Ceyms Aymlı və "Delta Oyl" şirkətinin prezidenti Osman 

Qaldırımı qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ömür Orhunu 

qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Dövlət katibinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə müşaviri Ceyms Kollinzin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

4 noyabr 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınmasında ABŞ prezidentinin 

səlahiyyətli nümayəndəsi Cozef Presseli qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

5 noyabr 

Prezident sarayında Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan 

komissiyanın növbəti iclasını keçirmişdir. 

1995-ci il 

6 noyabr 

İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinə gedərək, İsrailin baş naziri İsһaq Rabinin ölümü ilə 

əlaqədar başsağlığı vermişdir. 

1995-ci il 

7 noyabr 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Terri Adamsı qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

8 noyabr 

ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun direktoru Nelson Ledskini qəbul etmişdir. 

 

Fransa kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşmüş və müsahibə 

vermişdir. 

1995-ci il 

9 noyabr 

Prezident sarayında Milli Məclisə seçkilər üzrə Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri ilə 

görüşmüşdür. 

 

ABŞ energetika nazirinin müavini Çarlz Hörtsin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 
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1995-ci il 

10 noyabr 

Prezident sarayında Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan 

komissiyanın iclasında yekun söz söyləmişdir. 

 

"Gülüstan" sarayında "Qarabağ" neft strukturunda ARDNŞ ilə bir qrup xarici neft şirkəti 

arasında birgə iş haqqında sazişin təntənəli imzalanma mərasimində  çıxış etmişdir. 

 

Rusiyanın yanacaq və energetika naziri Yuri Şafranniki qəbul etmişdir. 

 

Avropa Parlamentinin müşahidəçilər qrupunu qəbul etmişdir. 

 

ATƏT Parlament Assambleyasının və Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

11 noyabr 

Respublikamızda parlament seçkilərinə nəzarət etmək üçün MDB ölkələrindən gəlmiş 

müşahidəçilər qrupunu qəbul etmişdir. 

 

Fransa Milli Məclisi sədrinin müavini Loik Buvar başda olmaqla Fransa deputatlarının 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

12 noyabr 

28 saylı Səbail seçki dairəsinin 17 saylı seçki məntəqəsində səs verdikdən sonra 

jurnalistlərlə görüşdə bəyanatla çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

13 noyabr 

Respublikamızda parlament seçkilərində müşahidəçi kimi iştirak etmiş Türkiyə Böyük 

Millət Məclisinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

İslam Konfransı Təşkilatının hüquq şöbəsinin müdiri Səid Ənvər Əbu Əlini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

15 noyabr 

Böyük Britaniya xarici işlər və millətlər birliyi işləri nazirinin baş müşaviri Frensis Riçarzı 

qəbul etmişdir. 

 

"Bi-Bi-Si" radiosuna müsahibə vermişdir. 

1995-ci il 

16 noyabr 

BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Mahmud Əl-Səidi qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

18 noyabr 

ABŞ jurnalistlərinə müsahibə vermişdir. 

 

1995-ci il 

20 noyabr 

İqtisadi məsələlərlə əlaqədar müşavirə keçirmişdir. 

 

1995-ci il 

21 noyabr 

İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Eliazer Yotvatı qəbul etmişdir. 

 

Almaniyanın bir qrup iş adamını qəbul etmişdir. 

 

Ağdərəli qaçqınlar - Quliyevlər ailəsinin üzvləri ilə görüşmüşdür. 

1995-ci il 

22 noyabr 

Yazıçı Anarı və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəni qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

23 noyabr 

Milli Məclisə yeni seçilmiş qadın deputatlarla görüş keçirmişdir. 

1995-ci il 

24 noyabr 

Azərbaycan Respublikasının birinci çağırış Milli Məclisinin ilk iclasında nitq söyləmişdir. 

1995-ci il 

25 noyabr 

Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aleksandr Bloxini qəbul 

etmişdir. 

1995-ci il 

26 noyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

28 noyabr - 

2 dekabr 

28 noyabr  

Böyük Britaniyaya və Fransaya işgüzar səfərə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

―Döyçe Morqan Qrenfell‖ investisiya bankının sədri Riçard Uebbin rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür. 
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―Britiş Petroleum‖ şirkətinin prezidenti Çon Braunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə 

görüşmüşdür. 

 

29 noyabr  

Londonda Adam Smit İnstitutunun və Azərbaycan hökumətinin birgə hazırladıqları 

«Azərbaycanda investisiya imkanları» beynəlxalq konfransının açılışı mərasimində çıxış 

etmişdir. 

 

«Azərbaycanda investisiya imkanları» beynəlxalq konfransına həsr olunmuş mətbuat 

konfransı keçirmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Londonda səfirliyinin yeni binasının təntənəli açılışı 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın ticarət və sənaye naziri Yan Lanq ilə görüşmüşdür. 

 

"Mostbank"ın sədri Vladimir Qusinski ilə görüşmüşdür. 

 

Görkəmli Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhlulzadənin əsərlərinin Londondakı ―Rassel‖ 

otelində açılmış sərgisində olmuşdur. 

 

Türkiyənin Anadolu agentliyinin və "Hürriyyət" qəzetinin London müxbirlərinə müsahibə 

vermişdir. 

 

Şahzadə Maykl Kent ilə görüşmüşdür. 

 

Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Adam Smit İnstitutunun təşkil etdiyi rəsmi ziyafətdə qəbulda çıxış etmişdir. 

 

30 noyabr  

Böyük Britaniya parlamentinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniya baş nazirinin birinci müavini Maykl Rozeltaynla görüşmüşdür.  

 

Böyük Britaniyanın energetika naziri Tim Eqqar ilə görüşmüşdür 

 

Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Malkolm Rikfind ilə görüşmüşdür. 

 

Bi-Bi-Si-nin Londondakı ümumdünya iqamətgahına gələrək Bi-Bi-Si-nin direktorlar 

şurasının sədri Marmadyuk Xasi və digər vəzifəli əməkdaşları ilə görüşmüşdür. 

 

Bi-Bi-Si radiosunun müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Londonda işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Rusiyanın ―Lukoil‖ şirkətinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəfinə təşkil etmiş 

rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

"Azərbaycanda investisiya imkanları" mövzusunda beynəlxalq konfransın son iclasında 

yekun nitqi söyləmişdir. 

 

1 dekabr 

RİTA-SÖTA-nın müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

―Mostbank‖ın prezidenti V.Qusinskinin təşkil etdiyi görüşdə bir qrup investor qarşısında 

çıxış etmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 71 

 

Böyük Britaniyanın "Ekonomist" jurnalının müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Azərbaycan jurnalistlərinə müsahibə vermişdir. 

 

Londonda Fransanın ―Lazar bank‖ının prezidenti Helye de Portales ilə görüşmüşdür. 

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının birinci vitse-prezidenti Rom Friman ilə 

görüşmüşdür. 

1995-ci il 

3-5 dekabr 

3 dekabr  
Londondan Parisə işgüzar səfərə gəlmişdir. 

 

―Frans Press‖ agentliyinin müxbirinin suallarına cavab vermişdir. 

 

"Mond diplomatik" qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir.  

 

Fransanın "Lazar bank"ının prezidenti Helye de Portales ilə görüşmüşdür. 

 

"Lazar bank"ın prezidenti Helye de Portalesin təşkil etdiyi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

De Mari qəsrində olmuşdur. 

 

4 dekabr  
Parisdə "Fransa Respublikasının dostları" assosiasiyasının prezidenti Klod de Kemulariya 

ilə görüşmüşdür. 

 

"Azərbaycanın iqtisadi inkişafına kömək" assosiasiyasının prezidenti Serj Buadve ilə 

görüşmüşdür. 

 

Fransanın baş naziri Alen Jüppe ilə görüşmüşdür. 

 

"Middl ist maqazin" jurnalının müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

"Mond" qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

"İnterneşl һerald tribyun" qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

"Kredi kommersial de frans" bankının rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

"Elf Akiten" şirkətinin prezidenti Filip Jaffre ilə görüşmüşdür. 

 

Fransanın Milli mahlıc şirkətinin beynəlxalq əlaqələr üzrə direktoru Moris Rossen ilə 

görüşmüşdür. 

 

Fransa Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun və "Lazar bank"ın rəhbərləri ilə 

görüşmüşdür. 

 

5 dekabr  
Ümumdünya Bankının təşkil etdiyi «Azərbaycan üçün investisiyalar» beynəlxalq 

konfransda çıxış etmişdir. 

 

Fransa Milli Məclisinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

YUNESKO-nun iqamətgahında bu qurumun rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Migel Martines ilə görüşmüşdür. 
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Ümumdünya Bankının iqamətgahında olmuş, bankın ehtiyatlarının səfərbərliyə alınması və 

özəl sektorun inkişaf etdirilməsi idarəsinin direktoru Həsən əl-Rifahi ilə görüşmüşdür. 

 

Parisdən vətənə qayıtmışdır. 

1995-ci il 

5 dekabr 

İzmirdə yerləşən ―9 Eylul‖ Universitetinin beynəlxalq münasibətlər sahəsində fəxri doktor 

adına layiq görülmüşdür. 

1995-ci il 

6 dekabr 

Braziliya prezidentinin xarici iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri, xüsusi səlahiyyətli səfir 

Vilar de Kueyrozu və Braziliyanın "Petrobraz" Dövlət Neft Şirkətinin icraçı direktoru Çorc 

Kamarqonu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

7 dekabr 

Təzəpir məscidində Naxçıvanda baş vermiş təyyarə qəzasında həlak olan 

həmvətənlərimizin xatirəsini yad etmək üçün keçirilmiş matəm mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəlin Binə hava limanında qarşılanması 

mərasimində bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəllə danışıqlar aparmışdır. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəllə birgə Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişlər. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin şərəfinə rəsmi ziyafətdə nitq 

söyləmişdir. 

1995-ci il 

8 dekabr 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə M.Ə.Rəsulzadə adına BDU-nun tələbə 

şəhərciyində müvəqqəti məskunlaşmış qaçqınların görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fəxri 

akademiki adına layiq görülməsi münasibətilə təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 

üzvlərinin görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə bəyanat imzalamışlar. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birlikdə Xətai rayonundakı 3 nömrəli uşaq evində 

olmuşdur. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birlikdə Türk Anadolu Liseyində olmuşdur. 

 

Türkiyənin və Azərbaycanın iş adamları ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında əməkdaşlıq haqqında 

sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə Azərbaycan ictimaiyyəti nümayəndələrinin 

görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəllə birgə mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

S. Dəmirəllə birlikdə Türkiyənin ―DHT-Construstion‖ şirkətinin inşa etdiyi Azərbaycan 

Beynəlxalq Bankının tikinti meydançasında olmuşdur. 

1995-ci il 

9 dekabr 

Bakıda Türkiyənin "Alkatel-Teletaş" şirkətinin iştirakı ilə yenidən qurulmuş şəhərlərarası 

rabitə stansiyasının təntənəli açılışı mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə Türkiyənin ―Bayholdinq‖ şirkətinin tikintisinə 

başlayanaq binaların özülünə ilk beton tökülməsi mərasimində iştirak etmişdir. 
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Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəli hava limanında Vətənə yola salmışdır. 

1995-ci il 

12 dekabr 

İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Maһmud Vaizini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

13 dekabr 

BMT-nin Azərbaycandakı əlaqələndirici rezident vəzifəsinin icraçı Paolo Lembonu, BMT 

İnkişaf Proqramının regional bürosunun direktoru Anton Kruideriki, YUNİDO təşkilatının 

baş direktorunun müavini Dmitri Piskunovu qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstan dəmiryol departamentinin rəhbərini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

14 dekabr 

Türkiyənin əmək və sosial təminat naziri Mustafa Kulu qəbul etmişdir. 

 

"TASİS" proqramı üzrə fəaliyyət göstərən qrupun nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

15 dekabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

16 dekabr 

Prezident sarayında Respublika Kinematoqrafçılar İttifaqı qurultayının yeni seçilmiş idarə 

heyətinin üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Onkologiya Mərkəzinin direktoru, akademik Nikolay Trapeznikovu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

17 dekabr 

Xalq şairi Nəbi Xəzrini qəbul etmişdir. 

 

1995-ci il 

19 dekabr 

―Gülüstan‖ sarayında yazıçı Yusif Səmədoğlunun anadan olmasının 60 illiyinə həsr 

olunmuş yubiley mərasimində çıxış etmişdir. 

1995-ci il 

20 dekabr 

Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aleksandr Bloxini qəbul 

etmişdir. 

 

Almaniyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Mixael Şmunku qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

21 dekabr 

Dağlıq Qarabağ problemi üzrə Rusiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi, Minsk qrupunun 

Rusiyadan olan həmsədri Vladimir Kazimirovu qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

22 dekabr 

Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkeli qəbul etmişdir. 

 

Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkelin şərəfinə verilən rəsmi ziyafətdə nitq 

söyləmişdir. 

1995-ci il 

23 dekabr 

Beynəlxalq Boks Federasiyasının prezidenti Ənvər Çoudrini qəbul etmişdir. 

 

Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 

gecədə iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

25 dekabr 

Bakı Məişət kondisionerləri zavodunun 20 illik yubileyi ilə əlaqədar təntənəli mitinqdə 

çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizama salınması üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi 

tapşırıqlar üzrə səfiri Vladimir Kazimirovu qəbul etmişdir. 

 

Görkəmli ictimai-siyasi xadim, alim və yazıçı-dramaturq Şıxəli Qurbanovun anadan 

olmasının 70 illiyi münasibətilə keçirilən təntənəli yubiley gecəsində iştirak  etmişdir. 

1995-ci il 

26 dekabr 

Bakıda Rusiyanın "Mostbank"ının filialının açılışı mərasimində iştirak etmişdir. 

 

1995-ci il 

27 dekabr 

Xalq şairi Osman Sarıvəllinin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsində 

iştirak etmişdir. 

1995-ci il 

28 dekabr 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Əlirza Bikdelini qəbul etmişdir. 

1995-ci il 

29 dekabr 

Ailə sağlamlıq mərkəzinin açılışı mərasimində çıxış etmişdir. 

 

1995-ci il 

30 dekabr 

Səttar Bəhlulzadə adına Sərgi salonunda 9 yaşlı rəssam Əli Cəfərin sərgisinin açılışında 

çıxış etmişdir. 
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Prezident sarayında 1995-ci ildə beynəlxalq yarışlarda yüksək nailiyyətlər əldə etmiş 

Azərbaycan idmançıları və məşqçiləri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciət 

etmişdir. 

1995-ci il 

31 dekabr 

Yeni il münasibətilə Bakı şəhərindəki uşaq evlərində və internat məktəblərdə tərbiyə alan 

uşaqlarla görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1996-cı il 

4 yanvar 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının xarici işlər və birlik işləri üzrə 

dövlət katibi Malkolm Rikfindi qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığı arasında 

investisiyaların qarşılıqlı qorunması haqqında sazişin imzalanması mərasimində iştirak 

etmişdir. 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığının xarici işlər naziri Malkolm Rifkindin 

şərəfinə ziyafət vermişdir. 

1996-cı il 

5 yanvar 

Milad bayramı münasibətilə Azərbaycanın pravoslav xristianlarını təbrik etmişdir. 

 

Gürcüstan Parlamentindəki azərbaycanlı deputatlar Hidayət Hüseynovu, İsaq Novruzovu 

və Ramiz Bəkirovu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

6 yanvar 

Gürcüstan Xarici İşlər naziri İrakli Menaqarişvilini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

8 yanvar 

Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasına uyğun olaraq icra və idarəetmə işlərinin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı respublika Nazirlər Kabinetinin ilk iclasında çıxış etmişdir. 

 

Milad bayramı şərəfinə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında keçirilən konsertdə 

olmuşdur. 

 

İsveçin ―Erikson‖ şirkətinin baş direktoru Yohan Brusu və Türkiyənin ―Türksel‖ şirkətinin 

icraçı direktoru Mehmət Əmin Qaramehmeti qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

9 yanvar 

ABŞ Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

10-11 

yanvar 

Fransanın eks-prezidenti F. Mitteranın dəfn mərasimində iştirak etmək üçün bu ölkəyə yola 

düşmüşdür. 

 

Fransanın keçmiş prezidenti Fransua Mitteranın yanvarın 11-də keçirilən dəfn 

mərasimindən sonra Fransa Prezidenti Jak Şirak, Fransanın Baş naziri Alen Juppe, 

Fransanın Xarici İşlər naziri Erve de Şarett, ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor, 

Türkiyənin Prezidenti Süleyman Dəmirəl, Rusiyanın Prezidenti Boris Yeltsin, Polşa 

Prezidenti Aleksandr Kvasnevski, Litva Prezidenti Algirdas Brazauskas, Ermənistan 

Prezidenti Levon Ter-Petrosyan, Misir Ərəb Respublikasının Hüsnü Mübarək, Yəmən 

respublikasının Prezidenti Məhəmməd Səid əl-Əttar, Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma, 

Estoniya Prezidenti Lennart Meri, İsrailin baş naziri Şimon Peres, Fələstin rəhbəri Yasir 

Ərəfat, İrlandiya Respublikasının baş naziri Con Bruto, və digər dövlətlərin rəsmi adamları 

ilə görüşmüş, Fransa televiziyasına müsahibə vermişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1996-cı il 

12 yanvar 

―Şevron‖ şirkətinin prezidenti Riçard Matskini qəbul etmişdir 

1996-cı il 

17-19 

yanvar 

17 yanvar 
MDB üzvü olan ölkələrin başçılarının sammitində iştirak etmək üçün Moskvaya yola 

düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 
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Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Yevgeni Primakov ilə görüşmüşdür. 

 

18 yanvar 

Rusiya Federasiyasının prezidenti B. Yeltsinlə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan Respublikasının prezidenti L. Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan Respublikasının prezidenti E.Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının baş naziri V. Çernomırdinlə birlikdə Azərbaycanın dəniz 

yataqlarından ilkin neftin Rusiya Federasiyasının ərazisi ilə nəql edilməsi haqqında saziş 

imzalamışdır. 

 

KİV nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Rusiya Prezidenti Aparatı İnformasiya İdarəsi rəisinin müavini M. Nekrasovaya müsahibə 

vermişdir. 

 

19 yanvar 
Kreml sarayında MDB-nin iştirakçısı olan ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasında iştirak 

etmişdir. 

 

Vətənə yola düşməzdən əvvəl Moskvanın ―Vnukovo-2‖ aeroportunda jurnalistlərə 

müsahibə vermişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1996-cı il 

20 yanvar 

Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Respublika sarayında 20 Yanvar şəhidlərinin xatirə gecəsində iştirak etmişdir. 

1996-cı il 

23 yanvar 

«Mobil» şirkətinin idarə heyətinin sədri Entoni Notonu qəbul etmişdir. 

 

MDB Parlamentlərarası Məclisi Şurasının baş katibi Mixail Krotovu qəbul etmişdir. 

 

Praqada Açıq Kütləvi İnformasiya Vasitələri üzrə Tədqiqat İnstitutunun rəhbəri, keçmiş 

Sovet respublikalarının həyatına həsr olunmuş ―Transition‖ jurnalının baş redaktoru Con 

Mareskanı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

24 yanvar 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

1996-cı il 

25 yanvar 

Rusiya Federal Sərhəd Xidməti direktorunun müavini Aleksandr Kojevnikovu qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

26 yanvar 

Asiya-Sakit okean ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələri və Yaponiya ilə Şimali Koreya 

arasında əlaqələrin normallaşdırılması haqqında danışıqlar üzrə nümayəndə Xiromato 

Sekinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın «Remko» şirkətinin sədri Stiv Rempini qəbul etmişdir. 

 

İslam Konfransı təşkilatının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əhməd Engin Ansayı qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

27 yanvar 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Vladimir Kazimirovu qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Terri Adamsı qəbul etmişdir. 

 

―Azerbaijan İnternational‖ jurnalına müsahibə vermişdir. 

1996-cı il 

29 yanvar 

Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının Baş katibi Corc 

Veberi qəbul etmişdir. 
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Görkəmli alim Sara xanım Aşurbəylinin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş gecədə 

iştirak etmişdir. 

1996-cı il 

30 yanvar 

Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Pərviz Xanzadəni qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə telefon danışığı olmuşdur. 

 

Dağıstan Respublikasının Dövlət Şurasının sədri Məhəmmədəli Məhəmmədov ilə telefon 

danışığı olmuşdur. 

1996-cı il 

31 yanvar 

1996-cı ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş müşavirəyə sədrlik etmişdir. 

1996-cı il 

1 fevral 

Qara Dəniz Hövzəsi İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlamentlərarası Assosiasiyasının Baş 

katibi Faiq Qaytançını qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

2 fevral 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası Gənclərinin I Forumunda nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

5 fevral 

İran İslam İnqilabının 17-ci ildönümünə həsr olunmuş mərasimdə çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

6 fevral 

 

AFR-in Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri M. Şmunkun etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

 

Avropa Birliyi Komissiyası Baş Direktorluğunun Zaqafqaziya və Orta Asiya respublikaları 

üzrə departamentinin rəhbəri Fokian Fotiadisi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

7 fevral 

İngiltərənin MTV teleşirkətinin baş vitse-prezidenti İyen Renviki və menecer Stefani 

Hacimiltisi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

8 fevral 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına dair 

danışıqlarda Türkiyə Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kamal Ayhanı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

9 fevral 

Sərhəd qoşunlarının fəaliyyətinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

1996-cı il 

10 fevral 

Rusiyanın ―Tam məxfi‖ televiziya proqramının jurnalisti Artyom Borovikə müsahibə 

vermişdir. 

1996-cı il 

12 fevral 

ABŞ-ın Dövlət Departamentin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

13 fevral 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

14 fevral 

Rusiya Federal Sərhəd Xidmətinin direktoru Andrey Nikolayevi qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federal Sərhəd Xidmətinin direktoru Andrey Nikolayevlə KİV nümayəndələri üçün 

birgə bəyanat vermişdir. 

1996-cı il 

15 fevral 

 

Rusiyanın Həştərxan vilayətinin qubernatoru Anatolu Qujvini qəbul etmişdir. 

 

Estoniyanın xarici işlər naziri Siym Kallası qəbul etmişdir. 

 

Norveç alimi və ictimai xadimi Brundtlandı qəbul etmişdir. 

 

Həştərxan vilayəti nümayəndələrinin Azərbaycana səfərinin yekunlarına dair rəsmi 

məlumatın imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Həştərxan televiziyasına müsahibə vermişdir. 

 

Norveç Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun baş elmi əməkdaşı, ölkənin Baş Naziri 

xanım Qru Harlem Brundtlandın həyat yoldaşı Arme Olaf Brundtlandı qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Estoniya Respublikası arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq 

haqqında sazişin imzalanması mərasimində iştirak etmiş, KİV nümayəndələri üçün bəyanat 

vermişdir. 

1996-cı il Azərbaycanda çıxarılacaq ilkin neftin Rusiya Federasiyasının ərazisi vasitəsilə nəqlinə dair 
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16 fevral sənədlərin imzalanması mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Almaniyanın «Daymler Bents İndustrial» konserninin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

17 fevral 

Orucluq bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

 

Azərbaycan televiziyasının 40 illiyi münasibətilə televiziyanın bir qrup əməkdaşı ilə 

görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan televiziyasının 40 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsində çıxış 

etmişdir.  

1996-cı il 

19 fevral 

Rusiya xarici işlər nazirinin birinci müavini Boris Pastuxovu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

20 fevral 

Rusiya Federasiyasının Kalmıkiya Respublikasının prezidenti Kirsan İlyumjinovu qəbul 

etmişdir. 

 

Azərbaycan ilə Kalmıkiya arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandıqdan sonra 

Kalmıkiya televiziyasının müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1996-cı il 

22 fevral 

―Mir‖ televiziya proqramına müsahibə vermişdir. 

1996-cı il 

24 fevral 

Xocalı soyqırımının 4-cü ildönümü ilə əlaqədar xalqa müraciət etmişdir. 

 

Xocalı soyqırımının dördüncü ildönümü ilə əlaqədar Xocalı sakinlərinin bir qrupu ilə 

görüşdə çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

25 fevral 

Bakı şəhərinə gəzintiyə çıxaraq şəhərin sakinləri ilə görüşüb söhbət etmişdir. 

1996-cı il 

26 fevral 

ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın səlahiyyətli nümayəndəsi Cozef Presseli qəbul etmişdir. 

 

Yaponiyanın Bakıda və Moskvada səfiri Kodzi Vatanabeni qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

27 fevral 

Çexiya xarici işlər nazirinin birinci müavini Aleksandr Vondranı qəbul etmişdir. 

 

«Xalq sənəti və özünəməşğulluq» I Respublika sərgi-yarmarkasının açılışında çıxış 

etmişdir. 

 

Bakıda Rusiya Federasiyası səfirliyinin tikilməkdə olan kompleksinin bünövrəsinə ilk daş 

qoyulması mərasimində çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

28 fevral 

Fransanın ―Total‖ şirkətinin Vitse-prezidenti Əziz Ait Səidi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

29 fevral 

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrə Konfederasiyasının xarici işlər naziri Flavio 

Kottini qəbul etmişdir.  

 

ATƏT-in sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri Flavio Kotti ilə birgə mətbuat konfransında 

iştirak etmişdir. 

1996-cı il 

1 mart 

Bakıdakı Kamera musiqisi salonunda (alman kirxanasında) məşhur rəssam Toğrul 

Nərimanbəyovun konsertində olmuşdur. 

1996-cı il 

2 mart 

İranın xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

4 mart 

Respublika Hüquqi İslahat Komissiyasının ilk iclasında çıxış etmişdir. 

 

M.F.Axundov adına Respublika Dövlət Kitabxanasında İsraildə yaşayan keçmiş 

Azərbaycan Vətəndaşları Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə hazırlanmış və çapdan çıxmış 

«Heydər Əliyev: siyasi portretin cizgiləri» kitabının təqdimatı mərasimində çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

5 mart 

Dağıstan Respublikası Dövlət Şurasının sədri Məhəmmədəli Məhəmmədovu qəbul 

etmişdir. 

 

Azərbaycan və Dağıstan rəhbərliyi arasında danışıqların yekunlarına əsasən sənədlərin 

imzalanması mərasimində çıxış etmişdir. 
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Dağıstan Respublikası Dövlət Şurasının sədri Məhəmmədəli Məhəmmədovla birgə 

mətbuat konfransı keçirmişdir. 

1996-cı il 

6 mart 

Belarus Respublikasının mədəniyyət naziri Aleksandr Sosnovskini qəbul etmişdir. 

 

İstanbuldakı Fatih Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülmüşdür. 

1996-cı il 

7 mart 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

Fransanın «Elf Akiten» şirkətinin başçısı Filipp Jaffreni qəbul etmişdir. 

 

Qadınlar bayramına həsr olunmuş təntənəli gecədə iştirak etmişdir. 

1996-cı il 

8-10 mart 

Gürcüstanda rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

8 mart  
 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

İki ölkənin əməkdaşlığı haqqında sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmiş, KİV 

nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Gürcüstan parlamentinin xüsusi iclasında nitq söyləmişdir. 

 

Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin adından verilmiş qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

9 mart 

 

 

Tbilisi Dövlət Universitetinin fəxri doktoru diplomunun təqdim olunması mərasimində 

çıxış etmişdir. 

 

Tbilisidə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Tbilisi Dövlət Aviasiya Birliyində olmuşdur. 

 

Qədim Tbilisinin azərbaycanlılar yaşayan Meydan (Şeytanbazar) məhəlləsində olmuş, 

Cümə məscidinə getmişdir.  

 

Müsəlman qəbiristanlığında M. Ş. Vazehin, M. F. Axundovun, F. Xoyskinin qəbirlərini 

ziyarət etmişdir. 

 

Fətəli xan Xoyskinin büstünün açılışında iştirak etmişdir. 

 

Xarici ölkələrin Gürcüstandakı nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

10 mart 

 

Gürcüstan televiziyasına müsahibə vermişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1996-cı il 

11 mart 

Yaponiyanın ―İtoçu‖ korporasiyasının direktoru Şiro Morktanı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

12 mart 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun sərəncamçı direktoru Mişel Kamdessümü qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun sərəncamçı direktoru Mişel Kamdessümü ilə birgə mətbuat 
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konfransı keçirmişdir. 

1996-cı il 

13 mart 

ABŞ Dövlət Katibinin müavini S.Talbottun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

14 mart 

RF Xarici İşlər nazirinin birinci müavini Boris Pastuxovu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

15 mart 

Böyük Britaniyanın «Trans Vold Litalz» şirkətinin rəhbəri Devid Rubini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

16 mart 

1991-ci il dekabrın 8-də Rusiyanın, Ukraynanın və Belorusiyanın imzaladığı ―Belovejsk 

sazişi‖ni ləğv etmiş Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının 1996-cı il 15 mart tarixli qərarı 

ilə əlaqədar bəyanat vermişdir. 

1996-cı il 

18 mart 

Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Türkmənistanın prezidenti Saparmurad Niyazov-

Türkmənbaşını Binə hava limanında qarşılamışdır. Qarşılanma mərasimində bəyanatla 

çıxış etmişdir. 

 

Türkmənistan Prezidenti Saparmurad Niyazovla təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

KİV nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov-Türkmənbaşı ilə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət 

etmişdir. 

 

Azərbaycan və Türkmənistan prezidentləri Binə hava limanında birgə Bakı bəyanatını 

imzalamışlar. 

 

Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov-Türkmənbaşı ilə Bakı dəmir yolu nəqliyyatı 

texnikumunun yataqxanasında müvəqqəti məskunlaşan Füzuli, Zəngilan, Şuşa, Xocalı 

qaçqınlarının görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Prezident sarayında Azərbaycan - Türkmənistan sənədlərinin imzalanmasından sonra birgə 

mətbuat konfransı keçirilmişdir. 

 

M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində Türkmənistan prezidenti Saparmurad 

Niyazova-Türkmənbaşıya BDU-nun fəxri doktor diplomunun təqdim edilməsi 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Türkmənistan Prezidenti Saparmurad Niyazovun-Türkmənbaşının şərəfinə verilmiş rəsmi 

ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1996-cı il 

19 mart 

Türkmənistan Prezidentini Vətənə yola salmışdır. 

 

Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin əfv edilməsi 

haqqında fərman imzalamışdır. 

 

Beynəlxalq Bankın yeni binasının açılışı mərasimində çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1996-cı il 

20 mart 

Şəhid uşaqları və kimsəsiz uşaqlar üçün ―Gülüstan‖ sarayında keçirilən Novruz şənliyində 

iştirak etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tomas Yanqı və ―Bi-

Bi-Si‖ korporasiyasının nümayəndəsi xanım Quraşianı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

21 mart 

Bakının Gənclər meydanında - Qoşa qala qapısı önündə Novruz şənliyində çıxış etmişdir. 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama salınmasında Türkiyə Prezidentinin 

nümayəndəsi Kamal Ayhanı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

22 mart 

Ümumdünya İslam Xalq Rəhbərliyi idarə heyəti toplantısının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

23 mart 

Pakistan İslam Respublikasının Milli Günü münasibətilə Pakistanın Azərbaycandakı 

səfirliyinin Azərbaycan Tarix Muzeyində təşkil etdiyi rəsmi ziyafətdə nitq söyləmişdir.   

1996-cı il 

24 mart 

Böyük Britaniya səfirini və Bi-Bi-Si korporasiyasının nümayəndəsini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

26 mart 

Böyük Britaniya Parlamentinin nümayəndə heyətinin üzvləri Kennet Beykeri və Lord 

Nikolas Betli qəbul etmişdir. 

 

Ümumdünya Bankının icraçı direktoru Jan Daniel Gerberi qəbul etmişdir. 

 

Amerikanın «Haubeyger divelopment» şirkətinin prezidenti Bill Uaymı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

27 mart 

Rumıniya prezidenti İon İliyeskunu Binə hava limanında qarşılamışdır. Qarşılanma 

mərasimində bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Rumıniya Prezidenti ilə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Rumıniya Prezidenti İon İliyesku ilə təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

Azərbaycan və Rumıniya prezidentlərinin hər iki ölkənin işgüzar dairələrinin 

nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycan-Rumıniya dövlətlərarası və hökumətlərarası sənədlər imzalandıqdan sonra 

birgə mətbuat konfransında bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Rumıniya prezidenti İon İliyeskunun şərəfinə verilmiş rəsmi 

ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

28 mart 

Rumıniya prezidenti İon İliyesku ilə Bakıdakı 10 saylı texniki-peşə məktəbinin 

yataqxanasında müvəqqəti məskunlaşmış Füzuli, Ağdam, Zəngilan, Xocalı sakinlərinin 

görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Rumıniya Prezidentini Vətənə yola salmışdır. 

1996-cı il 

1 aprel 

Kəlbəcərin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 3-cü ildönümü ilə əlaqədar 

rayon sakinlərinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi, Ermənistandakı səfiri Piter Tomseni, 

Gürcüstandakı səfiri Uilyam Kortnini qəbul etmişdir. 

 

Bakının «Şən və hazırcavablar klubu» komandasının yubiley gecəsində iştirak etmişdir. 

1996-cı il 

2 aprel 

Prezident sarayında ötən kənd təsərrüfatı ilinin yekunları, 1996-cı ildə görüləsi işlər, aqrar 

bölmədə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrə həsr 

olunmuş müşavirədə çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

3 aprel 

Türkiyə İqtisadi Araşdırmalar Vəqfinin Prezidenti Orhan Dikməni qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

5-6 aprel 

Prezident sarayında 1994-cü il oktyabr, 1995-ci il mart hadisələri və Azərbaycanda ictimai-

siyasi vəziyyətə həsr olunmuş ümumxalq nümayəndələri toplantısında nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

8 aprel 

ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Vladimir Kazimirovu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

9-11 aprel 

Pakistanda rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

9 aprel 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 
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Pakistan Prezidenti Əhməd Fərrux xan Leqari ilə görüşmüşdür. 

 

Baş nazir Bənəzir Bhutto ilə görüşmüşdür. 

 

İxraca Yardım Bürosunda olmuşdur. 

 

―Şəkərparian‖ parkında ağac əkmişdir. 

 

―Utiliti Stor‖ ticarət mərkəzinə baş çəkmişdir. 

 

Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Fərrux Əhməd xan Leqarinin Azərbaycan 

Prezidentinin şərəfinə verdiyi rəsmi ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

Pakistan televiziyasının müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

10 aprel 

Baş nazir Bənəzir Bhutto ilə danışıqlar aparmışdır. 

 

Azərbaycanla Pakistan arasında sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir.  

 

KİV nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Pakistan İslam Respublikasının baş naziri xanım Bənəzir Bhuttonun adından Azərbaycan 

Prezidentinin şərəfinə verilmiş rəsmi ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

Pakistan ağır maşınqayırma zavodunda olmuşdur. 

 

Lahora yola düşmüşdür. 

 

Lahor şəhərində Pəncab əyalətinin valisi Sarun xan ilə görüşmüşdür. 

 

Lahor şəhərində Pəncab əyalətinin valisi Sarun xan Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə 

ziyafət vermişdir. 

 

11 aprel 

Pakistan televiziyasına müsahibə vermişdir. 

 

Məhəmməd İqbal mavzoleyində olmuşdur. 

 

―Badişahi‖ məscidində olmuşdur. 

 

Lahor qülləsində olmuşdur. 

 

Vətənə yola düşməzdən əvvəl Pakistan jurnalistinin suallarına cavab vermişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1996-cı il 

12 aprel 

Gürcüstan Parlamentinin sədri Zurab Jvaniyanı qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Konqresinin üzvü Çarlz Uilsonu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

14 aprel 

Türkiyə Respublikasının Bas naziri Məsud Yılmazı Binə hava limanında qarşılamışdır. 

 

Türkiyə Respublikasının Bas naziri Məsud Yılmazın Binə hava limanında qarşılanma 

mərasimində bəyanat vermişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının Bas naziri Məsud Yılmaz ilə birgə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət 
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etmişdir. 

 

Prezident sarayında Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra 

Türkiyənin Baş naziri Məsud Yılmazla birgə mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Prezident sarayında Türkiyə Respublikasının Baş naziri Məsud Yılmazla Azərbaycan 

ictimaiyyəti nümayəndələrinin görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının baş naziri Məsud Yılmazın şərəfinə rəsmi ziyafətdə nitq 

söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın ―Amoco‖ şirkətinin prezidenti Con Steysini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

15 aprel 

Türkiyə Respublikasının Baş naziri Məsud Yılmaza M.Ə.Rəsulzadə adına ADU-nun fəxri 

doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının Baş naziri Məsud Yılmazla Sabunçu rayonundakı 6 saylı texniki 

peşə məktəbinin yataqxanasında yaşayan Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan qaçqınlarının 

görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Bakıda «Ramstore» supermarketinin açılışı mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının Bas naziri Məsud Yılmazla birlikdə diplomatik korpusun tikinti 

meydançasında olmuşdur. 

 

Məsud Yılmazı Vətənə yola salmışdır. 

 

Pasxa bayramı münasibətilə Azərbaycanın pravoslav xristianlarını təbrik etmişdir. 

1996-cı il 

16 aprel 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ricard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

17 aprel 

Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının Baş nazirinin birinci müavini, xarici işlər naziri 

Tsyan Tsiçeni qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

18 aprel 

Beynəlxalq Baytarlıq Təşkilatının direktoru Jan Blankonu və bu təşkilatın Avropa ölkələri 

üzrə komissiyasının prezidenti Nikola Belevi qəbul etmişdir. 

 

Avropa Birliyi üzvləri ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq sazişi layihəsinin 

müzakirəsinə həsr olunmuş iclasa sədrlik etmişdir. 

 

Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Hacı Allahşükür Paşazadənin başçılıq etdiyi 

Həcc ziyarətinə yola düşən bir qrup zəvvarı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

19 aprel 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ―Əbu-Dabi‖ İnkişaf Fondunun baş direktorunun müavini 

Əhməd Bağırı qəbul etmişdir. 

 

Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1996-cı il 

21-26 aprel 

Avropa ölkələri Lüksemburqda, Belçikada və Norveçdə səfərdə olmuşdur. 

 

21 aprel 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Lüksemburqda ―Royal‖oteldə Ermənistan Prezidenti ilə görüşmüş, birgə kommunike qəbul 

olunmuşdur. 

 

22 aprel  
Lüksemburqda Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Malkolm Rikfind ilə görüşmüşdür. 

 

Lüksemburqda Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkel ilə görüşmüşdür. 
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Rusiya Federasiyasının Lüksemburqdakı səfirliyinin ərazisində ucaldılmış Nizami 

Gəncəvinin abidəsi önündə çıxış etmişdir. 

 

Lüksemburqda İtaliyanın xarici işlər naziri Suzanna Anyelli ilə görüşmüşdür. 

 

Finlandiyanın xarici işlər naziri Tarya Hallonen ilə görüşmüşdür. 

 

Lüksemburqdakı konfranslar mərkəzində Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Birliyi 

arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması mərasimində çıxış 

etmişdir. 

 

Lüksemburqda Avropa Konfrans Mərkəzində Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze və 

Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla birgə mətbuat konfransı olmuşdur. 

 

Lüksemburqun böyük hersoqu Qrand Daç Jan De Lüksemburqla görüşmüşdür. 

 

Fransanın Avropa İttifaqı məsələləri üzrə dövlət naziri Mişel Barye ilə görüşmüşdür. 

 

Belçikanın Lüksemburq əyalətinin qrafı DAnsenburq Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə 

ziyafət vermişdir. 

 

Lüksemburqdan Belçikaya gəlmişdir. 

 

23 aprel 

Belçikada səfərdə olarkən Brüsseldə Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə 

görüşmüşdür. 

 

Brüsseldə Avropa Birliyinin prezidenti Jak Santerlə görüşmüşdür. 

 

Brüsseldə Avropa Birliyinin komissarı Van Den Brukla görüşmüşdür. 

 

Brüsseldə NATO-nun Baş katibi Xavyer Solana ilə görüşmüşdür. 

 

NATO-nun Baş katibi Xavyer Solana ilə görüşdükdən sonra jurnalistlərin qarşısında çıxış 

etmişdir. 

 

Brüsseldəki Beynəlxalq Ticarət Mərkəzində çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın Belçikadakı ticarət sərmayə mərkəzi ilə tanış olmuşdur. 

 

Azərbaycanın Brüsseldəki səfirliyində olmuşdur. 

 

Brüsseldə ABŞ prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Ceyms Kollinz ilə görüşmüşdür. 

 

Brüsseldəki ―Konrad‖ hotelində rəssam Eldar Mikayılovun xalça sərgisində olmuşdur. 

 

24-26 aprel 

 

24 aprel 

 

Brüsseldən Norveçə gəlmişdir. 

 

Norveç jurnalistin suallarına cavab vermişdir. 

 

Osloda Norveçin baş naziri Qru Harlem Brundlandla görüşmüşdür. 
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Məşhur səyyah Tur Heyerdal ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan və Norveç ölkələri arasında sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra 

bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Oslodakı Beynəlxalq Uşaq İncəsənət Muzeyində olmuşdur. 

 

Osloda Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Norveçin baş naziri Qru Harlem Brundtlandin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verdiyi 

rəsmi ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

25 aprel 

 

Osloda mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Norveç parlamentinin sədri xanım Kristin Kolle Qrondal ilə görüşmüşdür. 

 

Norveç Parlamentin xarici əlaqələr və energetika komissiyasının üzvləri ilə görüşmüşdür. 

 

Norveç kralı V Harld ilə görüşmüşdür. 

 

Osloda ―Kverner‖ şirkətlərinin prezidenti Korstye ilə görüşmüşdür. 

 

Stavanger şəhərinə gəlmişdir. 

 

Stavanger şəhərinin hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Norveçin Stavanger şəhərində ―Statoyl‖ şirkətinin prezidenti Harl Horvinq ilə 

görüşmüşdür.  

 

Norveç televiziyasına müsahibə vermişdir. 

 

Stavanger şəhərində ―Statoyl‖ şirkətinin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verdiyi 

ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

26 aprel 

 

Şimal dənizindəki platforma ilə tanış olmuşdur. 

 

Neft platforması ilə tanışlıqdan sonra respublika televiziyasının müxbirinə müsahibə 

vermişdir. 

 

Stavanger şəhərində Norveçin iş adamları ilə görüşmüşdür.  

 

ARDNŞ ilə ―Statoyl‖ arasında əməkdaşlığın növbəti mərhələsini nəzərdə tutan sənədlərin 

imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Stavanger şəhərində ―Statoyl‖ şirkətinin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verdiyi 

ziyafətdə nitq söyləmişdir.  

1996-cı il 

27 aprel 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Qərbi Avropa ölkələrinə səfərdən qayıtdıqdan sonra respublika Milli televiziyasına 

müsahibə vermişdir. 

1996-cı il 

28 aprel  

Qurban bayramı münasibətilə ―Qızılqum‖ sanatoriyasında müvəqqəti yerləşmiş Şuşa, 

Xocalı, Laçın, Ağdam qaçqınları ilə görüşdə çıxış etmişdir. 
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1996-cı il 

30 aprel 

Dünya Bankının Regional layihələr rəhbəri Klod Blankenin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

1 may 

ABŞ-in ―Pennzoyl‖ şirkətinin Prezidenti Tom Hamilton başda olmaqla bu şirkətin 

nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

2 may 

İngiltərənin ―Remko‖ şirkətinin Prezidenti Stiv Rempi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

3 may 

Dünya Bankının Azərbaycan, Qazaxıstan və Orta Asiya şöbəsinin direktoru Tancu 

Yurukoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

4 may 

Nazirlər Kabinetinin rəhbərliyinin, aparatının və Prezident Aparatının rəhbər işçilərinin 

birgə iclasında nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

5 may 

Türkiyə Standartlaşdırma Təşkilatının rəhbəri Mehmet Yılmaz Arıyörkü qəbul etmişdir. 

 

İran xarici işlər Nazirinin müavinin Abbas Məlikini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

6 may 

Prezident sarayında Şuşa və Laçın rayonları sakinlərinin bir qrupu ilə görüşdə nitq 

söyləmişdir.  

1996-cı il 

7 may 

Danimarka Krallığının Türkiyə və Azərbaycandakı səfiri Nils Helskofu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

8 may 

Rusiyanın xarici işlər naziri Yevgeni Primakovu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

9 may 

Tank qoşunları general-mayoru, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun 

Bakıdakı məzarı yanında xatirə mitinqində çıxış etmişdir. 

 

Alman faşizmi üzərində qələbənin 51-ci ildönümü münasibətilə Bakı Ali Ümumqoşun 

Komandirləri məktəbində keçirilən bayram tədbirində çıxış etmişdir. 

 

Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmiş, müharibə iştirakçıları ilə görüşmüşdür. 

 

ARDNŞ-in dəvəti ilə Bakıda işgüzar səfərdə olan İranın ―OİEK‖ şirkətinin rəhbəri Əli 

Əkbər Haşimini və İran Neft Şirkəti Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Mehdi Hüseynini qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

10 may 

Yenidən qurulmuş 92/97 nömrəli ATS-in açılışı mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Rusiya Federasiyasının "Yeni adlar" 

Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun və "Biznesmenlər - Azərbaycanın Gənc İstedadlarına" 

xeyriyyə fondunun himayə etdikləri gənc istedadların təqdimat konsertindən əvvəl "Yeni 

adlar" Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun yaratdığı "Planetin yeni adları" kitabı 

imzalandıqdan sonra çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

11 may 

Tapio Saavalaynenin başçılığı ilə Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakıda olan nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

12 may 

Məşhəd-Sərəxs-Təcən dəmir yolunun açılması mərasimində iştirak etmək üçün İran İslam 

Respublikasına getmişdir. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Məşhəddə İran İslam Respublikasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani ilə 

görüşmüşdür. 

 

Məşhəddə Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Məşhəddə Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyan ilə görüşmüşdür. 

 

Məşhəddə İranın telekommunikasiya naziri Məhəmməd Qərəzi ilə görüşmüşdür. 

 

Məşhəddə Pakistan İslam Respublikasının prezidenti Fərrux Əhməd xan Leqari ilə 

görüşmüşdür. 
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Məşhəddə Nadir şahın və Səkkizinci imam Rzanın məqbərəsini ziyarət etmişdir. 

 

İran Milli Televiziyasının müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

İran Prezidenti Haşimi Rəfsəncaninin oğlu, Prezidentinin Neft və Energetika məsələləri 

üzrə müşaviri Mehdi Haşimi ilə görüşmüşdür. 

 

Krans Montana Forumunun Prezidenti Jan Pol Karteronu qəbul etmişdir. 

 

İqtisadi ticarət və mədəni məsələlər üzrə İran-Azərbaycan dövlətlərarası müştərək 

komissiyasının İran tərəfdən həmsədri Qulamrza Şafei ilə görüşmüşdür. 

1996-cı il 

13 may 

Məşhəddən təyyarə ilə Sərəxs şəhərinə gəlmiş, Məşhəd-Sərəxs-Təcən dəmir yolunun 

təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir.   

 

Sərəxsdə təyyarə limanının və azad iqtisadi zonanın açılışında iştirak etmişdir. 

 

EKO-nun üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının IV Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün 

Aşqabada gəlmişdir. 

1996-cı il 

14 may 

EKO-nun üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Aşqabadda keçirilən IV Zirvə 

toplantısında nitq söyləmişdir. 

 

Aşqbadda Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl, İran prezidenti Əli Əkbər Haşimi 

Rəfsəncani, Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov, Qazaxıstan prezidenti 

Nursultan Nazarbayev, Qırğızıstan prezidenti Əsgər Akayevlə görüşmüşdür. 

 

Türkmənistan Parlamentinin sədri Səhhət Muradov ilə görüşmüşdür. 

 

IV zirvə toplantısında iştirak edən dövlət başçıları ilə birlikdə xatirə olaraq Milli 

istiqlaliyyət parkında ağac əkmişdir. 

 

KİV nümayəndələri üçün keçirilən mətbuat konfransında iştirak etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1996-cı il 

15 may 

Onun dəvətilə valideynləri ilə birlikdə Bakıda qonaq olan 11 yaşlı Çin məktəblisi, rəssam 

Dzen Yanqı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

16-17 may 

16 may 

MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə toplantısında iştirak etmək üçün 

Moskvaya yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında brifinq keçirmişdir. 

 

Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri, MDB Parlamentlərarası Assambleyası 

Şurasının sədri Yeqor Stroyevlə görüşmüşdür. 

 

Rusiyanın xarici işlər naziri Yevgeni Primakov ilə görüşmüşdür. 

 

17 may 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Boris Yeltsinlə görüşmüşdür. 

 

MDB Dövlət Başçıları Şurasının ümumi iclasında iştirak etmiş, Rusiyada demokratik 

proseslərin dəstəklənməsi haqqında dövlət başçılarının bəyanatı ilə əlaqədar çıxış etmişdir. 

 

MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasının yekunlarına dair mətbuat konfransında 

jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

1996-cı il 

18 may 

Moskvada yaşayan bir qrup soydaşımızla görüşmüşdür. 

1996-cı il 

20 may 

Moskvadan Vətənə qayıtmışdır. 
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Norveçin Milli bayramı - ölkə konstitusiyasının qəbul edilməsi Günü münasibətilə 

Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

21 may 

Şri Lanka Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Yaqub Zəvahirinin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Zambiya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Ncimuniya Con Sikaulunun 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Qana Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Con Evintom Bavanın etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Avstriya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Valter Ziqlin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Polşanın Azərbaycandakı səfiri Voytsex Henselin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

22 may 

Azərbaycanda keçirilən Gürcüstan mədəniyyəti günləri çərçivəsində iki respublikanın 

incəsənət ustalarının Respublika sarayında böyük konserti başa çatdıqdan sonra çıxış 

etmişdir. 

1996-cı il 

23 may 

Gürcüstanın Mədəniyyət naziri Valeri Asatianinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

 

Avropa Şurasının İnsanlara işgəncə verilməsinin qarşısının alınması məsələləri üzrə 

komitəsinin və Avstriya konstitusiya məhkəməsinin üzvü doktor Rudolf Mahaçeki qəbul 

etmişdir. 

 

MDB-nin icraçı katibi İvan Korotçenyanı qəbul etmişdir. 

 

Sabir Rüstəmxanlının anadan olmasının 50 illiyinə həsr edilmiş gecədə iştirak etmişdir. 

1996-cı il 

24 may 

Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Bolşakovu və Rusiya Xarici işlər Nazirinin 1-ci 

müavini Boris Pastuxovu qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın xüsusi nümayəndəsi Cozer Presseli qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

25 may 

Böyük Britaniya Parlamentinin üzvləri Mark Lennok Boyudu və Naycel Evansı qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

26 may 

Milli bayram - Respublika günü münasibətilə Respublika sarayında keçirilən təntənəli 

yığıncaqda nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

27 may 

Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Özbəkistan Respublikasının prezidenti İslam Kərimovun 

Binə hava limanında qarşılanma mərasimində bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Prezidentlər Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

İslam Kərimovla təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

Azərbaycan – Özbəkistan danışıqları geniş tərkibdə davam etdirilmişdir. 

 

Azərbaycanla Özbəkistan arasında sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmiş, 

dostluq və əməkdaşlıq haqqında sazişi imzalamışdır. 

 

Özbəkistan Respublikasının prezidenti İslam Kərimov ilə birgə KİV nümayəndələri üçün 

bəyanat vermiş, mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində Özbəkistan Respublikasının Prezidenti 

İslam Kərimova BDU-nun fəxri doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimində çıxış 

etmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İslam Kərimovun şərəfinə 
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verilmiş, rəsmi ziyafətdə çıxış etmişdir.  

1996-cı il 

28 may 

Özbəkistan Prezidentini Vətənə yola salmışdır. 

1996-cı il 

29 may 

Malkolm Tun başda olmaqla ABŞ hökumətinin əsirlər və itkin düşmüş şəxslər üzrə 

komissiyasının ekspertlərdən ibarət nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

BMT-nin Azərbaycandakı əlaqələndirici rezidenti Paolo Lembonu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

30 may 

―Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri‖ mövzusunda Azərbaycan 

Dövlət Opera və Balet Teatrında keçirilən konfransın açılışında nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

31 may 

―Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri‖ mövzusunda konfransda iştirak 

etmək üçün Bakıya gəlmiş Türkiyənin dövlət naziri Yaman Törünərin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

1 iyun 

Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə günü münasibətilə uşaq musiqi festivalı qaliblərinin 

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında keçirilən yekun konsertində çıxış etmişdir. 

 

"Oqonyok" jurnalının Azərbaycana həsr olunmuş xüsusi nömrəsinin Azərbaycan Tarix 

Muzeyində keçirilən təntənəli təqdimat mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

BMT İnkişaf Proqramının rəhbəri Ceyms Qustav Speti qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

2 iyun 

BMT İnkişaf Proqramının rəhbəri Ceyms Qustav Spetin Sumqayıtda qarşılanması 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Sumqayıtda "Azərbaycan Respublikasında insan inkişafına dair hesabat" kitabının təqdimat 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Kanadanın Yəhudi icmasının rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

BMT İnkişaf Proqramının rəhbəri Ceyms Qustav Speti, BMT-nin Azərbaycandakı 

əlaqələndirici rezidenti Paolo Lembo ilə birlikdə KİV nümayəndələri üçün mətbuat 

konfransı keçirmişdir. 

1996-cı il 

3 iyun 

Şimali Qafqazın Kislovodsk şəhərinə yola düşmüşdür. 

 

Şimali Qafqazın Kislovodsk şəhərində Rusiya Prezidenti Boris Yeltsinin təşəbbüsü ilə 

Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Rusiya dövlət başçılarının, habelə Rusiya 

Federasiyasının subyektləri olan Şimali Qafqaz respublikaları, diyarları və vilayətləri 

rəhbərlərinin görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Rusiya Federasiyası dövlət başçılarının görüşündə 

qəbul edilmiş ―Qafqazda əmin-amanlıq, sülh, iqtisadi və mədəni əməkdaşlıq uğrunda 

bəyannamə‖ni imzalamışdır. 

 

Kislovodskdakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Bina hava limanında ―Mir‖ teleradio şirkətinə Kislovodskdakı görüşlərin nəticələri 

haqqında müsahibə vermişdir. 

1996-cı il 

4 iyun 

Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətini – Üzv Olmayan 

Ölkələrlə Əlaqələr Komissiyasının sədri Jan Setlenjeni, Komissiyanın Azərbaycan üzrə 

məruzəçisi Jorj Sole Turanı və komissiyanın katibi Ki Düfuru qəbul etmişdir. 

 

Norveçin sənaye və energetika naziri Yens Stoltenberi qəbul etmişdir. 

 

Bakıda ―Xəzərneftqaz-96‖ üçüncü beynəlxalq sərginin açılış mərasimində çıxış etmişdir.  

 

―Gülüstan‖ sarayında ―Şahdəniz‖ yatağının birgə işlənməsi haqqında Azərbaycan 
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Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri arasında müqavilənin imzalanması 

mərasimində çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

5 iyun 

Böyük Britaniyanın energetika və sənaye naziri Timoti Eqsarın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın ―Ekson‖ neft şirkətinin prezidenti Terri Kuntsu qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın energetika nazirinin müavini Çariz Kertisi qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan-Böyük Britaniya Ticarət-Sənaye Şurasının birinci sessiyasında iştirak 

etmişdir. 

 

Pakistan Neft və Milli Ehtiyatlar naziri Ənvər Seyfulla Xanı qəbul etmişdir. 

 

Rumıniya sənaye nazirinin müavini Lisian Matiusu qəbul etmişdir. 

 

İran dövlət neft şirkətinin Prezidenti Əli Əkbər Haşimini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

6 iyun 

ATƏT-in Minsk konfransının həmsədri Valentin Lozinskini, ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrləri Rene Niberqi və Vladimir Kazimirovu , ATƏT-in indiki sədrinin nümayəndəsi 

Valter Tenxeri və onları müşayiət edən şəxsləri qəbul etmişdir. 

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının birinci vitse-prezidentinin müavini David 

Heksteri qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Xarici Kəşfiyyat xidmətinin direktoru Vyaçevslav Trubinkovu qəbul etmişdir. 

 

Yaponiyanın ―İtoçu‖ Korporasiyasının baş direktoru Koci Nocimanı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

7 iyun 

Polşa Baş nazirinin müavini Qjeqoj Kolodkonu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

10 iyun 

Rusiya Dövlət Dumasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın görkəmli siyasi xadimi Zbiqnev Bjenskini qəbul etmişdir. 

 

Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin Rusiyanın milli bayramı - Rusiyanın suverenliyi 

haqqında bəyannamənin qəbul olunması günü münasibətilə təşkil etdiyi rəsmi qəbulda 

çıxış etmişdir. 

 

Bakıda rəsmi səfərə gəlmiş Rusiya Dövlət Dumasının sədri Gennadi Seleznyovun səfərinə 

rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

11 iyun 

Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələri İqtisadi əməkdaşlığı Parlament Məclisinin yeddinci sessiyası 

iştirakçılarının şərəfinə rəsmi ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi sədrinin müavini Qəmər Gənçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rumıniya parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Ukrayna Ali Radası sədrinin birinci müavini Aleksandr Tkaçenkonun rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının sədri Gennadi Seleznyov başda olmaqla Dumanın 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

12 iyun 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı Parlament Məclisi baş məclisinin 7-ci sessiyasında nitq 

söyləmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın Adam Smit İnstitutunun baş direktoru Maykl Belli qəbul etmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 90 

 

RF Dövlət Duması sədrinin müavini Artur Çilingərov başda olmaqla bir qrup deputatı 

qəbul etmişdir. 

 

Konstantin Triardisin başçılıq etdiyi Yunanıstan nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Misir Milli Məclisi Nəqliyyat və Rabitə Komitəsinin sədri Səid əl-Həvallahı və Misirin 

Azərbaycandakı səfiri Fərrux əl-Həvarini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

13 iyun 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Konqresində "Porter əlavəsinin müzakirəsi" ilə əlaqədar bəyanat vermişdir. 

 

Gürcüstan Parlamentinin spikeri Zurab Jvaniyanı qəbul etmişdir. 

 

Teodor Angelinin başçılıq etdiyi Moldova nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

QİƏ-nın icraçı direktoru və QİƏ Parlament Məclisinin baş katibini qəbul etmişdir. 

 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı Parlament Məclisinin Baş katibi Faiq Qaytançını və bu 

təşkilatın icraçı direktoru Yevgeni Kutovoyu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

14 iyun 

AŞPA-nın nümayəndə heyətinin Üzv Olmayan Ölkələrlə Əlaqələr Komissiyasının sədri 

Jan Setlenjenişi, Komissiyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Jorj Sole Turanı və 

Komissiyanın katibi Ki Düfuru qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

15 iyun 

Almaniyanın Azərbaycandakı səfirini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

18 iyun 

Avropa Birliyi Komissiyasının idarə rəisi Fokion Fotiadisi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

19 iyun 

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı ―İmko qrup‖ şirkətinin Prezidenti Əbdül Rəhman Məhəmməd 

əbu Nəcəfin başçılıq etdiyi iş adamlarından ibarət nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının Səhiyyə naziri Əlirza Mərəndini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

20 iyun 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı - Ülyahəzrət 

kraliça II Yelizavetanın ad Günü münasibətilə İngiltərənin Azərbaycandakı səfirliyinin 

―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

21 iyun 

Azərbaycan Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin iclas salonunda görkəmli alim və 

dövlət xadimi Vəli Axundovun 80 illiyinə həsr olunmuş yığıncaqda nitq söyləmişdir. 

 

Prezident sarayında Türkiyənin İqdır vilayətinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

22 iyun 

Bakı İncəsənət Gimnaziyasının şagirdi Surxay Əsgərovun konsertində olmuşdur.  

1996-cı il 

24 iyun 

Respublikada aqrar islahatların gedişi vəziyyətinə və torpaq islahatı haqqında qanun 

layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş Prezident sarayında keçirilən müşavirədə iştirak və 

çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi, ordu generalı İsmayıl Haqqı Qaradayının 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

25 iyun 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin ―Bayholdinq‖ şirkətinin və Böyük Britaniyanın ―Balli qrup‖ şirkətlər qrupunun 

birgə nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

26 iyun 

Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz ilə əlaqədar üzrə nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

27 iyun 

Yunanıstan səfirliyinə gedərək Yunanıstanın keçmiş baş naziri Andreas Popandreunun 

vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı vermişdir. 

1996-cı il 

28 iyun 

Prezident sarayında Nazirlər Kabinetinin Rəyasət Heyəti üzvlərinin, iqtisadiyyatın 

inkişafında mühüm rol oynayan nazirliklərin başçılarının və Prezidentin İcra Aparatı rəhbər 
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işçilərinin iştirakı ilə 1996-cı ilin birinci yarısının iş yekunlarının təhlilinə həsr olunmuş 

iclasda çıxış etmişdir. 

 

Görkəmli dövlət xadimi, general-leytenant Arif Heydərovun 70 illiyinə həsr olunmuş 

yubiley gecəsində nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

29 iyun 

Zuğulbadakı ―Gənclik‖ beynəlxalq kompleksində XXVI yay (Atlanta) olimpiya 

oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan idmançıları ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

1 iyul 

Almaniyada rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Bonn şəhərində Almaniya-Azərbaycan Forumu İdarə Heyətinin və Rəyasət Heyətinin 

üzvləri ilə görüşmüşdür. 

 

Bonn şəhərində Azərbaycan cəmiyyətlərinin sədrləri və Azərbaycan Cəmiyyətləri 

Federasiyasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Bonn şəhərində Almaniyadakı Azərbaycan diasporunu nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1996-cı il 

2 iyul 

AFR prezidenti Roman Hersoqla görüşü olmuşdur. 

 

AFR-ın federal kansleri Helmut Kol ilə görüşmüşdür. 

 

AFR Bundestaqının vitse-prezidenti Antye Folmerlə görüşü olmuşdur. 

 

Almaniyanın Federal Prezidenti Roman Hersoqun adından Azərbaycan Prezidentinin 

şərəfinə verilmiş rəsmi ziyafətdə çıxış etmişdir. 

 

Bundestaqın Almaniya-Qafqaz Parlament qrupunun sədri Villi Vimmerlə və qrupun 

üzvləri ilə görüşmüşdür. 

 

AFR Xarici İşlər naziri Klaus Kinkel ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan – Almaniya sənədlərinin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Almaniya Azad Demokrat Partiyasının sədri, Bundestaqın deputatı Volfhanq Herhad ilə 

görüşmüşdür. 

 

Almaniya Xristian-Sosial İttifaqının Bundestaqdakı qrupunun xarici siyasət üzrə katibi 

Kristian Şmidt ilə görüşmüşdür. 

 

Almaniya Sosial Demokrat Partiyasının Bundestaqdakı deputat fraksiyasının xarici siyasət 

üzrə katibi, Şimali Atlantika Assambleyasının prezidenti Karsten Fott ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və mədəni həyatına həsr olunmuş kitabın təqdimat 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

AFR Prezidenti Roman Hersoq ilə birlikdə Səttar Bəhlulzadənin əsərlərinin sərgisinə 

tamaşa etmişdir. 

1996-cı il 

3 iyul 

Bonnda mətbuat konfransında çıxış etmişdir. 

 

Köln şəhərinə gəlmişdir. 

 

Kölndə Almaniyanın iş adamları ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Düsseldorf şəhərində «Döyçe Bank» idarə heyətinin üzvü Georq Krupp ilə görüşmüşdür. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 92 

Azərbaycan Milli Bankı və «Döyçe Bank» arasında sənədlərin imzalanması mərasimində 

iştirak etmişdir. 

 

Düsseldorf şəhərində «Döyçe Bank» idarə heyəti adından Azərbaycan Prezidentinin 

şərəfinə verilmiş ziyafətdə çıxış nitq söyləmişdir. 

 

Almaniyanın ―Simens‖ şirkətinin vitse-prezidenti ilə görüşmüşdür. 

 

―Ferrostal‖ şirkəti idarə heyətinin sədri Fon Mekkesi və şirkətin baş müvəkkili Udo Folkeri 

qəbul etmişdir. 

 

―Tissen‖ şirkəti idarə heyətinin sədri Volfhanq Şvartsla və idarə heyətinin üzvləri ilə 

görüşmüşdür. 

 

Almaniyanın ―Alkatel‖, ―AVV‖, ―Qrunvel‖, ―Şolts‖, ―İnterseleki‖ şirkətlərinin rəhbərləri 

ilə görüşmüşdür. 

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının Vitse-prezidenti Manfred Abelyayi ilə 

görüşmüşdür. 

1996-cı il 

4 iyul 

Baden-Vürtembueq şəhərində Almaniyanın «Mersedes-Bents» şirkətinə gedərək onun 

rəhbərliyi ilə görüşmüşdür. 

 

Baden-Vürtembueq şəhərində Almaniyanın «Mersedes-Bents» şirkətinin idarə heyəti 

adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verilmiş ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

Baden Vürtemberq əyalət hökumətinin Baş Naziri, əyalət Parlamentinin deputatı Ervin 

Toyfel ilə görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1996-cı il 

5 iyul 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aleksandr Bloxini qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

6 iyul 

Bakıda yeni teleqüllənin açılış mərasimində çıxış etmişdir. 

 

1996-cı il 

9 iyul 

İyulun 7-8-də respublikanın bir sıra ərazisində leysan yağışlarının vurduğu zərər və onun 

aradan qaldırılması ilə bağlı müşavirə keçirmişdir. 

 

İslah-əmək müəssisəsində cəza çəkən Arif Paşayevin valideynlərini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

10 iyul 

Prezident sarayında Azərbaycanın xüsusi qonaq statusu ilə Avropa Şurasına qəbul edilməsi 

və «Avropa Şurası və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq proqramının həyata 

keçirilməsi tədbirləri haqqında» respublika prezidentinin sərəncamının yerinə yetirilməsi 

ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş müşavirədə çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

11 iyul 

Portuqaliya Respublikasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duarte De Kastronun 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Makedoniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Trayan Petrovskinin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Yaponiyanın ―Niçimen korporeyşn‖ firmasının Prezidenti Akira Vatarini qəbul etmişdir. 

 

Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya Ölkələri Departament infrastruktur, energetika 

və ətraf mühitin qorunması şöbəsinin rəisi Conatan K. Braunu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

12 iyul 

«Torpaq islahatı haqqında» qanun layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş Prezident 

sarayında keçirilən iclasda çıxış etmişdir. 

1996-cı il Türkiyə Diyanət Vəqfinin başkanı Mehmet Nuri Yılmazı Prezident sarayında qəbul 
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13 iyul etmişdir. 

 

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Siym Kallasın və Avropa Şurasının baş katibi 

Daniel Tarşisin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Avropa Şurası nümayəndə heyəti rəhbərlərinin Prezident sarayında keçirilən birgə mətbuat 

konfransında çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

14 iyul 

Fransa Respublikasının milli bayramı münasibətilə Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin 

―Gülüstan‖ sarayında təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

15 iyul 

Fransanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Jan Perreni qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın ―Şevron‖ şirkətinin Prezidenti Riçard Matskeni qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

16 iyul 

ABŞ Dövlət Katibinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Linn Devisin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

18 iyul 

İran İslam Respublikası Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Əbülhüseyn Vəhacini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

18-19 iyul 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin respublikada sosial-iqtisadi sahənin 

inkişafına həsr olunmuş geniş iclasında nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

20 iyul 

ABŞ-ın ―Ekson‖ şirkətinin Prezidenti Terri Kuntsu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

22 iyul 

Almaniyanın «Simens» Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

23 iyul 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi üzrə dövlət 

komissiyasının Prezident sarayında keçirilən növbəti iclasında çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

24 iyul 

Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin respublikamızdakı nümayəndəliyinin rəhbəri, 

səlahiyyət müddəti başa çatmış Mişel Minniqi və həmin vəzifəyə təyin edilmiş Volter 

Fullemanı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

25 iyul 

ABŞ-ın ―Braun ənd Rut‖ enerji xidməti şirkətinin prezidenti Ted Fergyussonu qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

26 iyul 

ABŞ-ın ―Pennzoyl‖ neft şirkətinin prezidenti Tom Hamiltonu qəbul etmişdir. 

 

Yaponiya xarici işlər nazirinin əməkdaşlıq məsələləri üzrə baş məsləhətçisi Rio Takakinin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

28 iyul 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

29 iyul 

Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfiri, respublikamızda diplomatik missiyasını 

başa vurmuş Faruq Mahmud Əmin əl-Həvarini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

31 iyul 

İran Parlamentinin deputatlarını qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

1 avqust 

ABŞ-ın «Hay Beyker» şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

«Soxnut» Ümumdünya Yəhudi Agentliyinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Yaponiya Beynəlxalq Ticarət və Sənaye Nazirliyinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

2 avqust 

Ağdam rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının üçüncü ildönümü ilə 

əlaqədar Ağdam rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1996-cı il 

3 avqust 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri, Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında Rusiya 

Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi diplomatik missiyasını başa vuran Vladimir 

Kazimirovu və onu bu vəzifədə əvəz edərək Yuri Yukalovu qəbul etmişdir. 

 

R. Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində Xalq rəssamı Maral 

Rəhmanzadənin yubiley sərgisinin açılışı mərasimində çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

6 avqust 

Bakı şəhərində torpaq sürüşməsinin baş verdiyi yerdə - Bayıl qəsəbəsi yaxınlığında olmuş, 

mütəxəssislərin məlumatını və mülahizələrini dinləmişdir. 

1996-cı il 

7-11 avqust 

7 avqust 

Federasiyasının Prezidenti B. N. Yeltsinin təntənəli andiçmə mərasimində iştirak etmək 
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üçün Moskvaya səfəri etmişdir.  

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru N. Kovalyovla görüşmüşdür. 

 

8 avqust 

Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi A. Lebedlə, Moskva meri Y. Lujkovla 

görüşmüşdür. 

 

Moskva meri Y. Lujkovla görüşdükdən sonra jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

9 avqust 
Prezident Boris Yeltsinin andiçmə mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının baş naziri V. Çernomırdinlə görüşmüşdür. 

 

Rusiyanın müdafiə naziri İ. Rodionovla görüşdən sonra Kremldə Azərbaycan 

jurnalistlərinə bəyanat vermişdir. 

 

10 avqust 
Rusiya Federasiyası daxili işlər naziri A. Kulikovla görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyası daxili işlər naziri A. Kulikovla görüşdükdən sonra jurnalistlərin 

suallarına cavab vermişdir. 

 

11 avqust 
Moskvadan Vətənə qayıtmışdır. 

1996-cı il 

12 avqust 

ATƏT-in Minsk qrupunda Almaniya nümayəndəsi Frank Lambaxı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

13 avqust 

Beynəlxalq Valyuta Fondu nümayəndə heyətinin başçısı Tapio Saavalayneni və 

Ümumdünya Bankının missiyasının rəhbəri Zeynəb Tayması qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

14 avqust 

Ölkəmizin Milli Olimpiya Komandasının üzvləri ilə görüşmüşdür. 

1996-cı il 

15 avqust 

Bakıda Britaniya Yaxın Şərq Bankı filialının açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycan-Belorus "Sənaye-Tərəfdaşlıq və Kooperasiya" satış-sərgisinin açılışı 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın Yaxın Şərq Bankının və ―HSBC Holding plc‖nin sədri Uilyam Pərvizi 

qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

16 avqust 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlarla Prezident sarayında keçirilən görüşdə nitq 

söyləmişdir. 

 

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi aparatının 

əməkdaşları Mark Keyci, Mark Körki və Kliff Kupçanı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

17 avqust 

Respublika sarayında İranın Gilan vilayətinin valisi Əli Əkbər Təhayini qəbul etmişdir. 

 

Respublika sarayında Fransanın Azərbaycanda yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Jan 

Pyer Kinyutun etimadnaməsini qəbul etmişdir.  

 

Respublika sarayında Misirin Azərbaycanda yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Həsən 

Məhəmməd əl-İnaninin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

19 avqust 

ABŞ Konqresinin üzvləri Qreq Laflini, Din Çapmeni, Bill Brüggeri və digər amerikalı 

qonaqları qəbul etmişdir. 

1996-cı il Əhalinin çörək və taxıl məhsulları ilə təminatına həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 
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21 avqust  

ABŞ konqresmeni Qreq Laflini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

22 avqust 

Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Kontinental Avropa Departamentinin direktoru Pol 

Pudadın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Avropa Parlamenti Tərksilah və Təhlükəsizlik komitəsinin sədri Hans Gerd Petterinqi 

qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

24 avqust 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ) ofisinin açılışı mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

―Dədə Qorqud‖ qazma qurğusunun fəaliyyətə başlamasına həsr olunmuş mitinqdə çıxış 

etmişdir. 

1996-cı il 

27 avqust 

BMT-nin narkotik vasitələrə nəzarət üzrə beynəlxalq proqramının icraçı direktoru Corcio 

Cakomellini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

28 avqust 

İranın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkilini qəbul etmişdir. 

 

Xalq rəssamları Elmira Şahtaxtinskayanı və Oqtay Sadıqzadəni qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

29 avqust 

İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Eliezer Yotvatı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

30 avqust 

Cənubi Koreyanın ―Deu Telekom Ltd‖ şirkətinin Prezidenti Yu Ki Bamı və həmin şirkətin 

kommersiya direktoru Kim Din Xonu qəbul etmişdir. 

 

Respublika sarayında görkəmli Azərbaycan şairi Əliağa Vahidin anadan olmasının 100 

illik yubiley gecəsi başa çatdıqdan sonra tədbirin iştirakçısı olan mədəniyyət və incəsənət 

xadimləri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

31 avqust 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

2 sentyabr 

Bakının Nərimanov rayonunda 73 N-li yeni orta məktəbinin açılışı mərasimində çıxış 

etmişdir. 

1996-cı il 

3 sentyabr 

Bakı İdman-Konsert Kompleksində II Beynəlxalq Ticarət sərgisinin açılışı mərasimində 

çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

5 sentyabr 

BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi Paolo Lembonu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

7 sentyabr 

Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının işğalının üçüncü ildönümü ilə əlaqədar həmin 

bölgələrin ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə Respublika sarayında görüşdə nitq 

söyləmişdir. 

1996-cı il 

9 sentyabr 

Hindistan Respublikasının Azərbaycanda yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rasendra 

Madhikar Abhuankarin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

10 sentyabr 

BMT-nin Qaçqınlarla İş üzrə ali komissarının müavini Sercio Viyero de Mellonun başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

«Amoko» şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

Respublika sarayında akademik Yusif Məmmədəliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr 

olunmuş yubiley mərasimində çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

11 sentyabr  

Milli Məclisin sədri Rəsul Quliyevin müraciəti ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin növbədənkənar sessiyasında nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın «Konoko» şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

12 sentyabr 

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ömür Orhunu qəbul etmişdir. 

 

Almaniyanın ―Daymler-Bent‖ konserninin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Bakıda "İmproşop" ticarət mərkəzinin açılışında çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

16 sentyabr 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi Binə hava limanında qarşılanma 

mərasimində bəyanatla çıxış etmişdir. 
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Nursultan Nazarbayevlə birgə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Prezidentlər təkbətək görüş keçirmişlər. 

 

Azərbaycan və Qazaxıstan nümayəndə heyətlərinin görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə Azərbaycan Milli Məclisinin üzvlərinin 

görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin H. Rəsulbəyov adına rabitə kollecinin 

yataqxanasında müvəqqəti məskunlaşmış qaçqınlarla görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin şərəfinə verilmiş ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

Xəzər dənizi məsələlərinə dair birgə bəyanatın və Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxısan 

Respublikası arasında münasibətlərin əsasları haqqında müqavilənin imzalanması 

mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında bəyanatla çıxış 

etmişdir. 

1996-cı il 

17 sentyabr 

Qazaxıstan prezidentini Vətənə yola salmışdır. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın xüsusi nümayəndəsi Cozef Presseli qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

18 sentyabr 

Yaponiya Milli Neft Korporasiyasının prezidenti Kunno Komatsunun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Müslüm Maqomayevin 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley 

gecəsində çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

19 sentyabr 

Avropa Şurasının ―Qanun vasitəsilə demokratiyaya doğru‖ Venesiya Komissiyasının 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

20 sentyabr 

Argentinanın Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

İslam İnkişaf Bankının prezidentini və nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Yunanıstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Panayotis Karakassisi 

diplomatik missiyasını başa vurması münasibətilə qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

21 sentyabr  

«Torpaq islahatı haqqında» qanunun həyata keçirilməsi və kənd təsərrüfatında cari işlərin 

vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə nitq söyləmişdir. 

 

İslam İnkişaf Bankının beynəlxalq investisiya konfransında nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

23 sentyabr 

Bakı və Stavropol mitropoliti Gedeonu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

25 sentyabr 

Norveçin energetika və sənaye naziri İyen Stoltenberqin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

26 sentyabr 

Rusiya Dövlət Duması Müdafiə Komitəsinin sədri Lev Roxlinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

27 sentyabr 

Yaponiyanın ―İtoçu‖ şirkətinin Prezidenti Şiro Moritanın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

28 sentyabr 

Türkiyə Milli Təhlükəsizlik naziri Sönməz Köksalı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

30 sentyabr 

Çin Xalq Respublikasının elan olunmasının 47-ci ildönümü münasibətilə ÇXR-in 

Azərbaycandakı səfirliyinin ―Gülüstan‖ sarayında təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 
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Böyük Britaniyanın nəqliyyat naziri Çariz Qoşenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

1 oktyabr 

ABŞ-ın ―Hyatt otelləri‖ korporasiyasının sədri Cey Pritzkeri qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

2 oktyabr 

ABŞ Konqresinin ATƏT komissiyasının nümayəndəsini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

3 oktyabr 

ATƏT-in Minsk konfransının həmsədrləri Valentin Lozinskini (Rusiya), Heykke 

Talvityeni (Finlandiya), Minsk qrupunun həmsədrləri Rene Niberqi (Finlandiya) və Yuri 

Yukalovu (Rusiya) qəbul etmişdir. 

 

MDB ölkələrinin anti-inhisar siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurası iclasının iştirakçılarını 

qəbul etmişdir. 

 

Almaniya-Azərbaycan Forumunun sədr müavini Hans-Yurgen Kesleri qəbul etmişdir. 

 

Almaniyanın yenidən birləşməsinin 6-cı ildönümü münasibətilə bu ölkənin 

Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi mərasimdə çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

4 oktyabr 

Avropa Komissiyasının Birinci Avropa Baş Departamenti direktorunun müavini Fransua 

Lamure başda olmaqla Avropa Birliyinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin dəfn mərasimində iştirak etmişdir. 

1996-cı il 

5 oktyabr 

Türkiyədəki Azərbaycan lobbisinin başçısı Yəhya Taşdələni qəbul etmişdir. 

 

1996-cı il 

7 oktyabr 

Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin yaranmasının 5-ci ildönümü münasibətilə 

Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyənin dövlət nazirləri Namiq Kamal Zeybək və Əhməd Dəmircanı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

8 oktyabr 

Böyük Britaniyanın ―Secvik‖ sığorta broker qrupunun rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

9 oktyabr 

―Əsrin müqaviləsi‖ üzrə Neft Konsorsiumu Rəhbər Komitəsinin və Direktorlar Şurasının 

üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

«Britiş Petroleum» şirkəti Direktorlar Şurasının sədrini qəbul etmişdir. 

 

Milli Ordunun yaranmasının 5-ci ildönümü münasibətilə ―N‖ hərbi hissəsində olmuşdur. 

1996-cı il 

10 oktyabr 

Respublika sarayında ―Əsrin müqaviləsi‖ni həyata keçirmək üçün yaradılmış Azərbaycan 

Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin iki illik fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş 

müşavirədə nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

11 oktyabr 

Fransanın Xarici İşlər naziri Erve de Şarettin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Bakıda Azərbaycan - Fransa danışıqlarından sonra Fransanın xarici işlər naziri Erve de 

Şarett ilə birgə mətbuat konfransında çıxış etmişdir. 

 

Bakıda Fransa səfirliyinin yeni binasının açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Fransanın xarici işlər naziri - Erve de Şarettin şərəfinə ―Gülüstan‖ sarayında təşkil edilmiş 

rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 
 

ABŞ-ın ―Şevron‖ neft şirkətinin Prezidenti Riçard Matskenın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

15 oktyabr 

―RAMCO‖, ―TOTAL‖ və ―MOBİL‖ neft şirkətlərinin başçılarını qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

16 oktyabr 

Azərbaycanda qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq 

konfransda nitq söyləmişdir. 
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Milli Məclisin bir qrup deputatını qəbul etmişdir. 
 

Milli Məclisin iclasında iştirak etmişdir. 

1996-cı il 

17 oktyabr 

«Rİ Reynolds» şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

Bakıda keçirilən Beynəlxalq Konfransın iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

18 oktyabr 

Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə xalqa müraciət etmişdir. 

 

1996-cı il 

19 oktyabr 

Prezident sarayında bir qrup Azərbaycan və xarici ölkə jurnalisti ilə görüşmüşdür. 

1996-cı il 

21 oktyabr 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının dördüncü Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün 

Daşkəndə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə qısa müsahibə vermişdir. 

 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının dördüncü Zirvə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Səfər zamanı Türkmənistan, Tacikistan, prezidentləri ilə görüşmüşdür. 

 

Daşkənd Bəyannaməsini imzalamışdır. 

 

KİV nümayəndələri üçün keçirilən mətbuat konfransında iştirak etmişdir. 

 

Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovla görüşmüşdür. 

 

Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbəyevlə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür.  

 

Qırğızıstan Prezidenti Əsgər Akayevlə görüşmüşdür. 

 

Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun dövlət başçılarının şərəfinə verdiyi ziyafətdə 

iştirak etmişdir. 

1996-cı il 

22 oktyabr 

Özbəkistan televiziyasına müsahibə vermişdir. 

 

Türkdilli ölkələrin və Tacikistanın dövlət başçıları şərəfinə təşkil edilmiş ziyafətdə nitq 

söyləmişdir. 

 

Daşkənddə ―Teymurilərin tarixi‖ dövlət muzeyində olmuşdur. 

 

Özbəkistanın birja mərkəzində olmuşdur. 

 

Səmərqənddə Əmir Teymurun abidəsi önünə əklil qoymuşdur. 

 

―Qur Əmir‖ məqbərəsində və ―Registan‖ tarixi kompleksində olmuşdur. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1996-cı il 

23 oktyabr 

MDB və Baltiya ölkələrinin ―Filmfest - 96‖ festivallar festivalının açılış mərasimindən 

sonra festival iştirakçıları ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Qazaxıstan Respublikasının müstəqillik Günü münasibətilə Qazaxıstanın Azərbaycandakı 

səfirliyinin ―Gülüstan‖ sarayında təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

24 oktyabr 

Türkiyə Respublikasının Azərbaycanda yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Osman Faruq 

Loğoğlunun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Avropa ölkələri üzrə II departamentin rəisi Con Odlinq 

Smitin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
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Qara Dəniz Hövzəsi iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət 

başçılarının VIII zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Moskvaya yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Viktor Samsonov ilə görüşmüşdür. 

1996-cı il 

25 oktyabr 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Ölkələri dövlət başçılarının görüşündə nitq 

söyləmişdir. 

 

Ermənistan prezidenti L. Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti L. Ter-Petrosyanla görüşdən sonra jurnalistlərin suallarına cavab 

vermişdir. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

Bolqarıstan Prezidenti Jelyü Jeleylə görüşmüşdür. 

 

RF Baş Naziri Viktor Çernomırdinlə görüşmüşdür. 

 

Moskva Bəyannaməsini imzalamışdır. 

 

Yunanıstanın Baş naziri Konstantin Simitislə görüşmüşdür. 

 

―Mir‖ Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin rəhbəri Gidelbek Şalahmetovla görüşmüşdür. 

1996-cı il 

26 oktyabr 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Ölkələrinin VIII zirvə görüşünün yekunlarına 

həsr olunmuş mətbuat konfransında iştirak etmişdir. 

 

Rusiya xarici işlər naziri Yevgeniy Primakov ilə görüşmüşdür. 

1996-cı il 

27 oktyabr 

Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Bolşakov ilə görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1996-cı il 

28 oktyabr 

Bakıda dövlətlərarası "Mir" teleradio şirkətinin Azərbaycan milli nümayəndəliyinin 

ofisinin açılışı mərasimində çıxış etmişdir. 

 

İranın Baş naziri Həsən Həbibini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

29-31 

oktyabr 

29 oktyabr 

Hüseyn Cavidin məqbərəsinin təntənəli açılışında iştirak etmək üçün Naxçıvana səfər 

etmişdir. 

 

Naxçıvan hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Naxçıvandakı Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir 

 

Möminə-xatum türbəsinə baş çəkmişdir. 

 

Hüseyn Cavidin məqbərəsinin açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Hüseyn Cavidin ev muzeyində olmuşdur. 

 

Naxçıvan şəhərinin sakinləri ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verilən ziyafətdə çıxış etmişdir. 
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30 oktyabr 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Naxçıvan qarnizonunun və Naxçıvan sərhəd dəstəsinin əsgər 

və zabitləri ilə görüşdə nitq söyləmişdir. 

 

Şəhər qəbiristanlığında olmuş, doğmalarının məzarlarını ziyarət etmişdir. 

 

―Naxçıvan-Türk‖ bankında olmuşdur. 

 

Naxçıvan şəhər Mədəniyyət sarayında Muxtar Respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri 

ilə görüşmüşdür. 

 

31 oktyabr 
Naxçıvana gəlmiş İranın baş naziri doktor Həsən Həbibi ilə görüşmüşdür. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üzvləri ilə görüşmüş, millət vəkilləri 

qarşısında çıxış etmişdir. 

 

Naxçıvandan Bakıya qayıtmışdır. 

1996-cı il 

3 noyabr 

Prezident sarayında Finlandiyanın xarici işlər naziri xanım Tarya Haloneni qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

5 noyabr 

Prezident sarayında ATƏT-in Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

6 noyabr  

Azərbaycan-Türkiyə iş birliyinin Bakıda keçirilən iclasında iştirak edən Türkiyə 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Bakıda keçirilən Türk Dünyası Yazıçılarının III qurultayında nitq söyləmişdir. 

 

TÜRKSOY beynəlxalq təşkilatının Bakıda keçirilən VIII toplantısında nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

7 noyabr 

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 

yubiley mərasiminə gəlmiş Rusiya mədəniyyət nazirinin birinci müavini Konstantin 

Şerbakovu qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 

yubiley mərasiminə gəlmiş Tacikistan baş nazirinin müavini Basgül Datxudoyevanı qəbul 

etmişdir. 

 

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 

yubileyinə gəlmiş Qazaxıstan Parlamenti senatının sədri Omirbek Baygeldını qəbul 

etmişdir. 

 

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 

yubiley mərasiminə gəlmiş Mərakeşin ali təhsil naziri İdris Xəlilini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 

yubiley mərasiminə gəlmiş Dağıstan Dövlət Şurasının sədri Təqibat Mahmudovanı qəbul 

etmişdir. 

 

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 

yubiley mərasiminə gəlmiş Tatarıstanın Mədəniyyət naziri Marsel Taişevi qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 

yubiley mərasiminə gəlmiş Başqırdıstanın Mədəniyyət naziri Uildan Saitovu qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

8 noyabr 

Bakının Füzuli meydanında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 

500 illiyinə həsr olunan tədbirdə iştirak etmişdir. 
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Respublika sarayında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 500 

illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsində nitq söyləmişdir. 

 

Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyində iştirak etmək üçün gəlmiş qonaqların şərəfinə 

―Gülüstan‖ sarayında təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

YUNESKO-nun Baş direktoru Federiko Mayoru qəbul etmişdir. 

 

Özbəkistan Ali Məclisinin sədri Erkin Xəlilovu qəbul etmişdir. 

 

YUNESKO ilə Azərbaycan arasında elm, təhsil və mədəniyyət haqqında memorandumu 

imzalamışdır. 

 

Gürcüstan Parlamentinin sədri Zurab Jvaniyanı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

9 noyabr 

Ukraynanın mədəniyyət naziri Dmitri Ostapenkonu qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini Əliəsgər Şerdustu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

10 noyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ricard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

Türkiyədəki Azərbaycan icmasının rəhbəri Yəhya Taşdələni qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

11 noyabr 

Prezident sarayında ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru 

xanım Odri Oliveri qəbul etmişdir. 

 

12 noyabr - Konstitusiya Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik ünvanlamışdır. 

 

Qırğızıstan xarici işlər naziri Roza Otumbayevanı qəbul etmişdir. 

 

BMT Baş Katibinin köməkçisi, Avropa və MDB ölkələri üzrə regional büronun direktoru 

Anton Kruinderinki qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

13 noyabr 

Prezident sarayında ABŞ dövlət katibinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə xüsusi müşaviri 

Ceyms F. Kollinzi qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Silahlı qüvvələrinin Baş Komandanı, ordu generalı Hikmət Köksalı qəbul 

etmişdir. 

 

Yaponiyanın Beynəlxalq Ticarət və Sənaye Nazirliyinin baş müşaviri, İqtisadiyyat və 

Energetika İnstitutunun və ―Sanva‖ bankının müşaviri Masaxisa Naitonun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin TQRT kanalının ―Üz-üzə‖ proqramına müsahibə vermişdir. 

1996-cı il 

14 noyabr 

Prezident sarayında Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Boris Berezovskini 

qəbul etmişdir.  

 

Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Cənubi və Orta Avropa və MDB məsələləri üzrə siyasi 

direktoru Klaus Noyberti, Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Mixael Şmunku, 

Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri Norbert Baası, Almaniyanın Ermənistandakı səfiri 

Karola Müller-Holtkemperi qəbul etmişdir. 

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının birinci vitse-prezidenti Ronald Frimanın 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

19 noyabr 

Prezident sarayında ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında ATƏT-in Parlament Assambleyası sədrinin müavini Villi Vimmeri 

qəbul etmişdir. 

1996-cı il Binə hava limanında Tatarıstan Prezidenti Mintimer Şaymiyevi qarşılamışdır. 
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20 noyabr 

1996-cı il 

21 noyabr 

Tatarıstan prezidenti Mintimer Şaymiyevi qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan və Tatarıstan respublikaları arasında ticarət-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni 

əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandıqdan sonra birgə mətbuat konfransında çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycan Prezidentinin adından Tatarıstan Prezidenti Mintimer Şaymiyevin şərəfinə 

Prezident iqamətgahında təşkil edilmiş ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

İngiltərə Parlamentinin üzvü, sabiq energetika naziri Tim Eqqarı qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

22 noyabr 

Tatarıstan prezidenti Mirtemir Şaymiyevi Vətənə yola salmışdır. 

 

Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin binasının təmirdən sonra açılışında çıxış 

etmişdir. 

1996-cı il 

23 noyabr 

ATƏT-in Parlament Assambleyası sədrinin müavini və Bundestaqın Almaniya-Qafqaz 

qrupunun rəhbəri Villi Vimmeri qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Ali Məhkəməsinin sədri Müfit Utkunu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

25 noyabr 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Öndər Özəri qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

26 noyabr 

Yunanıstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Georgios Zois Teofanisin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Hollandiya Krallığı Xarici İşlər Nazirliyinin təhlükəsizlik üzrə siyasət idarəsinin rəisi 

Frank Mayoru qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

27 noyabr 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclasında nitq söyləmişdir. 

 

Cənubi Koreyanın ―DEU‖ korporasiyasının prezidenti Kim Çunqu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

28 noyabr 

Belçikanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mark Frankın etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

 

Diplomatik missiyasının başa çatması münasibətilə Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri 

Mixael Şmunku qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikası İslam Şurası Məclisi rəyasət heyətinin və məclisin xarici siyasət 

komissiyasının üzvü Seyid Rza Əkrəminin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

30 noyabr 

ATƏT-in sammitində iştirak etmək üçün Lissabona getmişdir. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Lissabona uçarkən yolüstü Türkiyənin Atatürk hava limanında jurnalistlərə müsahibə 

vermişdir.  

 

Türkiyənin Atatürk hava limanında İhsan Doğramacı ilə görüşmüşdür. 

1996-cı il 

1 dekabr 

ABŞ dövlət katibinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini xanım Linn Devislə 

görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Yevgeni Primakovla görüşmüşdür. 

 

Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl adından Lissabonda Azərbaycan Prezidenti şərəfinə 

təşkil olunmuş ziyafətdə çıxış etmişdir. 
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1996-cı il 

2 dekabr 

ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Finlandiyanın prezidenti Marti Ahtisaari ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın Vitse-prezidenti Albert Qorla görüşmüşdür. 

 

İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşmüşdür. 

 

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Flavio Kotti ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiyanın baş naziri Viktor Çernomırdinlə görüşmüşdür.  

 

Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. 

1996-cı il 

3 dekabr 

ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün yekun iclasında nitq söyləmişdir. 

 

Fransanın xarici işlər naziri Erve de Şarett ilə görüşmüşdür. 

 

İngiltərənin xarici işlər naziri Malkolm Rifkind ilə görüşmüşdür. 

 

AFR-ın xarici işlər naziri Klaus Kinkel ilə görüşmüşdür. 

 

Portuqaliyanın baş naziri Antonio Qutyerres ilə görüşmüşdür. 

 

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Flavio Kotti ilə görüşmüşdür. 

 

KİV nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Lissabon görüşündən keçirilən mətbuat konfransında bəyanat vermişdir. 

 

Türkiyə, Portuqaliya, Danimarka, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri jurnalistlərinə, Rusiyanın 

"Vesti" informasiya-televiziya proqramına müsahibə vermişdir. 

 

Fransaya işgüzar səfərə getmişdir. 

 

Fransanın ―Mond diplomatik‖ qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1996-cı il 

4 dekabr 

Fransa Respublikasının baş naziri Alen Jüppe ilə görüşmüşdür. 

 

Fransada işgüzar səfərdə olarkən Fransa parlamentinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1996-cı il 

5 dekabr 

Vətənə qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərə səfərin yekunları barədə müsahibə vermişdir. 

1996-cı il 

6 dekabr 

Prezident sarayında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün yekunları ilə əlaqədar respublika 

ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.  

 

Yerli və xarici ölkə jurnalistləri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

1996-cı il 

7 dekabr 

Bakıda Amerikanın ―Pennzoyl Kaspian Korporeyşn‖ şirkət ofisinin yeni binasının açılışı 

mərasimində çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

9 dekabr 

Məbəs bayramı - Məhəmməd Salavatullaha Peyğəmbərlik verilən gün münasibətilə 

Təzəpir məscidində keçirilən mərasimdə nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

11 dekabr 

Dünya Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni ofisinin açılış mərasimində iştirak 

etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

13 dekabr 

―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ mehmanxanasında Amerika Ticarət Palatasının açılış 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor ilə telefon danışığı olmuşdur. 
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1996-cı il 

14 dekabr 

Xəzərin Azərbaycan sektorunda ―Dan ulduzu‖ və ―Əşrəfi‖ neft yataqlarının birgə işlənməsi 

haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri arasında ―Gülüstan‖ 

sarayında müqavilə imzalanması mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ Prezidentinin yeni müstəqil dövlətlərlə energetika və ticarət sahəsində əməkdaşlıq 

məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi, ölkənin ticarət departamentinin müşaviri Yan 

Kalitskini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın "Amoko Avrasiya Petroleum Kompani" şirkətinin prezidenti Con Steysinin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Səudiyyə Ərəbistanının "Delta" şirkətinin rəhbəri Bədr əl-Əybanı qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın "Yunokal" şirkətinin vitse-prezidenti Marti Mülleri qəbul etmişdir. 

 

Yaponiyanın "İtoçu" korporasiyasının "Enerji Kemikl" qrupunun Prezidenti Koçu 

Nacimonu qəbul etmişdir. 

 

Neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında müqaviləni imzalamış şirkətlərin başçıları ilə 

birgə mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Koreya Respublikasının ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Con 

Bin Linin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

15 dekabr 

Bakıda yeni sellülyar rabitə sisteminin təntənəli açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Teleteatrda uşaqların beynəlxalq televiziya və radio Günü, habelə YUNİSEF-in 50 illiyi 

münasibətilə "Uşaqlar dünyanın sevincidir" şənlik mərasimində çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

16 dekabr 

Avropa Şurasının hüquq məsələləri üzrə katibi Gi de Veli qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik nazirliyi sərhəd qoşunlarının yaradılmasının 5-ci 

ildönümünə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

18 dekabr 

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Osman Faruq Loğoğlunu qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

19 dekabr 

İranın Mədəniyyət və İslamı İrşad naziri Mustafa Mirsəlimi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

20 dekabr 

Akademik Opera və Balet Teatrında Rusiya Dövlət Akademik Orkestrinin - "Vivaldi 

Orkestri"nin xeyriyyə konsertində iştirak etmişdir. Konsertdən sonra "Vivaldi Orkestr"in 

yaradıcı heyətilə görüşərək söhbət etmişdir. 

1996-cı il 

22 dekabr 

MDB Parlamentlərarası Assambleyası komissiyasının üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

1996-cı il 

23 dekabr 

Rusiyanın müdafiə naziri İqor Rodionovu qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

25 dekabr 

Azərbaycan Respublikası Milli Qvardiyasının yaradılmasının 5-ci ildönümü münasibətilə 

keçirilən mərasimdə çıxış etmişdir. 

1996-cı il 

26 dekabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1996-cı il 

28 dekabr 

"İntersun" şirkətlər qrupuna daxil olan "Azərsun" çay-qablaşdırıcı fabrikinin açılışında 

iştirak etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Minsk qrupundakı nümayəndəsi Yuri Yukalovu qəbul etmişdir. 

 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibətilə xalqa müraciət etmişdir. 

1996-cı il 

29 dekabr 

Zəngilan rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə Prezident sarayında keçirilən görüşdə 

nitq söyləmişdir. 

1996-cı il 

30 dekabr 

Milad bayramı münasibətilə xarici dövlətlərin Azərbaycandakı səfirliklərinin, beynəlxalq 

təşkilatların nümayəndəliklərinin və şirkətlərin rəhbərləri ilə Prezident iqamətgahında 
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keçirilən görüşdə nitq söyləmişdir. 

 

Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aleksandr Bloxini qəbul 

etmişdir. 

1996-cı il 

31 dekabr 

Şəhid övladları və yetim uşaqlar üçün Respublika əl oyunları stadionunda keçirilən Yeni il 

şənliyində iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycan xalqını Yeni il münasibətilə təbrik etmişdir. 

1997-ci il 

3 yanvar 

Şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Anatoli Karpovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

5 yanvar 

Azərbaycan pravoslav xristianlarını Milad bayramı münasibətilə təbrik etmişdir  

1997-ci il 

6 yanvar 

Rusiya Federasiyası baş nazirinin müavini Valeri Serovun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

7 yanvar 

Xalq şairi Qabilin anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə Azərbaycan Dövlət Akademik 

Opera və Balet Teatrında keçirilən gecədə iştirak etmişdir. 

1997-ci il 

8 yanvar 

Gürcüstan xarici işlər nazirinin birinci müavini Mixail Uklebanı qəbul etmişdir. 

 

İsveçrə Federal Məclisinin deputatı, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü Ernst 

Mülemanı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

13-15 

yanvar 

 

Fransa Respublikasının Prezidenti Jak Şirakın dəvətilə bu ölkəyə rəsmi səfərə yola 

düşmüşdür. 

 

13 yanvar 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Yelisey sarayında Fransa Prezidenti Jak Şirak ilə görüşmüşdür. 

 

"Yelisey" Sarayında ARDNŞ ilə "Elf-Akiten" və "Total" şirkətləri arasında "Lənkəran-

dəniz" və "Talış-dəniz" neft müqavilələrinin imzalanması mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Fransa Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda "Azərbaycan və Qafqaz XXI əsrin 

astanasında" mövzusunda mühazirə oxumuşdur. 

 

Prezidentlər mətbuat üçün bəyanat vermişlər. 

 

Fransa Prezidenti Jak Şirak Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə nahar təşkil etmişdir. 

 

Parisin meri Jan Tiyeri ilə görüşmüşdür. 

 

Maliyyə və xarici ticarət üzrə dövlət naziri İv Qalan ilə görüşmüşdür. 

 

Milli Assambleyada olmuş, Assambleyanın sədri Filipp Segen ilə görüşmüşdür. 

 

"Elf-Akiten" şirkətinin onun şərəfinə verdiyi naharda çıxış etmişdir. 

 

14 yanvar 
Parisdə Fransa-Azərbaycan Ticarət-Sənaye palatasının açılışı mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Fransa Milli Məclisində Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda 

nitq söyləmişdir 

 

Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə Fransanın xarici işlər naziri Erve de Şarettin təşkil etdiyi 

rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 
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Senata getmiş, Senatın sədri Rene Monori ilə görüşmüşdür. 

 

"Total" şirkətinin prezidenti Tyerri de More ilə görüşmüşdür. 

 

"Dasso Avieyşn" şirkətinin prezidenti Serj Dasso ilə görüşmüşdür. 

 

"Frans-Press" agentliyinə müsahibə vermişdir. 

 

"TV-ARTE" televiziya kanalına müsahibə vermişdir. 

 

"Puan" jurnalına müsahibə vermişdir.  

 

"Ekspansion" jurnalına müsahibə vermişdir. 

 

Sənaye, poçt və rabitə naziri Frank Borotra ilə görüşmüşdür. 

 

Xarici işlər, naziri Erve de Şarettlə görüşmüşdür. 

 

Fransa ilə Azərbaycan arasında sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Fransa-Azərbaycan Ticarət-Sənaye palatasının Azərbaycan prezidentinin şərəfinə təşkil 

etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

15 yanvar 
"Yevronyus" beynəlxalq telekanalının və Fransanın "Tv-5" televiziya kanalının 

müxbirlərinə müsahibə vermişdir. 

 

Fransada akkreditə olunmuş xarici jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

―Buing‖ şirkətinin başçısı Marten Buinqi qəbul etmişdir. 

 

―Pariba‖ bankının sədri Fransua Enronu və onun müşaviri Klod de Kemularianı qəbul 

etmişdir. 

 

Fransada yaşayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1997-ci il 

19 yanvar 

Qədirli adına Mərkəzi Hövzə Xəstəxanasında müalicə olunan xalq şairi Bəxtiyar 

Vahabzadəyə baş çəkmişdir. 

1997-ci il 

20 yanvar 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Ümumxalq hüzn gününə, şəhidlərin anılmasına həsr olunmuş xatirə gecəsi başa çatdıqdan 

sonra ədəbi-bədii kompozisiyanın iştirakçıları - incəsənət ustaları ilə Respublika sarayında 

keçirilən görüşdə çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

21 yanvar 

Hüquqi İslahatlar Komissiyasının növbəti iclasını keçirmişdir. 

 

ABŞ-ın "Frontera Risorses" şirkəti idarə heyətinin sədri Uilyam Uaytı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

24 yanvar 

YUNİSEF-in Cənubi Qafqaz Respublikaları üzrə Əlaqələndirmə Mərkəzinin rəhbəri xanım 

Cakoba Petersi qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

25 yanvar 

―Neftçi‖ İdman-Sağlamlıq mərkəzinin 60 illiyi və mərkəzin olimpiya qurğusunun açılışı 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin albom-kataloqunun 

təqdimat mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyası prezidentinin müşaviri E. Paini qəbul etmişdir. 
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1997-ci il 

27 yanvar 

Polşa Respublikasının Türkiyə və Azərbaycandakı səfiri Voytsex Henseli qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

28 yanvar 

Böyük Britaniyanın "Britiş Petroleum" və Norveçin "Statoyl" şirkətlərinin vitse-

prezidentləri Bayron Qroutu və Rolf Manqo Larseni qəbul etmişdir.  

 

Gürcüstan prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri köməkçisi, Gürcüstan Milli 

Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nuqzar Sacayanı və Gürcüstanın Baş prokuroru Camlet 

Babilaşvilini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

30 yanvar 

Azərbaycan Respublikası Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 5-ci ildönümünə və gömrük 

əməkdaşlarının peşə bayramı Gününə həsr edilmiş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın energetika naziri Lord Freyzerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

31 yanvar 

Prezident sarayında Azərbaycan Elmlər Akademiyasının rəhbərliyi, həqiqi və müxbir 

üzvləri, institut direktorları və aparıcı alimləri ilə görüşdə nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

1 fevral 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası gənclərinin 1-ci forumunun ildönümü münasibətilə 

forum nümayəndələrinin bir qrupu ilə Prezident sarayında keçirilən görüşdə nitq 

söyləmişdir. 

1997-ci il 

2 fevral 

Görkəmli balet ustası, SSRİ xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, "Şöhrət" ordenli Leyla 

Vəkilovanın anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə keçirilən gecədə çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

4 fevral 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun II Avropa Departamentinin aparıcı eksperti Tapio 

Saavalayneni və fondun Azərbaycandakı nümayəndəsi Tevfiq Yaprağı qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunda Danimarka nümayəndəsi Süzan Xristianseni qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Orta Asiya, Qafqaz və Balkan ölkələri üzrə baş idarəsinin 

rəhbəri Aydın Şahinbaşı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

6 fevral 

Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi mədəniyyət şöbəsi rəhbərinin müavini, səfir Horst 

Vinkelmannın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

7 fevral 

Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1997-ci il 

10 fevral 

İran islam inqilabının 18-ci ildönümü münasibətilə İİR-in Azərbaycandakı səfirliyinin 

"Gülüstan" Sarayında təşkil etdiyi qəbulda çıxış etmişdir.  

 

Fransa Respublikasının Prezidenti Jak Şirakla telefonla danışmışdır. 

1997-ci il 

11 fevral 

"Yunokal" korporasiyasının Prezidenti Con Aymlı və vitse-prezidenti Endrü Kroslini qəbul 

etmişdir. 

1997-ci il 

12 fevral 

Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının Baş katibi Qodian Obasini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

13 fevral 

NATO-nun Baş katibi Xavyer Solana ilə Prezident sarayında görüşüb danışıqlar 

aparmışdır. 

 

NATO-nun Baş Katibi Havyer solana ilə birgə KİV üçün bəyanat vermişlər. 

1997-ci il 

14 fevral 

Rusiya Federasiya Şurasının MDB İşləri üzrə Komitəsinin sədri Oleq Boqomolov başda 

olmaqla parlament nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Xalq artisti Qədir Rüstəmovla görüşmüşdür. 

 

Türkiyə nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

"Sos Kinderdorf İnternəşnl" təşkilatının müsəlman ölkələri üzrə nümayəndəsi Xira Ləl 

Vanqununu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

15 fevral 

Türkiyə parlamentinin deputatı Nihat Çetinqayanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

16 fevral 

Beynəlxalq Kriminal Polis Təşkilatının Baş katibi Reymond Edvard Kendalı qəbul 

etmişdir. 
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1997-ci il 

17 fevral 

BMT-nin Yaxın və Orta Şərqdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə nəzarət və 

bununla bağlı problemlər üzrə yardımçı komissiyanın ―Gülüstan‖ sarayında keçirilən 32-ci 

sessiyasında nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın keçmiş konqresmeni Çarlz Vilsonu və "Vinq Qrup" şirkətinin Prezidenti Con 

Devisi qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

18 fevral 

Bakıya səfərə gələn Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeni Bakı hava limanında 

qarşılamışdır. 

 

Qarşılanma mərasimi zamanı qısa bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Prezidentlər Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Gürcüstan Prezidenti ilə təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmiş, 

Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında strateji əməkdaşlığın daha da 

dərinləşdirilməsi haqqında bəyannaməni və Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan 

arasında neft-qaz sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında müqaviləni Eduard Şevardnadze 

ilə birgə imzalamışdır. 

 

Eduard Şevardnadze ilə birgə KİV üçün mətbuat konfransı keçirmiş, bəyanat vermişlər. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin şərəfinə verilmiş rəsmi 

ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

19 fevral 

Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzeyə M. Ə. Rəsulzadə adına BDU-nun fəxri 

doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin Respublika sarayında Azərbaycan 

ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Eduard Şevardnadze ilə birgə Gürcüstan səfirliyinin binasının açılışında iştirak etmişlər. 

 

Eduard Şevardnadze ilə birgə Milli Məclisdə olmuşdur. 

1997-ci il 

20 fevral 

Eduard Şevardnadze ilə birgə "Tbilisi" parkında xatirə stelasının açılışında iştirak etmişdir. 

 

Eduard Şevardnadzeni vətənə yola salmışdır. 

1997-ci il 

21 fevral 

ATƏT-in demokratik institutlar və insan haqları bürosunun rəhbəri Odri Qloveri qəbul 

etmişdir. 

1997-ci il 

23 fevral 

Görkəmli alim və ictimai xadim, akademik Ziya Bünyadovla Şəhriyar adına Mədəniyyət 

Mərkəzində keçirilən vidalaşma mərasimində nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

24 fevral 

Ziya Bünyadovun dəfn mərasimində iştirak etmək üçün ölkəmizə gəlmiş Türkiyə Böyük 

Millət Məclisinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Misir Ərəb Respublikası xarici işlər nazirinin müavini Fəthi əl-Şəzlini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

25 fevral 

Xocalı soyqırımının beşinci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciət etmişdir. 

 

Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyində olmuş, Çinin görkəmli dövlət 

xadimi Den Syaopinin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı vermişdir. 

1997-ci il 

26 fevral 

Xorvatiyanın, Niderland Krallığının və Almaniya Federativ Respublikasının 

Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfirləri İveça Tomiçin, Nikalaos Van Damın, 

Kristian Zibekin etimadnamələrini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

27 fevral 

Danimarkanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nils Helskofu və "Qreyt 

Nordik" şirkətinin prezidenti Tomas Dyüeri qəbul etmişdir. 

 

Bosniya və Herseqovinanın Türkiyədəki səfiri Xeyrəddin Somunu qəbul etmişdir. 
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AŞPA-nın Miqrasiya, Qaçqınlar və Demoqrafiya Komitəsi sədrinin müavini Tadeuş 

İvinskinin başçılıq etdiyi AŞPA-nın nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

28 fevral 

―Əsrin müqaviləsi‖ üzrə layihənin rəhbər komitəsinin üzvləri və ABƏŞ-in rəhbərləri ilə 

Prezident sarayında keçirilən görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Macarıstan xarici işlər nazirinin müavini İştvan Sen-İvanini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

1 mart 

Türkiyənin milli təhsil naziri Mehmet Sağlamı qəbul etmişdir.  

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

2 mart 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Əlirza Bikdelini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

4 mart 

Qırğızıstan Xalq Nümayəndələri Məclisinin sədri Almamet Matubrahimovu qəbul 

etmişdir. 

1997-ci il 

5 mart 

«Şahdəniz» neft yatağı üzrə müqavilə layihəsinin idarəetmə komitəsi üzvləri ilə 

Respublika sarayında keçirilən görüşdə nitq söyləmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti B. Yeltsinə 1993-1996-cı illər ərzində Rusiya 

Federasiyası tərəfindən Ermənistana qeyri-qanuni yolla külli miqdarda verilmiş silahların 

geri qaytarılması ilə əlaqədar məktub göndərmişdir. 

1997-ci il 

6 mart 

Fəxri xiyabanda olmuş, xalq şairi Səməd Vurğunun məzarını ziyarət etmişdir.  

 

Xalq şairi Səməd Vurğunun ev muzeyində çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın "Motorola" beynəlxalq şəbəkələr şirkətinin Prezidenti Fernando Amandini qəbul 

etmişdir. 

1997-ci il 

7 mart 

Səməd Vurğunun 90 illik yubileyində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlmiş Dağıstanın 

xalq şairi Rəsul Həmzətovu və onun xanımını qəbul etmişdir.  

 

ABŞ-ın "Alko İnterneyşnl" neft və qaz şirkətinin Prezidenti Con Çitamı və həmin şirkətin 

MDB ölkələrində biznesin inkişafı üzrə vitse-prezidenti X. B. Uaytı qəbul etmişdir. 

 

Səudiyyə Ərəbistanının tanınmış biznesmeni Şeyx Xəlil əl-Rəhbanini qəbul etmişdir. 

 

Xalq şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Respublika 

sarayında keçirilən yubiley gecəsində nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

8 mart 

Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə "Sevil" Azərbaycan Qadınları Məclisinin Rəşid 

Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında təşkil etdiyi görüşdə nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

11 mart 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri 

akademik İman Mustafayevin dəfn mərasimində iştirak etmişdir. 

1997-ci il 

12 mart 

Hindistan Xarici İşlər nazirinin müavini Şri Krişnan Raqunatı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

13 mart 

ABŞ dövlət katibi müavininin siyasi-hərbi məsələlər üzrə baş köməkçisi Erik Nyusonun 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

15 mart 

Dağıstanın Baş müftisi Seyid Məhəmməd Abubakarovun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti B. Yeltsinə 1993-1996-cı illər ərzində Rusiya 

Federasiyası tərəfindən Ermənistana qeyri-qanuni yolla külli miqdarda verilmiş silahların 

geri qaytarılması ilə əlaqədar ikinci dəfə məktub göndərmişdir. 

1997-ci il 

19 mart 

Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Qələmlinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

20 mart 

Azərbaycan Prezidenti tərəfindən şəhid övladları və kimsəsiz uşaqlar üçün ―Gülüstan‖ 

sarayında təşkil edilmiş Novruz şənliyində çıxış etmişdir. 
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1997-ci il 

21 mart 

Bakının gənclər meydanında keçirilən Novruz bayramı şənliklərində çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

23 mart 

Pakistanın dövlət müstəqilliyi günü şərəfinə Pakistan İslam Respublikasının 

Azərbaycandakı səfirliyinin ―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində təşkil etdiyi rəsmi qəbulda 

nitq söyləmişdir. 

 

Rusiyanın xalq artisti Gennadi Xazanovun konsertinə tamaşa etdikdən sonra onunla 

görüşüb söhbət etdi. 

1997-ci il  

24-25 mart 

 

Ukraynda rəsmi dövlət səfərində olmuşdur. 

 

24 mart 

Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçmanın dəvəti ilə rəsmi dövlət səfərinə yola düşməzdən 

əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarını cavablandırmışdır. 

 

"Mariinsk" Sarayında rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Ukrayna Prezidenti Leonid 

Kuçma ilə təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

Kiyevdə Ukraynanın ali mükafatının - Yaroslav Mudrı ordeninin təqdim edilməsi 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Kiyev-Peçera dövlət tarix mədəniyyət qoruğunda olmuşdur. 

 

Ukrayna paytaxtının "Şöhrət" meydanında naməlum əsgərin məzarı önünə əklil 

qoymuşdur. 

 

İki dövlət arasında sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Prezidentlər Ukrayna ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin dərinləşməsi 

haqqında bəyannaməni və neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandumu 

imzalamışdır. 

 

Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma ilə birgə KİV üçün bəyanat vermişlər. 

 

Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçmanın adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil 

edilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

25 mart 

Azərbaycan Prezidentinə Kiyev şəhərinin fəxri qonağı diplomunun və şəhərin rəmzi 

açarının təqdim edilməsi mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Kiyev Bələdiyyə İdarəsinə gələrək şəhər meri Aleksandr Omelcenko ilə görüşmüşdür. 

 

Ukraynadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Ukrayna Xarici İşlər naziri Gennedi Udovenko ilə işgüzar səhər yeməyində olmuşdur. 

 

Ukrayna Ali Radasında olmuş, Ali Rada sədrinin müavini Aleksandr Tkaçenko ilə 

görüşmüşdür. 

 

Kiyev milli banknot fabrikində olmuşdur. 

 

Ukraynanın baş naziri Pavel Lazarenko ilə görüşmüşdür. 

 

Ukraynanın baş naziri Pavel Lazarenkonun adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə 

təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 
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Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında bəyanatla çıxış 

etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1997-ci il 

26 mart 

Mistislav Rostropoviçin 70 illik yubileyində iştirak etmək üçün Fransaya işgüzar səfərə 

yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarını cavablandırmışdır. 

1997-ci il 

27 mart 

Yelisey sarayında Fransa prezidenti Jak Şirak ilə görüşmüşdür.  

 

Fransa Xarici İşlər naziri Erve de Şarettlə görüşmüşdür. 

 

"Kriyon" mehmanxanasında Fransanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin 

nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Mstislav Rostropoviçin 70 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsində iştirak 

etmişdir. 

 

Mstislav Rostropoviçin şərəfinə "Yelisey" Sarayında keçirilən qəbulda iştirak etmişdir. 

 

Parisdən Moskvaya yola düşmüşdür. 

1997-ci il 

28 mart 

MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının sammitində iştirak etmək üçün Moskvaya 

gəlmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının baş naziri Viktor Çernomırdinlə görüşmüşdür. 

 

MDB Dövlət Başçıları Şurasının qapalı iclasında iştirak etmişdir. 
 

MDB dövlət başçılarının mətbuat konfransında iştirak etmişdir. 
 

Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Yevgeniy Primakovla görüşmüşdür. 

 

Vorobyovı Qorıdakı iqamətgahında Moldova prezidenti Petru Luçinski ilə görüşmüşdür. 

 

"Prezident Hotel"də Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla ilə təkbətək görüşü 

olmuşdur. 
 

Görüşdən sonra prezidentlər KİV üçün bəyanat vermişlər. 

1997-ci il 

29 mart 

MDB-nin üzvü olan dövlətlərin başçılarının iclasından sonra birgə mətbuat konfransında 

jurnalistlərin suallarını cavablandırmışdır. 

 

Azərbaycan Respublikasının prezidentinə Moskva dövlət hüquq akademiyasının fəxri 

doktoru adı verilməsi mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının yanacaq və energetika naziri Pyotr Rodinovla görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti B. Yeltsinlə görüşmüşdür. 

 

Vətənə yola düşmüşdür. 

1997-ci il 

30 mart 

Neft milyonçusu Şəmsi Əsədullayevin nəvəsi, ABŞ-da yaşayan həmyerlimiz Züleyxa 

Əsədullayevanı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

31 mart 

Rusiya Federasiyası baş nazirinin müavini Oleq Sısuyevin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

1 aprel 

Respublika sarayında keçirilən Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günlərinin açılış 

mərasimində iştirak etmişdir. 
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Azərbaycanda Rusiya Federasiyası mədəniyyət günlərinin təntənəli açılışı mərasimindən 

sonra onun iştirakçıları ilə görüşdə təbrik sözləri söyləmişdir. 

 

Azərbaycanda Rusiya Federasiyasının mədəniyyət günlərində R. Mustafayev adına 

İncəsənət Muzeyində keçirilən Dövlət Tretyakov Qalereyasının kolleksiyasından ibarət 

sərgidə çıxış etmişdir. 

 

Fransanın xarici işlər naziri Erve de Şarett ilə görüşmüşdür. 

1997-ci il 

2 aprel 

Kəlbəcər rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 4-cü ildönümü ilə 

əlaqədar Nərimanov rayonundakı yataqxanada məskunlaşmış Kəlbəcər qaçqınları ilə 

görüşdə nitq söyləmişdir 

 

ABŞ-ın «Amoko» şirkətinin Bakıda yeni ofisinin açılış mərasimində iştirak etmiş və nitq 

söyləmişdir. 

 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Osman Faruq Loğoğlunu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

3 aprel 

Amerikanın Demokratiya uğrunda mərkəzinin direktoru Allen Vaynşteyni qəbul etmişdir. 

 

Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində Rusiya Federasiyasının Ermənistana qeyri-qanuni 

silah verilməsi faktının müzakirəsinə həsr olunmuş geniş müşavirə keçirmişdir. 

1997-ci il 

4 aprel 

Rusiya Dövlət Dumasının Azərbaycanla parlamentlərarası əlaqələr üzrə deputat qrupunun 

rəhbəri İvan Aniçkin başda olmaqla Duma deputatlarını qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti B. Yeltsinə 1993-1996-cı illər ərzində Rusiya 

Federasiyası tərəfindən Ermənistana qeyri-qanuni yolla külli miqdarda verilmiş silahların 

geri qaytarılması ilə əlaqədar üçüncü dəfə məktub göndərmişdir. 

1997-ci il 

5 aprel 

Azərbaycanda Rusiya Federasiyasının mədəniyyət günlərində Vaxtanqov adına Moskva 

Akademik Teatrının Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram teatrında 

D. Kiltinin "Əziz yalançı" tamaşası qurtardıqdan sonra moskvalı qonaqlarla söhbət 

etmişdir. 

 

ABŞ-ın "Pennzoyl" şirkətinin əməliyyat və qazma işləri üzrə Prezidenti Stiv Çizboronu 

qəbul etmişdir. 

 

Xəzərin Azərbaycan sektorunda perspektivli "Qarabağ" strukturunun müştərək işlənməsi 

ilə əlaqədar bir sıra ölkələrin şirkətləri ilə ARDNŞ arasında imzalanmış müqavilənin 

həyata keçirilməsi üçün yaradılmış Xəzər Beynəlxalq Neft Şirkətinin rəhbər heyətinin 

üzvləri ilə görüşmüşdür. 

1997-ci il 

6 aprel 

Yaponiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Takexiro Toqonun 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Yaponiyanın işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycanda Rusiya Federasiyası mədəniyyət günlərinin bağlanması mərasimindən sonra 

Rusiya artistləri ilə söhbət etmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Rusiya Federasiyası mədəniyyət günlərinin iştirakçılarının şərəfinə 

təşkil olunmuş qəbulda çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

7 aprel 

Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində tibb elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, Dövlət 

mükafatı laureatı Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin matəm mərasimində çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

8 aprel 

Gürcüstanın xarici işlər naziri İrakli Menaqarişvilini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

10 aprel 

Böyük Britaniyanın "Britiş Petroleum" şirkəti Direktorlar Şurasının məsləhətçisi Brayan 

Follu qəbul etmişdir. 

1997-ci il Yunanıstan xarici işlər naziri Teodoros Panqausu qəbul etmişdir. 
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11 aprel  

ABŞ-ın ―Amoko‖ şirkətinin Bakıda yeni ofisinin açılışı mərasimində çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

12 aprel 

"Amoko Avrasiya Petroleum Kompani" şirkətinin Prezidenti Don Steysini, ABŞ-ın 

"Amoko" korporasiyasının Vitse-prezidenti Riçard Flerini və korporasiyanın digər vəzifəli 

şəxslərini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

13 aprel 

Rusiya ictimai televiziyası telekanalının aparıcısı Leonid Yakuboviçi qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin tanınmış müğənnisi Əbru Gündəşin konsertindən sonra ailəsi ilə birlikdə 

onunla söhbət etmişdir. 

1997-ci il 

15 aprel 

Fransa Milli Məclisinin deputatı Jak Miyarı qəbul etmişdir. 

 

Məşhur heykəltəraş, Xalq rəssamı Ömər Eldarovun görkəmli oftalmoloq, akademik Zərifə 

Əliyevanın xatirəsinə həsr etdiyi "Elegiya" əsərinin - mərmər abidənin və bu abidədən bəhs 

edən albomun Bakı İncəsənət Mərkəzində təqdimat mərasimində çıxış etmişdir. 

 

İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Arkadi Mil-Manın etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

 

İtaliya Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Alessandro 

Fallovollitanın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

16 aprel 

Azərbaycanda iqtisadi islahatların gedişinə, eyni zamanda kənd təsərrüfatında cari işlərin 

vəziyyətinin müzakirəsinə həsr olunmuş Respublika sarayında keçirilən müşavirədə nitq 

söyləmişdir. 

 

Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

1997-ci il 

18 aprel 

Qurban bayramı münasibətilə lerikli fermer Xanış Şahıyevlə və onun ailə üzvləri ilə 

görüşüb söhbət etmişdir. 

1997-ci il 

21 aprel 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan 

qaldırılmasına dair Minsk qrupu çərçivəsində keçirilən danışıqlarda Rusiya Prezidentinin 

səlahiyyətli nümayəndəsi Yuri Yukalovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

22 aprel 

İranın xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətini qəbul etmişdir. 

 

Dövlət Naziri Anatoli Minçenko başda olmaqla Ukrayna hökumət nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

23 aprel  

Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Əsgər Akayevin Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı 

Bakı hava limanında qarşılanma mərasimində iştirak etmiş və bəyanat vermişdir. 

 

Prezidentlər Şəhidlər Xiyabanında olmuşlar. 

 

Prezidentlərin ikilikdə görüşü keçirilmişdir. 

 

Prezidentlər iki ölkə arasında sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmiş və 

Azərbaycan Respublikası ilə Qırğızıstan Respublikası arasında Dostluq və Əməkdaşlıq 

haqqında memorandum imzalamışlar. 

 

KİV nümayəndələri üçün bəyanat vermiş, mətbuat konfransı keçirmişlər. 

 

Qırğızıstan Prezidentinə BDU-nun fəxri doktoru diplomu təqdim edilməsi mərasimində 

iştirak etmişdir. 

 

Prezidentlər Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyində müvəqqəti yerləşdirilmiş 

qaçqınlarla görüşmüşlər. 

 

Azərbaycan Prezidenti adından Qırğızıstan Prezidenti Əsgər Akayevin şərəfinə ―Gülüstan‖ 

sarayında verilmiş rəsmi ziyafətdə nitq söyləmişdir. 
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Qırğızıstan prezidentini Vətənə yola salmışdır. 

1997-ci il 

24 aprel 

―Azərbaycanda investisiya qoyuluşu imkanları‖ mövzusunda Bakıda keçirilən Beynəlxalq 

Konfransın iştirakçılarının qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

25 aprel 

Pasxa bayramı münasibətilə respublikanın pravoslav xristianlarını təbrik etmişdir. 

1997-ci il 

28 aprel 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin İstanbulda keçiriləcək 

biznes konfransında iştirak etmək üçün Türkiyəyə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Atatürk hava limanında Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl tərəfindən 

qarşılanmışdır. 

 

İstanbulda keçirilmiş "Qara dəniz regionunda yeni imkanlar" mövzusunda biznes 

konfransında nitq söyləmişdir. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. 

 

Rumıniya prezidenti Emil Konstantinesku ilə görüşmüşdür. 

 

Moldova prezidenti Petru Luçinski ilə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1997-ci il 

29 aprel 

Mstislav Rostropoviç, onun xanımı Qalina Vişnevskaya və ailəsinin digər üzvləri ilə 

Prezident sarayında keçirilən görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Mstislav Rostropoviçin 70 illiyinə həsr edilmiş yubiley şənlikləri çərçivəsində 

R. Mustafayev adına İncəsənət muzeyində Azərbaycan incəsənət ustalarının konsertində 

olmuşdur. 

1997-ci il 

30 aprel 

Bakı Musiqi Akademiyasında maestro M. Rastropoviçin şərəfinə təşkil edilmiş təntənəli 

mərasimdə iştirak etmişdir. 

1997-ci il 

1 may  

Mstislav Rostropoviçin 70 illik yubileyi şənliklərinə xarici ölkələrdən gələn kütləvi 

informasiya vasitələri nümayəndələrinə müsahibə vermişdir. 

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Leni Fişeri qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

2 may  

Tapio Saavalaynenin başçılıq etdiyi Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

 

Görkəmli musiqiçi Mstislav Rostropoviçin 70 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley 

gecəsində iştirak etmişdir. 

 

Fransa Senatının üzvü, Senatda Fransa-Azərbaycan dostluğu qrupunun rəhbəri Jan Buayeni 

qəbul etmişdir. 

 

Görkəmli musiqiçi Mstislav Rostropoviçin şərəfinə təşkil olunmuş qəbulda çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

4 may 

MDB Parlamentlərarası Assambleya Şurasının Baş Katibi Mixail Krotovu qəbul etmişdir. 

 

BMT-nin Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondunun (İFAD) Prezidenti Fəuzi 

Həmd əl-Sultanı qəbul etmişdir. 
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İFAD ilə Azərbaycan hökuməti arasında sazişin imzalanmasında iştirak etmişdir. 

1997-ci il 

5 may 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyəyə rəsmi səfərdə yola 

düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Çankaya köşkündə rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra prezident Süleyman Dəmirəllə 

birlikdə KİV üçün bəyanat vermişdir. 

 

―Çankaya köşkü‖ndə Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında 

sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Prezidentlər Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında strateji 

əməkdaşlığın dərinləşməsi barədə bəyannamə imzalamışlar. 

 

Mustafa Kamal Atatürkün məqbərəsini ziyarət etmiş, muzeydə olmuş, xatirə kitabına ürək 

sözlərini yazmışdır. 

 

Prezident Süleyman Dəmirəllə təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

―Çankaya köşkü‖ndə Azərbaycan Prezidentinə Türkiyə Cümhuriyyətinin ―Dövlət 

nişanı‖nın təqdim olunması mərasimində çıxış etmişdir. Mərasimdən sonra jurnalistlərin 

suallarına cavab vermişdir. 

 

Xarici ölkələrin iqamətgahları Ankarada yerləşən, eyni zamanda Azərbaycan 

Respublikasında akkreditə olunmuş səfirlərlə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi İsmayıl Haqqı Qaradayı ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil 

edilmiş rəsmi ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

Öz iqamətgahında Türkiyə Baş nazirinin müavini Tansu Çillərlə görüşmüşdür. 

 

Baş Nazir Nəcməddin Ərbakanla görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Millətçi Hərəkat Partiyası sədrinin əvəzi Toğrul Türkeşlə görüşmüşdür. 

1997-ci il 

6 may 

Ankaranın mərkəzi küçələrindən birinə - 3-cü caddəyə Azərbaycan prospekti adi 

verilməsinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki səfirliyinin yeni binasının təməlinin qoyulması 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Quru Qoşunları məktəbi ilə tanış olmuşdur. 

 

Azərbaycan diasporunun nümayəndələri və Türkiyənin hərbi və mülki Ali məktəblərində 

təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin tanınmış jurnalistlərinə müsahibə vermişdir. 

 

Türkiyənin "Samanyolu" televiziyasina müsahibə vermişdir. 

 

Türkiyənin NTV televiziyasina müsahibə vermişdir. 

 

Bilkənd Universitetində həkim və alim Ehsan Doğramacı ilə görüşmüşdür. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 116 

Bilkənd Universitetində Azərbaycan Respublikası Prezidentinə Türkiyə-Azərbaycan 

Dostluğu Vəqfinin fəxri sədri diplomunun təqdim edilməsi mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Toğrul Qəniyevin dirijorluq etdiyi Bilkənd Universiteti Akademik Orkestrin konsertinə 

baxmışdır. 

 

Azərbaycan-Türkiyə Cəmiyyətinin sədri Ehsan Doğramacı tərəfindən təşkil olunmuş 

naharda çıxış etmişdir. 

 

Türkiyənin Bilkənd Universitetində çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisində olmuş, Məclisin sədri Mustafa Qələmli ilə görüşmüş, 

millət vəkilləri qarşısında çıxış etmişdir: 

 

Ana Vətən Partiyasının sədri Məsud Yılmazla görüşmüşdür. 

 

Demokratik Sol Partiyanın sədri Bülənd Ecevitlə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Hikmət Çətinlə görüşmüşdür 

 

Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrında olmuş, Əhməd Adnan Sayqunun "Yunis İmrə və 

sevgi" oratoriyasına qulaq asmışdır. 

1997-ci il 

7 may 

İzmirə yola düşmüşdür. 

 

Azərbaycan prezidentinə ―9 Eylül‖ Universitetinin fəxri doktoru adi verilməsi mərasimində 

nitq söyləmişdir. 

 

İzmir Valisi Qutlu Aktaşın Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verdiyi ziyafətdə çıxış 

etmişdir. 

 

İzmirdə yaşayan və təhsil alan soydaşlarımızla görüşmüşdür. 

 

İzmirdə "Bakı" parkının və "Heydər Əliyev" bulvarının açılışında nitq söyləmişdir. 

 

―Princess‖ otelinin foyesində Azərbaycan diaspunun təşkil etdiyi sərgi ilə tanış olmuşdur. 

 

İstanbula yola düşmüşdür. 

 

"Çırağan" hotelində KİV nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

İstanbul Valisi Ridvan Yenişən Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə ziyafət vermişdir. 

1997-ci il 

8 may 

 

Azərbaycan Prezidentinə Fatih Universitetinin fəxri doktoru adı verilməsi mərasimində 

nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyənin "TRT", "TQRT", "Samanyolu", "NTV" televiziya kanallarının rəhbərləri ilə 

görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Türkiyənin iş adamları ilə İstanbulda görüşdə nitq söyləmişdir. 

 

İstanbulda İslam Konfransı Təşkilatının tarix, kültür, sənət mərkəzində çıxış etmişdir. 

 

Vətənə yola düşməzdən əvvəl Atatürk hava limanında KİV nümayəndələri üçün mətbuat 

konfransı keçirmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1997-ci il İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarı önündə keçirilən mərasimdə nitq 
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9 may söyləmişdir. 

 

Almaniyanın ―Demineks‖ şirkəti idarə heyətini qəbul etmişdir. 

 

İsveçrənin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi sədrinin müavini Rudolf Bernardın başçılıq etdiyi 

Avropa Şurasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

10 may 

Anadan olmasının 74-cü ildönümü münasibətilə Bakının Nizami rayonundakı Səkkizinci 

kilometr yaşayış sahəsinin Cəmşid Naxçıvanski küçəsində yeni parkın açılışında iştirak 

etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Kozlariçi qəbul etmişdir. 

 

Ukraynanın Dövlət Naziri Anatoli Minçenkonu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

12 may 

Rusiyanın "Rosneft" şirkəti Direktorlar Şurasının sədri Aleksandr Putilovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

13-14 may 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO) üzvü olan dövlət başçılarının Zirvə toplantısında 

iştirak etmək üçün Aşqabada yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə 

müsahibə vermişdir. 

 

13 may 

Aşqabadda hava limanında Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov tərəfindən 

qarşılanmışdır. 

 

Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov ilə təkbətək görüşü olmuşdur. 

 

İran prezidenti Haşimi Rəfsancani ilə görüşmüşdür. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

Pakistanın baş naziri Nəvaz Şəriflə görüşmüşdür. 

 

Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovla görüşmüşdür. 

 

Aşqabad İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının V zirvə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

14 may 

EKO-nun sammitində Aşqabad bəyannaməsini imzalamışdır. 

 

Aşqabaddan vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

1997-ci il 

16 may 

Respublika prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirmişdir. 

 

Moskva hökuməti başçısının müavini Ernest Bakirovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

 

Rusiyanın Ulyanovsk vilayəti qanunvericilik məclisi sədrinin birinci müavini Yevgeni 

Qolovka başda olmaqla vilayətin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyası, Ukrayna Respublikası və Belarus Respublikasının aqrarçı alimlərini 

qəbul etmişdir. 

1997-ci il Səfir Henri Klark başda olmaqla ABŞ hərbi kollecinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
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17 may 

1997-ci il 

19 may 

―Tengizşevroyl‖ Şirkətinin baş direktoru Nik Zananı qəbul etmişdir. 

 

Norveç Krallığının Milli bayramı — Konstitusiya günü münasibətilə Norveçin 

Azərbaycandakı səfirliyində rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

20 may 

İspaniya Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Xose Antonio 

İturriqanın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Belçika Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mark Frankı qəbul 

etmişdir. 

 

Gürcüstanın xarici işlər naziri İrakli Menaqarişvilini qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstanın Milli bayramı - Dövlət müstəqilliyi günü münasibətilə Gürcüstanın 

Azərbaycandakı səfirliyinin ―Gülüstan‖ sarayında təşkil etdiyi rəsmi qəbulda çıxış 

etmişdir. 

1997-ci il 

22 may 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Osman Faruq Loğoğlunu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

23 may 

Azərbaycan musiqisinin pərəstişkarı və ifaçısı, ABŞ-da yaşayan Cefri Verbaxı və onun 

həyat yoldaşı Aynur xanımı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

24 may 

"Lenfilm" kinostudiyasının baş direktoru Viktor Sergeyevi və məşhur teatr və kino aktyoru 

Aleksandr Abdulovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

26 may 

RF Ali Məhkəməsinin sədri Vyaçeslav Lebedevi qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

27 may  

Azərbaycanın Milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Respublika sarayında 

keçirilən təntənəli yığıncaqda iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

29 may 

Rusiyanın NTV telekanalı proqramlarının Azərbaycanda yayımlanmasının rəsmi açılış 

mərasimində çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

30 may 

ABŞ senatoru Sem Braunbəkin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

İçkeriya Çeçen Respublikası prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə köməkçisi Ruslan 

Kutayevi qəbul etmişdir. 

 

Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Fransa nümayəndə heyətinin rəhbərinin 

müavini Jan Setlenjenin başçılıq etdiyi parlament qrupunu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

31 may 

Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri İbrahim Amanqaliyevi qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

1 iyun 

Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə günü münasibətilə Opera və Balet Teatrında keçirilən 

mərasimdə çıxış etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk konfransının və Minsk qrupunun nümayəndələrini - ABŞ-Dövlət 

Katibinin müavini, Minsk konfransının həmsədri Stroub Talbottu, Minsk qrupunun keçmiş 

həmsədri səfir Cozef Presseli və indiki həmsədri Lin Paskonu, Rusiya Xarici İşlər nazirinin 

birinci müavini Boris Pastuxovu, Minsk konfransının həmsədri, səfir Valentin Lozinskini, 

Minsk qrupunun həmsədri, səfir Yuri Yukalovu, Fransadan Minsk konfransının həmsədri 

Jak Blönü, Minsk qrupunun həmsədri, səfir Jorj Vojyeni qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

2 iyun 

Böyük Britaniyanın sənaye və ticarət naziri Con Batlın başçılığı ilə "Xəzərneftqaz-97" 

sərgisində iştirak etmək üçün Bakıya gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

3 iyun 

Bakı İdman-Konsert Kompleksində ―Xəzərneftqaz - 97‖ beynəlxalq sərgisinin və 

konfransının açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

―Qazaxıstanxəzərşelf‖ şirkətinin prezidenti Baltabek Kuandıkovu qəbul etmişdir.  

 

"Xəzərneftqaz-97" beynəlxalq sərgisində iştirak etmək üçün Bakıya gəlmiş Norveçin 

Energetika və Sənaye naziri Ranveyq Freyləndi qəbul etmişdir. 
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Fransa senatoru Anure Dyuleni, sənaye nazirinin birinci müavini Gi Arleti və "Elf-Akiten" 

şirkətinin vitse-prezidenti Jozel Buşeni qəbul etmişdir. 

 

Ukrayna Dövlət Neft və Qaz Komitəsi sədrinin birinci müavini Vladimir Lopatini qəbul 

etmişdir. 

 

Türk Petrolları Anonim Şirkətinin prezidenti Sıtkı Sancarı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

4 iyun 

ABŞ-ın "Ekson" şirkətinin MDB ölkələri üzrə prezidenti Terri Kuntsu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

5 iyun 

Görkəmli müğənni və musiqiçi İosif Kobzonun Respublika sarayında keçirilən "Vida 

qastrolu" zamanı onunla söhbət etmişdir. 

 

Fransanın "Total" neft şirkətinin vitse-prezidenti Əziz Ait Səidi qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

6 iyun 

İranın OİEK şirkətinin prezidenti Seyid Əli Əkbər Haşiminin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

7 iyun 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında böyük Azərbaycan şairi və 

dramaturqu Səməd Vurğunun "Fərhad və Şirin" pyesinin yeni quruluşda tamaşasına 

baxdıqdan sonra yaradıcı kollektivlə görüşdə çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

9 iyun 

ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya, Ukrayna və Avrasiya şöbəsinin direktoru 

Maykl Matteranı və Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Stiv Yanqı qəbul etmişdir. 

 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin "Emirates" aviasiya şirkətinin prezidenti Şeyx Əhməd ibn 

Səid əl-Maktum başda olmaqla bu ölkənin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

10-11 iyun 

Qazaxıstan Respublikasında rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

10 iyun 
Qazaxıstan Respublikasına rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında 

jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Almatı hava limanında Qazaxıstan televiziyası müxbirlərinin suallarına cavab vermişdir. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasında sənədlərin imzalanması 

mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında əməkdaşlığın inkişaf 

etdirilməsi və dərinləşdirilməsi haqqında bəyannamə imzalamışdır. 

 

Qazaxıstan Prezidentinin adandan Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi 

qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

KİV nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

11 iyun 

Qazaxıstan Respublikasına rəsmi səfəri zamanı Qazaxıstan parlamentinin hər iki 

palatasının - Senatın və Məclisin deputatları qarşısında çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycan Prezidentinə Əl-Fərabi adına Qazax Milli Dövlət Universitetinin fəxri doktoru 

diplomu təqdim edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Qazaxıstanda yaşayan Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Qazaxıstanın işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

"Müstəqillik abidəsi" önünə çiçək dəstələri qoymuşdur. 
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28 Qvardiyaçı Panfilovçu adına parkda ağac əkmişdir. 

 

Qazaxıstan Milli Tarix muzeyində olmuşdur. 

 

Vətənə yola düşmüşdür. 

1997-ci il 

12 iyun 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfirliyinin Milli bayram - Rusiyanın dövlət 

müstəqilliyi günü münasibətilə ―Gülüstan‖ sarayında təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

 

Finlandiya Respublikasının, Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının və Tailand 

Krallığının ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfirləri Ronald Mörfi, Rəbbah Həbib və Yıopanq 

Narumetrakaqarnın etimadnamələrini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

13 iyun 

Prezident sarayında Moskvanın meri Yuri Lujkovu qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycanla Moskva arasında sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmiş, KİV 

üçün bəyanat vermiş, mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Bakıda Moskvanın 850 illiyinə həsr edilmiş mədəniyyət günlərinin açılışında nitq 

söyləmişdir. 

1997-ci il 

14 iyun 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Lin Pasko (ABŞ), Yuri Yukalov (Rusiya) və Jorj 

Vojye (Fransa) başda olmaqla ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1997-ci il 

16 iyun 

1992-ci ilin fevral-may hadisələri ilə bağlı Prezident sarayında bir qrup qaçqın və 

telejurnalist ilə görüşmüşdür. 

1997-ci il 

18-19 iyun 

18 iyun  
Özbəkistan Respublikasına rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında 

jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovla təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

Özbəkistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında sənədlərin imzalanması 

mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Özbəkistan prezidenti ilə birgə mətbuat konfransında bəyanat vermişdir. 

 

Özbəkistan Prezidenti adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi 

qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Özbəkistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq 

münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi haqqında bəyannaməni, mülki ailə və cinayət 

işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında müqaviləni, Azərbaycan 

Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası birgə 

komissiyanın yaradılması haqqında protokolu imzalamışdır. 

 

KİV üçün bəyanat vermiş, mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Əlişir Nəvai adına Özbəkistan Dövlət Opera və Balet Teatrında Arif Məlikovun "İki qəlbin 

dastanı" baletinə tamaşa etmişdir. 

 

19 iyun  
Uluğbəy adına Daşkənd Dövlət Universitetində olmuş, burada ona universitetin fəxri 

doktoru diplomu təqdimetmə mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Əlişir Nəvainin abidəsini ziyarət etmişdir. 
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Özbəkistanda Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin binasının açılışı mərasimində çıxış 

etmişdir. 

 

Daşkənddə Azərbaycan səfirliyi binasında Özbəkistandakı Azərbaycan diasporunun 

nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Özbəkistan əmtəə-xammal birjasında və Özbəkistan beynəlxalq bankında olmuşdur. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1997-ci il 

21 iyun 

Riçard Matske başda olmaqla Amerikanın "Şevron" neft şirkətinin nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

26 iyun 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı - Ülyahəzrət 

Kraliça II Yelizavetanın doğum günü münasibətilə İngiltərənin Azərbaycandakı səfirliyinin 

―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində təşkil etdiyi rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

28 iyun 

Milli təhlükəsizlik orqanları işçilərinin peşə bayramı gününün təsis edilməsi münasibətilə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

30 iyun 

Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri A. Bloxini qəbul etmişdir. 

 

1997-ci il 

1 iyul 

İçkeriya Çeçen Respublikasının prezidenti Aslan Məshədovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

2 iyul 

Gürcüstanın katolikos-patriarxı Əqdəsi-Şərif İiyanı və onun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Moskvaya rəsmi səfərə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarını cavablandırmışdır. 

 

Ağ evdə Rusiya Federasiyasının Baş naziri V. Çernomırdinlə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Y. Primakovla, Moskva meri Y. Lujkovla 

görüşmüşdür. 

1997-ci il 

3-4 iyul 

 

3 iyul 

Kremldə Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Prezidenti B. Yeltsinlə təkbətək görüş keçirmişdir. 

 

Boris Yeltsinlə birgə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında dostluq, 

əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə imzalamışlar. 

 

Kreml sarayında Rusiya-Azərbaycan ikitərəfli sənədlərinin imzalanması mərasimindən 

sonra birgə mətbuat konfransında bəyanat vermişdir. 

 

Rusiya Federasiya Şurasının sədri Yeqor Stroyevlə görüşdən sonra birgə mətbuat 

konfransında bəyanat vermişdir. 

 

Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi İvan Rıbkin, Federasiya Şurasının sədri 

Yeqor Stroyev, Dövlət Dumasının sədri Gennadi Seleznyov, müdafiə naziri İqor Sergeyev 

ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiya hökuməti sədrinin birinci müavini Boris Nemtsovla görüşdən sonra jurnalistlərin 

suallarına vermişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Prezidenti adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə Kremldə 

təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Naməlum əsgərin məzarı önünə əklil qoymuşdur. 
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4 iyul 

 

Ağ evdə Rusiyanın maliyyə və işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

KİV nümayəndələrinin suallarına cavab vermişdir. 

 

Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvləri ilə görüşdə nitq söyləmişdir. 

 

Rusiya Federasiyası hökuməti sədrinin müavini Valeri Serovla görüşmüşdür. 

 

Rusiya hökuməti sədrinin birinci müavini Anatoli Çubaysla görüşmüşdür. 

 

Rusiya Xarici İşlər nazirliyinin mətbuat mərkəzində Azərbaycan və xarici ölkə jurnalistləri 

üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının baş prokuroru Yuri Skuratov ilə görüşdən sonra birgə mətbuat 

konfransında bəyanat vermişdir. 

 

"Exo Moskvı" radiostansiyasına birbaşa efirdə müsahibə vermişdir. 

 

"Ria-Novosti" agentliyinin təşkil etdiyi mətbuat konfransında bəyanat vermişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1997-ci il 

5 iyul 

Respublikanın milli təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı gününün təsis 

edilməsinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

8-9 iyul 

8 iyul  
NATO-nun üzvü olan ölkələrin hökumət başçılarının Madriddə keçirilən sammitində 

iştirak etmək üçün İspaniyaya yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə 

müsahibə vermişdir. 

 

Madriddə Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl, Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma, 

NATO-nun Baş Katibi Havyer Solana, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığının 

Baş Naziri Toni Bleyr, Fransa Prezidenti Jak Şirak, Polşa Prezidenti Aleksandr 

Kvasnevski, RF Baş Nazirinin müavini Valeri Serov, Moldova Prezidenti Petru Luçinski, 

Estoniya Prezidenti Lennart Meri, Almaniyanın Federal Kansleri Helmut Kol, Latviya 

Prezidenti Quntis Ulmanis, Litva Prezidenti Algirdas Brazauskas, Çexiya Prezidenti 

Vatslav Havel, Makedoniya Prezidenti Kiro Qliqorov, Rumıniya Prezidenti Emil 

Konstantinesku, Macarıstanm Baş Naziri Dyula Horn, Sloveniyanın Baş Naziri Janev 

Drnovçek, Bolqarıstan Prezidenti Pyotr Stoyanov, İspaniya kralı Xuan Karlos və onun 

xanımı Sofiya Reyna ilə görüşmüşdür. 

 

9 iyul  
Avropa-Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət 

başçılarının iclasında nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın Dövlət Katibi xanım Madlen Olbrayt, ABŞ Prezidenti Bill Klinton, Gürcüstan 

Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

İtaliyanın Baş Naziri Romano Prodi, Norveçin Baş Naziri Turbern Yaqland. Kanadanın 

Baş Naziri Jan Kretyen, İspaniya hökumətinin başçısı Xose Mariya Aznar, Avstriyanın 

Federal Kansleri Viktor Prima, Belçikanın Baş Naziri Jan-Lük Dean, Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Xarici İşlər və Birlik Məsələləri üzrə Dövlət Katibi 

Robin Kuk ilə görüşmüşdür. 

1997-ci il 

10 iyul 

İspaniyadan vətənə qayıtmışdır.  
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1997-ci il 

11 iyul 

Azərbaycan neftinin Bakı-Qroznı-Tixoretsk-Novorossiysk kəməri ilə nəql olunması 

haqqında Azərbaycan-Rusiya-İçkeriya Çeçen Respublikası arasında saziş imzalandıqdan 

sonra Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətini Prezident sarayında qəbul etmişdir. 

 

Moskva hökuməti başçısının müavini Azərbaycan - Moskva birgə komissiyasının həmsədri 

Ernest Bakirovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

12 iyul 

BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının (YUNİDO) Baş direktoru Mauritsio de Mariya 

İ'Kamposu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

14 iyul 

Fransanın milli bayramı - Bastiliyanın alınması günü münasibətilə Fransanın 

Azərbaycandakı səfirliyinin ―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində təşkil etdiyi rəsmi qəbulda 

nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

16 iyul 

Respublikada baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına həsr olunmuş 

müşavirə keçirmişdir. 

 

Pakistan İslam Respublikasının xarici işlər naziri Gövhər Əyyub Xanı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

17 iyul 

İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi baş direktorunun müavini Natan Meronu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

18 iyul 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktor müavini Şigemitsu Sugisakinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Yukalovu (Rusiya), Lin Paskonu (ABŞ), Jorj 

Vojyeni (Fransa) və Minsk konfransının həmsədri Valentin Lozinskini qəbul etmişdir.  

 

Yunanıstanın müdafiə naziri Akis Tsoxadzopulosu qəbul etmişdir.  

1997-ci il 

19 iyul 

Azərbaycanda 1997-ci ilin birinci yarısında sosial-iqtisadi inkişafın yekunları, aqrar 

islahatı və özəlləşdirmənin gedişi, təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması 

məsələlərinə həsr olunmuş Prezident sarayında keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

21 iyul 

Amerika Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin müşaviri, ABŞ prezidentinin 

milli təhlükəsizlik üzrə keçmiş müşaviri Zbiqnev Bjezinskini qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, diplomatik 

missiyasını başa vurmaqda olan Tomas Yanqı və onun xanımı Elizabet Yanqı qəbul 

etmişdir. 

1997-ci il 

23 iyul 

İslam dininin banisi Həzrəti Məhəmməd Əleyhissəlamın müqəddəs mövlud günündə 

Bakının Şıx kəndində Bibiheybət məscidinin bərpasına başlanması mərasimində çıxış 

etmişdir. 

 

YUNİSEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə Bakıda yaradılmış 

"Azərbaycan beynəlxalq gənclər poçt xidməti" və "Uşaqlara kömək xətti" xidmətlərinin 

açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

25 iyul 

BMT-nin respublikamızdakı nümayəndəsi Paolo Lembonu qəbul etmişdir. 

 

Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Yasper Viki 

qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

27 iyul- 

5 avqust 

27 iyul 

ABŞ Prezidenti Bill Klintonun dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlara ilk dövlət səfərinə 

yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Nyu-Yorka gəlmişdir. 

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında 

kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün müsahibə vermişdir. 

 

"İnstityuşnal investor" jurnalının redaktoru Stiven Kuinkə və jurnalın sərmayəçisi Sisel 
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Morenə müsahibə vermişdir. 

 

Nyu-Yorkda NATO-nun baş katibi Xavyer Solana görüşmüşdür. 

 

28 iyul 

―Uoll Strit Cornal‖ qəzetinin müxbirlərinə müsahibə vermişdir. 

 

ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Uilyam Riçardson ilə görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda BMT-nin baş katibi Kofi Annan ilə görüşmüşdür. 

 

"Nyu-York Tayms" qəzeti redaksiya heyətinin üzvləri ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin binasında BMT-yə verilmiş hədiyyələrlə tanış olmuşdur. 

 

BMT-də akkreditə olunmuş xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransında bəyanat 

vermişdir. 

 

Nyu-Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan dövlətlərin daimi nümayəndələri ilə 

görüşdə nitq söyləmişdir. 

 

Nyu-Yorkda ABŞ-ın tanınmış siyasi xadimi Henri Kissincer ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-dakı Yəhudi Təşkilatları Prezidentlərinin Konfransı Təşkilatı rəhbərləri ilə görüşdə 

çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-dakı Yəhudi Təşkilatları Prezidentlərinin Konfransı Təşkilatı adından Azərbaycan 

Respublikası prezidentinin şərəfinə rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

Nyu-Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan dövlətlərin səfirləri ilə görüşərək nitq 

söyləmişdir. 

 

Nyu-Yorkda Türkiyənin daxili işlər naziri Murad Başəsgioğlu ilə görüşmüşdür.  

 

"Bi-Pi Amerika" neft şirkətinin rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

"Britiş Petroleum" şirkətinin vitse-prezidenti cənab R. Çeyslə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin baş qərargahında nüvə silahlarının tamamilə qadağan edilməsi barədə müqaviləni 

imzalamışdır. 

 

29 iyul 

Nyu-Yorkda Azərbaycan-Amerika Ticarət Palatasının və Beynəlxalq Anlaşma Təşkilatı 

İşgüzar Şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

BMT-də akkreditə olunmuş dünya dövlətlərinin daimi nümayəndələri - səfirləri ilə görüşdə 

çıxış etmişdir. 

 

Nyu-Yorkda beynəlxalq humanitar təşkilatların rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

Vaşinqtona gəlmişdir. 

 

Nyu-Yorkdan Vaşinqtona gedərkən təyyarədə "Filadelfiya İnkuayrer" və "Cornel of 

Kommers" qəzetlərinin əməkdaşlarna müsahibə vermişdir. 

 

Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı səfirliyi adından 

Vaşinqtondakı ―Villard otel‖də təşkil edilmiş rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 
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Vaşinqtonda ABŞ-da yaşayan azərbaycanlı icmasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

30 iyul 

ABŞ-ın tanınmış politoloqları, siyasi xadimləri və mətbuat nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

"Hallibörtn" korporasiyasının prezidenti, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının fəxri 

məsləhətçisi Riçard Çeyni ilə görüşmüşdür. 

 

Corctaun Universitetinin professor-müəllim heyəti, tələbələr, Amerika ictimaiyyətinin 

nümayəndələri, görkəmli siyasi və dövlət xadimləri, diplomatları ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının spikeri Nyut Qinqriç və palatada Respublikaçılar 

Partiyasının təşkilatçı rəhbərləri - konqresmenlər Con Bonər, Tom Delay, Kris Köks, Con 

Linder ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ Konqresi Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Bencamin Gilman və komitənin üzvləri 

ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının Maliyyələşdirmə Komitəsinin sədri Robert 

Livinqston ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının yardımçı komitəsinin sədri Sonni Kallahan və 

konqresmenlərlə görüşmüşdür. 

 

Senatorlar Robert Börd və Sem Braunbək ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ Senatının xarici əlaqələr komitəsinin üzvləri ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ Konqresmeni Piter Kinq ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ Konqresinin binasında Konqresdə keçirdiyi görüşlərin nəticələri haqqında 

jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Amerika Azərbaycan Ticarət Palatasının Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi 

rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

ABŞ Milli Quruculuq muzeyində olmuşdur. 

 

31 iyul 

Vaşinqtonda Arlinqton fəxri xiyabaninda naməlum əsgərin qəbrini ziyarət etmiş və 

qəbiristandakı muzeyə xatirə hədiyyəsi təqdim etmişdir. 

 

Arlinqton qəbiristanlığında ABŞ-ın mərhum Prezidenti Con Kennedi və onun qardaşı 

Robert Kennedinin məzarlarını ziyarət etmişdir. 

 

Pentaqonda ABŞ-ın müdafiə naziri cənab Uilyam Kohen ilə görüşmüşdür. 

 

Pentaqonda ABŞ-ın müdafiə naziri cənab Uilyam Kohen ilə görüşdən sonra jurnalistlərin 

suallarına cavab vermişdir. 

 

ABŞ Dövlət katibinin birinci müavini, ATƏT-in Minsk konfransinin həmsədri Stroub 

Talbott və Minsk qrupunun həmsədri Linn Pasko ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ "Eksimbank"ının prezidenti Ceyms Harmanla görüşdən sonra Azərbaycan 

Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətləri arasında sərmayə qoyuluşunun 

qarşılıqlı qorunması və təşviqi haqqında müqavilənin imzalanması mərasimində çıxış 
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etmişdir. 

 

Dünya Bankının prezidenti Ceyms Vulfinson ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın maliyyə naziri Robert Rubin və energetika naziri Federiko Penya ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın Ticarət Nazirliyində Amerika işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxış 

etmişdir  

 

ABŞ-ın ticarət naziri Uilyam Deyli və energetika naziri Federiko Penyanın Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin şərəfinə təşkil etdikləri rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

1 avqust 

Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Ağ evin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini 

yazmışdır. 

 

ABŞ prezidenti Bill Klinton ilə təkbətək görüşü olmuşdur. 

 

Yüksək səviyyəli ABŞ və Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətlərinin danışıqlarında 

çıxış etmişdir. 

 

Ruzvelt otağında prezidentlər Amerika-Azərbaycan münasibətləri haqqında birgə bəyanatı 

imzalamışlar. 

 

Ruzvelt otağında Heydər Əliyevin və ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qorun iştirakı ilə 

ölkələrimiz arasında bir sıra sənədlərin imzalanma mərasimi keçirilmişdir. 

 

Energetika sahəsində Amerika-Azərbaycan dövlətlərarası dialoqunun yaradılmasına dair 

sazişin və ABŞ-ın neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında dörd müqavilənin imzalanması 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın Dövlət katibi Madlen Olbrayt ilə görüşmüşdür. 

 

―Vaşinqton Tayms‖ qəzetinin redaksiya heyəti ilə görüşmüş və jurnalistlərin suallarına 

cavab vermişdir. 

 

ABŞ prezidenti Bill Klinton adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə ziyafət vermişdir.  

 

ABŞ prezidenti Bill Klinton adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş 

ziyafətdən sonra KİV nümayəndələrinin suallarını cavablandırmışdır. 

 

Ağ evin qarşısına toplaşmış jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Vaşinqtonda görüşlər başa çatdıqdan sonra Hyüstona yola düşməzdən əvvəl "Bleuer haus" 

iqamətgahının əməkdaşları ilə görüşmüşdür. 

 

Corc Vaşinqtonun abidəsi önünə gələrək ABŞ paytaxtının sakinləri ilə görüşüb söhbət 

etmişdir. 

 

Hyüstona gəlmişdir. 

 

Hyüstonun meri Robert Lanyer ilə görüşmüşdür. 

 

2 avqust 

Amerikanın "Hyüston xronikal" qəzetinə müsahibə vermişdir. 

 

"Oyl ənd Qaz" jurnalının xəbərlər redaksiyasının baş redaktoru Riçard Uitliyə müsahibə 
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vermişdir. 

 

ABŞ-ın Stenford Universitetinin professoru xanım Elizabet Şervud ilə görüşmüşdür. 

 

Hyüstonda ABŞ-ın "Frontera Resursez" şirkətinin prezidenti Uilyam Uayt ilə görüşmüşdür. 
 

Hyüstonda "Şevron" şirkətinin prezidenti Riçard Matske ilə görüşmüşdür. 
 

"Con Vinq və Çarli Vilson" şirkətinin rəhbərləri Con Vinq və Çarli Vilson ilə 

görüşmüşdür. 

 

Hyüstonda "Pennzoyl" şirkətinin prezidenti Ceyms Peyt ilə görüşmüşdür. 
 

Hyüstonda "Yunokal" şirkətinin prezidenti Con Ayml ilə görüşmüşdür. 

 

Hyüstonda "Konoko" şirkətinin prezidenti Arqu Dunxam ilə görüşmüşdür. 

 

Hyüstonda Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası və "Hyüston Əməkdaşlıq Cəmiyyəti" 

adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

3 avqust 

Hyüston-Bakı Assosiasiyasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür. Görüş zamanı Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti ona Hyüston-Bakı Assosiasiyasının fəxri üzvü adının 

verilməsinə həsr olunmuş mərasimdə çıxış etmişdir. 

 

Hyüstonda "Eksson" şirkətinin prezidenti Terri Kuns ilə görüşmüşdür. 

 

Hyüstonda "Teksako" şirkətinin vitse-prezidenti Robert Blak ilə görüşmüşdür. 

 

Hyüstonda "Arko" neft şirkətinin prezidenti Mayk Boblin ilə görüşmüşdür. 

 

Hyüstonda "Şell" şirkətinin icraçı direktoru Filip Vats ilə görüşdə söhbətdən 

 

Hyüstonda "Mobil" şirkətinin prezidenti Bill Skolins ilə görüşmüşdür. 

 

Hyüstonda qan mərkəzində olmuşdur. 

 

Hyüstondaki Tibb Mərkəzində dünya şöhrətli ürək cərrahı professor Mişel Debeyki ilə 

görüşmüşdür. 

 

Hyüstondakı Texas uşaq xəstəxanasında olmuşdur. 

 

Amerikanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi Qreq Laflin ilə görüşmüşdür. 

 

Hyüstondan Çikaqoya yola düşmüşdür. 

 

4 avqust 
Çikaqoda İllinoys ştatının ən varli və elitar ailələrindən biri olan Pritskerlərlə görüşmüşdür. 

 

"Çikaqo Tribun" qəzetinin redaksiya heyəti ilə görüşmüşdür. 

 

911 saylı Təcili Yardım Stansiyasının işi ilə tanış olmuşdur. 

 

Çikaqoda "FMS" şirkətinin vitse-prezidenti Mak Klanq ilə görüşmüşdür. 

 

"Katerpillar" şirkətinin Direktorlar Şurasının sədri Donald Fayts ib və "Motorola" 

şirkətinin ən böyük səhmdarı, Direktorlar Şurasının keçmiş sədri Robert Kelvinb 
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görüşmüşdür. 

 

Çikaqoda "AMOKO" korporasiyasının direktorlar şurasının sədri Lourens Fuller ilə 

görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə Amerika-Avropa-Asiya 

Ticarət Palatası və "MİD-Amerika" (Beynəlxalq işgüzar əməkdaşlıq üzrə Amerika 

komitəsi) komitəsinin verdiyi rəsmi qəbulda iştirak edən mətbuat nümayəndələri üçün 

mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Çikaqoda Amerikadakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşmüşdür. 

 

"Motorola" beynəlxalq şəbəkələr sisteminin rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

"Motorola" şirkətinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti şərəfinə təşkil etdiyi ziyafətdə 

çıxış etmişdir. 

 

Amerika-Avrasiya Sənaye-Ticarət Palatasının sədri Yelena Teplitskaya ilə görüşmüşdür. 

Görüş zamanı Yelena Teplitskaya Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə Amerika-

Avrasiya Sənaye-Ticarət Palatasının ―1997-ci ilin adamı‖ mükafatını təqdim etmişdir. 

 

5 avqust 

Çikaqoda "Katerpillar" şirkətinin rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

Çikaqo Əmtəə-Xammal Birjasında toplaşanlar qarşısında çıxış etmişdir. 

 

Çikaqoda Amerika maliyyə və bank qurumlarının rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

Miçiqan gölündə gəmi ilə gəzinti zamani "AMOKO" korporasiyasının, İllinoys ştatının və 

Çikaqo şəhərinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

6 avqust 

ABŞ-dan Vətənə qayıdarkən yolüstü Londonda dayanmışdır. 

 

ABŞ-a rəsmi səfərinin yekunları haqqında təyyarədə jurnalistlərə bəyanat vermişdir. 

1997-ci il 

8 avqust 

ABŞ-a rəsmi səfərdən Vətənə qayıtdıqdan sonra Binə hava limanında jurnalistlərin 

suallarını cavablandırmışdır. 

1997-ci il 

11 avqust 

ABŞ-a rəsmi səfərinin yekunlarına həsr olunmuş Təhlükəsizlik Şurasının iclasını 

keçirmişdir. 

 

Amerika senatoru Mitç Makkoneli qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

12 avqust 

Amerika senatorları Con Makkeyni, Fil Qremmi və Key Beyli Hatçisonu qəbul etmişdir. 

 

NATO-nun hərbi komitəsinin sədr müavini general-leytenant Nikolas Kexounun başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

14 avqust 

Sonni Kallahanın başçılıq etdiyi ABŞ Konqresinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

16 avqust 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri A. Bloxini qəbul 

etmişdir. 

1997-ci il 

19 avqust 

Moldovanın milli təhlükəsizlik naziri Tudor Botnarunu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

20 avqust 

ABŞ-ın "R. V. İnvestment Qrup Servisis L. L. S." şirkətinin idarə heyətinin sədri, Corc 

Buşun prezidentliyi dövründə Ağ ev aparatının rəhbəri və Prezidentin müşaviri Con 

Sunununu və həmin şirkətin prezidenti Rza Vəzirini qəbul etmişdir. 
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"Azərqızıl" Dövlət Şirkəti ilə Amerikanın "R. V. İnvestment Qrup Servisis L. L. S." şirkəti 

arasında ölkəmizin qızıl, gümüş və mis yataqlarının bir qrupunun müştərək işlənməsi 

haqqında sazişin imzalanması mərasimində çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

21 avqust 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Deyvid Rocer Tomasın etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 
 

Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Boris Aleksenkonun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Sudan Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Yusif Məhəmməd əl-Hadinin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Misir Ərəb Respublikası biznesmenləri – ―Artok‖ qrupunun prezidenti Safiq Qabrı və 

―Minarət‖ qrupunun prezidenti Viktor Koziqnini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

22 avqust 

Ukraynanın milli müstəqillik günü münasibətilə Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyinin 

―Gülüstan‖ sarayında təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

25 avqust 

İçkeriya Çeçen Respublikasının vitse-prezidenti Vaha Arsanovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

26-27 avqust 

Polşada rəsmi səfərdə olmuşdur. 
 

26 avqust  
Polşaya rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya 

vasitələrinin nümayəndələrinə müsahibə vermişdir. 
 

Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Aleksandr Kvasnevski ilə təkbətək görüş 

keçirmişdir. 

 

Prezidentlər Azərbaycan Respublikası ilə Polşa Respublikası arasında dostluq və 

əməkdaşlıq haqqında bəyannamə imzalamışlar. 

 

Polşa və Azərbaycan prezidentləri birgə mətbuat konfransı keçirmişlər. 

 

Polşa Prezidenti Aleksandr Kvasnevskinin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi 

rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Naməlum əsgərin məzarına əklil qoymuşdur. 

 

27 avqust  
Polşa Ticarət Palatasında ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Polşa Seyminin marşalı (sədri) Yuzef Zıx ilə görüşmüşdür. 

 

Polşa Senatının vitse-marşalı xanım Zofiya Kuratovskaya ilə görüşmüşdür. 

 

Polşa xarici işlər naziri Dariuş Rosati ilə görüşmüşdür. 

 

Polşa Nazirlər Şurasının sədri Vlodzimej Çimoşeviç ilə görüşmüşdür. 

 

Polşanın "Jiçe Varşava" qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Varşavada Polşadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Dahi Polşa bəstəkarı Frederik Şopenin Ostrovski qəsrində yerləşən muzeyində olmuşdur. 

 

Polşanın "Nafta Polska" Neft Şirkətinin prezidenti Yeji Kaminskinin Azərbaycan 

Prezidentinin şərəfinə Varşavada təşkil etdiyi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

Varşavadakı Polşa Dövlət və Mədəniyyət Muzeyi ilə tanış olmuşdur. 
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Gənc pianoçu Rafael Lujkevskinin ifasında bəstəkarın əsərlərini dinləmişdir. 

 

Köhnə şəhərdə və Kral qəsrində olmuşdur. 

1997-ci il 

28 avqust 

Vətənə qayıtmışdır. 

1997-ci il 

29 avqust 

Bakıya qısamüddətli səfərə gəlmiş İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə təkbətək 

görüşmüşdür. 

 

İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun şərəfinə Azərbaycan Prezidentinin adından 

təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycanın və xarici ölkələrin ali məktəblərinə qəbul olunmuş tələbələrin bir qrupu və 

onların valideynləri ilə Prezident sarayında keçirilən görüşdə nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

30 avqust 

Çin Xalq Nümayəndələri Məclisi sədrinin müavini Van Bintsyanın başçılıq etdiyi ÇXR-in 

parlament nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunda Almaniyanın nümayəndəsi Frank Lambaxı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

1 sentyabr 

Azərbaycanın ümumtəhsil məktəblərində yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə 

Bakıdakı 18 nömrəli məktəbdə keçirilmiş mitinqdə nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyə-Yaponiya iş birliyinin sədri Şariq Taranı qəbul etmişdir. 

 

Yaponiya və Türkiyə iş adamlarını qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

2 sentyabr 

Türkiyənin ―Sabah‖ qəzetinin baş şərhçisi Həsən Camala müsahibə vermişdir. 

1997-ci il 

3 sentyabr 

Rusiyanın Ermənistana qeyri-qanuni yolla silah verməsi, Dağlıq Qarabağda qondarma 

prezident seçkilərinin keçirilməsinə həsr olunmuş Təhlükəsizlik Şurasının iclasını 

keçirmişdir. 

 

Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatası və Böyük Britaniyanın "İnternəşnl Treyd Ekzbişnz" 

şirkətinin birlikdə təşkil etdiyi III Azərbaycan Beynəlxalq Ticarət Sərgisinin açılışında 

çıxış etmişdir.  

1997-ci il 

4 sentyabr 

ABƏŞ-in prezidenti Terri Adamsla görüşmüşdür. 

1997-ci il 

8 sentyabr 

Türkiyənin dövlət naziri Əhəd Əndicanı və xarici işlər naziri İsmayıl Cemi qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

10 sentyabr 

Rusiya Federasiyasının daxili işlər naziri Anatoli Kulikovu qəbul etmişdir. 

 

MDB Daxili İşlər Nazirləri Şurasının növbəti iclasını keçirmək üçün Azərbaycana gəlmiş 

nazirləri qəbul etmişdir. 

 

Yaponiyanın "İtoçu" Korporasiyasının Enerji və Kimya Qrupunun sədri Murofuşi 

Minorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

12 sentyabr 

Ukraynanın paytaxtı Kiyevin meri Aleksandr Omelçenkonu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

13 sentyabr 

"Mitsubişi" şirkətinin vitse-prezidenti Kazuaki Kavasumini və şirkətin Azərbaycan 

nümayəndəliyinin rəhbəri Sakomoto Yasunorini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

14 sentyabr 

Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirmişdir. 

1997-ci il 

15 sentyabr 

Gürcüstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Georgi Çanturiyanı qəbul 

etmişdir. 

 

Türkiyənin iş adamı, millət vəkili Cavid Çağların başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1997-ci il ―Nərgiz TV‖-yə müsahibə vermişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 131 

16 sentyabr 

1997-ci il 

17 sentyabr 

"Kredit Svis Fyorts Boston" Bankının prezidenti A. Knasteri və Rusiyanın "Mostholdinq" 

şirkətlər qrupunun rəhbəri V. Qusinskini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

18 sentyabr 

Avropa İttifaqının "Traseka" proqramının baş meneceri Daniel Strobansı və proqramın 

Qafqaz üzrə layihələrinin əlaqələndiricisi Mark Qreyi qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın "Teksako" şirkətinin prezidenti Bob Bləki və şirkətin Azərbaycandakı 

nümayəndəliyinin başçısı Nik Uqarovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

20 sentyabr 

Milli Dram Teatrında İlyas Əfəndiyevin «Hökmdar və qızı» tamaşasına baxdıqdan sonra 

teatrın yaradıcı kollektivi ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

―Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası‖ layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş 

Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın iclasını 

keçirmişdir. 

1997-ci il 

21 sentyabr 

Prezident sarayında Türkdilli Ölkələrin Milli Pediatriya Cəmiyyətləri Birliyinin fəxri 

prezidenti professor İhsan Doğramacı ilə görüşmüşdür. 

 

Pediatriya Cəmiyyətlərinin Bakıda keçirilən IV beynəlxalq konqresinin açılışında nitq 

söyləmişdir. 

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir 

Hacıbəyovun «Arşın mal alan» musiqili komediyasının yeni quruluşda tamaşasına 

baxdıqdan sonra teatrın yaradıcı kollektivi ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

22 sentyabr 

ABŞ-ın ―Frontyera Resursev‖ korporasiyasının direktorlar şurasının sədri Bill Uaytı qəbul 

etmişdir. 

 

Dünya bankının Azərbaycan, Tacikistan, Özbəkistan və Aralıq dənizi hövzəsi ölkələri üzrə 

direktoru İşrat Hüseyni və bankın Azərbaycandakı nümayəndəsi Tovfiq Yaprağı qəbul 

etmişdir. 

 

Almaniya Bundestaqının deputatı Villi Vimmerin rəhbər olduğu Qafqaz ölkələri ilə 

əlaqələr üzrə parlament qrupunun üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

İtaliyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Alessandro Fallovollitanı qəbul 

etmişdir. 

1997-ci il 

23 sentyabr 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Jorj Vojyeni (Fransa), Linn Paskonu (ABŞ), Yuri 

Yukalovu (Rusiya) qəbul etmişdir. 

 

Misir Ərəb Respublikasının daxili işlər nazirinin müavini Ömər Həsəni və Polis 

Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, general-mayor Məhəmməd Şakiri qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

25-28 

sentyabr 

İtaliyada rəsmi səfərdə olmuşdur. 
 

25 sentyabr  
İtaliyaya rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarını 

cavablandırmışdır.  

 

"Kuirinal" Sarayında İtaliya prezidenti Oskar Luici Skalfaro ilə görüşmüşdür. 

 

İtaliya Respublikasının prezidenti Oskar Luici Skalfaronun adından Azərbaycan 

Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi ziyafətdə nitq söyləmişdir. 
 

İtaliya hökumətinin baş naziri Roman Prodi ilə görüşdə görüşmüşdür. 

 

İtaliya Parlamenti Senatının rəhbəri Nikola Mancino ilə görüşmüşdür. 

 

İtaliya Deputatlar Palatasının sədri Luçiano Violante ilə görüşmüşdür. Görüşdən sonra 

jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 
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Türkiyənin Anadolu agentliyinin Roma müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

İtaliya Xarici Ticarət Əlaqələri Nazirliyinin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi 

rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 
 

İtaliyanın Baş naziri Romano Prodinin iştirakları ilə ARDNŞ və İtaliyanın ―ACİP‖ neft 

şirkəti arasında müqavilənin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında münasibətlərin prinsipləri 

haqqında birgə bəyannaməni və Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında 

iqtisadi əməkdaşlıq haqqında birgə bəyannaməni imzalamışdır. 

 

İtaliya Respublikasının Xarici Ticarət Əlaqələri naziri Fantoçio Auqusto Azərbaycan 

prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar vermişdir. 

 

26 sentyabr  
İtaliyanın "Sole 24 ope" gündəlik iqtisadiyyat qəzetinə müsahibə vermişdir. 

 

İtaliyanın "Lya Republika" qəzetinə müsahibə vermişdir. 

 

"ENİ" korporasiyasında olmuş, korporasiyanın Direktorlar Şurasının sədri Gilyelmo 

Moskato ilə görüşmüşdür. 

 

İtaliyanın "Fata" şirkətinin prezidenti Qaetano Di Roza ilə görüşmüşdür. 

 

Roma şəhərinin meri Francesko Rutelli ilə görüşmüşdür. 

 

Roma Papası II İohann Pavel ilə görüşmüşdür. 

 

İtaliyanın "Enel" korporasiyası direktorlar şurasının sədri Tesma ilə görüşmüşdür. 

 

"Aleniya" aviaraket sənaye şirkətinin prezidenti Quaro Quani ilə görüşmüşdür. 

 

İtaliyanın "Eni" korporasiyası adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verilən rəsmi 

ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

 

Romada naməlum əsgərin məzarını ziyarət etmişdir. 

 

Roma şəhəri ilə tanışlıq məqsədilə gəzintiyə çıxmışdır. 

 

Türkiyənin Anadolu agentliyinin müxbirlərinə müsahibə vermişdir. 

 

27 sentyabr 

Neapola yola düşmüşdür. 

 

Neapol şəhərinin meri Bassollini ilə görüşmüşdür. 

 

Neapolun meri Bassollini ilə birgə mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Neapol şəhərinin meri Bassollininin adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verilmiş 

rəsmi ziyafətdə çıxış etmişdir. 

 

Tirren dənizindəki Kapri adasının görməli yerləri ilə tanışlıq zamanı adanın sakinləri və 

rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

Neapolun işgüzar dairələri ilə "Savoy" klubunda görüşmüşdür. 
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Romadan Neapola yola düşmüşdür. 

 

Keçmiş Kral Sarayına gələrək burada yerləşən muzeylə tanış olmuşdur. 

 

Kapodimonte milli muzey və qalereyası ilə tanış olmuşdur. 

 

28 sentyabr 

Neapol yaxınlığında qədim Pompey şəhərinin qalıqları ilə tanış olmuşdur. 

 

Neapoldan Bakıya qayıtmışdır. 

1997-ci il 

29 sentyabr  

Çin Xalq Respublikasının yaradılması günü şərəfinə bu ölkənin Azərbaycandakı 

səfirliyinin "Gülüstan" sarayında verdiyi rəsmi ziyafətdə çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

30 sentyabr 

MDB üzvü olan dövlətlərin və Baltikyanı ölkələrin Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının XIX 

iclasının üzvlərini - nümayəndə heyətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

1 oktyabr 

Fransa Sahibkarları Milli Şurasının vitse-prezidenti, "Texnik" şirkətinin Prezidenti və Baş 

direktoru Pyer Vaye başda olmaqla şuranın nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

3 oktyabr 

Almaniyanın milli bayramı - Birləşmə günü münasibətilə Almaniya Federativ 

Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin "Hyatt Recensi-Naxçıvan" mehmanxanasında 

təşkil etdiyi rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

4 oktyabr 

Rusiyanın və Azərbaycanın xalq artisti Lyudmila Zıkinanın Respublika sarayında keçirilən 

konsertindən sonra səhnə arxasında onunla görüşmüşdür. 

 

Rumıniya Senatının sədri Petre Romanın başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

6 oktyabr 

―Royyal Daç-Şell‖ qrupunun kəşfiyyat və hasilat məsələləri üzrə direktoru Fil Uotsu, 

Hollandiyanın Türkiyə və Azərbaycandakı səfiri Nikolas Van Damı, qrupun MDB və 

Avropa regionları üzrə Vitse-prezidenti Toğrul Tosunu, Azərbaycandakı nümayəndəliyin 

başçısı Jan Lui Türleni qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın "Şevron" şirkətinin prezidenti Riçard Matskeni qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

7 oktyabr 

Rusiyanın xarici işlər naziri Yevgeni Primakovu Prezident sarayında qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

8 oktyabr 

Böyük Britaniyanın ―Asprey‖ şirkətinin sədri Con Aspreyi qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətini Azərbaycan Respublikası 

Silahlı Qüvvələri günü münasibətilə təbrik etmişdir. 

 

MDB ölkələri paytaxtlarının Baş Arxitektorları Şurasının birinci iclasının iştirakçılarını 

qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

9-10 oktyabr 

9 oktyabr 
Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçilarının zirvə görüşündə 

iştirak etmək üçün Strasburqa yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə 

müsahibə vermişdir. 

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti xanım Leni Fişerlə görüşmüşdür. 

 

Avropa Şurasının baş katibi Daniel Tarşis ilə görüşmüşdür. 

 

Strasburq şəhərinin meri Rolan Ri və Aşağı Reyn Departamenti Baş Şurasının prezidenti 

Daniel Hoyffelin Avropa Şurasının ikinci zirvə görüşü iştirakçılarının şərəfinə təşkil 

etdikləri rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

 

10 oktyabr 

Strasburqda Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının ikinci 

zirvə görüşünün açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 
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"Sofitel" mehmanxanasında Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın prezidentləri ilə birgə 

işgüzar səhər yeməyi keçirmiş, prezidentlər birgə bəyannamə imzalamışlar. 

 

Danimarkanın xarici işlər naziri, ATƏT-in sədri Niyels Petersenlə görüşmüşdür. 

 

Fransa Respublikasının prezidenti Jak Şirakın adından Avropa Şurasının zirvə toplantısı 

iştirakçılarının şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi ziyafət zamanı Slovakiya Respublikasının 

prezidenti Mixail Kovaç, Makedoniya Respublikasının prezidenti Kiro Qliqorov, Avropa 

Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti xanım Leni Fişer və mərasimin bir sıra digər 

iştirakçıları ilə görüşmüşdür. 

 

Avropa Birliyi İqtisadi Komissiyasının sədri Jak Santer ilə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti ilə görüşdən sonra Türkiyənin «Sabah» qəzeti müxbirinin 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli barədə sualını cavablandırmışdır. 

 

Bolqarıstan prezidenti Peter Stoyanov ilə görüşmüşdür. 

 

Rumıniya prezidenti Emil Konstantinesku ilə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşmüş, prezidentlər birgə kommunike 

qəbul etmişlər. 

 

11 oktyabr 

Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının zirvə görüşündə nitq 

söyləmişdir. 

 

Fransa prezidenti Jak Şirak ilə görüşmüşdür. 

 

Polşa prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə görüşmüşdür. 

 

Finlandiya Respublikasının prezidenti Marti Ahtisaari ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin baş naziri Məsud Yılmaz ilə görüşmüşdür. 

 

Soydaşımız professor İren Məlikova ilə görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1997-ci il 

12 oktyabr 

Avropa Şurası və Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın əlaqəsinin inkişaf etməsinə həsr 

olunmuş Təhlükəsizlik Şurasını keçirmişdir. 

1997-ci il 

14 oktyabr 

Türkiyə Qadınlar Birliyinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Fransa Milli Assambleyasının deputatı Jak Bomelin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

 

Çeçen Respublikasının vitse-prezidenti Vaxa Arsanovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

15 oktyabr 

Respublika Hərbi Təyyarəçilər Məktəbinin ilk buraxılışına həsr olunmuş təntənəli 

mərasimdə iştirak etmişdir. 

 

Böyük Britaniya XİN-in müşaviri Frensis Riçardsı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

16 oktyabr 

―Azərelektromaş‖ Elm İstehsalat Birliyinin Bakı elektrik maşınqayırma zavodunun 50 illik 

yubileyinə həsr olunmuş mərasimdə nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

17 oktyabr 

Respublika sarayında görkəmli müğənni və bəstəkar Müslüm Maqomayevin anadan 

olmasının 55 və yaradıcılıq fəaliyyətinin 35 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsində nitq 
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söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın ―Katerpillar‖ şirkətinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

18 oktyabr 

ABŞ-ın NATO-dakı səfiri Robert Hanteri qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

19 oktyabr 

―Azərbaycan Hava Yolları‖ Dövlət Konserninin yeni ofisində Bakı beynəlxalq hava limanı 

layihəsinin təqdimetmə mərasimində çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

20 oktyabr 

ATƏT-in yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupunu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

22-23 

oktyabr 

MDB dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmişdir. 

 

22 oktyabr  
MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Kişinyova 

yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Moldovada keçirilən növbəti görüşünə 

gələrkən rəsmi qarşılanma mərasimində jurnalistlərin suallarını cavablandırmışdır. 

 

Kişinyov stadionunda 18 yaşlı gənclər arasında Azərbaycan – İrlandiya komandalarının 

futbol oyununa tamaşa etmişdir. 

 

İrlandiya gənclər futbol assosiasiyasının prezidenti Çarlz Kahel ilə görüşüb söhbət 

etmişdir. 

 

Zirvə görüşünün iştirakçıları üçün təşkil olunmuş ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. 

 

23 oktyabr  
MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Moldova zirvə görüşündə Qazaxıstan 

televiziyası müxbirinin sualını cavablandırmışdır. 

 

MDB dövlət başçılarının zirvə görüşünün iclasında iştirak etmişdir. 

 

MDB dövlət başçıları birgə mətbuat konfransı keçirmişlər. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1997-ci il 

24 oktyabr 

MDB Parlamentlərarası Assambleyası sosial siyasət və insan hüquqları daimi 

komissiyasının Bakıda keçirilən iclasının iştirakçıları ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Anri Lorinin başçılıq etdiyi Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

ABŞ-ın «Yunokal» şirkətinin prezidenti Con Aymlı və nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Bundestaqın deputatı Villi Vimmeri və Almaniyanın ―Berliner Vasser Betribe‖ şirkətinin 

idarə heyətinin sədri Bertran Viçurikini qəbul etmişdir. 

 

İordaniya Krallığının şahzadəsi Abdulla bin əl-Hüseyni qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

25 oktyabr 

Dünya Bankının vitse-prezidenti İohanos Linni qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

28 oktyabr 

Azərbaycan ədəbiyyatının yaşlı nəslinin nümayəndələri ilə Prezident sarayında 

görüşmüşdür. 

1997-ci il 

29 oktyabr 

Azərbaycan ədəbiyyatının gənc nəslinin nümayəndələri ilə Prezident sarayında 

görüşmüşdür. 
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Türkiyə Cümhuriyyətinin 74-cü ildönümü münasibətilə ―Gülüstan‖ sarayında təşkil edilən 

rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

30 oktyabr  

Azərbaycan yazıçılarının X qurultayında nitq söyləmişdir. 

 

1997-ci il 

31 oktyabr  

Norveçin ―Statoyl‖ şirkəti rəhbər şurasının sədri Kjell Kranın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

2 noyabr 

Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının ―Ləyaqət‖ mükafatına layiq görülmüşdür. 

1997-ci il 

3 noyabr 

Oktyabrın 23-də Kişinyovunda keçirilmiş MDB ölkə başçılarının zirvə görüşünün 

yekunlarına həsr olunmuş Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış etmişdir. 

 

―ACİP‖ Şirkətinin Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Konçino Pyetro başda olmaqla 

İtaliyanın ―ENİ‖ korporasiyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

4 noyabr 

Şeyx Şamilin 200 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet 

Teatrında keçirilən təntənəli gecədə nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ dövlət katibinin yeni müstəqil dövlətlərlə əlaqələr üzrə xüsusi müşaviri Stiv 

Sestanoviçi qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

5 noyabr 

M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasında ―Azərbaycan qaçqınları‖ 

fotoalbomunun təqdimat mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Əlirza Bikdelini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

6 noyabr 

Əlillərin III respublika yaradıcılıq sərgi-müsabiqəsinin açılışında çıxış etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Lin Pasko (ABŞ), Jorj Vojye (Fransa), Yuri 

Yukalovu (Rusiya) qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

7 noyabr 

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin «Hara gedir bu dünya?!» pyesinin Dövlət Milli Dram 

Teatrında tamaşasından sonra yaradıcı kollektivin üzvləri ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Bloxini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

10 noyabr 

Bolqarıstanın xarici işlər naziri Nadejda Mixaylovanı qəbul etmişdir. 

 

1997-ci il 

11 noyabr 

ABŞ-ın energetika naziri Federiko Penyanı qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

12 noyabr 

«Çıraq - 1» platformasında işə başlanılması, neftin alınması münasibətilə keçirilən 

təntənəli mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda xarici şirkətlərlə müştərək işlənilən neft 

yataqlarından ilkin neftin çıxarılması münasibətilə təntənəli mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycan prezidenti adından Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda xarici şirkətlərlə 

birgə işlənilən neft yataqlarından ilkin neftin çıxarılması münasibətilə ―Gülüstan‖ 

sarayında keçirilən təntənəli mərasimdə iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlmiş qonaqların 

şərəfinə rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

«Türkiyənin baş naziri Məsud Yılmazı qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Derik Façetti qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının baş nazirinin 1-ci müavini Boris Nemsovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

15 noyabr 

Bakının 6-cı mikrorayonunda şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün inşa 

edilmiş yaşayış binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilmiş təntənəli mərasimdə 

nitq söyləmişdir. 

1997-ci il Konqresmen Herald Solomonun başçılıq etdiyi ABŞ Konqresinin nümayəndə heyətini 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 137 

18 noyabr qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının kooperasiya naziri Mortəza Hacının başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

19 noyabr 

Görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin Respublika sarayında keçirilən 80 illik yubileyində 

çıxış etmişdir. 

 

―Ramko‖ şirkətinin Şirkətinin Direktorlar Şurasının üzvü Malkolm Rifkindin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə həsr 

olunmuş müşavirədə iştirak etmişdir. 

1997-ci il 

20 noyabr 

Amerikada nəşr edilən «Azərbaycan İnternəşnl» jurnalının beş illiyinə həsr olunmuş 

M. F. Axundov adına Respublika Dövlət Kitabxanasında keçirilən mərasimdə nitq 

söyləmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın ―Britiş Petroleum‖ şirkətinin baş idarəedici direktoru Riçard Olveri 

qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

21 noyabr 

Gürcüstan Dövlət Departamentinin sədri Niko Nikolazaşvilini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

23 noyabr 

İçkeriya-Çeçen Respublikasını prezidenti Aslan Məshədovu qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

24 noyabr 

Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında xalq artisti Şövkət Məmmədovanın anadan 

olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş mərasimdə iştirak etmiş və səhnə arxasında incəsənət 

ustaları ilə söhbət etmişdir. 

1997-ci il 

25 noyabr 

Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının baş katibi Xenk Markart Şoltsu qəbul etmişdir. 

 

Ukrayna, Gürcüstan və Moldova xarici işlər nazirliklərinin nümayəndə heyətlərini qəbul 

etmişdir. 

1997-ci il 

26 noyabr 

Moldova Respublikasının prezidenti Petru Luçinskinin Bakıda qarşılanma mərasimində 

nitq söyləmişdir. 

 

Bakıya rəsmi səfərə gəlmiş Moldova prezidenti Petru Luçinski ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Moldova Respublikasının prezidenti Petru Luçinskiyə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri 

doktoru diplomunun təqdimatı mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Moldova prezidenti ilə birgə Azərbaycan İncəsənət Muzeyinə baxmışlar. 

1997-ci il 

27 noyabr 

İkitərəfli sənədlərin imzalanması mərasimi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan və Moldova 

prezidentləri bəyanatlar vermiş və birgə mətbuat konfransı keçirmişlər. 

 

Azərbaycan prezidenti adından Moldova Respublikası prezidentinin şərəfinə ―Gülüstan‖ 

sarayında verilən ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

28 noyabr 

Moldova Respublikasının prezidenti Petru Luçinskini Binə hava limanında yola salınma 

mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Ankara İş Qadınları Dərnəyinin (ANİKAD) ―1997-ci ilin görkəmli dövlət adamı‖ 

mükafatına layiq görülmüşdür. 

1997-ci il 

29 noyabr 

Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının beşinci ildönümünə həsr olunmuş             

Respublika sarayında keçirilən təntənəli iclasda nitq söyləmişdir. 

1997-ci il 

1 dekabr 

Avropa Demokrat İttifaqının nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

Vokalçıların professor Bülbül adına Birinci Beynəlxalq Müsabiqəsinin qaliblərinə mükafat 

və diplomların təqdim edilməsi münasibətilə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet 

Teatrında keçirilən mərasimdə çıxış etmişdir. 

1997-ci il Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli xadimi, professional vokal sənətimizin banisi 
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3 dekabr Bülbülün anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə müğənninin Bakıdakı xatirə ev-

muzeyində çıxış etmişdir. 

 

Professional vokal sənətinin banisi Bülbülün anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş 

Respublika sarayında keçirilən təntənəli gecədə nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın ―Konoko‖ şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

4 dekabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri səfiri Stenli Eskuderonun 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

5 dekabr 

―Hüquqi dövlətdə konstitusiya məhkəməsi‖ seminarının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Yukalovu (Rusiya), Lin Paskonu (ABŞ), Jorj 

Vojeni qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

7 dekabr 

Almaniya Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyinin dövlət katibi Herdl 

Viqxardın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

8-11 dekabr 

8 dekabr  
İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının dekabrın 

9-11-də Tehranda keçiriləcək VIII zirvə görüşündə iştirak etmək üçün İran paytaxtına yola 

düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

İndoneziyanın xarici işlər naziri Əli Alatas ilə görüşmüşdür. Görüşdən sonra İndoneziya 

jurnalistlərinə müsahibə vermişdir. 

 

Tehranda Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. 

 

Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov ilə görüşmüşdür. 

 

Misir Ərəb Respublikasının xarici işlər naziri Əmir Musa ilə görüşmüşdür. 

 

Beynəlxalq Ərzaq Təşkilatının prezidenti Jak Düfü ilə görüşmüşdür. 

 

İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi İzzəddin Laraki ilə görüşmüşdür. 

 

Fələstin rəhbəri Yasir Ərəfat ilə görüşmüşdür. 

 

9 dekabr  
Tehranda İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi ilə 

görüşmüşdür. 

 

Suriya prezidenti Hafiz Əsədlə görüşmüşdür. 

 

Livan prezidenti İlyas Hərəvi ilə görüşmüşdür. 

 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xarici işlər naziri Rəşid Abdulla əl-Nueymi ilə görüşmüşdür. 

 

İKT-nin VIII zirvə görüşündə İndoneziya Televiziyası və İnformasiya Agentliyinin 

müxbirlərinə müsahibə vermişdir. 

 

10 dekabr  
İslam Konfransi Təşkilatının üzvü olan ölkələrin rəhbərlərinin VIII zirvə görüşündə nitq 

söyləmişdir. 

 

İranın «Əhrar» qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

İranın «İqtisadiyyat dünyası» qəzetinin və İRNA agentliyinin müxbirlərinə müsahibə 

vermişdir. 
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İranın «Əsr-e Azadi» qəzetinin redaktoru doktor Vahid Peyhanın suallarını 

cavablandırmışdır. 

 

Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanovla görüşmüşdür. 

 

Ərəb Ölkələri Cəmiyyətinin baş katibi İsmət Əbdül Məcid ilə görüşmüşdür. 

 

Qazaxıstan diplomatları ilə görüşmüşdür. 

 

İran İslam Respublikasının ali dini rəhbəri Ayətüllah Seyid Əli Xamnei ilə görüşmüşdür. 

 

Pakistanın baş naziri Nəvaz Şərif ilə görüşmüşdür. 

 

11 dekabr  
İKT-nin üzvü olan ölkələrin VIII zirvə görüşündə xarici və yerli jurnalistlərin suallarına 

cavab vermişdir. 

 

İKT-nin üzvü olan ölkələrin VIII zirvə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Suriyanın TV-2 kanalının direktoru doktor Yəhya əl-Əriziyə müsahibə vermişdir. 

 

Tehranda Ermənistan milli radiosunun müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Livanın baş naziri Rafiq əl-Həriri ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində olmuşdur. 

 

Səudiyyə Ərəbistanının şahzadəsi Abdulla ibn Əbdül Əziz al Səid ilə görüşmüşdür. 

 

İran İslam Respublikası Məsləhət Şurasının sədri Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncani ilə 

görüşmüşdür. 

 

Tehranda Təbriz şəhərinin valisi Yəhya Məhəmmədzadə ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin baş katibi Kofi Annan ilə görüşmüşdür. 

 

İKT-nin VIII zirvə görüşü başa çatdıqdan sonra vətənə yola düşməzdən əvvəl Tehrana 

səfərinin yekunu ilə əlaqədar bəyanat vermişdir. 

 

İKT-nin VIII zirvə görüşündən vətənə qayıdarkən Binə hava limanında səfərin yekunları 

barədə jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

1997-ci il 

12 dekabr 

―Delta‖ və ―Hess‖ neft şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

14 dekabr 

Uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio Günü münasibəti ilə «Uşaqlar dünyanın 

sevincidir» devizi altında Teleteatrda keçirilən şənlikdə çıxış etmişdir. 

1997-ci il 

23 dekabr 

Sosial-iqtisadi problemlərin həllinə, əhalinin təchizatını yaxşılaşdırmaq məsələlərinə həsr 

olunmuş Respublika sarayında keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir 

1997-ci il 

25 dekabr 

Dünya azərbaycanlılarına müraciət etmişdir. 

 

Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Qumberidzenin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

27 dekabr 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə Respublika sarayında keçirilən 

təntənəli toplantıda nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyənin ―Samanyolu‖ televiziyasının rəhbəri Naci Tosunu, ―Çağ‖ Öyrətim İşlətmələri 

A.Ş.-nin Azərbaycan üzrə prezidenti Adem Öcalı və ―Zaman‖ qəzetinin Azərbaycan 
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təmsilçisi Ersin Demirçini qəbul etmişdir. 

1997-ci il 

28 dekabr 

Türkmənistana rəsmi səfərini başa çatdıraraq vətənə dönərkən yolüstü Bakıda dayanan 

Türkiyənin baş naziri Məsud Yılmazla Prezident iqamətgahında görüşmüşdür. 

1997-ci il 

29 dekabr 

―Azərsun‖ şirkətinin ―Caspian İnvestment Bankı‖nın yeni ofisinin açılışında çıxış etmişdir. 

 

«Bakı Xəzər Bitkisel Yağ» fabrikinin açılışında iştirak etmişdir. 

 

―Azərsun‖ şirkətinə mənsub ―Kaspian Şopinq‖ ticarət mərkəzinin açılışında iştirak 

etmişdir. 

1997-ci il 

31 dekabr 

Şəhid uşaqları və kimsəsiz uşaqlar üçün İdman oyunları sarayında keçirilən  

Yeni il şənliyində çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycan xalqını Yeni il münasibəti ilə təbrik etmişdir. 

1998-ci il 

3 yanvar 

Xətai rayonunda «Müsyö Brikolac » Ticarət Mərkəzinin açılışı mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Xətai rayonunda yerləşən ―Bakı sağlamlıq mərkəzi‖nin açılışında iştirak etmişdir. 

1998-ci il 

4 yanvar 

Əzizbəyov rayonu ərazisində Dübəndi terminalının açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

8 yanvar 

ABŞ-ın «Armitaj Assoşieyts» şirkətinin başçısı Riçard Armitacı qəbul etmişdir. 

 

ABŞ konqresmenlərini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, əməkdar elm xadimi Püstə Əzizbəyovanın son 

mənzilə yola salınması mərasimində iştirak etmişdir. 

1998-ci il 

14 yanvar 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya komissiyasının Prezident sarayında keçirilən 

iclasında nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

16 yanvar 

Respublikada torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi vəziyyətinə həsr edilmiş Prezident 

sarayında keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir. 

 

Milli Orduya ümumxalq qayğısının və diqqətinin artırılmasına həsr olunmuş müşavirədə 

nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

20 yanvar 

Ümumxalq Hüzn günündə öz doğmalarının məzarlarını ziyarət etmək üçün Şəhidlər 

xiyabanına gəlmiş şəhid ailələrinin üzvləri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

22 yanvar 

Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğv edilməsi üçün Milli Məclisə qanunvericilik təşəbbüsü 

ilə təqdimat göndərməsi barədə bəyanat vermişdir. 

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti - Azərbaycan 

Respublikasının Avropa Şurasına daxil olunmasına dair AŞPA-nın məruzəçiləri Jak Bomel 

və Corc Klerfayt ilə Prezident sarayında görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

23 yanvar 

Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Yeqor Stroyevlə Prezident 

sarayında görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Terri Adamsı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

24 yanvar 

Gürcüstana qısamüddətli işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında 

jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin 70 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə  

qəbul təşkil edilmişdir. 
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Gürcüstandan Bakıya qayıtmışdır. 

1998-ci il 

27 yanvar 

Cinayətkarlığa qarşı, milli mənəvi dəyərlərimizə zərər vuran hallar əleyhinə mübarizəni 

gücləndirmək tədbirlərinə həsr olunmuş Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış etmişdir. 

 

Kanada səfiri Maykl Meysin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Banqladeşin səfiri Məhbub Alanın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Braziliya Federativ Respublikasının səfiri Luis Antonio Qadliardinin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Küveytin səfiri Abdulla Əhməd əl-Muradın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Qatar dövlətinin səfiri Həsən əl-Nimənin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Meksika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Enrike Floresin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Malayziyanın səfiri Abdul bin Baronun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Cənubi Afrika Respublikasının səfiri Tomas Frederik Ueylerin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

İsveç Krallığının səfiri Mixail Sallinin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Qırğızıstanın səfiri Axmetbek Mapayevin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər Vəqfinin (TÜKSAV) 1997-ci il üçün ―Türk 

dünyasına xidmət‖ mükafatına layiq görülmüşdür. 

1998-ci il 

30 yanvar 

Ramazan bayramı münasibətilə Prezident sarayında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri 

Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə ilə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

31 yanvar 

«Azad Avropa» və «Azadlıq» radiostansiyaları korporasiyasının rəhbəri Tomas Daynı və 

korporasiyanın əməkdaşlarını qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

2 fevral 

Azərbaycan Gəncləri gününə həsr edilmiş İdman oyunları sarayında keçirilən bədii-idman 

bayramında nitq söyləmişdir. 

 

Respublika sarayında gənc ifaçıların estrada mahnı müsabiqəsi qaliblərinin qala-

konsertində iştirak etmişdir. 

1998-ci il 

3 fevral 

Azərbaycan Respublikasında ölüm hökmünün ləğv edilməsi haqqında Milli Məclisə 

müraciət etmişdir. 

1998-ci il 

4 fevral 

Türkiyənin səfiri Osman Faruq Loğoğlunu qəbul etmişdir. 

 

Ermənistanda yaranmış vəziyyət və bununla əlaqədar Ermənistan – Azərbaycan 

münaqişəsinin həll məsələlərinə həsr olunmuş Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış 

etmişdir. 

 

Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanın istefa verməsi ilə əlaqədar Ermənistan – 

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vəziyyətinə dair bəyanat vermişdir. 

1998-ci il 

5 fevral 

ATƏT-in Minsk qrupunda Türkiyənin xüsusi səfiri Əli Hikmət Alpı qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin xarici işlər nazirinin müşaviri Məhmət İrtəmşəliyin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir.  

 

Hindistanın xarici işlər nazirinin müavini Nareşvar Dayalı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

9 fevral 

Prezident sarayında Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Qədri Ecvet Tezcanın 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 
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1998-ci il 

10 fevral 

Prezident sarayında Türkiyənin Ədirnə şəhərinin bələdiyyə başçısı Həmdi Sədəfçini və 

Ədirnənin tarixi Kırpınar ağası Hüseyn Şaini qəbul etmişdir. Görüş zamanı Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinə Kırpınar yağlı güləş yarışlarının ―Baş Ağası‖ mükafatı təqdim 

edilmişdir. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeyə qarşı sui-qəsdin törədilməsi ilə əlaqədar 

Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

11 fevral 

Livanın baş naziri Rafiq Əl-Həriri ilə Prezident sarayında təkbətək görüşü olmuşdur. 

 

İki ölkənin nümayəndə heyətləri arasında Azərbaycan-Livan danışıqlarında çıxış etmişdir. 

 

Livanın baş naziri Rafiq əl-Həririnin şərəfinə verilmiş rəsmi ziyafətdə çıxış etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin islam inqilabının 19-cu ildönümü 

münasibətilə təşkil etdiyi ―Gülüstan‖ sarayında keçirilən rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

12 fevral 

ABŞ-ın ―Teksako‖ Şirkətinin birinci vitse-prezidenti Robert Bləkin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

13-14 fevral 

13 fevral 
Türkiyəyə qısamüddətli işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında 

jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

İstanbulda Atatürk adına hava limanında rəsmi qarşılanma mərasimində jurnalistlər 

qarşısında bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

İstanbulda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Hikmət Çətin ilə görüşmüşdür. 

 

İstanbulda Türkiyənin baş naziri Məsud Yılmaz ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin baş naziri Məsud Yılmaz adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil 

olunmuş naharda iştirak etmişdir. 

 

İstanbulda Türkiyənin "Nərgiz TV" televiziyasının 1997-ci il üçün "Dünyada ilin adamı" 

mükafatının təqdim edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

14 fevral 

 

Türkiyənin Xarici İqtisadi Əlaqələr Qurumu (DEİG) Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi səhər yeməyində iştirak etmişdir. 

 

İstanbulda Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil 

olunmuş naharda iştirak etmişdir. 

 

İstanbulda Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi, ordu generalı İsmayıl Haqqı 

Qaradayı ilə görüşmüşdür. 

 

İstanbulda Qars şəhər bələdiyyəsinin, Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Vakfının 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ―1997-ci ilin insan haqları‖ və ―İlin dövlət 

adamı‖ mükafatlarının təqdim olunması mərasimində çıxış etmişdir. 

 

İstanbulda Türkiyənin iş adamları ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyəyə işgüzar səfərin yekunları barədə Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri birgə 

mətbuat konfransında bəyanatla çıxış etmişlər. 
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Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə ―Koç Holdinq‖ qrupu idarə heyətinin 

binasında olmuşdur. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1998-ci il 

16 fevral 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Avropa ölkələri üzrə ikinci departamentin direktoru Con 

Odlinq Smiti qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

17 fevral 

Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə Avropa Komissiyasının sədri Stefan Trexseli qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

18 fevral 

Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi nümayəndələrinin İdman–Konsert 

Kompleksində keçirilən ümumrespublika toplantısında nitq söyləmişdir. 

 

Yaponiyanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin jurnalistlərinə müsahibə vermişdir. 

 

Yaponiyanın ―Mitsui‖ şirkətinin prezidenti Takenasuke Yamasakinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

21 fevral 

Türkiyənin ―Kanal-D‖ televiziyasına müsahibə vermişdir. 

1998-ci il 

23-28 fevral 

23 fevral  
 

Yaponiyanın baş naziri Ryutaro Haşimotonun dəvəti ilə bu ölkəyə ilk rəsmi səfərə yola 

düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

24 fevral  
Yaponiyanın "İtoçu" şirkətinin prezidenti Minoro Murofuşi ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin şərəfinə Yaponiyanın "İtoçu" şirkətinin təşkil 

etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Yaponiyanın "Niçimen" şirkətinin vitse-prezidenti İto Şunro ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiyanın "Tomen" şirkətinin prezidenti Akixiro Tzuci ilə görüşmüşdür. 
 

Yaponiyanın "Mitsui" şirkətinin prezidenti Yeşimo Şqeyi ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiya İxrac-İdxal Bankının prezidenti Yasuda Xiroşi ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin prezidenti Kimio Fucita ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiya Xarici Ticarətin İnkişafı Təşkilatının sədri Toyoşimo Toro ilə görüşmüşdür. 

 

25 fevral 

Yaponiyanın Xarici Ölkələrlə İqtisadi Əməkdaşlıq fondunun prezidenti Akiro Nişiqaki ilə 

görüşmüşdür. 
 

Yaponiyanın İmperatoru əlahəzrət Akixito ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Yaponiyanın "Mitsubisi" şirkətinin prezidenti Şinroku Moroxaşi ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiyanın "Sumitomo" şirkətinin prezidenti Miyuxara Kinci ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiya Milli Neft Korporasiyasının prezidenti Kunio Komatsu və bir sira şirkətlərin 

rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiya Milli Neft Korporasiyasının rəhbərləri adından Azərbaycan Prezidentinin 

şərəfinə təşkil edilmiş qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Yaponiyanın ―Tomin‖ şirkətinin prezidenti Sudzi Akixironu qəbul etmişdir. 
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Yaponiyanın beynəlxalq ticarət və sənaye naziri Mistio Xorouti ilə görüşmüşdür. 

 

26 fevral 

Yaponiya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri İto Soikxiro ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiya Parlamenti Müşavirlər Palatasının sədri Sauto Curo ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiya-Azərbaycan Dostluğu Parlament Assosiasiyası adından Azərbaycan 

Prezidentinin şərəfinə təşkil olunmuş qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Yaponiyanın xarici işlər naziri Keyzo Obuçi ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiyanın "Nissö İvai" şirkətinin prezidenti Husamiçe Masataki ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiyanın "Marubeni" şirkətinin prezidenti İvao Toriumi ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiyanın "Soni Media Uorld" korporasiyasının rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiyanın iqtisadi təşkilatlarının Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil etdikləri rəsmi 

qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Yaponiyanın baş naziri Ryutaro Haşimoto ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiya hökumətinin binasında Azərbaycan Respublikası və Yaponiya arasında dostluq 

və tərəfdaşlıq haqqında, habelə Azərbaycan Respublikası və Yaponiya arasında ticarət və 

iqtisadiyyat əməkdaşlıq haqqında birgə bəyanatları imzalamışdır. 

 

Yaponiyanın "Capeks" şirkətinin prezidenti Vada ilə görüşmüşdür. 

 

27 fevral 

Yaponiyanın "Niçimen" şirkətinin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil etdiyi qəbulda 

nitq söyləmişdir. 

 

Röyter agentliyinin Tokio müxbirinə, Yaponiyanın "Asahi" teleşirkətinə, "Enc-Eyç-Key" 

telekanalına müsahibələr vermişdir. 

 

Yaponiyanın xarici ticarət və sənaye naziri Mistio Xoriuçi ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin büro direktoru Toşiyuki Fucivaraya müsahibə 

vermişdir. 

 

Yaponiyanın "Nikkey Simbun", "Yomiuri Simbun", "Sankey Simbun" və "Asahi Simbun" 

qəzetlərinin müxbirlərinə müsahibələr vermişdir. 

 

Yaponiyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə görüşmüşdür. 

 

Tokioda milli mətbuat klubunda mətbuat konfransında suallara cavablar vermişdir. 

 

Yaponiyanın qədim paytaxtı Kioto şəhərinə gəlmişdir. 

 

Kioto prefektura və bələdiyyə idarəsi və şəhərin ticarət-sənaye palatası adından 

Azərbaycan prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

28 fevral 

Kiotoda yapon çay dəsgahı məclisində söhbət etmişdir. 
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Kiotodakı Qızıl məbədlə və qədim Nidzö qəsri ilə tanış olmuşdur. 

 

Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin Osako şəhərindəki nümayəndəsi səfir Sato tərəfindən 

Azərbaycan prezidentinin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilmişdir. 

 

Kiotodakı Nişicin-Ori-Kalkan toxuculuq-sənaye mərkəzi ilə tanış olmuşdur. 

 

Kioto əl sənəti mərkəzi ilə tanış olmuşdur. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1998-ci il 

3 mart 

Avropa komissiyasının Zaqafqaziya və Orta Asiya bölməsinin rəhbəri Kornelins 

Vitterbrudun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında ―Azad Avropa/Azadlıq‖ radiostansiyası direktorun translyasiya üzrə 

müavini Pol Qoblu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

4 mart 

Prezident sarayında Türkiyənin əmək və sosial müdafiə naziri Nami Çağanı qəbul etmişdir. 

 

1998-ci il 

5 mart 

ABŞ Dövlət Departamenti insan hüquqları, demokratiya və əmək şöbəsi müdirinin müavini 

Stiv Koffini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Konqresinin Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üzrə nümayəndəsi Maykl Oksu 

qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

6 mart 

―Azad Avropa‖/‖Aazadlıq‖ radiostansiyası direktorunun müavini Pol Qobl ilə 

görüşmüşdür. 

 

Dünya Bankının və BMT-nin Qaçqınlarla İş üzrə Ali Komissarlığı Azərbaycan 

nümayəndəliyinin rəhbəri Didye Layı və Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin 

rəhbəri Tevfiq Yaprağı qəbul etmişdir. 

 

Avropa Şurası Departamentinin direktoru Hans Peter Füreri qəbul etmişdir. 

 

Respublika Xarici İşlər Nazirliyinin kollektivi ilə görüşdə nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

7 mart 

Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet 

Teatrında keçirilən təntənəli gecədə nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

9 mart 

İçkeriya Çeçen Respublikasının prezidenti Aslan Məshədovu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

10 mart 

Rusiya mədəniyyət naziri Natalya Dementyevanı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

12 mart 

Böyük Britaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Malkolm Rifkindi qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

13 mart 

Səudiyyə Ərəbistanının «Delta» şirkəti Direktorlar Şurasının sədri Şeyx Bədr əl-Əybanı və 

ABŞ-ın «Ammareda Hess» şirkətinin vitse-prezidenti Riçard Myunu qəbul etmişdir. 

 

Fransanın ―Fiqaro Meqezin‖ jurnalına müsahibə vermişdir. 

1998-ci il 

16 mart 

ABŞ-ın ―Fronteyra Resursez‖ korporasiyası direktorlar şurasının sədri Uilyam Uaytı qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

17 mart 

ATƏT-in Demokratik Təsisatlatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru Jerar 

Ştudmanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

İlin axır çərşənbəsinə həsr edilmiş uşaq şənliyində iştirak etmişdir. 

 

İranın xarici işlər nazirinin Avropa və Amerika üzrə müavini Morteza Sərmədini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

18 mart 

Almaniya Bundestaqının Azad Demokratlar Partiyası fraksiyası sədrinin müavini və xarici 

siyasət üzrə spikeri, AŞPA-da ―Demokratlar və islahatlar qrupu‖ liberal fraksiyası sədrinin 

müavini Ulrix İrmeri qəbul etmişdir. 
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1998-ci il 

19 mart 

Braziliya Xarici İşlər Nazirliyi siyasi məsələlər üzrə baş katibinin müavini İvan Olivyera 
Kannabravanı qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

20 mart 

Mərdəkandakı «Abşeron» sanatoriyasında Novruz bayramı münasibəti ilə qaçqınlar və 

məcburi köçkünlər üçün keçirilən bayram şənliyində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

21 mart  

«Gənclər» meydanında Qoşaqala qapısı önündə keçirilən Novruz bayramı şənliyində nitq 

söyləmişdir. 

 

Novruz bayramı münasibətilə İçərişəhərdə və Şirvanşahlar sarayı muzeyinin həyətində 

ziyalılar, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri, musiqiçilər ilə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

24 mart 

Egey Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülmüşdür. 

1998-ci il 

25 mart 

―Gülüstan‖ sarayında Yunanıstanın dövlət müstəqilliyinin 177-ci ildönümü münasibətilə 

keçirilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

26 mart 

Xalq şairi Süleyman Rüstəmin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Respublika 

sarayında keçirilən təntənəli yubiley gecəsində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

27 mart 

Rusiya xarici işlər nazirinin birinci müavini Boris Pastuxovu qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Tuemler Eskuderonu qəbul etmişdir. 

 

Pakistan İslam Respublikasının milli günü ilə əlaqədar ―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində 

keçirilən rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

28 mart 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının bir qrupu ilə Respublika sarayında 

keçirilən görüşdə nitq söyləmişdir. 

 

Həcc ziyarətinə gedən bir qrup zəvvarı qəbul etmişdir. 

 

Səudiyyə Ərəbistanının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Fransanın bir qrup iş adamını qəbul etmişdir. 

 

MDB ölkələrinin gənclərin işləri üzrə nazirlər klubunun 2-ci iclasının iştirakçılarını qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

29 mart 

Rusiya Federasiyasının Ulyanovsk vilayətinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

30 mart  

«Britiş Petroleum» şirkətinin baş icraçı direktoru Con Braunu və Norveçin «Statoyl» 

şirkətinin vitse-prezidenti Yohan Nik Voldunu qəbul etmişdir. 

 

Türkmənistan baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Boris Şıxmuradovu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

31 mart 

Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

«20 Yanvar şəhidi» fəxri adının təsis edilməsi haqqında fərman imzalamışdır. 

 

"Bi-Pi / Statoyl" alyansının Bakıda yeni ofisinin açılışı mərasimində çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

1 aprel 

Prezident sarayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan 

Hüquqları Komitəsinin İnsan Hüquqları üzrə Yardımçı Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə 

görüşmüşdür. 

1998-ci il 

2 aprel 

Qars vilayətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

1998-ci il 

3 aprel 

Rusiya Federasiyasının səfiri Aleksandr Bloxini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

6 aprel 

ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan 

qaldırılması sahəsindəki fəaliyyətinə həsr olunmuş Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış 

etmişdir. 

1998-ci il Respublika sarayında ―Bakılı oğlanlar‖ın yeni proqramlarına tamaşa etmişdir. 
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7 aprel 

1998-ci il 

8 aprel 

Qurban bayramı münasibəti ilə Mirmövsüm ağanın ziyarətgahında keçirilən görüşdə nitq 

söyləmişdir. 

 

ABŞ senatoru Con Uornerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayının həyətində lerikli fermer Xanış Şahıyevlə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

10 aprel 

Rusiya hökuməti sədrinin müavini vəzifəsinin icraçısı İvan Rıbkini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Konqresinin Maliyyələşdirmə Komitəsinin sədri konqresmen Robert Livinqstonun 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

12 aprel 

Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ―Özümüzü 

kəsən qılınc‖ pyesinə tamaşa etmişdir. 

1998-ci il 

13 aprel 

Prezident sarayında Belçika Krallığının baş naziri Jan Lük Dean ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan ilə Belçika arasında rəsmi danışıqlardan və ikitərəfli sənədlərin 

imzalanmasından sonra Belçika krallığının baş naziri Jan Lük Deanla birgə mətbuat 

konfransında bəyanat vermişdir. 

 

Belçika Krallığının baş naziri Jan Lük Deanın şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

1998-ci il 

14 aprel 

Prezident sarayında Belçika Krallığının baş naziri Jan Lük Dean ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi İsmayıl Haqqı Qaradayını qəbul etmişdir. 

 

MDB-nin iştirakçısı olan ölkələrinin əmək, əhalinin miqrasiyası və sosial müdafiəsi üzrə 

məsləhət şurası IX iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

15 aprel 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

16 aprel 

BMT-nin Azərbaycandakı əlaqələndirici prezidenti Ərcan Muradı qəbul etmişdir. 

 

1998-ci il 

17 aprel 

ABŞ Ticarət Departamentinin MDB ölkələri üzrə müşaviri və əlaqələndiricisi Yan 

Kalitskinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

18 aprel 

Şəhidlər xiyabanında şəhidlərin xatirəsinə ucaldılacaq abidə kompleksinin müəllifləri ilə 

söhbət etmişdir. 

1998-ci il 

21 aprel 

Türkiyə enerji və təbii qaynaqlar naziri Cumhur Ərsümərin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

22 aprel 

―Azərbaycan Respublikası prezidentinin seçkiləri haqqında‖ qanun layihəsinə həsr 

olunmuş Konstitusiya Komissiyasının iclasında çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

23 aprel 

Xalq şairi Mirvarid Dilbazinin 85 illiyinə həsr olunmuş Respublika sarayında keçirilən 

yubiley gecəsində iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

 

―Polis haqqında‖, ―Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında‖, ―Azərbaycan Respublikasının 

mülki məcəlləsi‖ qanun layihələrinin müzakirəsinə həsr olunmuş Hüquqi İslahat 

Komissiyasının iclasında çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

24 aprel 

Mişel Yunonun başçılıq etdiyi Fransa parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ senatoru Corc Mitçeli qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

26 aprel 

Türkiyə Respublikasına işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında 

jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Türkiyədə Dərinər su bəndinin - su elektrik stansiyasının təməlinin qoyulmasına həsr 

olunmuş təntənəli mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

Trabzon şəhərində Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze, Türkiyə prezidenti 

Süleyman Dəmirəl ilə üçtərəfli görüşmüşdür. Görüşün sonunda prezidentlər bəyanat qəbul 
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etmişlər. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1998-ci il 

28-29 aprel 

28 aprel 
MDB ölkələri dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Moskvaya 

yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

«Vnukovo-2» hava limanında «İnterfaks» informasiya agentliyinə müsahibə vermişdir. 

 

Moskvada «Prezident-Hotel»də Ermənistan prezidenti R. Koçaryanla görüşmüşdür. 

Görüşün yekunlarına əsasən prezidentlər birgə bəyanat imzalamışlar. 

 

Ermənistan prezidenti R. Koçaryanla görüş qurtardıqdan sonra prezidentlər jurnalistlərin 

suallarına cavab vermişlər. 

 

29 aprel 
Moskva Zirvə görüşündə iştirak etmişdir. 

 

Rusiya prezidenti Boris Yeltsin adından zirvə görüşü iştirakçılarının şərəfinə təşkil 

olunmuş ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

Rusiyanın xarici işlər naziri Y. Primakovla görüşmüşdür. 

 

Moskvada geoloq-neftçi Fərman Salmanovla görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1998-ci il 

30 aprel 

İsrail dövlətinin yaranmasının 50 illiyi şərəfinə ―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində təşkil 

edilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

1 may 

Ərzurumdakı Atatürk Universitetinin fəxri doktor adına layiq görülmüşdür. 

1998-ci il 

2 may 

Dünya kinosunun 100 illiyi münasibətilə Respublika sarayında keçirilən "Festivallar 

Festivalı"nın açılışına həsr olunmuş təntənəli gecədə nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

4 may 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü seçilmişdir. 

1998-ci il 

5 may 

Prezident iqamətgahında Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarına və şəhid Milli 

Qəhrəmanların ailə üzvlərinə, valideynlərinə «Qızıl ulduz» medalları təqdim etmişdir. 

 

Bakıda Atlantika Müqaviləsi Assosiasiyasının sədri Georgiu Teodossisin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

7 may 

ABŞ Hərbi-Sənaye Kollecinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

1998-ci il 

8 may 

Azərbaycan Prezidentinin 75 illik yubileyi ilə əlaqədar Bakıya gəlmiş xarici ölkələrin 

nümayəndə heyətlərinin şərəfinə Prezident iqamətgahında təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

 

Rusiya hökuməti sədrinin müavini vəzifəsinin icraçısı İvan Rıbkinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Ukrayna baş naziri Valeri Pustovoytenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Tacikistan baş nazirinin müavini Ramazan Mirzəyevi qəbul etmişdir. 

 

Belarus baş nazirinin Leonid Kozikin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstan dövlət nazirinin müavini Malxaz Çaçavanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
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qəbul etmişdir. 

 

Moldovanın baş nazirinin müavini Valeri Bulqarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

 

Türkmənistan baş nazirinin müavini Boris Şıxmuradovun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Qırğızıstan baş nazirinin müavini Kemelbek Nanayevin başçılıq etdiyi nümayəndə qəbul 

etmişdir. 

 

Qazaxıstan baş nazirinin müavini Janıbek Karibjanovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

 

Dağıstan Dövlət Şurasının sədri Məhəmmədəli Məhəmmədovun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiyanın Həştərxan vilayətinin rəhbəri Anatoli Qujvinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətinin qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasının baş naziri Teymuraz 

Mansurovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Kabarda-Balkar Respublikasının vitse-prezidenti Gennadi Qubinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Özbəkistan Respublikasının baş nazirinin müavini Rüstəm Yunusovun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Respublikasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Rəfail 

İlyasovu qəbul etmişdir. 

 

Rusiya paytaxtının mərkəzi yanacaq kompleksinin prezidenti Yuri Şafrannikin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın ―Monument Oyl Ənd Qaz‖ şirkətinin icraçı direktorları Tim Eqqarı və 

Terri Adamsı qəbul etmişdir. 

 

İçkeriya Çeçen Respublikasının prezidenti Aslan Məshədovun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

MDB-nin icraçı katibi Boris Berozovskini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

9 may 

Böyük Vətən müharibəsində - İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 53-

cü ildönümü münasibətilə təntənəli mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

Bakıda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri - xarici ölkələrin respublikamızdakı 

səfirləri və müvəqqəti işlər vəkilləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşdə 

çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycan Prezidentinin 75 illik yubileyi ilə əlaqədar Bakıya gəlmiş Gürcüstanın 

Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə Prezident sarayında təkbətək görüşmüşdür. 

 

Gürcüstanın Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə birgə Bakıda Tbilisi prospektində "Azad 

olunmuş enerji" abidəsinin açılışı mərasimində iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycan Prezidentinin və Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin Azərbaycan 

ictimaiyyəti ilə görüşündə nitq söyləmişdir. 
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Azərbaycan Prezidentinin adından Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin şərəfinə 

ziyafət vermişdir. 

1998-ci il 

10 may 

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəlin Binə hava limanında qarşılanma 

mərasimində jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Prezident sarayında Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə təkbətək 

görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Prezidentinin və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəlin 

Azərbaycan ictimaiyyəti ilə Prezident sarayında görüşündə nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

12 may 

Prezident sarayında dünya şöhrətli alim, Türkdilli Ölkələrin Milli Pediatriya Cəmiyyətləri 

Birliyinin fəxri prezidenti, professor İhsan Doğramacı, həyat yoldaşı Ayser xanım, oğlu Əli 

bəy və Qazi Universitetinin rektoru Ənvər Həsənoğlu ilə görüşmüşdür. 

 

Məşhur rəssam və müğənni, Respublikanın Xalq rəssamı, Dövlət mükafatları laureatı 

Toğrul Nərimanbəyovun Akademik Opera və Balet Teatrında keçirilən yaradıcılıq 

gecəsindən sonra konsertin ifaçıları ilə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

13 may 

1951-1957-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almış 

tələbə yoldaşlarını Prezident sarayında qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycanın din xadimlərini qəbul etmişdir. 

 

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlını qəbul etmişdir. 

 

Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalını qəbul etmişdir. 

 

Rusiyanın Saratov vilayətindəki ―Yurd‖ Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Fikrət Pəsiyevi 

qəbul etmişdir. 

 

Lerikli fermer Xanış Şahıyevi qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin ―Fatih‖ Universitetinin təsisçilərindən biri Əli Bayramı, ―Çağ öyrətim‖ 

işlətmələri anonim şirkətinin Azərbaycan təmsilçisi Adəm Öcalı, Azərbaycan-Türkiyə 

liseyləri baş idarəsinin rəisi Turan Öztoprağı, ―Zaman‖ qəzetinin baş redaktoru Ersin 

Dəmiri qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

14 may 

Azərbaycanın görkəmli dövlət, ictimai və elm xadimi Əziz Əliyevin anadan olmasının 100 

illiyinə həsr olunmuş Respublika sarayında keçirilən təntənəli yubiley gecəsində nitq 

söyləmişdir. 

 

Dağıstan hökumətinin sədri Xizri Şıxsəidovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

15 may 

Rusiyanın məşhur rəssamı Nikas Safronovun R. Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət 

İncəsənət Muzeyində keçirilən sərgisinin açılışında nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın ―Eksson Vençers‖ (MDB) şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

Demokratik Maarifçilik Partiyasının sədri Məmmədhənifə Musayevi və bu partiyanın 

katibi Babaxan Muradovu qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Naminə Alyans Partiyasının sədri Abutalıb Səmədovu qəbul etmişdir. 

 

Dünya Bankının icraçı direktoru Matias Meyerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyasının sədri Mahmud Məmmədovu qəbul 
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etmişdir. 

 

Xalq artisti Mikayıl Mirzəni qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Demokratik İstiqlal Partiyasının həmsədrləri Mübariz Qurbanlını və Vilayət 

Quliyevi qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Sabir Tarıverdiyevi qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Firudin Həsənovu 

qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

16 may 

Rusiyanın ―Kosmos-Yer‖ Elmi-texniki mərkəzinin rəhbərləri Semyon Lvovu və Tatyana 

Laskovayanı qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Yukalovu (Rusiya), Linn Paskonu (ABŞ), Jorj 

Vojyeni (Fransa) qəbul etmişdir. 

 

Almaniyanın ―Demineks‖ şirkətinin prezidenti Paul Xaseldonksu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

17 may 

Xalq rəssamı Tahir Salahovu qəbul etmişdir. 

 

1998-ci il 

18 may 

YAP Gənclər Birliyinin idarə heyətinin üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstan Parlamentinin sədri Zurab Jvaniyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

YAP İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

Müstəqil Azərbaycan Partiyasının sədri Nizami Süleymanovu qəbul etmişdir. 

 

Milli Konqres Partiyası Təşkilat komitəsinin sədri İxtiyar Şirinovu qəbul etmişdir. 

 

Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Hacıbaba Əzimovu qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin Gəncliyə Yardım Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Nədil Kayanı qəbul 

etmişdir. 

 

Vahid Azərbaycan Partiyasının sədri Kərrar Əbilovu qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyasının sədri Samir Cəfərovu qəbul etmişdir. 

 

Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları Birliyinin sədri Altay Məmmədovu qəvul 

etmişdir. 

 

Həmkarlar İttifaqları konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyevi qəbul etmişdir. 

 

Qarabağ Əlilləri Cəmiyyətinin sədri Etimad Əsədovu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

19 may 

Gürcüstan Demokratik Respublikasının yaranmasının 80 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan 

Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında keçirilən təntənəli yubiley gecəsində nitq 

söyləmişdir. 

1998-ci il 

20 may 

Bakı subregional konfransın iştirakçılarını, Azərbaycan-Amerika Təhsil, Mədəni və 

İqtisadi Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinin keçirilməsi üzrə Dövlət 

Komissiyasının iclasında nitq söyləmişdir. 
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1998-ci il 

21 may 

Yazıçılar Birliyinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Respublika Ağsaqqallar Şurasının üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

Rus icmasının sədri Mixail Zabelini qəbul etmişdir. 

 

Yəhudi icması nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

Ukrayna icmasının başçısı Anatoli Parxomenkonu qəbul etmişdir. 

 

«Sodrujestvo» qurumunun nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

YAP Qadınlar Şurası üzvlərinin bir qrupunu qəbul etmişdir. 

 

Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Şurasının üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri Xanhüseyn Kazımlını qəbul etmişdir. 

 

Qarabağ rayonundakı 222 nömrəli məktəbin şagirdi Xəyalə Məmmədovanı qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycandan Kənarda Təhsil Almış Mütəxəssislər Cəmiyyətinin üzvlərini qəbul 

etmişdir. 

 

Azərbaycanda yaşayan Axısxa türklərinin ―Vətən‖ cəmiyyətinin sədri Xalid Taştanovu və 

sədr müavini Bakir Mamoyevi qəbul etmişdir. 

 

Ulyanovsk şəhərində fəaliyyət göstərən ―Nizami‖ cəmiyyətinin sədri Şakir Göyüşovu və 

onun müavini Elbrus Məcidovu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

22 may 

AŞ Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Ernst Mülemanı Prezident sarayında qəbul 

etmişdir. 

 

Respublika sarayında Xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımova bacılarının konsertinə 

tamaşa etmişdir. 

1998-ci il 

23 may 

Gürcüstan Demokratik Respublikasının yaranmasının 80 illiyi münasibətilə Gürcüstanın 

Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunmuş qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Türkiyə Qəzetçilər və Yazarlar Vəqfinin 

―Beynəlxalq türk dünyası qohum millətlərin yaxınlaşması mükafatı‖na layiq görülmüşdür. 

1998-ci il 

24 may 

"İmperiya rus baleti" ansamblının bədii rəhbəri, əfsanəvi balerina Mayya Plisetskayanı 

Prezident sarayında qəbul etmişdir. 

 

"İmperiya rus baleti" ansamblının Respublika sarayında keçirilən konsertindən sonra 

Mayya Plisetskaya və ansamblın yaradıcı kollektivi ilə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

25 may 

Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Dyörd Nanovskini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

26 may 

Ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət xadimlərinin bir qrupuna Prezident iqamətgahında 

"İstiqlal" ordeninin təqdimetmə mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin və digər qoşun birləşmələrinin ali hərbi 

rütbələr almiş zabitlərinə Prezident sarayında general poqonlarının təqdimetmə 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi münasibətilə Milli Məclisin təntənəli 

iclasında nitq söyləmişdir. 

 

Respublika Səhiyyə Nazirliyinin Mərkəzi Klinik Xəstəxanasında görkəmli ədəbiyyat və 
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incəsənət xadimləri ilə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

27 may 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika sarayında 

keçirilən təntənəli mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

İlk Demokratik Cümhuriyyətimizin görkəmli xadimlərinin qohumları ilə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

28 may 

ABŞ-ın görkəmli siyasi xadimi Zbiqnev Bjezinskini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80-ci ildönümü günü Şəhidlər Xiyabanını ziyarət 

etmişdir. 

 

Finlandiyanın Avropa işləri və xarici ticarət naziri Ole Norrbakı qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunda Almaniya Federativ Respublikasının nümayəndəsi Frenk 

Lambaxı qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi münasibətilə Milli Qvardiya 

qərargahında keçirilən bayram mərasimində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

29 may 

ABŞ senatının xarici əlaqələr komitəsi nəzdindəki yardımçı komitənin sədri Çak Hagelin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

30 may 

BMT Baş Katibinin köçkünlərlə iş üzrə xüsusi nümayəndəsi Frensis Denqin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

1 iyun 

―Sevil‖ Azərbaycan Qadınlar Məclisi şöbələrinin sədrlərini Prezident sarayında qəbul 

etmişdir. 

 

Norveçin neft və energetika naziri xanım Marit Arnstadın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın ticarət nazirinin beynəlxalq ticarət üzrə müavini Deyvid Ayronun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin enerji və təbii ehtiyatlar naziri Cümhur Ərsümərin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

―Qönçə-98‖ uşaq musiqi festivalı qaliblərinin yekun konsertində çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyası yanacaq və energetika nazirinin birinci müavini Valeri Qaripovun 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

2 iyun 

«Kürdaşı» dəniz blokunun və «Cənub-qərbi Qobustan», «Kürsəngi - Qarabağli» 

bloklarının birgə işlənilməsi haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft 

şirkətləri arasında müqavilələrin―Gülüstan‖ sarayında imzalanması mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Bakıda ―Xəzərneftqaz 98‖ Beynəlxalq sərgisi və konfransının açılış mərasimində və nitq 

söyləmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın elm, energetika və sənaye üzrə dövlət naziri Con Bətlinin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Hindistan neft və təbii qaz naziri K. Ramamurtinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

 

İtaliyanın sənaye və ticarət naziri Pyer Luici Bersanininin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Fransanın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında sənaye üzrə dövlət katibi Kristian Pyerenin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
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Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunları komandanı Hüseyn Kivrikoğlunun başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Yaponiya Xarici Ticarət və Sənaye Nazirliyi neft departamentinin direktoru Yasuo 

Tanabenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ dövlət katibinin MDB ölkələri üzrə xüsusi müşaviri Stefan Sestanoviçin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

4-5 iyun 

4 iyun  
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının 

növbəti zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Yalta şəhərinə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 
 

Krım şəhərinə gəlmişdir. 

 

Krım şəhərindən Yaltaya yola düşmüşdür. 
 

Avropa Komissiyasının komissarı Van Den Bruk ilə görüşmüşdür. 
 

Ukrayna prezidentinin Yaltadakı iqamətgahında dövlət və hökumət başçılarının 

―qalstuksuz görüş‖ündə iştirak etmişdir. 

 

5 iyun  
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət 

başçılarının 4-cü zirvə toplantısında çıxış etmişdir. 

 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı bayrağının qaldırılması mərasimində iştirak 

etmişdir. Mərasimdən sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab vermişlər. 

 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının 

şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

 

Zirvə görüşü iclasının fasiləsində jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

Rumıniya prezidenti Emil Konstantinesku ilə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Bolqarıstan prezidenti Peter Stoyanov ilə görüşmüşdür. 

 

Yalta zirvə görüşü bəyannaməsini imzalamışdır. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1998-ci il 

7 iyun 

Türkiyənin dövlət naziri Refaiddin Şahini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

8 iyun 

İtaliyanın milli bayramı - Respublika günü münasibətilə İtaliyanın Azərbaycandakı 

səfirliyinin ―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

1998-ci il 

9-10 iyun 

9 iyun 
etmək üçün Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərinə yola düşmüşdür. 
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Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Astana hava limanında qarşılanma mərasimindən sonra jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Astana şəhərində türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

V zirvə görüşünün bəyannaməsi və birgə bəyanat qəbul olunması mərasimində iştirak 

etmişdir. 

 

Astanada zirvə görüşü başa çatdıqdan sonra dövlət başçıları birgə mətbuat konfransında 

iştirak etmişdir. 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. 

 

Özbəkistan Respublikasının prezidenti İslam Kərimov ilə görüşmüşdür. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev adından Türkdilli dövlətlərin başçılarının 

beşinci Zirvə görüşü iştirakçılarının şərəfinə təşkil olunmuş ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

Astanada yerləşən mərkəzi stadionda teatrlaşdırılmış bayram şənliyində iştirak etmişdir. 

 

10 iyun  

Qazaxıstanın yeni paytaxtı Astana şəhərinin beynəlxalq təqdimat mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Qazaxıstan ilə dostluq münasibətlərinin inkişafında göstərdiyi xidmətinə görə ―Astana‖ 

dövlət medalı təqdim olunma mərasimində iştirak etmişdir. 
 

Astana şəhərində siyasi repressiya qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidəni dövlət 

başçıları ilə birgə ziyarət etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1998-ci il 

12 iyun 

Rusiyanın milli bayramı - Rusiya Federasiyasının dövlət müstəqilliyi haqqında 

bəyannamənin qəbul olunması günü münasibətilə Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin 

―Gülüstan‖ sarayında təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

13 iyun 

Zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi Mstislav Rostropoviçə «Şöhrət» ordeninin Prezident 

iqamətgahında təqdim olunması mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Ü. Hacıbəyov adına Bakı musiqi Akademiyasında Mstislav Rostropoviçin konsertinə 

tamaşa etmişdir. 

 

―Alman-Azərbaycan forum‖un vitse-prezident Hans Yurgen Kesleri, Almaniyanın 

―Proyssaq‖ konsernin prezidenti Proys Ditmarı və bu konsernin mərkəzi şərq 

direktorluğunun rəhbəri Şlyaxta Germanini qəbul etmişdir. 

1998-ci il  

15 iyun 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətini - Azərbaycan və 

Ermənistanın Avropa Şurasına daxil olması üzrə məruzəçiləri Jak Bomeli, Corc Klerfaytı 

və Eyso Volteri qəbul etmişdir. 

 

Rusiya televiziyasının «Tema» proqramının maestro Mstislav Rostropoviçin həyat və 

yaradıcılığına həsr edilmiş verilişin çəkiliş iştirakçıları ilə görüşmüşdür. 

1998-ci il  

16 iyun 

Respublika sarayında Mstislav Rostropoviçin konsertində olmuşdur. 

1998-ci il 

17 iyun 

Zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi Mstislav Rastropoviçi Prezident sarayında qəbul 

etmişdir. 

 

ABŞ-dakı Birləşmiş Yəhudi Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il Rusiyanın məşhur balet ustaları Nadejda Pavlova və Vyaçeslav Qordeyevin iştirakı ilə 
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18 iyun Respublika sarayında keçirilən gecədə iştirak etdikdən sonra görkəmli sənətkarlarla 

görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Malkolm Rifkindi qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

19 iyun 

Liviyanın təhsil naziri əl-Mehdi İmbirişi qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın milli bayramı - kraliça II Yelizavetanın doğum günü münasibətilə 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin ―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində təşkil 

etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

1998-ci il 

20 iyun 

Moskva Akademik Satira Teatrının Qriqori Qorinin eyniadlı pyesi əsasında hazırlanmış 

«Bəxtli və bəxtsiz» tamaşasına Akademik Milli Teatrda baxdıqdan sonra teatrın yaradıcı 

kollektivi ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

21 iyun 

MDB-nin icraçı katibi Boris Berezovskini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

23 iyun 

Fransa-Qafqaz dostluq qrupunun sədri Jan Buayeni qəbul etmişdir. 

 

Hindistan xarici işlər naziri xanım Vasundxara Raceninin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

24 iyun 

Avropa Parlamentinin Zaqafqaziya respublikaları ilə əlaqədar üzrə nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

25 iyun 

Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuş Respublika 

sarayında keçirilən təntənəli yubiley mərasimində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

27 iyun 

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin məsələlərinə həsr olunmuş Respublika sarayında 

keçirilən Ümumrespublika müşavirəsində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

28 iyun 

Bergerdorf Konfransının Bakıda keçirilən iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

29 iyun 

Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Hans Friderik Fon Plötsu qəbul etmişdir. 

 

Rumıniya prezidenti Emil Konstantineskunu Binə hava limanında qarşılamışdır. 

1998-ci il 

30 iyun 

Bakıda səfərdə olan Rumıniya prezidenti Emil Konstantinesko ilə Prezident sarayında 

təkbətək görüşmüş, ikitərəfli sənədlərin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Azərbaycan və Rumıniya prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında bəyanat vermişdir. 

 

Azərbaycan prezidenti adından Rumıniya prezidenti Emil Konstantineskunun şərəfinə 

―Gülüstan‖ sarayında təşkil edilmiş ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

2 iyul 

Azərbaycan polisinin 80 illik yubileyinə və polis Gününə həsr olunmuş Azərbaycan Dövlət 

Opera və Balet Teatrında keçirilən təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

3 iyul 

Liviya Ərəb Xalq Sosialist Cəmariyyəsinin səfiri Nasir Məhəmməd Əbdu Əl-Səmiinin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Özbəkistan səfiri Əbdülqafur Əbdurəhmanovun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Norveç Krallığının səfiri Olav Berstadın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

4 iyul 

ABŞ-ın milli bayramı - İstiqlaliyyət günü münasibətilə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin 

öz iqamətgahında təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

6 iyul 

Dünya Bankının idarəetmə direktoru Kayo Kok-Vayzeri qəbul etmişdir. 

 

Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri İbrahim Amanqaliyevi qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

7 iyul 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstan xarici işlər naziri İrakli Menaqaraşvilini qəbul etmişdir.  

1998-ci il 

10 iyul 

Prezident sarayında Moskva, Sankt-Peterburq, MDB və Baltikyanı ölkələrin jurnalistlərinə 

müsahibə vermişdir. 

1998-ci il Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Boris Aleksenkonu və Kiyev zavodunun direktoru 
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11 iyul Viktor İonovu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

12 iyul 

Bibiheybət məscid-ziyarətgah kompleksinin açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

14 iyul 

Respublikanın şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçılarının iştirakı ilə Prezident sarayında 

keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir. 

 

Fransanın milli bayramı - Bastiliyanın alınması günü münasibətilə Fransanın 

Azərbaycandakı səfirliyinin ―Hyatt-Recensi-Naxçıvan‖ otelində təşkil etdiyi rəsmi qəbulda 

nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

19-24 iyul 

19 iyul 

Böyük Britaniyaya səfərə yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

20 iyul 

Londonda Böyük Britaniyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin yüksək vəzifəli 

nümayəndələri ilə görüşdə bəyanat və suallara cavab vermişdir. 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının beynəlxalq inkişaf üzrə dövlət 

katibinin müavini Corc Foulks ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın «Şell» şirkətinin icraçı direktoru Fill Vots ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanıin «Lazma» şirkətinin prezidenti Co Darbi və Braziliyanın «Petrobraz» 

şirkətinin icraçı direktoru Renato Bertari ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan prezidentinin şərəfinə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş 

Kralliğının xarici işlər üzrə naziri Daq Hendersonun təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

 

Böyük Britaniya Şurasının baş direktoru doktor Devid Driyuri ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın «Monument Oyl ənd Qaz» şirkətinin baş direktoru Tim Eqqar və 

şirkətin icraçı direktoru Terri Adams ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniya - Azərbaycan Cəmiyyətinin toplantısında nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycan prezidentinin şərəfinə Böyük Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkil etdiyi 

rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

21 iyul 

Londonda Böyük Britaniyanın «Först» jurnalının beynəlxalq prezidenti Patrik Kormakın 

suallarına cavab vermişdir. 

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Bankı 

arasında beynəlxalq bank-kredit xətti açilması haqqında sazişin imzalanması mərasimində 

çıxış etmişdir. Sazişin imzalanması mərasimi başa çatdıqdan sonra jurnalistlərə müsahibə 

vermişdir. 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının kraliçası II Yelizaveta ilə 

görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Toni Bleyr ilə 

görüşmüşdür. Görüşdən sonra jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş 
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Krallığı baş nazirinin dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannaməsinin 

imzalanması mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Çarlz Frank ilə görüşmüşdür. 

 

Birləşmiş Krallığın müdafiə işləri üzrə dövlət katibi Corc Robertson ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın «Britiş Petroleum» şirkətinin prezidenti Con Braun ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın ticarət və sənaye üzrə dövlət katibi xanım Marqarett Bekett ilə 

görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın enerji üzrə dövlət naziri Con Battl ilə görüşmüşdür. 

 

Bi-Bi-Si televiziyasının müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Azərbaycan prezidentinin şərəfinə Londonun lord-meri Riçard Nikols tərəfindən təşkil 

edilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

22 iyul 

Londonda Böyük Britaniyanın «Ay-Bi-Si» şirkətinin təşkil etdiyi «Azərbaycanda biznes» 

mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxış etmişdir. 

 

Böyük Britaniya Parlamentində olmuşdur. 

 

Böyük Britaniyada yaşayan azərbaycanlılarla görüşdə nitq söyləmişdir. 

 

Britaniya-Azərbaycan parlament qrupunun əsasının qoyulması münasibətilə təşkil olunmuş 

rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Kral İnstitutundakı professor-mqəllim heyəti ilə görüşdə 

nitq söyləmişdir. Görüşdən sonra jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

«Britiş Petroleum» şirkətinin təşkil etdiyi Azərbaycan incəsənət ustalarının iştirakı ilə 

konsertdə çıxış etmişdir. 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının xarici işlər və birlik işləri üzrə 

dövlət katibi Robin Kuk ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının xarici işlər və birlik işləri üzrə 

dövlət katibi Robin Kuk adından Azərbaycan prezidentinin şərəfinə təşkil olunmuş 

ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

23 iyul 

 

Londondan Şotlandiyanın paytaxtı Edinburq şəhərinə gəlmişdir. 

 

Londonda görüşlər başa çatdıqdan sonra Şotlandiyanın paytaxtı Edinburq şəhərinin lord-

provostu Erik Miliqan ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə Edinburq şəhərinin lord-provostu Erik Miliqanın təşkil 

etdiyi rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

Birləşmiş Krallığın Böyük kraliçasının Edinburqdakı iqamətgahına gələrək Britaniya 

kraliçasının superintendantı polkovnik Deyvid Anderson ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin şərəfinə Birləşmiş Krallığın xarici işlər üzrə dövlət 
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naziri Daq Hendersonun təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Şotlandiyada yaşayan soydaşlarımızla görüşmüşdür. 

 

Şotlandiyanın biznes dairələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın ―Britiş Petroleum‖ şirkətinin Qreyncmaut şəhərindəki sənaye-istehsal 

kompleksində olmuşdur. 

 

Londona qayıtmışdır. 

 

24 iyul 

Londondakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Türkiyənin «Samanyolu» televiziyası 

müxbirinin suallarına cavab vermişdir. 

 

Londondakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan rəssamlarının sərgisinə 

tamaşa etmişdir. 

 

Londondakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bir sira şirkətlərin rəhbərləri ilə 

görüşmüşdür. 

 

Londondan Bakıya qayıdarkən Böyük Britaniyaya rəsmi səfərin yekunları barədə 

təyyarədə jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Londondan Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab 

vermişdir. 

1998-ci il 

28 iyul 

Səudiyyə Ərəbistanın ―Delta Oyl‖ şirkətinin prezidenti Bədr Əl-Aybanı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

29 iyul 

Şeyx Ədbül Əziz Səud əl-Babteynin başçılıq etdiyi Küveyt dövlətinin nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

 
Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələlərində Azərbaycan 

Respublikası ilə məsləhətləşmələrdə Rusiya Federasiyası xarici işlər nazirinin birinci 

müavini Boris Pastuxovun başçılıq etdiyi Rusiya Federasiyası nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Ukraynanın kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Federaısiyasının xarici işlər nazirinin birinci müavini Boris Pastuxovun başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Ukraynanın kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

30 iyul 

ABŞ-ın Xəzər və enerji problemləri üzrə yeni təyin olunmuş xüsusi nümayəndəsi Riçard 

L. Morninqstarın və Türkiyənin xarici işlər nazirinin müavini Yaman Başkurtun başçılıq 

etdiyi müştərək nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
 

Devid Ouenin başçılıq etdiyi Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

31 iyul 

Pakistanın səfiri Pərviz Aləm Xanzadəni qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

3 avqust 

Rusiya Federaısiyasının Dövlət Dumasının Beynəlxalq İşlər Komitəsinin sədri Vladimir 

Lukini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

4 avqust 

Amerika-Azərbaycan ticarət palatasının həmsədri, səfir Riçard Armitacı qəbul etmişdir. 

 

Prezidentseçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədri Əbülfəz 

Elçibəyə, Müsavat Partiyasının Sədri İsa Qəmbərə, Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri 
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Lalə-Şövkət Hacıyevaya müraciət etmişdir. 

1998-ci il 

6 avqust 

Novosibirskdəki ―Xəzri‖ Azərbaycan cəmiyyətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

9-10 avqust 

9 avqust 
Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın 60 illik yubileyində iştirak etmək üçün Ukraynaya 

səfər etmişdir. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanin 60 illik yubileyində iştirak etmək üçün Yalta 

şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələri 

nümayəndələrinin suallarına cavab vermişdir. 

 

Farosda yerləşən ―Zarya‖ sanatoriyasında – Ukrayna prezidentinin iqamətgahında Leonid 

Kuçmanın yubileyi münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir. 

 

Simferopol hava limanında Ukrayna və xarici ölkə jurnalistlərinin suallarına cavab 

vermişdir. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov ilə görüşmüşdür. 

 

Moldova prezidenti Petru Luçinski ilə görüşmüşdür. 

 

MDB-nin icraçı katibi Boris Berezovski ilə görüşmüşdür. 

 

Yaltadan Bakıya qayıdarkən Ukraynaya səfərin yekunları barədə təyyarədə jurnalistlərə 

müsahibə vermişdir. 

 

10 avqust 

Yaltadan Bakıya qayıdarkən səfərin yekunları barədə təyyarədə jurnalistlərə müsahibə 

vermişdir. 

1998-ci il 

11 avqust 

Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin Xarici Siyasət Departamentinin baş direktoru Redzo 

Katonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Seçici birlikləri və təşəbbüs qruplarının ona müraciəti ilə əlaqədar televiziya ilə bəyanat 

vermişdir. 

1998-ci il 

12 avqust 

İranın xarici işlər naziri Kamal Xərrazinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

13 avqust 

Böyük Britaniyanın «Britiş Petroleum» şirkətinin vitse-prezidenti Deyvid Allenin başmılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin «Qızıl Ay» cəmiyyətinin baş direktoru Fatih Evreni qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

15 avqust 

Azərbaycanla birbaşa əlaqələr yaratmaq məqsədi ilə Bakıya gəlmiş Saratov vilayətinin 

hökumət nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

17 avqust 

Məşhur ürək cərrahı Maykl Debeykini qəbul etmişdir. 

 

Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun (Vəkilovun) son 

mənzilə yola salınması mərasimində iştirak etmişdir. 

1998-ci il 

21 avqust 

Bir qrup ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət, elm, din və idman xadimlərinə «Şöhrət» ordeni 

təqdim etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

22 avqust 

Sankt-Peterburqun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
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1998-ci il 

23 avqust 

Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin yeni kompleksinin açılış mərasimində iştirak etmiş 

və nitq söyləmişdir. 

 

Sankt-Peterburq nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

24 avqust 

Məşhur müğənni Müslüm Maqomayev və Tamara Sinyavskayanı qəbul etmişdir. 

 

Dağıstan hökuməti sədrinin müavini Azadi Rəhimovun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Ukraynanın milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda 

çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın məşhur siyasi xadimlərini – sabiq dövlət katibi Lourens İqlbergeri, ABŞ prezidenti 

aparatının keçmiş rəhbəri Con Sunununu, ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri 

üzrə sabiq müşaviri Hovard Beykeri qəbul etmişdir. 

 

―Hyatt Recensi-Naxçıvan‖ mehmanxanasında Ukraynanın milli bayramı – Müstəqillik 

günü münasibətilə keçirilmiş rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

25 avqust 

ABŞ Senatının xarici əlaqələr komitəsinin üzvü və kənd təsərrüfatı komitəsinin sədri, 

senator Riçard Luqarı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

26 avqust 

Finlandiya Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinin sədri Markus Aaltonenin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

27 avqust 

ABŞ-ın ―YUNOKAL‖ neft şirkətinin prezidenti Con Aymlı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

30 avqust 

Avropa Şurasının Baş katibi Daniel Tarşisin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

31 avqust 

1970-1987-ci illərdə Azərbaycandan kənarda ali təhsil almış mütəxəssislərin 

Ümumrespublika toplantısında nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

1 sentyabr 

Fransanın xarici ticarət üzrə dövlət katibi Jak Dondunun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin mədəniyyət naziri İstemihan Talayın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

2 sentyabr 

ABŞ Konqresinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının xarici münasibətlər komitəsi aparatının əməkdaşı 

Kliff Kapçanı qəbul etmişdir. 

 

İran neft şirkətinin baş direktoru Əli Əkbər Haşimini qəbul etmişdir. 

 

«İstiqlal» qazma qurğusunun işə salınmasına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitq 

söyləmişdir. 

 

BMT-nin qaçqınları işi üzrə ali komissarının köməkçisi Soren Yessen-Peterseni qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

4 sentyabr 

Çin Xalq Respublikasının səfiri Cjan Qotsyanın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

İspaniya Krallığının səfiri Xesus Antiensanın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Polşanın səfiri Miroslav Palatsın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Finlandiyanın səfiri Byorn Ekblombun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

5 sentyabr 

Türkiyədə layiq görüldüyü «Dədə Qorqud», «İnsan Haqları» mükafatlarının, «İpək yolu» 

vəqfinin fəxri üzvü diplomunun və mükafatının təqdimetmə mərasimində çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

6 sentyabr 

BMT baş katibinin müavini, Avropa İqtisadi Komissiyasının katibi İv Bertalodu qəbul 

etmişdir. 
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Macarıstan xarici işlər nazirinin müavini Qabor Baginin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Almaniya Federativ Respublikası hökumətinin Şərqi Avropada məsləhətləşmələr üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi Valter Kittelin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

7-8 sentyabr 

7 sentyabr 
Binə hava limanında tarixi böyük İpək Yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransda iştirak 

etmək üçün Azərbaycana gələn dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin 

qarşılanmasından əvvəl ölkəmizin və xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri 

müxbirlərinin suallarını cavablandırmışdır. 

 

Bakıda keçirilən ―Böyük İpək Yolu‖ Beynəlxalq konfransında iştirak edən Türkiyənin 

prezidenti Suleyman Dəmirəl, Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma, Gürcüstan prezidenti 

Eduard Şevardnadze, Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov, Rumıniya prezidenti Emil 

Konstantinesku, Qırğızıstan prezidenti Əsgər Akayev, Moldova prezidenti Petru Luçinski, 

Bolqarıstan prezidenti Peter Stoyanov ilə görüşmüşdür. 

 

Bakı Əyləncə Mərkəzində İpək Yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransda iştirak etmək 

üçün gəlmiş dövlət başçılarının şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbul da nitq söyləmişdir. 

 

Avropa Birliyi Komissiyası departamenti baş direktorunun müavini Ffransua Lyamureni 

qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəllə birlikdə ―İSR-Plaza‖ ofis-otelinin açılış 

mərasimində iştirak etmişdir. 

 

8 sentyabr 

Tarixi İpək Yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransda çıxış etmişdir. 

 

Tarixi İpək Yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransda sənədlərin imzalanma mərasimi 

başa çatdıqdan sonra yekun nitqi söyləmişdir. 

 

Yaponiya hökumətinin xüsusi nümayəndəsi Tatsuşito Arimanın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

10 sentyabr 

Tarixi Böyük İpək yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransın yekunları ilə əlaqədar geniş 

müşavirədə nitq söyləmişdir. 

 

Respublika sarayında məşhur pianoçu, həmyerlimiz Bella Davidoviçin konsertində iştirak 

etmişdir. 

1998-ci il 

11 sentyabr 

Beynəlxalq əlaqələr üzrə Milli Demokratiya İnstitutunun məsul işçisi Patrik Merlounun 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
 

Mişel Melşorun başçılıq etdiyi Venesiya Komissiyasının nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

13 sentyabr 

ATƏT-in Demokratik İnstitutlar və İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru Jerar Ştudmanı 

və Büronun qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqə üzrə 

müşaviri Vibek Qreni qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

15 sentyabr 

Azərbaycan qadınlarının qurultayında nitq söyləmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Yukalovu (Rusiya), Jorj Vojyeni (Fransa), 

Donald Kayzeri (ABŞ) qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

16 sentyabr 

Akademik Yusif Məmmədəliyevin abidəsinin açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

MDB-nin üzvü olan ölkələrin Gömrük Xidmətləri Rəhbərləri Şurasının 20-ci iclasının 

iştirakçılarını qəbul etmişdir. 
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1998-ci il 

18 sentyabr 

İçkeriya Çeçen Respublikasının prezidenti Aslan Məshədovu qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın ―Teksako‖ şirkətinin baş vitse-prezidenti Robert Blekin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

19 sentyabr 

Binəqədi rayonunun seçiciləri ilə görüşü olmuşdur. 

1998-ci il 

20 sentyabr 

Paytaxtın dənizkənarı parkında əhali ilə görüşmüşdür. 

 

Bakıda keçirilən reproduktiv sağlamlıq problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın 

iştirakçılarına təbrik ünvanlamışdır. 

 

Dövlət Opera və Balet Teatrında açılış mərasiminin fasiləsi zamanı BMT baş katibinin 

müavini və Əhaliyə Yardım fondunun icraçı direktoru Nəfis Sadiki qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında reproduktiv sağlamlıq problemlərinə dair 

beynəlxalq konfransında iştirak etmişdir. 

1998-ci il 

22 sentyabr 

«Utrennyaya zvezda» («Dan ulduzu») - «Bakı-98» musiqi bayramında nitq söyləmişdir. 

 

Gürcüstan prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Levan Mamaladzenin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

24 sentyabr 

Suraxanı rayonunun seçiciləri ilə görüşü olmuşdur. 

 

Unudulmaz şair Tofiq Bayramın büstünün və onun adını daşıyan istirahət parkının açılış 

mərasimində çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

25 sentyabr 

Azərbaycan müəllimlərinin qurultayında nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

26 sentyabr 

Prezidentliyə namizəd olaraq Nizami rayonunun seçiciləri ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiyanın xalq artisti Gennadi Xazanovun Respublika sarayında keçirilən yaradıcılıq 

gecəsində olmuşdur. 

1998-ci il 

27 sentyabr 

Sumqayıt şəhəri seçiciləri ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ seçki sistemləri beynəlxalq Fondunun respublikamızdakı nümayəndəsi Uilyam 

Deymuru qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

28 sentyabr 

Türkiyənin «Nərgiz TV» kanalının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
 

Bakının Ü. Hacıbəyov küçəsində Azərbaycanda ilk özəl tibbi xidmət mərkəzi – 

―Mediklub‖-ın açılışında iştirak etmişdir. 
 

Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin yeni tədris binasının 

açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Səbail rayonunun Bibiheybət qəsəbəsində Artroloji Mərkəzin açılışında iştirak etmişdir. 

1998-ci il 

29 sentyabr 

Türkiyənin «Nərgiz TV» kanalının Bakı studiyasının açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

«Nərgiz TV»yə müsahibə vermişdir. 
 

«Müasirlik və dini-mənəvi dəyərlər» mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarına 

təbrik ünvanlamışdır. 

1998-ci il 

30 sentyabr 

Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında nitq söyləmişdir. 

 

NATO-nun Baş katibi Xavyer Solana ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Respublikasının və NATO-nun nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başa 

çatdıqdan sonra birgə mətbuat konfransı keçirmişdir. 

1998-ci il 

1 oktyabr 

Salyan, Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarında seçiciləri ilə görüşü olmuşdur. 
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1998-ci il 

2 oktyabr 

Buzovna qəsəbəsində seçiciləri ilə görüşü olmuşdur. 

1998-ci il 

3 oktyabr 

Qusar, Quba, Xaçmaz rayonlarında seçicilərlə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

5 oktyabr 

Lənkəran, Astara, Masallı rayonlarında seçicilərlə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

6 oktyabr 

6 oktyabr 

Respublika Milli Bankının yeni inzibati binasının açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycanda prezident seçkilərində yerli icra hakimiyyəti orqanların rolu, iştirakı, 

məsuliyyəti ilə əlaqədar keçirilmiş müşavirədə nitq söyləmişdir. 

 

Almaniyanın ―Simens‖ şirkətinin rəhbəri Henrix Fon Pireri qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

7 oktyabr 

Gəncə, Samux, Xanlar, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Qazax, Daşkəsən, Goranboy, Gədəbəy və 

başqa rayonların seçiciləri ilə görüşü olmuşdur. 

 

Gəncənin Sərdar bağında xalq şairi Nigar Rəfibəylinin abidəsinin təntənəli açılış 

mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində ―Qırmızı Körpü‖nün yaxınlığında yeni körpünün açılışı 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

8 oktyabr 

Yevlax, Ağdam, Bərdə, Ağdaş, Ucar, Kürdəmir və Mingəçevir şəhərində seçicilərlə 

görüşmüşdür. 

 

Bərdə rayonunda seçicilərlə görüşü zamani Rusiya ictimai televiziyası müxbirinin 

suallarını cavablandırmışdır. 

 

Mingəçevirdə məscid kompleksinin açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

9 oktyabr 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının yeni binasının açılışı mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri ilə bağlı yerli və xarici kütləvi informasiya 

vasitələri müxbirlərinin suallarını cavablandırmışdır. 

 

Sabunçu rayonunda seçicilərlə görüşmüşdür. 

 

İdman və Konsert Kompleksində şərəfinə verilən konsertdə çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

10 oktyabr 

Bakıda Şəhidlər xiyabanında əbədi məşəl abidəsinin açılış mərasimində iştirak etmiş və 

nitq söyləmişdir. 

 

Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun direktoru Nelson Ledskinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Respublikaçılar Partiyasının nümayəndəsi Uilyam Parker və Demokratlar Partiyasının 

nümayəndəsi Donald Fauler başda olmaqla ABŞ hökumətinin müşahidəçilərini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

11 oktyabr 

Səbail rayonundakı 17 saylı seçki məntəqəsində səs vermişdir. 

 

Yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. 

1998-ci il 

12 oktyabr 

Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində baş nazirinin müavini Rafiq Xələfovun son 

mənzilə yolasalma mərasimində iştirak etmişdir. 

1998-ci il Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri barədə yerli və xarici jurnalistlər üçün bəyanat 
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13 oktyabr vermiş və mətbuat konfransı keçirmişdir. 

1998-ci il 

15 oktyabr 

Məşhur Rusiya rəssamı Nikas Safronovu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

16 oktyabr 

Mərkəzi Seçki Komissiyası onun yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

seçildiyini rəsmən elan etmişdir. 

 

ABŞ Ticarət Nazirliyinin MDB ölkələri üzrə müşaviri Yan Kalitskinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

18 oktyabr 

Prezident seçilməsi münasibəti ilə Respublika sarayında keçirilən andiçmə mərasimində 

nitq söyləmişdir. 

 

Gülüstan sarayında Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi münasibətilə təşkil 

olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Rusiya nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Morteza Hacının başçılıq etdiyi İran nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi günü və Azərbaycan Respublikası prezidentinin 

andiçmə mərasimi günü ölkəmizin azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak 

olmuş mərd mübarizlərin xatirəsini yad etmək üçün Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının prezidentinin andiçmə mərasimilə bağlı Bakıda keçirilən 

bayram mərasiminə iştirak etmişdir. 

 

Rusiya xarici işlər naziri İqor İvanov, MDB işləri naziri Boris Pastuxov, Dövlət Duması 

sədrinin birinci müavini Mixail Qutseriyen, ―LUKoyl‖ şirkətinin prezidenti Vahid 

Ələkbərovun başçılıq etdikləri nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

19 oktyabr 

Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasının prezidenti Aleksandr Dzasoxovu qəbul etmişdir. 

 

Qazaxıstan Respublikasının səfiri Rəşid İbrayevin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

20 oktyabr 

Bakıda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvlərinin - xarici ölkələrin 

Respublikamızdakı səfirlərinin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin Azərbaycan 

prezidentinə təqdim edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

21 oktyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

23 oktyabr 

Qazaxıstanın baş naziri Nurlan Balqimbayevi qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

24 oktyabr 

―Gülüstan‖ sarayında Qazaxıstanın milli bayramı – Respublika günü münasibətilə 

keçirilmiş rəsmi qəbulda çıxış etmişdir. 

 

NATO-nun Şimali Atlantika Parlament Assambleyası köməkçi komitəsinin nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

25 oktyabr 

Avropa Birliyinin bir nömrəli Baş Departamentinin nəqliyyat və kommunikasiya 

bölməsinin müdiri, TRASEKA proqramın baş meneceri Daniel Strobansı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

26 oktyabr 

Türkiyəli qonaqları – ―Fatih‖ Universitetinin rəyasət heyətinin üzvləri Əli Bayram və 

Ömər Bağcını, Azərbaycan-Türk Liseyləri Baş İdarəsinin rəisi Mehmed Məsud atanı, 

Bakıdakı ―Qafqaz‖ Universitetinin rektoru Əhməd Cətincanı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

27 oktyabr 

Bakı Əyləncə Mərkəzində Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradılmasının 75-ci ildönümü 

münasibətilə qardaş ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

 

Böyük Britaniya xarici işlər nazirinin müavini Con Kerrini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Con Leqatın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 166 

1998-ci il 

28 oktyabr 

Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradılmasının 75 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley 

mərasimlərində iştirak etmək üçün Türkiyəyə yola düşmüşdür. 

 

Türkiyə Cümhuriyyəti yaradılmasının 75-ci ildönümü münasibətilə yubiley mərasimlərində 

iştirak etmək üçün yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya 

vasitələri nümayəndələrinin suallarını cavablandırmışdır. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl adından Türkiyə Cümhuriyyətinin yubileyində 

iştirak etmək üçün gəlmiş qonaqların şərəfinə verilmiş rəsmi ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

Türkiyənin «TRT-1» televiziya kanalının müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

ABŞ Prezidenti Bill Klintonun Xəzəryanı bölgə üzrə xüsusi nümayəndəsi, səfir Riçard 

Morninqstar ilə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

29 oktyabr 

Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazovla görüşmüşdür. 

 

Baki-Tbilisi-Ceyhan marşrutunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan Ankara 

bəyannaməsini nizamlanması mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Ankara bəyannaməsini imzalamışdır. 

 

Ankara bəyannaməsinin imzalanma mərasimindən sonra Türkiyənin Böyük Millət 

Məclisinin sədri Hikmət Çətinin adından verilmiş naharda iştirak etmişdir. 

 

Ankaradakı Atatürk Kültür mərkəzinin ―Hipodrom‖unda – böyük meydanında keçirilən 

bayram şənliliyində iştirak etmişdir. 

 

Ankarada Rusiya telekanalının ―Vesti‖ informasiya proqramının Bakı müxbirinə müsahibə 

vermişdir. 

 

ABŞ-ın energetika naziri Bill Riçardsonla görüşmüşdür. 

 

Yubiley tədbirlərində iştirak edən digər dövlət başçıları ilə birgə ―Anıtqəbir‖ məqbərəsini 

ziyarət etmişdir. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl adından dövlət başçılarının şərəfinə təşkil olunmuş 

rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

 

Dövlət və hökumət rəhbərləri ilə Ankara Opera və Balet Teatrında tamaşaya baxmışdır. 

1998-ci il 

30 oktyabr 

Ankaradan İstanbula yola düşmüşdür. 

 

«Mərmərə» qrupunun strateji və sosial araşdırmalar vəqfinin keçirdiyi mərasimdə nitq 

söyləmişdir. 

 

Yubileyə gəlmiş qonaqlarla birgə ―Savarona‖ gəmisi ilə gəzintiyə çıxmışdır. 

 

Türkiyənin TRT-1 televiziya kanalına müsahibə vermişdir. 

1998-ci il 

31 oktyabr 

Türkiyənin baş naziri Məsud Yılmazla görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin baş naziri Məsud Yılmaz Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin şərəfinə 

ziyafət vermişdir. 

 

SNN televiziya kanalının müxbirinə müsahibə vermişdir. 
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İstanbulun Atatürk adına hava limanının şərəf salonunda Türkiyə Cümhuriyyətinə səfərinin 

yekunları barədə jurnalistlər qarşısında bəyanat vermişdir. 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinə səfərini başa çatdırıb vətənə qayıdandan sonra Binə hava 

limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1998-ci il 

2 noyabr 

Türkiyənin elm və ictimai xadimi Ərdal İnönünü qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

3 noyabr 

ABŞ-ın ―Enron Yurop Limited‖ şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

6 noyabr 

Fransanın «Total» şirkətinin prezidenti Terri Demarenin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının 

yekunlarına həsr olunmuş geniş iclasında nitq söyləmişdir. 

 

Respublika sarayında Rusiyanın xalq artisti İqor Moiseyevin rəhbərliyi ilə Rusiya Dövlət 

Akademik Xalq Rəqsləri ansamblının konsertindən sonra ansamblın kollektivi ilə 

görüşmüşdür. 

1998-ci il 

8 noyabr 

Prezident sarayının həyətinə nümunə olaraq gətirilmiş konteynerlərdən hazırlanmış 30 

şagirdlik sinif otağına baxmışdır. 

1998-ci il 

9 noyabr 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Jorj Vojyeni (Fransa), Yuri Yukalovu (Rusiya), 

Donald Kayzeri (ABŞ) qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstanın dövlət naziri Vaja Lordkipanidzenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Prezident sarayında Azərbaycan-Gürcüstan ikitərəfli sənədlərin imzalanma mərasimində 

iştirak etmişdir. 

1998-ci il 

10 noyabr 

Senator Riçard Şelbinin başçılıq etdiyi ABŞ Konqresinin nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Braziliyanın səfiri Luis Qaqliardini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

11 noyabr 
12 Noyabr Konstitusiya günü münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik ünvanlamışdır. 

1998-ci il 

12 noyabr 

Görkəmli alim Azad Mirzəcanzadənin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş təntənəli gecədə 

olmuşdur. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial 

Araşdırmalar Vəqfinin fəxri sədri seçilmişdir. 

1998-ci il 

13 noyabr 

ABŞ-ın ―EKSON‖ neft şirkətinin MDB ölkələri üzrə prezidenti Terri Kuntsun başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

15 noyabr 

Azərbaycan dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Fikrət Əmirovun «Sevil» 

operasının yeni quruluşda ilk tamaşasına baxdıqdan sonra teatrın yaradıcı kollektivi ilə 

görüşmüşdür. 

 

Azərbaycandakı yəhudi dinini icmalarının rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

16 noyabr 

ABŞ səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın yəhudi təşkilatlarının başçılarının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

18 noyabr 

Rusiya daxili işlər naziri Sergey Stepaşninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

1998-ci il 

19 noyabr 

MDB-nin icraçı katibi Boris Berezovskini qəbul etmişdir. 
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1998-ci il 

20 noyabr 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Qədri Ecvet Tezcanı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

21 noyabr 

Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 6-cı ildönümünə həsr olunmuş təntənəli 

yığıncaqda nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

23 noyabr 

YAP-ın yaranmasının 6-cı ildönümünə həsr edilmiş yığıncaqda iştirak etmiş və nitq 

söyləmişdir. 

 

Almaniyanın ―Vintershal‖ firmasının prezidenti Herbert Detarderin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

24 noyabr 

Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı İlham Kılıcı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

25 noyabr 

ATƏT-in sədri Bronislav Geremik ilə görüşmüşdür. 

 

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Polşanın xarici işlər naziri Bronislav Geremek ilə təkbətək 

görüşü başa çatdıqdan sonra nümayəndə heyətlərinin görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu 

arasında memorandum imzalandıqdan sonra kütləvi informasiya vasitələrinin 

nümayəndələri üçün keçirilmiş brifinqdə bəyanat vermişdir. 

1998-ci il 

27 noyabr 

Türkiyə prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Yurdaqul Yigidgüdəni qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

28 noyabr 

Prokurorluq orqanlarının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq 

söyləmişdir. 

1998-ci il 

29 noyabr 

Prokurorluq orqanlarının yaradılmasının 80 illiyinin bayram olunmasında iştirak etmiş 

xarici qonaqları qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

30 noyabr 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında əlillərin birinci ümumrespublika 

bədii yaradıcılıq baxış-müsabiqəsi qaliblərinin yekun konserti başa çatdıqdan sonra tədbir 

iştirakçıları qarşısında çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

3 dekabr 

Konqresmen Jozef Pitsinin başçılıq etdiyi ABŞ nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Dünya şöhrətli kardioloq Maykl De Beykini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 50 illik yubileyini 

keçirən Dövlət Komissiyasının iclasında nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

4 dekabr 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) nümayəndəsi Devid Oueni qəbul etmişdir. 

 

Üzeyir Hacıbəyovun «O olmasın, bu olsun» musiqili komediyasının yeni quruluşda ilk 

tamaşasına baxdıqdan sonra yaradıcı kollektivin üzvləri ilə görüşmüşdür. 
 

Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini 

Tofiq Əzizovun son mənzilə yola salınması mərasimində iştirak etmişdir. 

1998-ci il 

6 dekabr 

Keşlə yük stansiyasında qaçqınlar və köçkünlər üçün konteynerlərdən hazırlanmış evlərə 

və müxtəlif təyinatlı obyektlərə baxmışdır. 

1998-ci il 

7 dekabr 

ANS televiziya şirkətinin prezidenti Vahid Naxış başda olmaqla şirkətin rəhbərlərini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

8 dekabr 

Prezident iqamətgahında Azərbaycanın şəhid milli qəhrəmanlarına və döyüşçülərinin ailə 

üzvlərinə müxtəlif ordenlər və medallar təltif olunması mərasimində nitq söyləmişdir. 
 

BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi Ercan Muratı qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

9 dekabr 

Bakıda keçirilən «İslam sivilizasiyası Qafqazda» mövzusunda beynəlxalq simpoziumun 

açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Matias Meyerin başçılıq etdiyi Dünya Bankının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

10 dekabr 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 50 illiyinə 

həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir. 
 

Gürcüstan Milli Neft Korporasiyasının prezidenti Georgi Çanturiyanı qəbul etmişdir. 
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1998-ci il 

11 dekabr 

―İslam sivilizasiyası Qafqazda‖ mövzusunda beynəlxalq simpoziumun iştirakçılarını qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

12 dekabr 

Görkəmli ictimai xadimlərin, elm, ədəbiyyat, mədəniyyət xadimlərinin və idmançıların bir 

qrupuna «İstiqlal», «Azərbaycan bayrağı», «Şöhrət» ordenləri və «Tərəqqi» medallarını 

təqdim etmişdir. 

 

Respublika sarayında Özbəkistanın məşhur ―Yalla‖ dövlət əməkdar kamera instrumental 

ansamblının konsertindən sonra yaradıcı kollektiv ilə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

13 dekabr 

Uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio günü münasibətilə ―Uşaqlar dünyanın 

sevincidir‖ devizi altında keçirilən mərasimdə çıxış etmişdir. 

1998-ci il 

14 dekabr 

Beynəlxalq Kadr Akademiyasının rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq Kadr Akademiyasının ―Elm və təhsilin inkişafına görə‖ beynəlxalq ordenin 

təqdim olunması mərasimində çıxış etmişdir.  

 

General-leytenant Kərim Kərimovu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

15 dekabr 

Uilyam Uaytın başçılıq etdiyi ABŞ-ın «Frontera Resorses Korporeyşn» şirkətinin 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Fransua Lyamerinin başçılıq etdiyi Avropa Komissiyasının nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

16 dekabr 

ABŞ prezidentinin və Dövlət katibinin xüsusi müşaviri, səfir Riçard Morninqstarın başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

17 dekabr 

Azərbaycanın rus icması qurultayının nümayəndələrinə təbrik ünvanlamışdır. 

 

1999-cu il üçün dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş respublika 

müşavirəsində nitq söyləmişdir. 

1998-ci il 

18 dekabr 

İstedadlı uşaq şahmatçıları – Teymur Rəcəbovu, Vüqar Həşimovu, Qədir Hüseynovu və 

Rauf Məmmədovu qəbul etmişdir. 

 

Özbəkistandan rəsmi səfərdən qayıdarkən Bakıda dayanan Moldova prezidenti Petru 

Luçinski ilə təkbətək görüşmüşdür. 

1998-ci il 

19 dekabr 

Respublika sarayında şair Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığına həsr olunmuş poeziya məclisi 

başa çatdıqdan sonra Azərbaycanın incəsənət ustaları ilə görüşmüşdür. 

1998-ci il 

23 dekabr 

Türkiyə Xarici Işlər Nazirliyinin idarə rəisi Candan Azəri qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

24 dekabr 

Yaponiya Neft Şirkətlərinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik 

ünvanlamışdır.  
 

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Takehiro Toqonu qəbul etmişdir. 

1998-ci il 

25 dekabr 

―Gülüstan‖ sarayında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Yanan Tava», «Atəşgah» Və 

«Muğan-Dəniz» blokunun kəşfiyyatı, işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Yaponiyanın «Capan petroleum», «İndoneziya 

petroleum», «İtoçu oyl Eksplo-reyşn» və «Teykoku oyl» neft şirkətləri arasında 

müqavilənin imzalanması mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Yaponiya Xarici Ticarət və Sənaye Nazirliyinin departament rəisi Takeo Hiratanı qəbul 

etmişdir. 

1998-ci il 

30 dekabr 

Bakıda Milli Parkda ―Dinamo‖ idman-sağlamlıq mərkəzi‖ idman kompleksinin açılış 

mərasimində iştirak etmişdir. 

1998-ci il 

31 dekabr 

Yeni il münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 
 

Şəhid, qaçqın və köçkün uşaqları, habelə valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar 

üçün yeni il yolka şənliyində çıxış etmişdir. 
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1999-cu il 

2 yanvar 

Yeni il münasibətilə paytaxtı gəzmişdir. 

1999-cu il 

8 yanvar 

ABŞ-ın tanınmış siyasi xadimi Henri Kissinceri Prezident sarayında qəbul etmişdir. 
 

Henri Kissincer ilə birgə brifinq keçirmişdir. 

1999-cu il 

11 yanvar 

İsrailin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

1999-cu il 

14 yanvar 

BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının şöbə müdiri Robert Hauzerin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

17 yanvar 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə qısamüddətli müalicə üçün Türkiyəyə 

getmişdir. 

1999-cu il 

18 yanvar 

Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında müayinəsi zamanı Türkiyənin prezidenti Süleyman 

Dəmirəl onu ziyarət etmişdir. 

 

Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında müayinəsi zamanı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 

sədri Hikmət Çətin onu ziyarət etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının baş naziri Bülənd Ecevit Ankaranın Gülhanə Tibb 

Akademiyasında onu ziyarət etmişdir. 

1999-cu il 

19 yanvar 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəl və xanımı Nəmziyyə Dəmirəl 

Gülhanə Tibb Akademiyasında onu ziyarət etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri İsmayıl Cem Gülhanə Tibb Akademiyasında 

onu ziyarət etmişdir. 

 

Gülhanə Tibb Akademiyasında AzərTac və Azərbaycan televiziyasının müxbirinə 

müsahibə vermişdir. 

 

Gülhanə Tibb Akademiyasında ANS teleşirkətinin xüsusi müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin Direktorlar 

Şurası tərəfindən ―Dünyanın XX əsrdə görkəmli xadimi‖ adına layiq görülmüşdür. 

1999-cu il 

20 yanvar 

Gülhanə Tibb Akademiyasında Türkiyənin ―Nərgiz-TV‖ televiziyasına müsahibə 

vermişdir. 

 

Rusiyanın NTV telekanalının müxbirinə Ankarada müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

21 yanvar 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəl və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 

sədri Hikmət Çətin növbəti dəfə Gülhanə Tibb Akademiyasına gələrək onu ziyarət 

etmişlər. 

1999-cu il 

23 yanvar 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəl yenidən Gülhanə Tibb 

Akademiyasında onu ziyarət etmişdir. 

 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə Gülhanə 

Tibb Akademiyasında onu ziyarət etmişdir. 

 

Türkiyə Silahlı Qüvvələri baş qərargahının sabiq rəisi, ordu generalı İsmayıl Haqqı 

Qaradayı Gülhanə Tibb Akademiyasında onu ziyarət etmişdir. 

1999-cu il 

24 yanvar 

Gülhanə Tibb Akademiyasında Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəllə 

növbəti dəfə görüşmüşdür. 

1999-cu il 

25 yanvar 

Gülhanə Tibb Akademiyasında respublikamızın nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

26 yanvar 

Gülhanə Tibb Akademiyasında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin keçmiş sədri Hüsaməddin 

Çındoruq, keçmiş müdafiə naziri İsmət Sezgin ilə görüşmüşdür. 

 

Gülhanə Tibb Akademiyasında Rusiyanın ―Moskovskiy komsomolets‖ qəzetinin şərhçisi 
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Aleksandr Burberqə müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

27 yanvar 

Ankarada Gülhanə Tibb Akademiyasında Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

Respublikamızın Millət vəkillərini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

28 yanvar 

Gülhanə Tibb Akademiyasında Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

Gülhanə Tibb Akademiyasında Türkiyə Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini 

Osman Faruq Loğoğlunu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

29 yanvar 

Gülhanə Tibb Akademiyasında Türkiyənin keçmiş baş naziri Məsud Yılmaz ilə 

görüşmüşdür. 

 

Gülhanə Tibb Akademiyasında müalicəsi başa çatmışdır. 

 

Çankaya köşkündə Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

Çankaya köşkündə Türkiyənin TRT televiziyasının müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

30 yanvar 

Türkiyədən vətənə qayıtmışdır. 

1999-cu il 

1 fevral 

Təhlükəsizlik Şurasının geniş iclasını keçirmişdir. 

1999-cu il 

2 fevral 

Respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

1999-cu il 

5 fevral 

Xalq yazıçısı, məşhur kino xadimi Rüstəm İbrahimbəyovun 60 illiyinə həsr olunmuş 

mərasimdə nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

6 fevral 

Rusiya xarici işlər nazirinin müavinini qəbul etmişdir. 

 

«TÜSİAV» (Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Vakfı) Fondu tərəfindən «İlin dövlət adamı» 

mükafatına layiq görülmüşdür. 

1999-cu il 

9 fevral 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının iclasına 

sədrlik etmişdir. 

 

İranın milli bayramı şərəfinə ―Gülüstan‖ sarayında keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

10 fevral 

Rumıniyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qasım Cəmili 

qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

13 fevral 

Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Əbdüqafur Əbdürəhmanovu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

15 fevral 

Bakı və Xəzəryanı ölkələrin yepiskopunu qəbul etmişdir. 

 

1999-cu il 

16 fevral 

İsrailin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300 illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının iclasına 

sədrlik etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın ―Remko‖ şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

17 fevral 

Türkiyənin ―Mərmərə qrupu‖nun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

18 fevral 

Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, Moskva vilayətinin qubernatoru Boris Qromovu qəbul 

etmişdir. 

1999-cu il 

19 fevral 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Mərakeş və Yuqoslaviyanın səfirlərinin etimadnamələri qəbul 

etmişdir. 

1999-cu il 

22 fevral 

ABŞ prezidentinin Xəzəryanı bölgə üzrə xüsusi nümayəndəsi, səfir Riçard Morninqstarı 

qəbul etmişdir. 

 

«Şevron» şirkətinin rəhbərliyini qəbul etmişdir.  

 

ATƏT-in nümayəndələrini qəbul etmişdir. 
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ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədr-ölkələrin başçılarına Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma prosesinin sürətləndirməsində qətiyyətin göstərilməsi 

ilə əlaqədar məktub göndərmişdir. 

1999-cu il 

23 fevral 

Türkiyənin İsgəndərun şəhərindəki Mustafa Kamal adına Universitetinin fəxri doktor adına 

layiq görülmüşdür. 

1999-cu il 

24 fevral 

Təhlükəsizlik Şurasının geniş iclasına sədrlik etmişdir. 

1999-cu il 

26 fevral 

Xocalının müdafiəsində iştirak etmiş, şəhid olmuş Milli Qəhrəmanların, döyüşçülərin 

valideynlərinə, ailə üzvlərinə və fərqlənənlərə «Qızıl ulduz» medalları, «Azərbaycan 

bayrağı» ordenləri təqdim etmişdir. 

1999-cu il 

2 mart 

Respublika sarayında Azərbaycan gənclərinin II forumunda iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

4 mart 

Qazax yazıçısı, Qazaxıstanın İtaliya və Yunanıstandakı səfiri Oljas Süleymenovu qəbul 

etmişdir. 

 

Ukrayna Təhlükəsizlik xidmətinin sədri general-polkovnik Leonid Derkaçı qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

5 mart 

MDB-nin icraçı katibi Boris Berezovskini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

6 mart 

Beynəlxalq Qadınlar gününə həsr olunmuş təntənəli gecədə iştirak etmiş və nitq 

söyləmişdir. 

 

Bakı Beynəlxalq hava limanına gələrək aerovağzalda tikinti işləri ilə tanış olmuşdur. 

1999-cu il 

7 mart 

Görkəmli elm, mədəniyyət, incəsənət xadimlərinə və ictimai xadimlərə ―İstiqlal‖ və 

―Şöhrət‖ ordenləri təqdim etmişdir. 

1999-cu il 

12 mart 

Azərbaycanda keçirilən Dağıstan mədəniyyət günləri çərçivəsində Respublika sarayında 

Dağıstan incəsənət ustalarının konsertində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

13 mart 

Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadəni qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında Ermənistanın keçmiş prezidentinin sabiq müşaviri Jirayr Libaridyanı 

qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

16 mart 

Dövlət idarəetmə sistemində islahatların həyata keçirilməsi üzrə Bakıda keçirilən 

beynəlxalq konfransda nitq söyləmişdir. 

 

Akira Vatarının başçılıq etdiyi Yaponiyanın nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

17 mart 

Bir qrup hərbi qulluqçuya və onların ailə üzvlərinə ―Qızıl ulduz‖ medalları, ―Azərbaycan 

bayrağı‖ ordenləri və ―Hərbi xidmətinə görə‖ medalları təqdim etmiş və nitq söyləmişdir. 

 

Təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının iclasında yekun nitqi söyləmişdir. 

1999-cu il 

18 mart 

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Avropa bürosunun direktoru Anne-Villem 

Baylaveldinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

19 mart 

Salyan və Biləsuvar rayonlarına səfər etmişdir. 

1999-cu il 

20 mart 

Fransız modelyer Pako Rabanı qəbul etmişdir. 

 

Həcc ziyarətinə gedən zəvvarların bir qrupunu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

21 mart 

Novruz bayramı münasibəti ilə keçirilən ümumxalq şənliyində iştirak etmişdir. 

 

1999-cu il 

22 mart 

Hataydakı Mustafa Kamal Universitetinin fəxri doktor adına layiq görülmüşdür. 

1999-cu il 

23 mart 

Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Leonid Draçevskini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

24 mart 

Sumqayıtda EP-300 istehsalatında buxar-generator qurğusunun özülünün qoyulması 

mərasimində iştirak etmişdir. 

 

ABŞ-ın Avropadakı Qüvvələri Qərargahının planlaşdırma və siyasət departamentinin rəisi, 
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general-mayor Çarlz Voksun başçılıq etdiyi ABŞ nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

26 mart 

Türkdilli dövlətlərin təhlükəsizlik xidmətlərinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Elmi-Tədqiqat Pulmonologiya İnstitutunun direktoru Aleksandr Çuçalını qəbul 

etmişdir. 

1999-cu il 

27 mart 

Azərbaycan milli təhlükəsizlik orqanlarının yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuş 

təntənəli yubiley mərasimində nitq söyləmişdir 

1999-cu il 

28 mart 

Bibiheybət ziyarətgahında Qurban bayramı mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Qurban bayramı günü lerikli fermer Xanış Şahıyev ilə görüşmüşdür. 

1999-cu il 

29 mart 

Moskva şəhərinin meri Yuri Lujkovla görüşmüşdür. 

 

1999-cu il 

30 mart 

31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı günü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciət 

etmişdir. 

1999-cu il 

31 mart 

ABƏŞ-in sabiq prezidenti Terri Adamsa ―Şöhrət‖ ordeni təqdim etmişdir. 

1999-cu il 

1 aprel 

MDB ölkələrinin Dövlət Başçılarının Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Moskvaya yola 

düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin Qəbullar Evində Robert Köçaryan ilə 

təkbətək görüşü olmuşdur. 

1999-cu il 

2-3 aprel 

2 aprel 
MDB ölkələrinin Dövlət Başçıları Şurasının qapalı iclasında iştirak etmişdir. 

 

MDB ölkələrinin Dövlət Başçıları Şurasının geniş iclasında bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Vorobyevı Qorıda Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. Görüşdən sonra prezidentlər 

jurnalistlərin suallarına cavab vermişlər. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Yeltsinin adından MDB üzvü olan ölkələrin 

prezidentlərinin şərəfinə təşkil olunmuş ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

3 aprel 
Rusiya Federasiyasının Hökumət Evində Rusiya Federasiyasının baş naziri Yevgeni 

Primokav ilə təkbətək görüşü olmuşdur. 

 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyini ziyarət etmişdir. 

 

Moskvadan Vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

4 aprel 

Bakının ―Şən və hazırcavablar klubu‖ komandasının konsertində olmuşdur. 

1999-cu il 

6 aprel 

Türkiyənin ―TRT-1‖ televiziya kanalının ―Dünya düşüncələri Atatürkün gözü ilə‖ 

verlişində professor Özer Özankayaya müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

7 aprel 

Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Qumbezidzeni qəbul etmişdir. 

 

Gürcüstan jurnalistlərini qəbul edərək onların suallarına cavab vermişdir. 

1999-cu il 

8 aprel 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300 illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının növbəti 

iclasında nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

9 aprel 

İçərişəhərdə İtaliya səfirliyinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

İtaliya xarici işlər nazirinin müavini, senator Valentina Martellini qəbul etmişdir. 
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ABƏŞ-in prezidenti Devid Vudvordu və bu şirkətin digər rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

10 aprel 

ABŞ ilə Azərbaycan arasında Təhlükəsizliyə dair dialoqun növbəti mərhələsində iştirak 

etmək edən ABŞ nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

1999-cu il 

12 aprel 

Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Canni Bukkikionun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

14 aprel 

―Kaspian-Amerikan Telekom‖ Azərbaycan-Amerika birgə müəssisəsinin açılışında iştirak 

etmişdir. 

 

Azərbaycan-Amerika birgə müəssisəsinin açılış mərasimindən sonra Türkiyənin Anadolu 

Agentliyinin müxbirinin suallarına cavab vermişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

 

Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında ―Zərifə xanım Əliyeva‖ kitab-albomunun 

təqdimat mərasimində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

15 aprel 

ABŞ-ın ―Pi-Es-Ci İnternəşnl‖ şirkətinin prezidenti Edvord Smiti qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

17 aprel 

Gürcüstanda işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstanda ilkin Xəzər neftinin Qərb istiqamətində nəqli üçün Bakı-Supsa ixrac boru 

kəmərinin, Supsa yerüstü terminalının və Varna-Poti-Batumi-İliçovsk bərə keçidinin rəsmi 

açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Bakı-Supsa ixrac boru kəmərinin, Supsa yerüstü terminalının və Varna-Poti-Batumi-

İliçovsk bərə keçidinin rəsmi açılışı münasibətilə Gürcüstan prezidenti Eduard 

Şevardnadze adından təşkil olunmuş ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

Poti şəhərində Bolqarıstan, Gürcüstan və Ukrayna hökumətləri arasında Varna-Poti-

Batumi-İliçovsk bərə keçidi haqqında üçtərəfli sazişin imzalanması mərasimində iştirak 

etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1999-cu il 

20 aprel 

Yuqoslaviyada böhranın aradan qaldırılması üzrə Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi 

Viktor Çernomırdinlə görüşmüşdür. 
 

Fransa səfirini qəbul etmişdir. 
 

ABŞ ticarət nazirinin MDB məsələləri üzrə müşaviri Yan Kalitskini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

21 aprel 

Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Canni Bukkikionun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

22 aprel 

NATO-nun 50 illik yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün ABŞ-a səfər etmişdir. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

ABŞ-ın senatorları və görkəmli ictimai-siyasi xadimlərlə birgə ziyafətdə iştirak edərək 

söhbət etmişdir. 

1999-cu il 

23 aprel 

ABŞ-ın Hərbi Dəniz Akademiyasına gəlmişdir. 

 

ABŞ-ın Hərbi Dəniz Akademiyasının rektoru vitse-admiral Con Rayanla görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın Hərbi Dəniz Akademiyasının kursantları qarşısında çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın Hərbi Dəniz Akademiyasının xatirə salonuna gələrək vətən uğrunda həlak olmuş 
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müdavimlərin önünə əklil qoymuşdur. 

 

 

ABŞ-ın Hərbi Dəniz Akademiyası ilə tanışlıq zamanı ―Vaşinqton post‖ qəzetinin 

müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

ABŞ-ın NATO üzrə komitəsi, NATO-nun 50 illik yubileyinin təşkilat komitəsi və 

Kolumbiya ştatının meri tərəfindən NATO ilə Əməkdaşlıq Şurasına üzv olan ölkələrin 

dövlət başçılarının şərəfinə verilən naharda iştirak etmişdir. 

 

―Xolokost‖ xatirə muzeyinə gəlmişdir. 

1999-cu il 

24 aprel 

ABŞ-ın sabiq Dövlət katibi Henri Kissincer ilə görüşmüşdür. 

 

Vaşinqtonda Özbəkistanın səfirliyinə gələrək GUAM ölkələri başçıları ilə görüşmüşdür. 

 

GUAM ölkələri başçıları ilə birgə Vaşinqton qətnaməsini imzalamışdır. 

 

Kapitoliyaya gələrək senator Sem Braumın təşkil etdiyi tədbirdə iştirak etmişdir. 

 

NATO-nun 50 illik yubileyi münasibətilə keçirilən rəsmi ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

Norveç Krallığının baş naziri Kelye Maqne Bondevik ilə görüşmüşdür. 

 

Ağ evdə ABŞ prezidenti Bill Klinton ilə görüşmüşdür. 

 

Vaşinqtonda Fransa prezidenti Jak Şirak ilə görüşmüşdür. 

 

Vaşinqtonda Bolqarıstan prezidenti Peter Stoyonov ilə görüşmüşdür. 

 

Vaşinqtonda Polşa prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə görüşmüşdür. 

 

Vaşinqtonda Belçikanın baş naziri Jan Lük Dean ilə görüşmüşdür. 

 

Vaşinqtonda Latviya prezidenti Quntis Ulmanis ilə görüşmüşdür. 

1999-cu il 

25 aprel 

NATO-nun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş zirvə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın Dövlət katibi Madlen Olbraytın sədrliyi ilə Gürcüstan və Ermənistan prezidentləri 

ilə görüşmüşdür. 

 

NATO-nun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş zirvə görüşündə iştirak etmiş nümayəndə 

heyətləri başçılarının şərəfinə ABŞ prezidenti Bill Klinton adından verilmiş işgüzar nahar 

mərasimində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

26 aprel 

Vaşinqtonda Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinə gələrək çıxış etmişdir. 

 

ABŞ-ın Dövlət katibi Madlen Olbrayt ilə görüşmüşdür. 

 

―Poçt‖ muzeyində olmuşdur. 

 

Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası adından şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda çıxış 

etmişdir. 

 

Vaşinqtonda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla təkbətək görüşmüşdür. 

 

―Vaşinqton post‖ qəzetinin jurnalistləri ilə görüşərək müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

27 aprel 

ABŞ-ın ticarət naziri Uilyam Deyli ilə görüşmüşdür. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 176 

Konqresin binasında nüfuzlu senator və konqresmenlər ilə işgüzar görüşü olmuşdur. 
 

―Amerikanın səsi‖ radiosunun müxbiri Dilşad Əliyarlıya müsahibə vermişdir. 
 

ABŞ Senatının binasında ARDNŞ-in və ABŞ-ın neft şirkətləri arasında neft 

müqavilələrinin imzalanma mərasimində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

29 aprel 

Klivlend şəhərində ürəyindən cərrahiyyə əməliyyatı olunmuşdur. 

1999-cu il 

4 may 

ABŞ-ın dövlət katibi Madlen Olbratla telefon danışığı olmuşdur. 

1999-cu il 

9 may 

Azərbaycan Televiziyası vasitəsilə xalqa müraciət etmişdir. 
 

Müalicəsini başa çatdırmışdır. 

1999-cu il 

10 may 

Heydər Əliyevin ad günü münasibətilə Klivlend klinikasının otelində təntənəli mərasim 

keçirilmişdir. 

1999-cu il 

15 may 

Klivlend şəhərindəki ―Omni‖ hotelində müğənni Yaqub Zurufçu ilə görüşdü. 

1999-cu il 

17 may 

Televiziya vasitəsi ilə xalqa müraciət etmişdir. 

1999-cu il 

18 may 

ABŞ-ın Klivlend şəhərindən Böyük Britaniyanın paytaxtı Londona gəlmişdir. 

 

1999-cu il 

19 may 

Londonun Nitrou hava limanında yerə enmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının Böyük Britaniyadakı səfiri Özdəm Sanberi qəbul etmişdir. 

 

Londondakı iqamətgahında Rusiyanın NTV televiziyasının müxbiri Andrey Çerkasova və 

sonra ORT televiziyasının müxbiri Aleksandr Panova müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

20 may 

Bi-Bi-Si radiosunun müxbiri Famil İsmayılova müsahibə vermişdir. 

 

Londondan Ankaraya gəlmişdir. 

 

Esenboğa hava limanında Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəl 

tərəfindən qarşılanmışdır. 

 

Ankarada Çankaya köşkündə Türkiyə Cümhuriyyəti prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə 

söhbət etmişdir. 

1999-cu il 

22 may 

Ankarada Çankaya köşkündə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Respublikasının baş naziri Bülənd Ecevit Çankaya köşkündə onu ziyarət etmişdir. 

1999-cu il 

23 may 

Çankaya köşkündə Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. 

 

Çankaya köşkündə Türkiyənin ―Nərgiz-TV‖ televiziyasının Ankara təmsilçisi Murat 

Yetkinə müsahibə vermişdir. 

 

Çankaya köşkündə Ana Vətən partiyasının sədri Məsud Yılmaz onu ziyarət etmişdir. 

1999-cu il 

24 may 

Çankaya köşkündə Mustafa Kamal Atatürkün ev-muzeyində olmuşdur. 

 

Çankaya köşkündə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Hüseyn 

Kıvırıkoğlu ilə görüşmüşdür. 

 

Çankaya köşkündə ―Dan ulduzu‖ instrumental ansamblının bədii rəhbəri Həsənağa 

Qurbanov onu ziyarət etmişdir. 

1999-cu il 

25 may 

Ankaradan Antalyaya qısamüddətli istirahətə yola düşmüşdür. 

 

Antalyanın hava limanında televiziya və mətbuat işçiləri qarşısında bəyanatla çıxış 

etmişdir. 
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Antalya valisi Hüsnü Tulu ilə görüşmüşdür. 

1999-cu il 

26 may 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl və xanımı Nəzmiyyə Dəmirəl Antalyada onu ziyarət 

etmişdir. 

 

Türkiyənin ―Ceylan-TV‖ telekanalın müxbiri Nagəhan Akbuluta müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

28 may 

Antalyada Türkiyənin ―Samanyolu‖ televiziyasının müxbirinə müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

29 may 

Dünya Bankının prezidenti Ceyms Vulfenson və xanım Eleyn Vulfenson onu Antalyada 

ziyarət etmişdir. 

 

Azərbaycan Prezidenti adından Dünya Bankının prezidenti Ceyms Vulfensonun və xanım 

Eleyn Vulfensonun şərəfinə təşkil olunmuş ziyafətdə çıxış etmişdir. 

 

―Egebank‖ın sahibi Murad Dəmirəl onu ziyarət etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının Türkiyədəki səfiri Məhəmməd Həsən Yəvasani onu ziyarət 

etmişdir. 

1999-cu il 

31 may 

ABŞ-ın ―Sevron‖ şirkətinin prezidenti Riçard Matske Antalyada onu ziyarət etmişdir. 

1999-cu il 

1 iyun 

Türkiyənin ―Enka holdinq‖ şirkətlər qrupunun prezidenti Şarıq Tara onu Antalyada ziyarət 

etmişdir. 

1999-cu il 

2 iyun 

Türkiyənin energetika və təbii qaynaqlar naziri Cümhur Ərsümər Antalyada onu ziyarət 

etmişdir. 

1999-cu il 

4 iyun 

Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri Hikmət Çətin Antalyada onu ziyarət etmişdir. 

1999-cu il 

8 iyun 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəl Antalyada onu ziyarət etmişdir. 

1999-cu il 

9 iyun 

Türkiyənin ―Ceylan-TV‖ telekanalın müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Türkiyədən Vətənə qayıtmışdır. 

 

Müalicəsini və istirahətini başa vuraraq Bakıya qayıtması münasibəti ilə keçirilən 

şənliklərində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

10 iyun 

Təhlükəsizlik Şurasının geniş iclasında nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

14 iyun 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

16 iyun 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Qədri Ecvet Tezcanı qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

21 iyun 

Türkiyənin enerji naziri Cümhur Ərsüməri qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

23 iyun 

ABŞ prezidentinin və Dövlət katibinin Xəzər regionunun inkişafı məsələləri üzrə xüsusi 

müşaviri Riçard Morniqstar başda olmaqla nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Ukraynanın baş naziri Mixail Qladını qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

25 iyun 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

26 iyun 

Elmi-tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu binasının açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

29 iyun 

Rusiya rəssamı Nikas Safranovu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

30 iyun 

Bakının Qaradağ rayonunda şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün tikilmiş yeni 

binaların istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etmişdir və nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

1 iyul 

Gürcüstan və Ermənistan jurnalistləri ilə görüşmüşdür. 

 

Ukraynanın xarici işlər naziri Boris Tarasyuku qəbul etmişdir. 
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1999-cu il 

3 iyul 

ABŞ-ın mili bayramı – 4 iyul İstiqlaliyyət günü münasibətilə keçirilmiş rəsmi qəbulda 

iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

5 iyul 

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Şurasının prezidenti Assad Kataytın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

6 iyul 

Fransanın Azərbaycandakı səfiri Jan Pyer Ginyutu səfirini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

7 iyul 

Xalq yazıçısı Maqsud İbrahimbəyovu qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial 

Araşdırmalar Vəqfi tərəfindən ―Günümüzün ən dözümlü adamı‖ adına layiq görülmüşdür. 

1999-cu il 

9 iyul 

Avstriyanın xarici işlər naziri Volfqanq Şüsselin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1999-cu il 

10 iyul 

Suraxanı rayonunda obyektlərin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

12 iyul 

Xəzərin Azərbaycan sektorundakı ―Şahdəniz‖ sektorunda əldə edilmiş nəticələrin təqdimat 

mərasimində çıxış etmişdir və yekun nitqi söyləmişdir. 

1999-cu il 

13 iyul 

İdman-sərgi Kompleksində açılmış ―Quruculuq salnaməsi‖ sərgisində iştirak etmişdir. 

 

Respublika sarayında özünün hakimiyyətə gəlməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş musiqili-

bədii gecədə iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

14 iyul 

ABŞ-ın yəhudi təşkilatlarının nümayəndə heyətlərini qəbul etmişdir. 

 

Fransanın milli bayramı münasibətilə ―Hyat Recensi‖ mehmanxanasında rəsmi qəbulunda 

iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

15-17 iyul 

İsveçrədə işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

15 iyul 
Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Cenevrə şəhərinə gəlmişdir. 

 

16 iyul 
Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələləri haqqında Ermənistan prezidenti Robert 

Koçaryanla görüşmüşdür. 

 

Cenevrədə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla təkbətək görüşmüşdür. 

 

Cenevrə şəhərində gəzintiyə çıxmışdır. 

 

17 iyul 
İsveçrəyə işgüzar səfəri başa çatmışdır. 

1999-cu il 

18 iyul 

Gürcüstanın sənaye naziri Badri Şaşitaşvilini və Gürcüstan Beynəlxalq Neft 

Korporasiyasının prezidenti Georgi Çanturiyanı qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

19 iyul 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

20 iyul 

―SOS-Kinderdorf İnternaşional‖ təşkilatının prezidenti Helmut Kutini və bu təşkilatın 

Almaniya Fondunun prezidenti Mixail Qşliyesseri, Orta Asiya üzrə regional 

əlaqələndiricisi Hiraral Vanı qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

22 iyul 

Fransa Senatının prezidenti Kristian Ponseleni və onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

23 iyul 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

 

Misir Ərəb Respublikasının Milli bayramı – 1 iyul inqilabının 47-ci ildönümü münasibətilə 

Avropa mehmanxanasında keçirilən mərasimdə nitq söyləmişdir. 

1999-cu il ―Delta/Hess‖ alyansının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
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24 iyul  

Respublika sarayında İspaniya müğənnisi Xulio İqlesiasın verdiyi konsertində iştirak 

etmişdir. 

1999-cu il 

25 iyul 

İspaniya müğənnisi Xulio İqlesiası qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

27 iyul 

Xalq artistləri Müslüm Maqomayevi və Tamara Sinyavskayanı qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

28 iyul 

Tanınmış müğənni Yaqub Zurufçunu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

2 avqust 

İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin ostandarı Yəhya Məhəmmədzadənin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

3 avqust 

Avropa Boks Federasiyasının prezidenti Emil Jeçevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin 

qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

6 avqust 

MDB İcraiyyə Komitəsinin icra katibi Yuri Yarovu qəbul etmişdir. 

 

Xətai rayonunda Mustafa Hacıqasımov adına Azərbaycan Mamalıq və Ginekologiya 

Mərkəzinin açılışında nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

7 avqust 

İranın tikinti və şəhərsalma naziri Əli Əbdüləlizadənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

9 avqust 

Çin Xalq Respublikasının Ali Xalq Prokurorluğu baş prokurorunun müavini Çjao Xunun 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

10 avqust 

―Park həyat‖ otel kompleksinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

11 avqust 

Britaniya-Azərbaycan parlament qrupunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

12 avqust 

ABŞ Konqresinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

1999-cu il 

13 avqust 

Müasir şəraitdə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının roluna, vəzifələrinə və bələdiyyə 

seçkilərinə həsr olunmuş müşavirədə nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

18 avqust 

ABŞ-ın enerji naziri Bill Riçardsonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

21-23 avqust 

21 avqust 
Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşmək üçün İsveçrənin Cenevrə şəhərinə yola 

düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Cenevrə şəhərinə gəlmişdir. 

 

22 avqust 
Ermənistan prezidenti Robert Köçaryan ilə Le-soji iqamətgahında təkbətək görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti Robert Köçaryan ilə təkbətək görüşdən sonra bəyanatla çıxış 

etmişdir. 

 

23 avqust 
Cenevrədən vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

24 avqust 

Yaponiyanın Xarici Ticarət və Sənaye Nazirliyi departamentinin direktoru Takeo Xiratanı 

qəbul etmişdir. 

 

Ukraynanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Gülüstan sarayında keçirilən 

mərasimdə nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

26 avqust 

Türkiyənin səfiri Qədri Ecvet Tezcanı qəbul etmişdir. 
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1999-cu il 

28 avqust 

1 saylı Bakı İstilik-Elektrik mərkəzində yeni qaz-turbin qurğusunun təməlinin qoyulması 

mərasimində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

31 avqust 

Prezident sarayında respublikanın təhsil işçiləri və ali məktəblərə daxil olmuş tələbələrlə 

görüşündə nitq söyləmişdir. 
 

―Park həyat‖ otelində Özbəkistanın müstəqillik günü münasibətilə keçirilən rəsmi qəbulda 

nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

1 sentyabr 

ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın yeni təyin olunmuş xüsusi nümayəndəsi Keri Kavanonu 

qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosunun direktoru, səfir Jeror 

Ştudmanı qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

2 sentyabr 

Rusiyanın xarici işlər naziri İqor İvanovu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

4 sentyabr 

YAP-ın idarə heyətinin, siyasi şurasının partiyanın qurultayına hazırlıq üzrə təşkilat 

komitəsinin üzvləri, mərkəzi aparatın rəhbər işçiləri ilə görüşdə nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

9-11 

sentyabr 

9 sentyabr  
Ukraynanın Yalta şəhərində ―Baltik-Qara dəniz əməkdaşlığı: XXI əsr Avropa 

inteqrasiyasına doğru ayırıcı xətlərsiz‖ mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etmək 

üçün yola düşmüşdür. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarı Sadako Oqatanı qəbul etmişdir. 

 

 

 10 sentyabr  
Yaltada Beynəlxalq konfransda nitq söyləmişdir. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma adından dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə təşkil 

olunmuş rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevarndadze ilə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşmüşdür. 

 

Bolqarıstan prezidenti Petr Stoyanovla görüşmüşdür. 

 

Moldova prezidenti Petru Luçinski ilə görüşmüşdür. 

 

Polşa prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin xarici işlər naziri İsmayıl Cem ilə görüşmüşdür. 

 

11 sentyabr  
Yaltada Latviya prezidenti Vayra Vike-Freyberqa ilə görüşmüşdür. 

 

Slovokiya prezidenti Rudolf Şuster ilə ikitərəfli görüşlər keçirmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

1999-cu il 

13 sentyabr 

ABŞ-ın yeni müstəqil dövlətlərə yardım üzrə əlaqələndiricisi səfir Uilyam Teylorun 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 181 

1999-cu il 

15 sentyabr 

Ümumdünya Gömrük Təçkilatının baş katibi Mişel Daneti qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

17 sentyabr 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Lord Rassel-Constonu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

18 sentyabr 

ATƏT-in sədri, Norveçin xarici işlər naziri Knuq Vollebeki qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

20 sentyabr 

―Əsrin müqaviləsi‖nin 5-ci ildönümü şərəfinə adından rəsmi qəbul təşkil etmişdir. 

1999-cu il 

21 sentyabr 

Rusiyanın yanacaq və energetika naziri Viktor Kalyujnını qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

25 sentyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

27 sentyabr 

Gürcüstan Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi Lomer Axvledianini və kinorejissor Vaqif 

Mustafayevi qəbul etmişdir.  

1999-cu il 

30 sentyabr 

Bakıda Binə Beynəlxalq aerovağzalının yeni kompleksinin açılış mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Çin Xalq Respublikasının yaradılmasının 50 illiyi münasibətilə təşkil 

olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

1 oktyabr 

Rusiyanın ―Lukoyl‖ neft şirkətinin Bakıdakı yeni ofisinin açılış mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

1999-cu il 

2 oktyabr 

Beynəlxalq Gənc Prezidentlər Təşkilatının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

3 oktyabr 

Almaniyanın birləşməsinin ildönümü münasibətilə ―Həyat park‖ mehmanxanasında 

keçirilən rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

7 oktyabr 

Almaniyanın nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın ―Motorolla‖ şirkətinin prezidenti Qreq Tomsonu və onun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Almaniyanın ―Berliner Vasser Betribe‖su şirkəti idarə heyətinin sədri Viçorik Bertronu 

qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

8 oktyabr 

―Qərb-Şərq‖ üçüncü Bakı kinofestivalının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

 

Yaponiya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının üzvü Taro Nakayamanın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

9 oktyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

10 oktyabr 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyi münasibəti ilə keçirilən bayram şənliklərində 

iştirak etmək üçün Naxçıvana yola düşmüşdür. 

 

Naxçıvanda yeni Həzrəti Zəhra məscidinin açılışında nitq söyləmişdir. 

 

Naxçıvanda Ticarət-Tədris Mərkəzin açılışında nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

11 oktyabr 

Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin 1600 yerlik yeni tədris 

korpusunun açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Sədərək rayonu ərazisində Ermənistan prezidenti Robert Köçaryanla təkbətək 

görüşmüşdür. 

 

Naxçıvan qarnizonunun ―N‖ hərbi hissəsində nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

12 oktyabr 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinə həsr olunmuş yubiley iclasında nitq 

söyləmişdir. 

 

Naxçıvan Dövlət Qonaq evində Muxtar Respublikanın 75 illik yubileyi münasibətilə ilə 

keçirilən ziyafətdə nitq söyləmişdir. 
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1999-cu il 

13 oktyabr 

Naxçıvanda akademik Zərifə Əliyeva adına poliklinikanın açılışı mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Naxçıvanda ―Kazım Qarabəkir paşa məsçidi‖nin açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin Naxçıvan filialının tədris korpusunun açılış 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

14 oktyabr 

Naxçıvanda atasının qəbrini ziyarət etmişdir. 

 

Naxçıvanda Mömünə Xatın türbəsini ziyarət etmişdir. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində çıxış etmişdir. 

1999-cu il 

15 oktyabr 

Naxçıvandan Bakıya qayıtmışdır. 

1999-cu il 

16 oktyabr 

İran İslam Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri İsa Kələntərinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

18 oktyabr 

Azərbaycana qısa müddətli işgüzar səfərə gəlmiş Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəli 

hava limanında qarşılamışdır. 

 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəllə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirələ ―İstiqlal‖ ordeninin təqdim olunması mərasimində 

çıxış etmişdir. 

1999-cu il 

21 oktyabr 

ABŞ-ın dövlət katibinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə xüsusi köməkçisi Stiven Sestanoviçin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

26 oktyabr 

ABŞ-ın dövlət katibinin müavini Stroub Telbottun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

27 oktyabr 

Azərbaycanda səfərdə olan Polşa prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə görüşmüşdür. 

 

Polşa prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə birgə mətbuat konfransı keçirmişdilər. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Polşa prezidentinin şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

1999-cu il 

31 oktyabr 

Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyədə qısamüddətli işgüzar 

səfərdə olmuşdur. 

 

Atatürk adına hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir.  

1999-cu il 

1 noyabr 

―Çankaya‖ köşkündə Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. 

 

İstanbul şəhərindən zəlzələdən zərər çəkmiş Kocaeli şəhərinə yola düşmüşdür. 

 

Kocaelinin ―Köşəköy‖ hava limanında Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə 

bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə Saraybağça qəsəbəsində yerləşən 

―İnterteks‖ Beynəlxalq Mərkəzinə getmiş və orada toplaşanlar qarşısında çıxış etmişdir. 

 

Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə Saraybağçada Türkiyə Silahlı 

Qüvvələrinin Maddi-Texniki Yardım Mərkəzi tərəfindən inşa edilmiş ―Mehmetcik‖ çadır 

şəhərciyinə getmiş və orada toplaşanlar qarşısında çıxış etmişdir. 

 

Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə İzmirdə ―Qalatasaray‖ idman klubunun 

rəhbəri Faruk Süren və iş adamı Efen Tümen tərəfindən inşa edilmiş yığma evlərin təhvil 

verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 
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Kocaeli Universitetində yeni dərs ilinin başlanması mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə Ankaraya yola düşmüşlər. 

 

Ankarada Beynəlxalq Atatürk Sülh mükafatın təqdim olunmasına həsr edilmiş mərasimdə 

nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəlin anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə 

keçirilən ziyafətdə iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

2 noyabr 

Mustafa Kamal Atatürkün məqbərə Kompleksini – Anıtqəbiri ziyarət etmişdir. 

 

Ankarada Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasını ziyarət etmişdir. 

 

Hərbi Tibb Akademiyasında mətbuat nümayəndələri qarşısında bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Türkiyənin baş naziri Bülənd Ecevit ilə görüşmüşdür. 

 

Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı Komissiyasının sədri, Atatürk Kültür, Dil və Tarix Ali 

Qurumunun rəhbəri professor Reşat Genc ilə görüşmüşdür. 

 

Yolasalma mərasimində Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə mətbuat 

nümayəndələri qarşısında bəyanatla çıxış etmişlər. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

1999-cu il 

5 noyabr 

Rusiya Federasiyasının hökumət sədrinin birinci müavini Nikolay Aksyonenkonun başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Bloxini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

8 noyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

9 noyabr 

ATƏT-in Minsk qrupunun Fransa tərəfindən yeni həmsədri Jan Jak Qayyardın başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir 

 

1999-cu il 

10 noyabr 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin limanlar naziri Şeyx Səid bin zoid al-Nəhyanı qəbul 

etmişdir. 

 

Bir qrup Azərbaycanın yazıçı və şairini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

15 noyabr 

ABŞ-ın ―Frontera Resorses‖ şirkətinin direktorlar .şurasının sədri Uilyam Uaytı və şitkətin 

prezidenti Stiv Nikondrosu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

16 noyabr 

Azərbaycandakı dini konfessiyaların başçılarını qəbul etmişdir. 

 

1999-cu il 

17 noyabr 

ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyəyə yola düşdmüşdür 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə çıxış etmişdir. 

1999-cu il 

18 noyabr 

ATƏT-in zirvə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ilə görüşmüşdür. 

 

İsrailin baş naziri Ehud Barakla görüşmüşdür. 

 

―Çırağan‖ sarayında Bakı-Tbilisi neft boru kəməri haqqında saziş imzalamışdır və 
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mərasimdə çıxış etmişdir. 

 

Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazovla təkbətək görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Fransa prezidenti Jak Şirak ilə görüşmüşdür. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşmüşdür. 

 

Moldova prezidenti Petru Luçinski ilə görüşmüşdür. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

―Çırağan‖ sarayında Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın, ATƏT-in icraçı sədri Knut 

Vollebekin, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin, 

ABŞ-ın dövlət katibi Madlen Olbraytın, Fransanın xarici işlər naziri Huber Vedrinin və 

Rusiya xarici işlər naziri İqor İvanovun iştirakı ilə keçirilən görüşündə iştirak etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikası prezidenti Süleyman Dəmirəlin adından zirvə görüşü iştirakçılarının 

şərəfinə verilmiş ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

Süleyman Dəmirəl adına Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər sahəsində fəxri doktor 

adına layiq görülmüşdür. 

1999-cu il 

19 noyabr 

İstanbulda ―Lütfi Kırdar Mərkəzi‖ndə Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqaviləni 

imzalamışdır. 

 

ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə Avropanın təhlükəsizlik xartiyası və İstanbul 

bəyannaməsini imzalamışdır. 

 

ABŞ prezidenti Bill Klinton ilə görüşmüşdür. 

 

Avropa Komissiyasının sədri Romano Prodi ilə görüşmüşdür. 

 

Almaniya Federativ Respublikasının Kansleri Herhard Şröder ilə görüşmüşdür. 

 

ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Helle Den ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

1999-cu il 

20 noyabr 

İstanbuldan Bakıya qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

1999-cu il 

22 noyabr 

ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Lourens İqlbergi qəbul etmişdir. 

 

Maestro Mstislav Rostropoviçi qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

24 noyabr 

ATƏT-in İstanbul zirvə görüşünün yekunlarına həsr olunmuş toplantıda nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

25 noyabr 

Gürcüstanın dövlət naziri Vaja Lordkipanidzenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

1999-cu il 

26 noyabr 

Bakıda Mstislav Rostropoviçin verdiyi konsertdə iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

27 noyabr 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyəyə qısamüddətli işgüzar səfərə 

yola düşmüşdür. 

 

―Çankaya‖ köşkündə Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. 
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Türkiyə Eroziya ilə Mübarizə, Yaşıllaşdırma və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Vəqfinin 

təşəbbüsü ilə keçirilmiş mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

Bilkənd Universitetinin banisi və fəxri rektoru İhsan Doğramacını qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

28 noyabr 

Ankaradan İspartaya gəlmişdir. 

 

Şövkət Dəmirəl adına kardioloji mərkəzin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə Spartada ―Ülkü‖ orta məktəbin təntənəli 

açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Süleyman Dəmirəl adına ―Mədəniyyət və konqres mərkəzi‖nin açılış mərasimində iştirak 

etmişdir. 

 

Süleyman Dəmirəl adına Universitetdə ona fəxri doktor diplomu təqdim olunmuşdur və bu 

mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

Süleyman Dəmirəl adına Universitetin araşdırma və tədqiqat xəstəxanasının təməlinin 

qoyulması mərasimində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

29 noyabr 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə səfər barədə məlumat vermişdir. 

1999-cu il 

30 noyabr 

Ukrayna prezidentinin andiçmə mərasimində iştirak etmək üçün Kiyevdə səfərdə 

olmuşdur. 

 

Andiçmə mərasimi münasibəti ilə təşkil olunmuş ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

Səfər zamanı Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri Vladimir Putinlə görüşmüşdür. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

1999-cu il 

2 dekabr 

Bolqarıstanın prezidenti Petr Stoyanovu qəbul etmişdir. 

 

İkitərəfli sənədlərin imzalanma mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Bolqarıstan prezidenti Petr Stoyanovun şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

1999-cu il 

3 dekabr 

Bolqarıstan prezidenti Petr Stoyanovu yolasalma mərasimində iştirak etmişdir. 

1999-cu il 

4 dekabr 

İsrail dövlətinin müdafiə nazirinin müavini Efroim Snehinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

7 dekabr 

Fransanın səfiri Jan Pyer Ginyutu qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

8 dekabr 

Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Siyasi Komitəsinin sədri Viktor Rufini, 

komitənin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Jak Bomeli, Hüquqi İşlər və İnsan Hüquqları 

Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Corc Klerfaytı və başqalarını qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Baş Bakanlığının gömrük müstəşarı Ramazan Uludağı qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

10 dekabr 

Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Akademik Milli Dram Teatrında xalq şairi Nəbi Xəzrinin anadan olmasının 75 illiyi 

münasibətilə səhnələşdirilmiş ―Burla xatun‖ pyesinin tamaşasında olmuşdur. 
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1999-cu il 

11 dekabr 

12 dekabr – Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar xalqa müraciət etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Əlirza Bikdelini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

12 dekabr 

Respublikada ilk dəfə olaraq keçirilən Bələdiyyə seçkilərində səsvermədə iştirak etmişdir. 

 

Uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio günü münasibətilə keçirilən şənlikdə iştirak 

etmişdir. 

1999-cu il 

13 dekabr 

ATƏT-in sədri, Norveçin xarici işlər naziri Knut Vollebeni qəbul etmişdir. 

 

Bələdiyyə seçkilərində iştirak etmiş türkiyəli müşahidəçiləri qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

14 dekabr 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Keri Kovanonu (ABŞ), Jan Jek Qayardı (Fransa), 

Nikolay Qribkovu (Rusiya) qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

17 dekabr 

Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Bloxini qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

18 dekabr 

Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Qumberidzeni qəbul etmişdir. 

1999-cu il 

21 dekabr 

YAP-ın I qurultayında iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

 

1999-cu il 

22 dekabr 

MDB-nin icraçı katibi Yuri Yarovu qəbul etmişdir. 

 

1999-cu il 

25 dekabr 

Rusiya jurnalistləri qrupunu qəbul etmişdir. 

 

1999-cu il 

29 dekabr 

Qaradağ rayonunda qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün tikilmiş fərdi yaşayış evləri 

kompleksinin istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

1999-cu il 

31 dekabr 

Azərbaycan xalqını Yeni il münasibəti ilə təbrik etmişdir. 

 

Gənc müğənni Surxay Əsgərovu və onun atasını, ölkəmizin səkkiz milyonuncu 

vətəndaşının valideynlərini qəbul etmişdir. 

 

İdman Oyunları sarayında uşaqların Yeni il şənliyində iştirak etmişdir. 

2000-ci il 

1 yanvar 

Yeni il münasibətilə ilə paytaxta gəzintiyə çıxmışdır. 

2000-ci il 

6 yanvar 

Türkiyə nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

2000-ci il 

7 yanvar 

İraq Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Qalib Əbdü Hüseyn əl-Təmiminin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Türkmənistan səfiri Murad Çarıyevin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Pakistan səfiri xanım Asma Anisanın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

9 yanvar 

Türkiyəyə qısamüddətli işgüzar səfərə yola düşmüşdür. 

 

Yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında səfərlə bağlı jurnalistlərin suallarına cavab 

vermişdir. 

 

Ankara hava limanında birlikdə jurnalistlərin qarşısında qısa bəyanatla çıxış etmişlər. 

 

Türkiyədə ―Çankaya‖ köşkündə Süleyman Dəmirəllə danışıqlar aparmışdır. 

 

―Çankaya‖ köşkündə Türkiyənin baş naziri Bülənt Ecevitlə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

10 yanvar 

―Çankaya‖ köşkündə Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi, ordu 

generalı Hüseyn Kıvrıkoğlu ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə baş nazirinin müavini Dövlət Baxçalını qəbul etmişdir. 

 

Ankara ―Gülhanə‖ Hərbi Tibb Akademiyasında müayinədən keçmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 187 

 

Yolasalma mərasimində Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə Türkiyənin və 

xarici ölkələrin Ankarada akkreditə olunmuş jurnalistləri qarşısında bəyanatla çıxış 

etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında səfərlə bağlı jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

2000-ci il 

13 yanvar 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

17 yanvar 

Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Qriqori Berdennikovun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Britaniyanın «Remko» şirkətinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın ―Morrison Kaspiən Ltd‖ şirlətinin Direktorlar Şurasının sədri Freyxer 

Morrisonu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

19 yanvar 

20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

2000-ci il 

20 yanvar 

20 Yanvar faciəsinin onuncu ildönümü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Qafqaz və Xəzər regionu ölkələrində ABŞ-ın səfirlərini, Amerikanın müxtəlif 

nazirliklərinin yüksək vəzifəli şəxslərini qəbul etmişdir. 

 

―20 Yanvar fondu‖nun sədri Nəsib Azəri (Ələkbərovu), ―20 Yanvar Cəmiyyəti‖nin sədri 

Fərman Məmmədovu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

22 yanvar 

ABŞ-ın dövlət katibinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə xüsusi müşaviri Steten Sestanoviç və 

ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Kerri Kovanonu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

23-25 

yanvar 

23 yanvar  
MDB dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Moskvaya səfər etmişdir. 

 

24 yanvar  
Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ilə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyası prezidentinin vəzifələrini icra edən Vladimir Putin ilə görüşmüşdür. 

 

MDB ölkələrin dövlət başçıları üçün təşkil olunmuş şam yeməyində iştirak etmişdir. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Moskva meri Yuri Lujkov ilə görüşmüşdür. 

 

25 yanvar  
Kremldə Gürcüstan, Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan prezidentlərinin dördtərəfli görüşü 

olmuşdur. 

 

Kremldə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası keçirilmişdir. 

 

MDB ölkələrin dövlət başçılarının şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

2000-ci il 

26 yanvar 

Prezident sarayında müşavirə keçirmişdir və nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

27-30 

Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün Davosda səfərdə olmuşdur. 
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yanvar  

 

27 yanvar  
 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Klaus Şvab ilə görüşmüşdür. 

 

Ümumdünya İqtisadi forumun iclasında nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ prezidenti Bill Klintonla görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın dövlət katibi Madlen Olbrayt ilə görüşmüşdür. 

 

Norveçin baş naziri Kiyel Maqne Bondevik ilə görüşmüşdür. 

 

28 yanvar  
İqtisadi forumun ―Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın perspektivləri: İpək yolu və ya böyük 

oyun‖ mövzusunda keçirilən sessiyasında çıxış etmişdir. 

 

Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryanla görüşmüşdür. 

 

―Post Hotel‖ mehmanxanasında İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti Adolf Oqi ilə 

görüşmüşdür. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Keri Kavano ilə görüşmüşdür. 

 

İsveçrə Konfederasiyasının federal maliyyə naziri Kasper Villinger ilə görüşmüşdür. 

 

29 yanvar  
Davos Dünya İqtisadi Forumunun keçirildiyi Konqres mərkəzinə gələrək forumun 

sessiyasında iştirak etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Kamal Xərrazi ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın dövlət katibi Madlen Olbrayt ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ prezidenti Bill Klinton ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-in qaçqınların işi üzrə ali komissarı xanım Sadako Oqata ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin xarici işlər naziri İsmayıl Cem ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin baş naziri Bülənd Ecevit ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ prezidenti Bill Klintonun adından təşkil olunmuş rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

Yaponiyanın ―İtoçu‖ şirkəti idarə heyətinin sədri Murofusi Minori ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın ―Şevron‖ şirkətinin prezidenti Riçard Matske ilə görüşmüşdür. 

 

Soros fondunun prezidenti Corc Soros ilə görüşmüşdür. 

 

Mozambik Respublikasının prezidenti Joakim Çissano ilə görüşmüşdür. 

 

Norveçin baş naziri Kiyel Maqke Bondevik ilə görüşmüşdür. 
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Davos Dünya İqtisadi Forumunda iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə 

təşkil olunmuş ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

30 yanvar  
İordaniya kralı Abdullah bin Hüsyn Talal ilə görüşmüşdür. 

 

Böyük Britaniyanın ―Britiş Petroleum‖ şirkətinin prezidenti Con Braun ilə görüşmüşdür. 

 

İsveçrədəki Azərbaycan cəmiyyətinin idarə heyətinin bit qrup üzvü ilə görüşmüşdür. 

 

Davosdan avtomobillə Sürix şəhərinə gəlmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərin suallarını cavablandırmışdır. 

2000-ci il 

31 yanvar 

Devid Ouenin başçılıq etdiyi Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının 

rəhbəri Devid Ouenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

1 fevral 

Bakı Tütün fabrikinin açılışı mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Slovakiya xarici işlər naziri Eduard Kukanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2000-ci il 

2 fevral 

Respublika sarayında Azərbaycan Gəncləri gününə həsr edilmiş bayram gecəsində iştirak 

etmişdir. 

 

Ölkəmizin bir qrup idmançılarını və məşqçilərini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

4 fevral 

Rusiyanın daxili işlər naziri Vladimir Ruşaylonu qəbul etmişdir. 

 

2000-ci il 

5 fevral 

Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin iclasını keçirmişdir. 

 

Avropa Birliyinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

8 fevral 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Yıldırım Akbulutu və nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2000-ci il 

10 fevral 

Filippinin Azərbaycandakı səfiri Jayme S. Bautistonun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Kubanın Azərbaycandakı səfiri Karlos Parmarolun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

İndoneziyanın Azərbaycandakı səfiri Caki C. Vanyonun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

İsveç Krallığının Azərbaycandakı səfiri Henrik Liljeqrenin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri İqor Furdikin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Kanadanın Azərbaycandakı səfiri Jan-Mark Düvalın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

İrlandiyanın Azərbaycandakı səfiri Devid Donohyunun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Çexiyanın Azərbaycandakı səfiri Jozef Braunun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Avstriyanın Azərbaycandakı səfiri Haydemariya Gürerin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın ―Devon Enerji Korporeyşn‖ şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

11 fevral 

Bakı Dövlət Universitetinin 80 illiyi münasibətilə BDU-nun və bir sıra xarici ölkə 

universitetlərinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. Görüş zamanı Bakı Dövlət Universitetinin 

fəxri doktoru Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim edilmişdir. 
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ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının milli bayramı – İslam İnqilabının 21-ci ildönümü münasibətilə 

rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

12 fevral 

ABŞ-a işgüzar səfər etmişdir. 

 

2000-ci il 

13 fevral 

ABŞ-ın nüfuzlu siyasi xadimi Zbiqnev Bjezinski ilə görüşmüşdür. 

 

Dövlət xadimi Riçard Armitacla görüşmüşdür. 

2000-ci il 

14 fevral 

Con Hopkins Universitetində görüşlər keçirmişdir və nitq söyləmişdir. 

 

Siyasi xadim ABŞ prezidentinin Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə keçmiş müşaviri 

Zbiqnev Bjezinski ilə görüşmüşdür.  

 

―Vaşinqton Post‖ qəzetinin redaksiya heyətinin üzvləri ilə görüşmüşdür.  

 

―Nyu-York Tayms‖ qəzetinin əməkdaşları ilə görüşmüşdür.  

 

ABŞ-ın ―Eksimbank‖ının prezidenti Ceyms Harmon ilə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

15 fevral 

ABŞ-ın enerji naziri Bill Riçarddsonla görüşmüşdür. 

 

ABŞ prezidenti Bill Klintonla görüşmüşdür. 

 

ABŞ konqresinin üzvü xanım Karen Makkarti ilə görüşmüşdür. 

 

Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın kənd təsərrüfatı naziri Dən Qlikmon ilə görüşmüşdür.  

 

ABŞ-ın yüksək səviyyəli dövlət nümayəndələri ilə görüşmüşdür.  

 

Ağ evin qarşısında jurnalistlərin suallarını cavablandırmışdır.  

2000-ci il 

19 fevral 

Vaşinqtonda Türkiyənin səfiri Baki İlkinlə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

20 fevral 

ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Lourens İqlberger ilə görüşmüşdür. 

 

2000-ci il 

24 fevral 

ABŞ-ın müdafiə naziri Uilyam Kohen ilə görüşmüşdür. 

 

Con Hopkins Universitetinin Göz xəstəlikləri Klinikasında olmuşdur. 

 

İtaliyanın ABŞ-dakı səfiri Ferdinando Sapleo ilə görüşmüşdür. 

 

Hollovudun ulduzu xanım Linda Karter ilə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

25 fevral 

ABŞ-a səfəri başa çatmışdır. 

2000-ci il 

26 fevral 

Londona gəlmişdir. 

2000-ci il 

27 fevral 

Londonda ABŞ-ın ―Pi Es Ci İnterneşnl‖ şirkətinin prezidenti Ed Smiti qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

28 fevral 

Londondan vətənə qayıtmışdır. 

2000-ci il 

29 fevral 

Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

1 mart 

Avropa Şurasına qəbul edilməsinə hazırlığın son mərhələsində həyata keçirilməli olan 

vəzifələrə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 
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2000-ci il 

2 mart 

Prezident sarayında Estoniyanın xarici işlər naziri Toomas Hendrik İlvesi qəbul etmişdir. 

 

Estoniyada yaşayan bir qrup soydaşlarımız ilə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

3 mart 

ABŞ-ın Ticarət Nazirliyinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə müşaviri Yan Kalitskinin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini Prezident sarayında qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

4 mart 

Prezident sarayında Rusiya jurnalistlərini qəbul etmişdir. 

 

Dünya Bankının regional direktoru xanım Cudi O’Konnorun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Bİ Pİ/AMOKO şirkətinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ Hərbi Kollecinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

7 mart 

FİFA-nın vitse-prezidenti Devid Uillin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Prezident 

sarayında qəbul etmişdir. 

 

Bayıl qəsəbəsində torpaq sürüşməsi baş verən zonada olmuşdur. 

 

8 mart – Beynəlxalq Qadınlar gününə həsr olunmuş mərasimdə nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

11 mart 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının iclasını 

keçirmişdir. 

2000-ci il 

14 mart 

Beynəlxalq Hüquqşünaslar İttifaqının prezidenti Andrey Trebkovu qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

16 mart 

Azərbaycana səfər etmiş Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

Ukrayna prezidenti ilə birgə ikitərəfli sənədləri imzalamışlar. 

 

Leonid Kuçmanın şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir.  

 

Lerikli fermer Xanış Şahıyev ilə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

17 mart 

Ukrayna prezidentinə ―İstiqlal‖ ordenini təqdim etmişdir. 

2000-ci il 

20 mart 

Bəzi ərazilərdə təkrar bələdiyyə seçkilərin təkrar keçirilməsinə həsr olunmuş müşavirə 

keçirmişdir. 

2000-ci il 

21 mart 

Bakıda Novruz bayramı şənliklərində iştirak etmişdir. 

 

ABŞ-ın Avropadakı silahlı qüvvələri komandanının müavini admiral Çarlz Abbotun 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

22-23 mart  

Gürcüstanda rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

22 mart 
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Prezidentlərin başçılığı ilə nümayəndə heyətlərinin geniş tərkibdə danışıqları keçirilmişdir. 

 

Prezidentlər birgə bəyanat imzaladılar. 

 

Birgə mətbuat konfransı keçirmişlər. 

 

Tbilisi Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Gürcüstan ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüşdə nitq söyləmişdir. 

 

Gürcüstan prezidenti tərəfindən Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil 

olunmuşdur. 
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23 mart 
Dövlət naziri Vaja Lordkipanidze ilə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan milli televiziyasına müsahibə vermişdir. 

 

Gürcüstan Parlamentinin deputatları ilə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Xalq rəssamı Zurab Sereteli ilə Tbilisidə görüşmüşdür. Görüş zamanı Zurab Sereteli 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının ―Ləyaqət‖ 

qızıl medalını təqdim etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

2000-ci il 

29 mart 

31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı günü ilə əlaqədar xalqa müraciət etmişdir. 

 

2000-ci il 

31 mart 

Azərbaycanlıların Soyqırımı günü Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Rusiya fövqəladə hallar naziri Serqey Şoyqunu qəbul etmişdir. 

 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Bürosunun regional direktoru Mark Danzonu 

qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

5 aprel 

Türkiyə Silahlı Qüvvələri quru qoşunlarının təlim və doktrina komandanı general-

polkovnik Baha Tüzünərin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

7 aprel 

Azərbaycana səfər etmiş Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə təkbətək 

görüşmüşdür. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə birgə sənədlərin imzalanması mərasimində 

iştirak etmişlər. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə birgə mətbuat konfransı keçirmişlər. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevın şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

2000-ci il 

8 aprel 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VI zirvə görüşündə və ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ 

dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş yubileydə iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər 

etmiş Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirəli hava limanında 

qarşılamışdır. 

 

Türkdilli dövlət başçılarının VI zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər 

etmiş Qırğızıstan Respublikasının prezidenti Əsgər Akayevi hava limanında qarşılamışdır. 

 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VI zirvə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VI zirvə görüşünün Bakı 

bəyannaməsini imzalamışdır. 

 

Türkdilli ölkələrin başçılarının VI zirvə görüşünün yekunlarına dair birgə mətbuat 

konfransında iştirak etmişdir. 

2000-ci il 

9 aprel 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirələ ―Azərbaycan Respublikasının fəxri 

vətəndaşı‖ adının verilmə mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Respublika sarayında ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş 

mərasimdə nitq söyləmişdir. 
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Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə Bakı Türk şəhidliyinin və xatirə abidəsinin 

açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə Türkiyənin ―Bayraqdar holdinq‖ şirkətinin 

Bakıda inşa etdiyi binalara baxmışlar. 

 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə birgə Bakıda ―Koçbank Azərbaycan‖ bankının 

açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300 illik yubileyi şərəfinə ―Gülüstan‖ sarayında rəsmi 

qəbulda nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

10 aprel 

Türkiyəli qonaqları qəbul etmişdir. 

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Fransa 

Parlamentinin deputatı Jak Bomeli qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

11 aprel 

Türkiyənin ―Mərmərə qrupu‖ Strateji və Sosial Araşdırmalar vəqfinin sədri Akkan Suveri 

qəbul etmişdir. 

 

―Samanyolu‖ telekanalının Qafqaz və Orta Asiya üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Naci 

Tosunu və Azərbaycan təmsilçisi Tahir Karanfili, ‖Çağ‖ Öyrətim İşlətmələri MMM-nin 

prezidenti Adəm Öcalı qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

12 aprel 

İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin iqtisadi məsələlər üzrə baş direktorunun müzvini Viktor 

Harelin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

13 aprel 

Bakı Beynəlxalq Hava Limanı Kompleksinin işinin səviyyəsini qaldırılmasına həsr 

olunmuş müşavirədə giriş nitqi söyləmişdir. 

2000-ci il 

14 aprel 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300 illik yubiley üzrə Dövlət Komissiyasının yekun 

iclasında giriş sözü və yekun nitqi söyləmişdir. 

2000-ci il 

18 aprel 

Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Canni Bukikkionun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

19 aprel 

Türkiyə səhiyyə naziri Osman Durmuşu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

21 aprel 

Respublika sarayında xalq artistləri, Dövlət Mükafatı Laureatları Fidan və Xuraman 

Qasımova bacılarının iştirakı ilə keçirilən konsertdə olmuşdur. 

2000-ci il 

24 aprel 

İhsan Doğramacını və onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

İhsan Doğramacının şərəfinə təşkil olunmuş ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

25 aprel 

Türkiyənin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Onur Öyməni qəbul etmişdir. 

 

Akademik Opera və Balet teatrında İhsan Doğramacı, onun xanımı ilə birgə ―Qız qalası‖ 

balet tamaşasına baxmışdır. 

2000-ci il 

26 aprel 

Respublikanın prokurorluq orqanlarının rəhbər işçiləri ilə görüşmüşdür. 
 

Türkiyə Cümhuriyyətinin dini işlər naziri Mehmet Nuri Yılmazın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

27 aprel 

Almaniya Federativ Respublikası Bundestaqının xarici əlaqələr komissiyasının sədri Hans 

Ulrix Klozenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

28 aprel 

Akademik Zərifə Əliyeva adına istirahət parkının açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 
 

Nəsimi rayonun 2-ci mikrorayonun ərazisində salınmış istirahət parkı ilə tanış olmuşdur. 
 

NATO-nun Hərbi Komitəsinin sədri admiral Quido Venturoninin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

29 aprel 

İran İslam Respublikasının sənaye naziri Qulamrza Şafeinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Norveçin ―Statoyl‖ şirkətinin prezidenti Olav Fyeli qəbul etmişdir. 
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Bakıda İran İslam Respublikasının VIII sənaye sərgisinin açılış mərasimində iştirak 

etmişdir. 

2000-ci il 

1 may 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun II Avropa Departamentinin direktoru Con Odlinq Smitin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

5 may 

―Bakılı oğlanlar‖ komandasının konsertində iştirak etmişdir. 

2000-ci il 

6 may 

Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyası Şurasının 

iclasında nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

7 may 

Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrında C. Cabbarlının «Aydın» pyesinin yeni 

quruluşda tamaşasına baxmışdır. 

2000-ci il 

9 may 

Qələbə bayramı münasibətilə Bakıda keçirilən mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ Dövlət Departamentinin regional münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi Keri 

Kavanonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Kanada parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

10 may 

Kanada Parlamentinin xarici işlər və beynəlxalq ticarət komitəsinin sədri Bill Qrehemin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

11 may 

ABŞ Dövlət Departamentinin yeni müstəqil dövlətlərə yardım üzrə əlaqələndiricisi Uilyam 

Teylorun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

İsrail dövlətinin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə təşkil olunmuş rəsmi 

qəbulda nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

12 may 

Respublika stadionunda yeniyetmələrin II respublika oyunlarının final mərhələsinin 

açılışında nitq söyləmişdir. 

 

İordaniya Haşimi Krallığının səfiri Musa Braizatın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Banqladeş Xalq Respublikasının səfiri Nazimullah Çoudharinin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Sloveniya Respublikasının səfiri Bencamin Lukmanın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Danimarka Krallığının səfiri Karsten Sonderqaardın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Niderland Krallığının səfiri Syoerd İzaak Hendrik Qossesin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

2000-ci il 

15 may 

BMT-nin İnsan Hüquqları komissiyasının işgəncələrə qarşı xüsusi məruzəçisi Naycel 

Rodlinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının MDB-nin işləri üzrə naziri Leonid Draçevskinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

16 may 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Kompleksinin açılış mərasimində iştirak 

etmişdir. 

 

Qətər dövlətinin nəqliyyat və kommunikasiya naziri şeyx Əhməd bin Nasir bin Fəlih əl-

Təninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə gedərək, sabiq baş naziri Keydzo Obutinin vəfatı 

ilə əlaqədar başsağlığı vermişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Sverdlovsk vilayətinin qubernatoru Eduard Rosselin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

17 may 

İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Murtuza Sərmadinin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT   KİTABXANASI 

 

 195 

 

Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə ―Həyat Park‖ 

mehmanxanasında təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

18 may 

«İnkişaf problemləri və strateji istiqamətlər» mövzusunda beynəlxalq konfransda nitq 

söyləmişdir.  

 

MDB-nin icraçı katibi Yuri Yarovu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

19 may 

Ukrayna baş nazirinin birinci müavini Yuri Yexanurovun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Fransanın ―Kastel‖ qrupunun yüksək səlahiyyətli nümayəndəsi Jan-Pol Lantrankini qəbul 

etmişdir. 

2000-ci il 

20 may 

Xalq artisti Nəsibə Zeynalovanı qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

22 may 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

23 may 

Gəncəyə gəlmişdir. 

 

Gəncənin ―Büllur‖ zavodu ilə tanış olmuşdur. 

2000-ci il 

24 may 

Gəncə şəhəri İcra Hakimiyyətinin işçiləri və ictimaiyyəti ilə görüşdə nitq söyləmişdir. 

 

Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət etmiş və nitq söyləmişdir. 

 

Gəncədəki ―N‖ saylı hərbi hissədə nitq söyləmişdir. 

 

Gəncə Gil-Torpaq İstehsalat Birliyində olmuşdur. 

 

Gəncədə ―Cihaz‖ istehsalat birliyində olmuşdur.  

 

Yenikənd Su-Elektrik Stansiyasının açılışında çıxış etmişdir. 

2000-ci il 

27 may 

28 May – Respublika gününə həsr olunmuş mərasimdə nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

28 may 

Respublika günü münasibətilə Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

2000-ci il 

29 may 

Türkiyənin xarici işlər naziri İsmayıl Cemi qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

30 may 

İnsan Hüquqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

 

2000-ci il 

31 may 

Osmanqazi Universitetinin fəxri doktor adına layiq görülmüşdür. 

2000-ci il 

1 iyun 

ATƏT-in Parlament Assambleyasının prezidenti xanım Helle Daynın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

2 iyun 

Misir Ərəb Respublikasının səfiri Həsən Məhəmməd əl-İnanini qəbul etmişdir. 

 

―Həyat Recensi-Naxçıvan‖ mehmanxanasında İtaliyanın milli bayramı – Respublika günü 

münasibətilə keçirilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

3 iyun 

Mövsümə hazırlıq işləri ilə əlaqədar verilmiş tapşırıqları yerinə yetirilməsinə həsr olunmuş 

müşavirə keçirtmişdir. 

2000-ci il 

3 iyun 

Yeni Əhmədlidə salınmış parkda Xətai rayonunun sakinləri ilə görüşmüşdür. 

 

―Azərneftyağ‖ İstehsalat Birliyinin işçiləri üçün tikilmiş yeni yaşayış binalarının istifadəyə 

verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir. 

2000-ci il 

5 iyun 

Rusiya Federal Sərhəd Xidmətinin direktoru, general-polkovnik Konstantin Totskinin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

6 iyun 

«Xəzərneftqaz-2000» Beynəlxalq sərgisi və konfransında nitq söyləmiş, sərginin 

ekspozisiyası ilə tanış olmuşdur. 
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2000-ci il 

7 iyun 

Rusiyanın «Slavneft» şirkətinin prezidenti Mixail Qutseriyevi qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın Şotlandiya məsələləri üzrə dövlət naziri Brayan Vilsonu qəbul 

etmişdir. 

 

ABŞ prezidentinin və dövlət katibinin Xəzər enerji məsələləri üzrə xüsusi müşaviri Con 

Vulfu qəbul etmişdir. 

 

Almaniyanın səfiri Kristian Zibeki qəbul etmişdir. 

 

İordaniya şahzadəsi Həsən bin Təlalı qəbul etmişdir. 

 

Fransanın Azərbaycandakı səfiri Jan Pyer Ginyutu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

8 iyun 

Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Sadətdin Tantanı qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru Jerar Ştudmanı 

qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

9 iyun 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının VI zirvə görüşündə iştirak etmək üçün İranda səfərdə 

olmuşdur. 

 

Tehranda Özbəkistan Respublikasının prezidenti İslam Kərimov ilə görüşmüşdür. 

 

Türkmənistan Respublikasının prezidenti Saparmurad Niyazovla görüşmüşdür. 

 

Pakistan İslam Respublikası İcra Hakimiyyətinin başçısı Pərviz Müşərrəfi qəbul etmişdir. 

 

İranın kooperasiya naziri Morteza Hacı ilə görüşmüşdür. 

 

İranın kənd təsərrüfatı naziri İsa Kələntəri və tikinti, şəhərsalma naziri Əli Əbdüləlizadə ilə 

görüşmüşdür. 

2000-ci il 

10 iyun 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının VI zirvə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

İranın ali dini rəhbəri Seyid Məhəmməd Xamneyi ilə görüşmüşdür. 

 

İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi ilə görüşmüşdür. 

 

İran Məsləhət Şurasının sədri Haşimi Rəfsencanı ilə görüşmüşdür. 

 

Tehranda BMT-nin Baş katibinin müavini Pino Arlaki ilə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

12 iyun 

Rusiyanın milli bayramı – Rusiya Federasiyasının dövlət suverenliyi haqqında 

bəyannamənin qəbul edilməsi münasibətilə keçirilən rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

13 iyun 

Rumıniya Senatının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında keçirilən ―Dialoq Avrasiya‖ dərgisinin təqdimat mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Rumıniya Senatının Xarici Siyasət Komissiyasının sədri Giorgi Prisakarunun başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

14 iyun 

İtaliya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 
 

Rusiya Federasiyasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey İvanovun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
 

İtaliya xarici işlər nazirinin müavini Umberto Ranyerinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

17 iyun 

Müfti Əhməd Hacı Abdullayev başda olmaqla Rusiya Federasiyasının Dağıstan 

Respublikasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
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Ümumçuvasiya İctimai Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti, akademik Mişşi Yuxmanın 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. Görüş zamanı Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə Ümumçuvasiya Milli Mükafatı təqdim edilmişdir. 

2000-ci il 

19 iyun 

Azərbaycan Tibb Universitetinin 70 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Çinin Azərbaycandakı səfiri Çjan Qitsyanı qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

20 iyun 

MDB Dövlətləri Başçıları Şurasının növbəti iclasında iştirak etmək üçün Moskvada 

səfərdə olmuşdur. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan prezidenti Robert 

Koçaryanla üçtərəfli görüş olmuşdur. 

 

Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan, Gürcüstan 

prezidenti Eduard Şevardnadze ilə dördtərəfli görüş olmuşdur. 

 

MDB dövlətləri başçılarının zirvə görüşündə nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

21 iyun 

MDB ölkələrin Dövlət Başçılarının Şurasının iclasında iştirak etmişdir. 

 

Vladimir Putin adından MDB dövlət başçılarının şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda 

iştirak etmişdir. 

 

Rusiyanın TVS kanalının ―Həqiqət anı‖ proqramının aparıcısı Andrey Karaulova müsahibə 

vermişdir. 

2000-ci il 

22 iyun 

Kremldə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycanlıların Ümumrusiya Konqresinin təsis yığıncağında nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

23 iyun 

Bakıda Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsinin sədri Li Penlə təkbətək 

görüşmüşdür. 

 

Li Penlə birgə mətbuat konfransı keçirilmişdir. 

 

Bakıda Çin Xalq Respublikası Səfirliyinin yeni binasının özülü qoyulma mərasimində Li 

Penlə birgə iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

 

Modelyer Valentin Yudaşkini onun xanımını və Fəxriyyə Xələfovanı qəbul etmişdir. 

 

Bakı Əyləncə Mərkəzində Li Penin şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

25 iyun 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında xalq yazıçısı Elçinin ―Ah, 

Paris...Paris...‖ tamaşasına baxmışdır. 

2000-ci il 

26 iyun 

Rusiya Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Marat Baqlayı qəbul etmişdir. 

 

Həzi Aslanov adına Zabitlər evində Silahlı Qüvvələr gününə həsr edilmiş mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Xorvatiya Respublikasının Türkiyə və Azərbaycandakı səfiri İviça Tomiçi qəbul etmişdir. 
 

Rusiya Federasiyasının və Moskva şəhərinin respublikamızda keçirilən mədəniyyət 

günlərinin iştirakçılarının qəbul etmişdir.  

2000-ci il 

27 iyun 

Rusiya Federasiyanın və Moskva şəhərinin mədəniyyət günlərinin açılış mərasimində 

iştirak etmişdir. 

2000-ci il 

30 iyun 

Rusiya Dövlət Dumasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
 

Rusiya Federasiyasının və Moskva şəhərinin mədəniyyət günlərinin bağlanışı mərasimində 

olmuşdur. 

2000-ci il Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv seçilməsi münasibətilə müşavirə 
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1 iyul keçirmişdir. 

 

ABŞ-ın İstiqlaliyyət günü münasibətilə keçirilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

İsrailin səfiri Arkadi Milmanı qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

2 iyul 

ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

3-4 iyul 

Avstriyada rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

Səfər zamanı Avstriyanın federal prezidenti Tomas Klestil ilə görüşmüşdür. 

 

Hökumətlərarası sənədlərin imzalama mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Avstriya prezidenti Tomas Klestil ilə birgə mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

Avstriya xarici işlər naziri Benita Ferrero-Valdner ilə görüşmüşdür. 

 

Vyanadakı Yaqdsimmer salonunda şərəfinə keçirilən rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Vyana şəhərinin meri Mixael Hauplemlə görüşmüşdür. 

 

Avstriya parlamentinin sədri Haynts Fişer ilə görüşmüşdür. 

 

Federal kansler Volfqank Şüssel ilə görüşmüşdür. 

 

Xarici Siyasət və Beynəlxalq Əlaqələr Cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

5 iyul 

BMT-nin Vyana nümayəndəliyində BMT baş katibinin müavini, BMT-nin Vyanadakı 

nümayəndəliyinin baş direktoru Pino Arlakki ilə görüşmüşdür. 

 

BMT nümayəndəliyində YUNİDO-nun baş direktorunun müavini Nilmadxabon Moxanti 

ilə görüşmüşdür. 

 

Nüvə silahlarının hərtərəfli qadağan edilməsi üzrə təşkilatının hazırlıq komissiyasının 

icraçı katibi Volfqanq Hoffmanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin Vyana nümayəndəliyində Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru 

Məhəmməd Elbarade ilə görüşmüşdür. 

 

Ətraf şəhərlərdə yaşayan azərbaycanlıların bir qrupu ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin sənaye inkişaf təşkilatı YUNİDO-nun baş direktoru Marlos Maqarinos ilə 

görüşmüşdür. 

 

Hofburq Kral sarayında Motsart Orkestrinin konsertini dinləmişdir. 

 

Avstriya Respublikasının İqtisadiyyat Palatasında bu ölkənin işgüzar dairələrinin 

nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

6 iyul 

Avstriyanın bir sıra nüfuzlu qəzetlərinin və agentliklərinin jurnalistlərinə müsahibə 

vermişdir. 

 

Vətənə yola düşmüşdür. 

2000-ci il 

7 iyul 

Prezident sarayında ərəb ölkələrinin nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

8 iyul 

Dünya Bankının Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan üzrə direktoru Cudi o'Konnoru qəbul 

etmişdir. 

2000-ci il Azərbaycana səfər etmiş Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezəri hava limanında 
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11 iyul qarşılamışdır. 

 

Türkiyə prezidenti ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Türkiyə prezidenti ilə birgə bəyanat imzalamışdır. 

 

Türkiyə prezidenti ilə birgə mətbuat konfransı keçirtmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Türkiyə prezidentinin şərəfinə keçirilmiş rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

2000-ci il 

12 iyul 

Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdət Sezer ilə birlikdə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət 

etmişdir. 

 

Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər ilə birgə Səttarxan adına neft-maşınqayırma 

zavodunun tikintisi yarımçıq qalmış binalarında məskunlaşmış qaçqınlarla görüşmüşdür. 

2000-ci il 

13 iyul 

Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Viktor Kalyujnının başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

14 iyul 

Bastiliyanın alınması günü münasibətilə Fransa səfirliyində keçirilmiş rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

2000-ci il 

15 iyul 

Yaponiya səfiri Tetsuya Hirosenin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

17 iyul 

Avropa Siyasi Tədqiqatlar Mərkəzinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Almaniya Bundestaqının deputatı xanım İrmqard Şvaytseri qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Cümhuriyyəti Quru Qoşunlarının komandanı, ordu generalı Atilla Atəşi qəbul 

etmişdir. 

2000-ci il 

18 iyul 

ATƏT-in sədri, Avstriyanın xarici işlər naziri xanım Banita Ferrero-Valdneri qəbul 

etmişdir. 

2000-ci il 

21 iyul 

Azərbaycanda milli mətbuatın yaradılmasının 125 illiyi münasibətilə jurnalistlərlə 

görüşmüşdür. 

 

Ümumrusiya ―Rifah‖ İctimai-Siyasi Hərəkatın sədri Əbdül-Vahid Niyazovun başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

25 iyul 

Yaponiya Milli Neft Korporasiyasının prezidenti Yoşiro Kamatanın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

27 iyul 

―Alberta Enerji‖ şirkətinin sədri Don Steysini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

31 iyul 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti Fəraməz Maqsudovun son mənzilə yola 

salınması mərasimində nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

3 avqust 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

 

İranın Azərbaycandakı səfiri Əlirza Bikdelini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

5 avqust 

Azərbaycan dövlət televiziyasına müsahibə vermişdir. 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin qazilərini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

6 avqust 

Bakıdakı ―Sədərək‖ ticarət mərkəzində olmuşdur. 

2000-ci il 

15 avqust 

Türkiyə qazilərini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

18 avqust 

MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-formal görüşündə iştirak etmək üçün 

Yaltaya yola düşmüşdür. 

 

MDB dövlət başçılarının qeyri-formal görüşündə iştirak etmişdir. 

 

Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşmüşdür. 
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Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ilə görüşmüşdürş. 

2000-ci il 

19 avqust 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

Yaltadan Vətənə qayıtmışdır. 

2000-ci il 

22 avqust 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əbülfəz Elçibəyin vəfatı ilə əlaqədar xalqa 

müraciət etmişdir. 

 

―Bakı-Ceyhan neft odisseyası 2000‖ layihəsi üzrə həyata keçirilən motoyürüşün 

iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

23 avqust 

Türkiyənin dövlət naziri Abdulhaluk Mehmet Çayın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

 

AXCP-nin sədri Əbülfəz Elçibəyin son mənzilə yola salınması mərasimində iştirak 

etmişdir. 

2000-ci il 

25 avqust 

XXVII Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan idmançılarının yolasalınma 

mərasimində iştirak etmişdir. 

2000-ci il 

29 avqust 

―Qurtuluş‖ qazma qurğusunun istismara buraxılmasına həsr olunmuş mərasimdə iştirak 

etmişdir. 

2000-ci il 

30 avqust 

Zəfər bayramı və Türkiyə Silahlı Qüvvələri günü münasibətilə Bakı Əyləncə mərkəzində 

keçirilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

1 sentyabr 

Yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə Bakının Nərimanov rayonundakı 82 saylı 

məktəbdə keçirilən təntənəli toplantıda nitq söyləmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Özbəkistan Respublikasının müstəqillik günü münasibətilə keçirilmiş 

rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

2 sentyabr 

Məşhur Norveç səyyahı Tur Heyerdalı qəbul etmişdir. 

 

2000-ci il 

4 sentyabr 

Minilliyin Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün ABŞ-a işgüzar səfər etmişdir. 

 

Yolüstü Londonda dayanmışdır. 

 

Nyu-Yorka gəlmişdir. 

2000-ci il 

6 sentyabr 

BMT-nin iqamətgahında minilliyin zirvə görüşünün açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

İsrailin baş naziri Ehud Barak ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin iqamətgahında GUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının minilliyin 

sammiti çərçivəsində zirvə görüşündə iştirak etmişdir. 

2000-ci il 

7 sentyabr 

Minilliyin zirvə görüşündə çıxış etmişdir. 

 

―21-ci əsrə baxış‖ adlı bəyannaməni imzalamışdır. 

 

Nyu-yorkda ABŞ-ın dövlət katibi Madlen Olbrayt ilə görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Henri Kissincer ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin Baş qərargahında Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ilə təkbətək 

görüşmüşdür. 

2000-ci il 

8 sentyabr 

Amerikanın nüfuzlu yəhudi təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşmüşdür. 

 

BMT-nin Baş qərargahında İran İslam Respublikasının prezidenti Məhəmməd Xatəmi ilə 

görüşmüşdür. 
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BMT-nin Baş qərargahında uşaqların hüquqları haqqında konvensiyanın 2 fakültativ 

protokolunu imzalamışdır. 

 

―BMT plaza‖ mehmanxanasında keçirilən İpək yolu üzərində yerləşən ölkələrin regional 

əməkdaşlığının zirvə görüşündə iştirak edərək çıxış etmişdir. 

 

BMT-nin Baş qərargahında Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər ilə görüşmüşdür. 

 

Qarsdakı Qafqaz Universitetinin ümumi türk tarixi üzrə fəxri doktor adına layiq 

görülmüşdür. 

2000-ci il 

9 sentyabr 

Kennibankport şəhərində ABŞ-ın keçmiş prezidenti Corc Buş ilə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

10 sentyabr 

Vaşinqtona gəlmişdir. 

2000-ci il 

11 sentyabr 

Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının təşkil etdiyi sərginin açılış mərasimində iştirak 

etmişdir. 

 

Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının ―Azərbaycan Avrasiyanın qapısı, strateji və 

iqtisadi alyanslar ölkəsidir‖ mövzusunda təşkil olunan beynəlxalq konfransda geniş nitq 

söyləmişdir. 

 

Vaşinqtonda Azərbaycan Ticarət və Mədəniyyət Mərkəzinin açılış mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının beş illiyinə həsr olunmuş rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

2000-ci il 

12 sentyabr 

ABŞ-ın Konqresinin binası – Kapitoliydə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə 

Amerika və Türkiyə şirkətlərinin neft kontraktının imzalanma mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Nyu-Yorkda ABŞ-ın prezidenti Bill Klintonla görüşmüşdür. 

 

Vaşinqtondan Klivlendə yola düşmüşdür. 

2000-ci il 

26 sentyabr 

ABŞ-ın Klivlend şəhərindən ANS yayım və media şirkətinin əməkdaşı Mirşahin Ağayevə 

telefonla müsahibə vermişdir. 

2000-ci il 

27 sentyabr 

Klivlend şəhərindən Londona yola düşmüşdür. 

 

Klivlenddə AzərTAC-ın ABŞ-dakı xüsusi müxbirinə müsahibə vermişdir. 

2000-ci il 

29 sentyabr 

Rusiya İctimai televiziyasının Böyük Britaniyadakı xüsusi müxbirinə müsahibə vermişdir. 

 

Bakıya qayıtmışdır. 

2000-ci il 

30 sentyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli Eskuderonu qəbul etmişdir. 

 

2000-ci il 

2 oktyabr 

ABŞ-a işgüzar səfərdən, müayinə və müalicədən qayıtmağına həsr olunmuş müşavirədə 

nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

7 oktyabr 

Məşhur musiqiçi Mstislav Rastropoviçi qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

9 oktyabr 

Mistislav Rostropoviçin iştirak etdiyi konsertdə olmuşdur. 

2000-ci il 

10 oktyabr 

―Boinq‖ korporasiyasının vitse-prezidenti Robert Spitzeri qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

11 oktyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

2000-ci il 

12 oktyabr 

Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri A. Veşnyakovu qəbul 

etmişdir. 
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Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ryabovun etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

2000-ci il 

13 oktyabr 

Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfiri xanım Cihan Əmin Məhəmməd Əlinin 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

16 oktyabr 

―Bakı-kastel‖ müəssisəsinin Xırdalan pivə zavodunun tam istifadəyə verilməsinə həsr 

olunmuş mərasimdə iştirak etmişdir. 

2000-ci il 

17 oktyabr 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsi barədə sazişlərin imzalanması 

mərasimində  nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

18 oktyabr 

XXVII Yay Olimpiya oyunlarında iştirak etmiş Azərbaycan idmançıları ilə görüşmüş və 

çıxış etmişdir. 

2000-ci il 

19 oktyabr 

1 nömrəli Bakı İstilik-Elektrik Mərkəzinin birinci növbəsinin istifadəyə verilməsi 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

20 oktyabr 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Deyvid Rocer Toması qəbul etmişdir 

 

BMT-nin Uşaq Fondunun regional nümayəndəsi Filip o'Brayanı qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

21 oktyabr 

Bakıda yeni idman sağlamlıq kompleksinin təntənəli açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqunu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

24 oktyabr 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Əlirza Bikde qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ryabonu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

27 oktyabr 

İsveçrə Konfederasiyasının Azərbaycandakı səfiri Valter Feçerinin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

29 oktyabr 

Parlament seçkiləri ilə əlaqədar müşavirədə iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

 

2000-ci il 

30 oktyabr 

ABŞ Senatının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin Rusiya və Avropa ölkələri üzrə məsul 

əməkdaşları Maykl Vesfalı və Yan Bjezunskini qəbul etmişdir. 

 

İsveçrə Konfederasiyası Federal Şurasının üzvü Kaspar Villigerin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Bakı Əyləncə Mərkəzində Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Cümhuriyyət elan 

olunmasının 77-ci ildönümü münasibətilə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

31 oktyabr 

ABŞ və Yaponiya nümayəndə heyətlərini və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş 

katibini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ dövlət katibinin MDB ölkələri üzrə xüsusi müşaviri Stefan Sestanoviçi və ATƏT-in 

Minsk qrupunun ABŞ tərəfdən həmsədri Keri Kavanovu qəbul etmişdir. 

 

Yaponiya-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin sədri Vatari Akiranın başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş katibi Brunson Mak Kinlini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

1 noyabr 

Lökbatan qəsəbəsində şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri üçün tikilmiş yeni yaşayış binasının 

istifadəyə verilməsi mərasimində nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

2 noyabr 

Xətai rayonu ərazisində ―Bakı SOS Uşaq Kəndi‖nin açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 
 

Avtomatlaşdırılmış Seçkilər İnformasiya Mərkəzi ilə tanış olmuşdur. 

2000-ci il 

3 noyabr 

ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru Jerar Ştudmanın 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

―Azərneftyağ‖ İstehsalat Birliyində bitum qurğusunun istifadəyə verilməsi mərasimində 
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nitq söyləmişdir. 
 

―Azərneftyağ‖ İstehsalat Birliyinin əməkçiləri üçün tikilmiş və istifadəyə verilmiş binalarla 

tanış olmuşdur. 

2000-ci il 

4 noyabr 

Avropa Şurasının və ATƏT-in Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun Parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün gəlmiş 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyədən gəlmiş müşahidəçiləri qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikası Parlamentinin – İslam Şurası Məclisinin müşahidəçilərdən ibarət 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

MDB ölkələri Parlamentlərarası Assambleyası Federasiya Şurasının və Dövlət Dumasının 

müşahidəçilərini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

5 noyabr 

Səbail rayonu 17 nömrəli seçki məntəqəsinə gələrək Milli Məclis seçkilərində iştirak etmək 

üçün səs vermişdir. 

2000-ci il 

9 noyabr 

ABŞ prezidentinin Xəzər hövzəsinin enerji məsələlərinə dair xüsusi nümayəndəsi Con 

Vulfun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyası prezidentinin Xəzərin statusunu tənzimlənməsi məsələləri üzrə xüsusi 

nümayəndəsi Viktor Kalyujnını qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

10 noyabr 

Yunanıstan nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Yunanıstanın Azərbaycandakı səfiri Georgios Zoisi qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

12 noyabr 

―Respublika‖ sarayında SSSR-nin və Rusiyanın xalq artisti Alla Puqaçovanın konsertində 

iştirak etmişdir. 

2000-ci il 

14 noyabr 

BP - Amoko şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

MDB ölkələri Konstitusiya Məhkəmələrinin sədrlərini qəbul etmişdir. 

 

ABŞ-ın Baş Qərargah rəisinin müavini general Riçard Mayerz və müdafiə nazirinin 

müavini Valer Slokombenin başçılıq etdikləri nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

15 noyabr 

XI yay paralimpiya oyunlarında iştirak etmiş əlil idmançılarımızla görüşdə nitq 

söyləmişdir. 

2000-ci il 

16 noyabr 

Xalq şairi Mirvarid Dilbazini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

18 noyabr 

ABŞ prezidentinin MDB ölkələrində enerji məsələləri üzrə nümayəndəsi Yan Kalitskinin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

20 noyabr 

MDB-nin icraçı katibi Yuri Yarovu qəbul etmişdir. 

 

Böyük Liviya Ərəb Xalq Sosialist Cəmahiriyyəsi Ali Xalq Komitəsinin xarici əlaqələr və 

beynəlxalq əməkdaşlıq katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Səd Mustafa Mücbirin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

22 noyabr 

Rusiya Federasiyası prezidenti İcra Aparatı rəhbərinin müavini Sergey Prixodkonun 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikası xarici işlər nazirinin Avropa və Amerika məsələləri üzrə müavini 

Əli Ahəninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

25 noyabr 

Respublika sarayında ―Uşaqlar gələcəyimizdir‖ devizi altında keçirilmiş konsertdə iştirak 

etmişdir. 

2000-ci il 

26 noyabr 

25 noyabrda baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə əlaqədar keçirilmiş 

müşavirədə nitq söyləmişdir. 

2000-ci il Rusiya Federasiyası Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru general-polkovnik 
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27 noyabr Nikolay Patruşevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

29 noyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

30 noyabr 

Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Canni Bukikkionun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Minsk 

şəhərinə yola düşmüşdür. 

 

Minskdə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə görüşmüşdür. 

 

Minskdə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

1 dekabr 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə 

görüşündə iştirak etmək üçün Minskdə işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

Minskdə Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. 

2000-ci il 

2 dekabr 

Türkiyənin milli təhsil naziri Mətin Bostançıoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

5 dekabr 

Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Komissiyasının Bakıda keçirilən 44-cü sessiyasının 

iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

6 dekabr 

İranın ölkəmizə təyin edilən yeni səfiri Əhəd Qəzainin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Böyük Britaniyanın ölkəmizə təyin edilən yeni səfiri Endryu Takerin etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

 

Yunanıstanın ölkəmizə təyin edilən yeni səfiri Merkurios Karafotiasın etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

7 dekabr 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin müavini Zakir Zeynalovun son mənzilə 

yola salınması mərasimində iştirak etmışdır. 

2000-ci il 

8 dekabr 

«Azərbaycanda məcburi köçkünlər: Avtoportret» - fotosərgisinin açılış mərasimində iştirak 

etmiş və nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

10 dekabr 

Teleteatrda Uşaqların beynəlxalq televiziya və radio günü münasibətilə keçirilən şənlikdə 

nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

11 dekabr 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Keri Kavanonu (ABŞ), Jan Jak Tayardı (Fransa), 

Nikolay Qribkovu (Rusiya) qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

13 dekabr 

Türkiyənin enerji və təbii ehtiyatlar nazirinin müavini Yurdakul Yigitgüdənin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

15 dekabr 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 80 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində 

nitq söyləmişdir. 

2000-ci il 

16 dekabr 

Avropa Şurası Parlament Assambleyası Komitəsinin sədri Andreas Qrossun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

17 dekabr 

Avropa Şurası Parlament Assambleyası Komitəsinin sədri Andreas Qrossun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

18 dekabr 

Respublika sarayında IV Beynəlxalq «Şərq-Qərb» Bakı kinofestivalının açılışında iştirak 

etmiş və nitq söyləmişdir. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

Rusiya Kinematoqrafiya Sənəti akademiyasının ―Nika‖ mükafatı təqdim edilmişdir. 

2000-ci il 

19 dekabr 

«Şimal» DRES-də Yeni Enerji Blokunun təməlinin qoyulması mərasimində iştirak etmiş 

və nitq söyləmişdir. 

 

Şüvəlanda Mirmövsüm ağanın ziyarətgahında olmuşdur. 

2000-ci il 

22 dekabr 

Səhiyyə Nazirliyinin Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının açılış mərasimində nitq söyləmişdir  

 

Türkiyənin dövlət naziri Əbdülxalıq Çayı və səhiyyə naziri Osman Durmuşu qəbul 

etmişdir. 
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2000-ci il 

23 dekabr 

Yaponiyanın İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Neft və Qaz Departamentinin direktoru 

Takeo Xiratanı qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

26 dekabr 

Rusiyanın müdafiə naziri İqor Sergeyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2000-ci il 

27 dekabr 

Müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı diplomatlarını (Türkiyə, İraq, Pakistan, Misir, 

Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Səudiyyə Ərəbistanı və s.) qəbul etmişdir. 

2000-ci il 

30 dekabr  

Respublika sarayında uşaqların Yeni il şənliyində iştirak etmişdir. 

 

Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Kontinental Avropa Departamentinin direktoru Üq 

Pernenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında ―Bakılı oğlanlar‖ komandasının üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

2001-ci il 

3 yanvar 

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri İndulis Berzinşin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

6 yanvar 

ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Almaniya Federativ Respublikasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq təşkilatların – AŞPA, ATƏT Parlament Assambleyasının, Avropa Şurası 

Nazirlər Komitəsinin ―AQO‖ monitorinq qrupunun nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

8 yanvar 

Beynəlxalq təşkilatların – AŞPA, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları 

Bürosunun, Parlament Assambleyasının, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin ―AQO‖ 

monitorinq qrupunun nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

9 yanvar 

Azərbaycana səfərə gələn Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putini qarşılamışdır. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Rusiya-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Vladimir Putinlə birgə mətbuat konfransı keçirtmişlər. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin şərəfinə ―Gülüstan‖ sarayında təşkil 

olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Bakı bəyannaməsini imzalamışdır. 

2001-ci il 

10 yanvar 

Rusiya prezidenti Vladimir Putinə Bakı Slavyan Universitetinin fəxri doktor diplomunun 

təqdim edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Zuğulba Dövlət İqamətgahında Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə 

təkbətək görüşmüşdür. 

 

Rusiya prezidneti Vladimir Putini hava limanında vətənə yolasalma mərasimində iştirak 

etmişdir. 

2001-ci il 

15 yanvar 

İsrailin xarici işlər nazirinin müavini Havat Massalhanın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

16 yanvar 

Türksoyun XV toplantısının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

 

NATO-nun Baş katibi Lord Corc Robertsonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2001-ci il 

17 yanvar 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

18 yanvar 

Dünya Bankının Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan üzrə direktoru xanım Cudi 

o'Konnoru qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

19 yanvar 

20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş mərasimdə iştirak etmişdir. 
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Milli Məclisin Strasburqa gedəcək nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

20 yanvar 

Qanlı Yanvar faciəsinin 11-ci ildönümü münasibətilə Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Türkiyənin xarici işlər nazirinin birinci müavini Osman Faruq Loğoğlunun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

22 yanvar 

Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey İvanovu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

23-27 

yanvar 

Prezident Jak Şirakın dəvəti ilə Fransada rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

24 yanvar 

Fransa prezidenti Jak Şirakla görüşmüşdür. 

 

Jak Şirak tərəfindən şərəfinə verilən rəsmi ziyafətdə iştirak etmişdir. 

 

Fransa-Azərbaycan Ticarət Palatasının prezidenti Serən Buadve və bu ölkənin 

Azərbaycandakı keçmiş səfiri Jan Perren ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin TRT, TQRT televiziyalarının və ―Sabah‖ qəzeti müxbirlərinin suallarına cavab 

vermişdir. 

 

Parisdən Strasburqa yola düşmüşdür. 

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Lord Rassel Constonla görüşmüşdür. 

 

25 yanvar 

Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına üzv qəbul olunması ilə əlaqədar təntənəli 

mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

AŞPA-nın sessiyasında nitq söyləmişdir. 

 

Avropa Şurasının Baş katibi Valter Şvimmerlə görüşmüşdür. 

 

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri İndulis Berzinşlə görüşmüşdür. 

 

Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla birgə mətbuat konfransı keçirtmişdilər. 

 

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin prezidenti Luici Vildvaxer ilə görüşmüşdür. 

 

Strasburqdan Parisə qayıtmışdır. 

 

26 yanvar 

Parisdə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla təkbətək görüşmüşdür. 

 

Yelisey sarayında Fransa prezidenti Jak Şirak, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla 

üçtərəfli görüş keçirilmişdir. 

 

Jak Şirak, Robert Koçaryanla birgə Yelisey sarayında brifinq keçirtmişlər. 

 

27 yanvar 
Vətənə qayıtmışdır. 

2001-ci il 

30 yanvar 

Con Uekman-Lin başda olmaqla Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Bakı şəhər rəhbərliyi və Bakı rayonlarının icra hakimiyyəti başçıları ilə müşavirə 

keçirmişdir. 
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2001-ci il 

2 fevral 

Prezident sarayında Azərbaycan Gəncləri günü münasibətilə gənclərlə görüşdə nitq 

söyləmişdir. 

2001-ci il 

6 fevral 

Böyük Britaniyanın ―Kaspian‖ jurnalının baş redaktoru Ceyms Millerə müsahibə 

vermişdir. 

2001-ci il 

9 fevral 

İran islam inqilabının 22-ci ildönümü münasibətilə ―Gülüstan‖ sarayında keçirilmiş rəsmi 

qəbulda nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

10 fevral 

«Kaspian Fiş» müəssisəsinin açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

2001-ci il 

12 fevral 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Qədri Ecvet Tezcanı qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

13 fevral 

Gürcüstan xarici işlər naziri İrakli Menaqarişvilini qəbul etmişdir. 

 

2001-ci il 

15 fevral 

Qazaxıstan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, xarici işlər nazirinin müavini Kayrat 

Əbuseyidovu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

17 fevral 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Əbdülrəhim Qəvahini qəbul etmişdir 

2001-ci il 

20 fevral 

MDB-nin üzvü olan dövlətlərin Sərhəd Qoşunları nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini 

qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

21 fevral 

Səudiyyə Ərəbistanının ticarət naziri Usama ibn Cəfər Fəqifin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Bakıda TRASEKA-nın Daimi Katibliyi ofisinin açılışı mərasimində nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

23 fevral 

Milli Məclisin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll 

olunması prosesinə aid məsələnin müzakirəsinə həsr edilmiş iclasda nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

24 fevral 

Milli Məclisin iclasında yekun nitqi söyləmişdir. 

2001-ci il 

26 fevral 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

27 fevral 

«Kastel» şirkətinin prezidenti Pyer Kastelin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Anakara Universitetinin beynəlxalq münasibətlər sahəsində fəxri doktoru adına layiq 

görülmüşdür. 

2001-ci il 

28 fevral 

Nehrəm kəndinin bir qrup sakinini qəbul etmişdir. 

 

«Şevron» korporasiyasının vitse-prezidenti Riçard Matskenin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

1 mart 

ATƏT-in sədri, Rumıniyanın xarici işlər naziri Mirça Coane ilə təkbətək görüşmüşdür. 

2001-ci il 

2 mart 

Ukrayna Ali Radasının sədri İvan Plyuşşun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2001-ci il 

3-6 mart 

Fransada işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

3 mart 
Fransada təhsil alan soydaşlarımızla görüşmüşdür. 

 

4 mart 
Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşmüşdür. 

 

5 mart 
Fransa prezidenti Jak Şirakla görüşmüşdür. 

 

Fransa prezidenti Jak Şirak, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla üçtərəfli görüş 

keçirilmişdir. 
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Üçtərəfli görüşdən sonra jurnalistlər üçün brifinq keçirilmişdir. 

 

6 mart 
Vətənə qayıtmışdır. 

2001-ci il 

7 mart 

8 mart - Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak etmişdir. 

2001-ci il 

10 mart 

İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandro Fallovollitanı qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

11 mart 

Rusiyanın və Skandinaviya ölkələrinin bir qrup jurnalistlərini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

12-17 mart 

Əhməd Necdət Sezərin dəvəti ilə Türkiyədə rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

 

12 mart 

Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdət Sezər ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Əhməd Necdət Sezər ilə birgə bəyanat imzalamışdır. 

 

Türkiyənin baş naziri Bülənd Ecevit ilə görüşmüşdür. 

 

Ankarada Atatürkün mavzoleyini ziyarət etmişdir. 

 

Türkiyənin prezidenti adından şərəfinə verilən rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

 

13 mart 
Türkiyənin Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi, Ordu generalı Hüseyn Kıvrıkoğlu ilə 

görüşmüşdür. 

 

Türkiyə baş nazirinin müavini, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Baxçalı ilə 

görüşmüşdür. 

 

Türkiyə baş nazirinin müavini, Ana Vətən Partiyasının sədri Məsud Yılmaz ilə 

görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin xarici işlər naziri İsmayıl Cem ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisində nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyənin Böyük Millət Məclisinin sədri Ömər İzgi ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşmüşdür. 

 

14 mart 

Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdət Sezer ilə birlikdə İstanbula yola düşmüşdür. 

 

İstanbulda Türkiyə Respublikası Hərbi Akademiya komandanlarının konfransında nitq 

söyləmişdir. 

 

İstanbuldan Ankaraya qayıtmışdır. 

 

15 mart 
―Si-En-En Türk‖ televiziya kanalının baş direktoru Taha Akyola müsahibə vermişdir. 

 

Türkiyənin TRT kanalı xəbərlər departamentinin müdiri Haluk Koça müsahibə vermişdir. 
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Türkiyənin NTV və STV kanallarının müxbirlərinə müsahibə vermişdir. 

 

16 mart 

Ankara Universitetinə fəxri doktor adının verilmə mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

―Camlı Köşk‖də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatları ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin ―Sabah‖ qəzetinin siyasi şərhçisi Füsun Mutluya müsahibə vermişdir. 

 

17 mart 
Vətənə qayıtmışdır. 

2001-ci il 

18 mart 

Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

 

2001-ci il 

20 mart 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

21 mart 

Novruz bayramı günü keçirilən ümumxalq şənliyində nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

24 mart 

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının səfiri Əli Həsən Əhməd Cəffərin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Misir Ərəb Respublikası xarici işlər nazirinin müavini Mehdi Fəthullahın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

27 mart 

Milli Olipmiya Komitəsinin yeni inzibati binasının istifadəyə verilməsində iştirak etmişdir. 

 

31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı günü münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət 

etmişdir. 

 

Rusiyanın ―Lukoyl‖ neft şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərovun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

2001-ci il 

28 mart 

İran İslam Respublikasının energetika naziri Həbibullah Bitərəfin başçılıq nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının ―Böyük qızıl medalı‖na layiq görülmüşdür. 

2001-ci il 

30 mart 

Türkiyə dövlət naziri Əbdülxaliq Çayın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2001-ci il 

31 mart 

Azərbaycanlıların Soyqırımı günü münasibətilə Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

2001-ci il 

1-13 aprel 

ABŞ-da işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

1 aprel 

ABŞ-a işgüzar səfərə gedərkən yolüstü İslandiyanın Keflavik şəhərinə gəlmişdir. 

 

ABŞ-ın Kivest şəhərinə gəlmişdir. 

 

3 aprel 

Kivestdə ABŞ-ın dövlət katibi Kolin Pauellin, Ermənistan prezidenti, ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrləri ilə görüşdə bəyanatla çıxış etmişdir. 

 

Kivestdə Harri Trumen adına kiçik Ağ Evdə ABŞ-ın dövlət katibi Kolin Pauell ilə 

görüşmüşdür. 

 

ABŞ-ın dövlət katibi Kolin Pauell, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla birgə 

Kivestdəki kiçik Ağ Evdə jurnalistlərlə görüşmüşdür. 

 

Kivestdə Rusiya Federasiyasının xarici işlər nazirinin birinci müavini Vyaçeslav 

Trubnikov ilə görüşmüşdür. 
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4 aprel 
Kiçik Ağ Evdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Keri Kavano, Jan Jak Qayyard, 

Nikolay Qribkov və Rusiya Federasiyası xarici işlər nazirinin birinci müavini Vyaçeslav 

Trubnikov ilə görüşmüşdür. 

 

5 aprel 

Kivestdə ATƏT-in Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Keri Kavano ilə görüşmüşdür. 
 

ATƏT-in baş katibi Yan Kubiş ilə görüşmüşdür. 
 

ATƏT-in vasitəçiliyi ilə ―Amerika‖ gəmisində Ermənistan Respublikası prezidenti Robert 

Koçaryanla Meksika Körfəzində gəzintiyə çıxmışdır. 

 

6 aprel 
ATƏT-in həmsədrləri Keri Kavano, Jan Jak Qayyard, Nikolay Qribkov və RF-sı xarici 

işlər nazirinin birinci müavini Vyaçeslav Trubnikov ilə görüşmüşdür. 

 

Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Keri Kavanonu, RF-nın nümayəndə heyətinin rəhbəri 

Vyaçeslav Trubnikovu və Fransa nümayəndə heyətinin üzvü Filip de Suermanı qəbul 

etmişdir. 

 

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı adından Kivestdə təşkil olunmuş rəsmi 

qəbulda iştirak etmişdir. 

 

7 aprel 

Kivestdən Vaşinqtona gəlmişdir. 

 

9 aprel 

Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Corc Buş ilə görüşmüşdür. 

 

Ağ evin qarşısında jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir. 

 

Türkiyənin ABŞ-dakı səfiri Baki İlkin ilə görüşmüşdür. 

 

10 aprel 

Virciniya ştatının Aleksandriya şəhərinə gəzintiyə çıxmışdır. 

 

13 aprel 

ABŞ-dan Londona gəlmişdir. 

2001-ci il 

14 aprel 

Londondan Bakıya yola düşmüşdür. 

2001-ci il 

16 aprel 

ABŞ Senatının üzvü Riçard Şelbinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

19 aprel 

Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdət Sezer ilə telefon danışığı olmuşdur. 

 

2001-ci il 

24 aprel 

MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri, MDB-nin icraçı katibi Yuri Yarovu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

23-25 aprel 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VII zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyədə 

işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

23 aprel 

Türkiyə xarici işlər naziri İsmayıl Cemlə görüşmüşdür. 

 

Baş nazirin müavini Dövlət Baxçalı ilə görüşmüşdür. 

 

24 aprel 
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Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VII zirvə görüşündə nitq söyləmişdir 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezərin adından türkdilli ölkələrin 

dövlət başçılarının şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

 

Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə görüşmüşdür. 

 

Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazovla görüşmüşdür. 

 

İstanbuldakı ―Camal Rəşid Rey‖ konsert salonunda verilən konsertə tamaşa etmişdir. 

 

25 aprel 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VII zirvə görüşündə İstanbul bəyannaməsi 

imzalamışdır. 

 

Türkdilli dövlət başçıları birgə mətbuat konfransı keçirtmişlər. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

2001-ci il 

28 aprel 

Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş 

ədəbi-bədii gecədə çıxış etmişdir. 

2001-ci il 

30 aprel 

Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının maddi-texniki təminat rəisi, korpus generalı 

Hurşit Tolonu qəbul etmişdir. 

 

Pakistanın Azərbaycandakı səfiri xanım Əsma Ənisəni qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

1 may 

Türkiyənin Jandarm Qüvvələrinin baş komandanı, ordu generalı Aytac Yalmanı qəbul 

etmişdir. 

2001-ci il 

4 may 

GUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin və bir sıra digər dövlətlərin ticarət sənaye palatalarının 

rəhbərlərini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

5 may 

ABŞ-dan olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Keri Kavanonu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

7 may 

Prezident sarayında Böyük Britaniyanın Bi-Pi şirkətinin ölkəmizdə həyata keçirdiyi 

layihələrin təqdimatı mərasimində iştirak etmişdir. 

2001-ci il 

9 may 

Faşizm üzərində qələbənin 56-cı ildönümü – Qələbə bayramı münasibətilə paytaxta 

keçirilən mərasimində nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

11 may 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jan Lemyerin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

13 may 

Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Yiğit Alpoğlonu qəbul etmişdir. 

 

2001-ci il 

14 may 

Türkiyənin ―Mərmərə qrupu‖ strateji və sosial araşdırmalar vəqfinin sədri Akkan Suvərin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

15 may 

Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vladimir Ruşaylonun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya xarici işlər nazirinin birinci müavini Vyaçeslav Trubnikovu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

16 may 

Rusiya Federasiyası Ali Arbitraj Məhkəməsinin sədri Veniamin Yakovleni qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

17 may 

İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri xanım Marqarita Kostanın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Kim The Samın 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Ernö Keşkenin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Braziliyanın Azərbaycandakı səfiri Brayan Niilin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 
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Estoniyanın Azərbaycandakı səfiri Tiit Naberin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

İspaniyanın Azərbaycandakı səfiri Manuel Hermosonun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Litvanın səfiri Azərbaycandakı xanım Halina Kobeskaytenin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Portuqaliyanın Azərbaycandakı səfiri Antonio Portuqalın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

18 may 

MDB ölkələrinin Müdafiə Nazirləri Şurası iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

 

Ukrayna müdafiə naziri Aleksandr Kuzmuku və ―Qızıl Tale‖ Beynəlxalq Açıq Məşhurluq 

Reytinqinin Baş Direktorluğunun sədri Dmitri Akimovu qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini: Keri Kavanonu (ABŞ), Filip dö Suremeyni 

(Fransa), Nikolay Qribkovu (Rusiya) qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

21 may 

AFR-in vitse-kansleri, xarici işlər naziri Yoşka Fişerlə təkbətək görüşmüşdür. 

 

2001-ci il 

22 may 

Avropa İttifaqı – Azərbaycan Parlament Əməkdaşlığı Komitəsinin həmsədri xanım Ursula 

Şvayserin başçılığı ilə Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

24 may 

Bilkənd Universitetinin idarə heyətinin sədri professor İhsan Doğramacını qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

26 may 

Respublika sarayında 28 May – Respublika gününə həsr olunmuş mərasimdə nitq 

söyləmişdir. 

2001-ci il 

28 may 

Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı II Aleksini qəbul etmişdir. 

 

Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı II Aleksi rus pravoslav kilsəsinin birinci dərəcəli 

―Moskva knyazı Müqəddəs Mömin Daniil‖ ordenini Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinə təqdim etmişdir. 

2001-ci il 

29 may 

Prezident iqamətgahında tələbələrin, şagirdlərin və idmançıların bir qrupuna ilk şəxsiyyət 

vəsiqələrini təqdimetmə mərasimində nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

30 may 

BMT-nin Azərbaycandakı prezident-əlaqələndiricisi Ercan Muratı qəbul etmişdir. 

 

Livan Respublikasının baş naziri Əkbər Şuheybi qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

31 may- 

1 iyun 

MDB ölkələri dövlət başçılarının növbəti görüşündə iştirak etmək üçün Minskə yola 

düşmüşdür. 

 

31 may 

Minskdə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan prezidenti 

Robert Koçaryanla birgə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan 

və Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə birgə görüşmüşdür. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

1 iyun 
MDB ölkələrin dövlət başçılarının iclasında iştirak etmişdir. 

 

MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçıları iclasın yekununa dair mətbuat konfransında 

iştirak etmişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

2001-ci il 

4 iyun 

Norveçin neft sənayesi və energetika nazirinin müavini xanım Byord Sandalın rəhbərlik 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
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2001-ci il 

5 iyun 

İdman-sərgi kompleksində 8-ci beynəlxalq ―Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası‖ 

sərgisi və konfransında nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

6-7 iyun 

GUÖAM təşkilatlarının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının görüşündə iştirak etmək 

üçün Yaltaya yola düşmüşdür. 

 

6 iyun 
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Moldova prezidenti Vladimir Voroninlə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

7 iyun 

Yalta zirvə görüşündə çıxış etmişdir. 

 

GUÖAM təşkilatının Yalta xartiyasını imzalamışdır. 

 

GUÖAM dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransında iştirak etmişdir. 
 

Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovla görüşmüşdür. 
 

Vətənə qayıtmışdır. 

2001-ci il 

8 iyun 

Rusiya Federasiyasının mülki müdafiə işləri, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin 

nəticələrinin aradan qaldırılması naziri Serqey Şoyqının başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

 

Rusiyanın yollar naziri Nikolay Aksyonenkonu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

10 iyun 

Respublika sarayında ―Bakılı oğlanlar‖ şən və hazırcavablar klubunun konsertində iştirak 

etmişdir. 

2001-ci il 

12 iyun 

Rusiyanın Milli bayramı – Rusiya Federasiyasının dövlət müstəqilliyi haqqında 

bəyannamənin qəbul olunması günü münasibətilə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

2001-ci il 

13 iyun 

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Əhəd Qəzaini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

14 iyun 

MDB ölkələri prezidentlərinin işlər idarələri müdirləri görüşünün iştirakçılarını qəbul 

etmişdir. 

2001-ci il 

15 iyun 

Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının əməliyyat rəisi, korpus generalı Köksal 

Karabayın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Polşanın Milli Təhlükəsizlik Bürosu rəhbərinin müavini, nazir Marek Dukaçevskini qəbul 

etmişdir. 

2001-ci il 

16 iyun 

İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin Avropa və Amerika məsələləri üzrə 

müavini Əli Ahənini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

20 iyun 

Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər məktəbində görüşdə keçirmişdir və nitq söyləmişdir. 

 

―Hyat Recensi-Naxçıvan‖ mehmanxanasında Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya 

Birləşmiş Krallığın milli bayramı – ülyahəzrət kraliça II Yelizavetanın ad günü 

münasibətilə keçirilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

21 iyun 

ATƏT-in baş katibi Yan Kubisi qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

22 iyun 

―Bİ-Pİ‖ şirkətinin prezidenti Con Braunu qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və ―Bi-Pi‖ şirkətinin Bakıdakı ofisində üçölçülü 

vizualizasiya mühiti zalının açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

2001-ci il 

23 iyun 

Bakı Poladtökmə zavodun açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 
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2001-ci il 

25 iyun 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri gününə həsr olunmuş mərasimdə nitq 

söyləmişdir. 

2001-ci il 

27 iyun 

―Sos Kinderdorf İnternəşnl‖ beynəlxalq təşkilatının prezidenti Helmut Kutinin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

29 iyun 

Rusiya Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Marat Baqlayı qəbul etmişdir. 

 

2001-ci il 

30 iyun 

Bakının Mehdiabad qəsəbəsində şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün 50 

mənzilli binanın istifadəyə verilməsi mərasimində nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

2 iyul 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

3 iyul 

ABŞ Ticarət Palatası İdarə heyətinin üzvlərini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

4 iyul 

ABŞ-ın milli bayramı – İstiqlaliyyət günü münasibətilə keçirilmiş rəsmi qəbulunda nitq 

söyləmişdir. 

2001-ci il 

5 iyul 

Türkiyənin dövlət naziri Əbdülxaliq Çayın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Hüseyin Kıvırıkoğlu ilə 

təkbətək görüş keçirmişdir. 

2001-ci il 

6 iyul 

Prezident iqamətgahında görkəmli elm, mədəniyyət, tibb, bədən tərbiyəsi və idman 

xadimlərinin bir qrupuna ―İstiqlal‖ və ―Şöhrət‖ ordenlərin təqdimetmə mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO monitorinq qrupunu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

7 iyul 

Sumqayıtdakı etilen-polietilin zavodunda buxar-generator qurğusunun istifadəyə verilməsi 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

11 iyul 

Latviya Respublikasının xarici işlər naziri İndulis Berzinşini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

12 iyul 

Portuqaliyanın xarici işlər naziri Joze Jaymi Matuşda Da Qamanın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini: Keri Kavanonu (ABŞ), Nikolay Qribkovu 

(Rusiya), Filip de Suremeyni (Fransa) və Rusiya Federaısiyasının xarici işlər nazirinin 

birinci müavini Vyaçeslav Trubnikovu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

13 iyul 

Gürcüstan Beynəlxalq Neft Korporasiyasının rəhbəri Georgi Çanturiyanı qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

14 iyul 

―Hyat Park‖ mehmanxanasında Fransanın milli bayramı – Bastiliyanın alınması günü 

münasibətilə keçirilmiş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Dünya Bankının Avropa və Orta Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Yohannes Linnin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

15 iyul 

―Zuğulba‖ dövlət iqamətgahında xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin 

rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi şəraitdə görüşmüşdür. 

2001-ci il 

19 iyul 

Türkiyənin kənd təsərrüfatı naziri Hüsnü Yusif Gökalpın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ryabovu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

20 iyul 

İran İslam Respublikası Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi Həsən Ruhaninin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

21 iyul 

Təhlükəsizlik Şurasının iclasında nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

23 iyul 

Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Kristian Zibeki qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

26 iyul 

ABŞ dövlət katibinin Xəzər hövzəsinin enerji məsələləri üzrə müşaviri Stiven Məni qəbul 

etmişdir. 
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İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Əhəd Qəzaini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

28 iyul 

Fransanın Azərbaycandakı səfiri Jan Pyer Ginyutu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

1-3 avqust  

 

1 avqust  

MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün 

Soçiyə yola düşmüşdür. 

 

Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanla görüşmüşdür. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşmüşdür. 

 

2 avqust 
Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə görüşmüşdür. 

 

RF-nın prezidenti Vladimir Putin və Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə birgə 

görüşmüşdür. 

 

Prezidentlər görüşdən sonra birgə mətbuat konfransı keçirmişlər. 

 

3 avqust 
Vətənə qayıtmışdır. 

2001-ci il 

7 avqust 

İsveç Krallığının Türkiyədə və ölkəmizdə akkreditə olunmuş səfiri Henrik Lilyeqreni qəbul 

etmişdir. 

2001-ci il 

8 avqust 

Belarus Respublikası hökumətinin sədri Vladimir Yermoşinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

12 avqust 

Milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması barədə bəyanat vermişdir. 

2001-ci il 

15 avqust 

Gürcüstanın xarici işlər naziri İrakli Menaqarişvilini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

18 avqust 

Sərhəd Qoşunlarının 82-ci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

23 avqust 

Pakistan İslam Respublikasının səfiri Faiz Məhəmməd Xosonun etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Almaniya Federativ Respublikasının səfiri Klaus Qrevlinin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Polşa Respublikasının səfiri Martsin Navrotun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

25 avqust 

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Hüseyn Kıvrıqoğlunu qəbul etmişdir. 

 

Hüseyn Kıvrıqoğluna "Azərbaycan bayrağı" ordeninin təqdimetmə mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

 

Ali Hərbi Məktəbin birinci buraxılışı ilə keçirilmiş mərasimdə nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

26 avqust 

ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə köməkçisi Elizabet Consun başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

28 avqust 

İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirinin Avropa və Amerika dövlətləri üzrə 

müavini Əli Əhaninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiyanın «İtera» qaz şirkətinin prezidenti İqor Makarovu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

30 avqust 

Prezident sarayında ―Azəri-Çıraq-Günəşli‖ yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsinin birinci 

mərhələsinin qətnaməsinin imzalanması mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Ankarada yerləşən ―İpək yolu‖ vəqfinin ―2001-ci ilin Dövlət Adamı mükafatı‖na layiq 

görülmüşdür. 

2001-ci il 

31 avqust 

Rusiya Federasiyası xarici işlər nazirinin müavini Viktor Kalyujnının başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
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2001-ci il 

1 sentyabr 

Bilik günü münasibəti ilə Səbail rayonundakı 6 nömrəli məktəb – liseydə nitq söyləmişdir. 

 

Nəsimi rayonu ərazisində ilk özəl ümumtəhsil məktəb kompleksin açılış mərasimində nitq 

söyləmişdir. 

2001-ci il 

3 sentyabr 

Prezident sarayında yüksək bal toplayaraq ali məktəblərə qəbul olmuş gənclərlə görüşdə 

nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

5 sentyabr 

2002-ci il dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanması ilə bağlı işlərin və cari büdcənin 

ödəmələrinin vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirə keçirtmişdir. 

2001-ci il 

6 sentyabr 

Türkiyə nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

10 sentyabr 

Fransa-Azərbaycan Dostluq Qrupunun sədri, senator Jan Buayenin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

12 sentyabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

15 sentyabr 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Rassel Constonu qəbul etmişdir. 

 

2001-ci il 

16 sentyabr 

Ankara İş Qadınları Dərnəyinin ―2001-ci ilin müdrik dövlət adamı‖ mükafatına layiq 

görülmüşdür. 

2001-ci il 

20 sentyabr 

GUÖAM ölkələri qadınlarının birinci əməkdaşlıq forumun iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

22 sentyabr 

Neftçilər gününə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

27 sentyabr 

Küveyt-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Camal Hüseyn Fahat əl-

Ömərin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

29 sentyabr 

Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmiş Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə 

görüşmüşdür.  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə Gürcüstanın ali mükafatı «Qızıl 

Runo» ordeninin təqdim edilməsi mərasimi olmuşdur. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə birgə bəyanat və digər sənədlər imzalamışdır. 

 

Gürcüstan prezidenti ilə birgə mətbuat konfransı keçirtmişdir. 

 

Bakı Əyləncə Mərkəzində Eduard Şevardnadzenin şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda 

nitq söyləmişdir.  

2001-ci il 

1 oktyabr 

"Gülüstan" sarayında Çin Xalq Respublikasının yaradılmasının 52-ci ildönümü 

münasibətilə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

2 oktyabr 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümü münasibətilə keçirilmiş müşavirədə 

giriş və yekun nitqi söyləmişdir. 

2001-ci il 

3 oktyabr 

"Hyatt-Recensi-Naxçıvan" mehmanxanasında Almaniya Federativ Respublikasının milli 

bayramı – Alman birliyi günü münasibətilə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

7 oktyabr 

Paytaxta gəzintiyə çıxmışdır. 

2001-ci il 

10 oktyabr 

Moskva merinin müavini Lyudmila Şvetsovanı qəbul etmişdir. 

 

Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər vəqfinin (TÜRKSAN) ―Türk Dünyasının Xüsusi 

Mükafatı‖na layiq görülmüşdür. 

2001-ci il 

12 oktyabr 

Rusiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə 

Rusiyanın "LUKoyl" şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərova "Şöhrət" ordeni təqdim 

etmişdir. 

 

"LUKoyl" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə "Gülüstan" 

sarayında təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

A. S. Puşkinin abidəsinin Bakının mərkəzində açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 
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2001-ci il 

13 oktyabr 

Norveçin səfiri Olav Berstadı qəbul etmişdir. 

 

SSRİ xalq artisti Rəşid Behbudovun xatirə gecəsində nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

16 oktyabr 

Ukrayna xarici işlər naziri Anatoli Zlenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2001-ci il 

17 oktyabr 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümünə həsr olunmuş 

mərasimdə nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

18 oktyabr 

Milli müstəqillik günündə Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümü münasibətilə 

təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

 

Hindistan xarici işlər nazirinin müavini Racindra Madhukarın Abhuankarın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

20 oktyabr 

Fransanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Şantal Puarenin etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi Marko Barsottini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

21 oktyabr 

Türkiyənin xarici işlər naziri İsmayıl Cemin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2001-ci il 

22 oktyabr 

İsrailin ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Eytan Nayenin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq Həvəskar Boks Assosiasiyasının prezidenti Ənvər Çoudrinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə Beynəlxalq Həvəskar Boks Assosiasiyasının fəxri mükafatı təqdim edilmişdir. 

2001-ci il 

23 oktyabr 

Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Boris Qrızlovu qəbul etmişdir. 

 

ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Adrian Severinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

25 oktyabr 

ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Rudolf Perinanı qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

26 oktyabr 

Dövlət büdcəsinin layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş geniş müşavirədə nitq 

söyləmişdir. 

2001-ci il 

27 oktyabr 

İranın Azərbaycandakı səfiri Əhəd Qəzaini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

4 noyabr  

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rudolf Perinanı (ABŞ), Filip de Sürmeni (Fransa), 

Nikolay Qribkovu (Rusiya) qəbul etmişdir. 

 

2001-ci il 

8 noyabr 

ABŞ Dövlət Departamentinin Orta Asiya, Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Yunanıstan üzrə 

nümayəndəsi Lin Paskonu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

9 noyabr 

Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayında nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

10 noyabr 

"Gülüstan" sarayında Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayının iştirakçıları şərəfinə təşkil 

olunmuş rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

11 noyabr 

Türkiyənin Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Əhməd Ünal Çeviközün 

etimadnaməsinin qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

13 noyabr 

NATO-nun Cənub-Şərqi Avropadakı Birləşmiş Qüvvələrinin komandanı, ordu generalı 

Oktar Atamanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

14 noyabr 

Rusiya hökuməti sədrinin müavini Viktor Xristenkonu qəbul etmişdir. 

 

2001-ci il 

20 noyabr 

Yunanıstan xarici işlər nazirinin müavini İoannis Maqriotisi qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

21 noyabr 

Respublika sarayında Yeni Azərbaycan Partiyasının II qurultayında nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

24 noyabr 

Belçika Krallığı Parlamentinin Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun 

rəhbəri xanım Məryəm Qaçarın başçılıq etdiyi bir qrup nümayəndəni qəbul etmişdir. 
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2001-ci il 

27 noyabr 

Türkiyə Sənayeçilər və İşadamları Vəqfi Azərbaycan Respublikası Prezidentini ―İlin 

Dövlət Adamı‖ seçmişdir. 

2001-ci il 

28 noyabr 

ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru Jerar Ştudmanın 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

29 noyabr- 

1 dekabr 

MDB-yə daxil olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün 

Moskvada səfərdə olmuşdur. 

 

29 noyabr 

Moskvada Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə ―Xəzər dənizinin dibinin 

bölüşdürülməsi haqqında Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında 

sazişi‖ imzalamışdır. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

30 noyabr 
Zirvə görüşündə iştirak etmişdir. 

 

MDB ölkələrinin başçılarının birgə mətbuat konfransında iştirak etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin adından MDB-nin yaradılmasının 10-

cu ildönümü münasibətilə keçirilmiş rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

 

"Qafqaz dördlüyünün" (Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan) görüşündə iştirak 

etmişdir. 

 

Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla üçtərəfli 

görüşdə iştirak etmişdir. 

 

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşmüşdür. 

 

1 dekabr 

Vətənə qayıtmışdır. 

2001-ci il 

5 dekabr 

İranın Azərbaycandakı səfiri Əhəd Qəzaini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

6 dekabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

7 dekabr 

Çinin Azərbaycandakı səfirliyinin açılışında nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

9 dekabr 

Uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio günü münasibətilə keçirilmiş şənliklərdə nitq 

söyləmişdir. 

2001-ci il 

11 dekabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində Nyu-Yorkdakı 11 sentyabr faciəsi qurbanlarının 

xatirəsini yadetmə mərasimində çıxış etmişdir. 

 

―Şevron-Teksako‖ korporasiyasının vitse-prezidenti Riçard Matskeni qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikası prezidentinin Xəzər dənizi məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi 

Mehdi Səfərinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

15 dekabr 

ABŞ müdafiə naziri Donald Ramsfeldi qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

17 dekabr  

Beynəlxalq Valyuta Fondunun şöbə müdirinin müavini Con Uykman-Linin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Ramazan bayramı münasibətilə müsəlman dövlətlərinin Azərbaycandakı səfirlərini qəbul 

etmişdir. 

2001-ci il 

18 dekabr 

Respublika kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərini qəbul etmişdir. 
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2001-ci il 

19 dekabr 

ABƏŞ-in və BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Deyvid Vudvordu qəbul etmişdir. 

2001-ci il 

25 dekabr 

Xalq şairi Rəsul Rzanın 90 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsində iştirak etmişdir. 

2001-ci il 

28 dekabr 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

2001-ci il 

29 dekabr 

Maştağa qəsəbəsində Olimpiya idman mərkəzinin açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 

2001-ci il 

31 dekabr 

Azərbaycan xalqını Yeni il münasibəti ilə təbrik etmişdir. 

2002-ci il 

10 yanvar 

Uludağ Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülmüşdür. 

2002-ci il 

11 yanvar 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Əhməd Ünal Çeviközü qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

12 yanvar 

Beynəlxalq Konfransın iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

14 yanvar 

Azərbaycan və Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin yaradılmasının 10 illiyi münasibəti 

ilə mərasimdə iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

18 yanvar 

NATO-nun Parlament Assambleyasının prezidenti Rafael Estrellanı qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

19 yanvar 

20 Yanvar faciəsinin 12-ci ildönümünə və şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş mərasimdə 

iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

20 yanvar 

Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

2002-ci il 

23 yanvar 

İran İslam Respublikası daxili işlər naziri Əbdülvahid Musəvi-Larinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

24 yanvar 

Rusiya Federasiyasının prezidenti V. Putinin dəvəti ilə Moskvaya dövlət səfərinə yola 

düşmüşdür. 

2002-ci il 

25 yanvar 

Rusiyada "Naməlum əsgər" xatirə abidəsinin yerləşdiyi Aleksandr bağında olmuşdur. 

 

Kremldə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Moskva şəhərinin meri Yuri Lujkovla görüşmüşdür. 

 

Moskva Dövlət Universitetinin fəxri doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimində 

nitq söyləmişdir. 

 

Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri Mixail Kasyanov ilə görüşmüşdür. 

 

Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

2002-ci il 

26 yanvar 

Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri İqor İvanov ilə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskva şəhərində törəmə bankının açılış mərasimində 

çıxış etmişdir. 

 

İTAR–TASS-da Rusiya Federasiyasının aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin 

nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Binə beynəlxalq hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

2002-ci il 

29 yanvar 

Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri İqor İvanovla görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan Parlamentinin sədri Nino Burcanadzenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
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qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

30 yanvar 

Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün ABŞ-ın Nyu-York şəhərinə yola düşmüşdür. 

 

Nyu-Yorka gedərkən yolüstü İslandiyanın Keflavik şəhərində dayanmışdır. 

 

ABŞ Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini xanım Elizabet Consu 

qəbul etmişdir. 

 

Nyu-Yorkda keçiriləcək Dünya İqtisadi Davos forumunun illik iclasında iştirak etmək 

üçün ABŞ-a yola düşmüşdür. 

2002-ci il 

31 yanvar 

Dünya İqtisadi Forumunun rəsmi açılış mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Nyu-Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin dağıntılarını ziyarət etmişdir 

 

Nyu-Yorkda Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri İsmayıl Cemi qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

1 fevral 

Dünya İqtisadi Forumunun ―Mərkəzi Asiyada sabitlik‖ mövzusuna həsr olunmuş iclasda 

çıxış etmişdir. 

 

Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Nikolay Qribkovu (Rusiya), Filip de 

Sürmeni (Fransa) və Rudolf Perinanı (ABŞ) qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

2 fevral 

Nyu-Yorkda Polşa Respublikasının Prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə görüşmüşdür. 

 

İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Kaspar Villiger ilə görüşmüşdür. 

 

Nyu-Yorkda ABŞ-ın keçmiş Prezidenti Bill Klinton ilə görüşmüşdür. 

2002-ci il 

3 fevral 

Tibbi müayinədən keçmək üçün Klivlend şəhərinə yola düşmüşdür. 

2002-ci il 

4 fevral 

ABŞ-ın Klivlend klinikasına gedərək tibbi müayinədən keçmişdir. 

2002-ci il 

14 fevral 

Həkimlərin məsləhəti ilə müalicə qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

19 fevral 

ANS telekanalına müsahibə vermişdir. 

 

2002-ci il 

21 fevral 

Qurban bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

 

2002-ci il 

25 fevral 

Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciət etmişdir. 

 

ABŞ-ın Klivlend şəhərində müalicəsini uğurla başa çatdıraraq Londona yola düşmüşdür. 

2002-ci il 

28 fevral 

Vətənə qayıtmışdır. 

2002-ci il 

2 mart 

Respublika doğum evində vaksinlərin təqdim edilməsi mərasimində çıxış etmişdir. 

2002-ci il 

3 mart 

Görkəmli musiqiçi Mstislav Rastropoviçlə görüşmüşdür. 

 

Respublika sarayında Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin 

konsertində olmuşdur. 

2002-ci il 

4 mart 

Görkəmli musiqiçi Mstislav Rostropoviçə ―İstiqlal‖ ordeni təqdim edilməsi mərasimində 

çıxış etmişdir.  

 

Görkəmli musiqiçi Mstislav Rostropoviçin 75 illiyi şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda 

çıxış etmişdir. 

2002-ci il 

6 mart 

Prezident sarayında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbər heyəti və Sərhəd Qoşunlarının 

dəstə rəisləri ilə görüşdə çıxış etmişdir. 

2002-ci il 

7 mart 

Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarına müraciət etmişdir. 

 

Respublika sarayında 8 mart Beynəlxalq Qadınlar gününə həsr edilmiş təntənəli mərasimdə 
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iştirak etmişdir. 

 

ATƏT-in sədri, Portuqaliyanın dövlət naziri və xarici işlər naziri Jaymi Qamanın başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

8 mart 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

11 mart 

İran İslam Respublikası parlamentinin və İran-Azərbaycan dostluq qrupunun üzvlərini 

qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

14 mart 

Prezident sarayında Avropa ―Top-komanda― kuboku uğrunda yarışların qalibi olan 

―Azərreyl‖ qadın voleybol klubunun üzvləri ilə görüşmüşdür. 

2002-ci il 

15 mart 

Prezident iqamətgahında Norveç Krallığınin ölkəmizdə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 

təyin olunmuş Steynar Gilin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

16 mart 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin iqamətgahında Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş 

Ştatları arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş 

mərasimdə nitq söyləmişdir. 

2002-ci il 

18 mart 

Prezident sarayında ―İpək yolu‖ kommunikasiya sisteminin rəhbəri, məşhur alim və ictimai 

xadim, Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Roald Saqdeyevi qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

19 mart 

―Respublika‖ sarayında Bakı şəhərindəki uşaq evlərində tərbiyə alan, eləcə də qaçqın, 

kimsəsiz və şəhid ailələrindən olan uşaqlar üçün təşkil edilən Novruz şənliyində iştirak 

etmişdir. 

2002-ci il 

21 mart 

Novruz bayramı münasibəti ilə keçirilən ümumxalq şənliyində iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

22 mart 

―Həyat Recensi – Naxçıvan‖ otelində ―Ruh‖ Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin təsis etdiyi 

―Jurnalistlərin dostu‖ mükafatının təqdim olunmasına həsr edilmiş mərasimdə çıxış 

etmişdir. 

2002-ci il 

23 mart 

Prezident iqamətgahında Malayziyanın, Finlandiyanın, Tailandın, Danimarkanın, 

Meksikanın, İrlandiyanın, Cənubi Afrika Respublikasının, Yəmən və Sloveniyanın 

ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin etimadnamələrini 

qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

26 mart 

ABŞ nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

27 mart 

Prezident sarayında Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ryabovu qəbul 

etmişdir. 

2002-ci il 

30 mart 

Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Çjan Siyunun 

etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

31 mart 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

2002-ci il 

4 aprel 

Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyində Azərbaycan ilə Rusiya Federasiyası arasında 

diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş mərasimdə çıxış etmişdir. 

2002-ci il 

5 aprel 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirinin iqamətgahına gedərək Kraliça – ana 

Elizabetin vəfatı münasibətilə başsağlığı vermişdir 

 

Prezident sarayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu 

qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Əhməd Ünal Çeviközü qəbul 

etmişdir. 

2002-ci il 

8 aprel 

Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin prezidenti Məmməd Əliyev başda olmaqla 

Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

9 aprel 

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri, Litvanın xarici işlər naziri Antanas Valionisin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

10 aprel 

Rusiya hökumət sədrinin müavinini qəbul etmişdir. 

 

İqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın Rusiya tərəfdən sədri Viktor 

Xrestenkonun başçılıq etdiyi Rusiya nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirini qəbul etmişdir. 
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11 aprel  

Gürcüstanın müdafiə nazirini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

12 aprel 

Prezident iqamətgahında Vatikan dövlətinin Azərbaycanda apostol nunsisi Klaudio 

Qucerottinin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında ―Statoyl‖ şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

16 aprel 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında Pakistan İslam Respublikasının müdafiə katibi Həmid Nəvaz Xanın 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

21 aprel 

Prezident sarayında İranın Azərbaycandakı səfiri Əhəd Qəzaini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

22 aprel 

Respublika sarayında Azərbaycan Respublikasında Rusiya Federasiyası mədəniyyəti 

günlərinin təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

23 aprel 

Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türkmənistanın 

paytaxtı Aşqabada getmişdir. 

 

Aşqabadda İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi ilə 

görüşmüşdür. 

 

Aşqabadda Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşmüşdür. 

2002-ci il 

24 aprel 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə çıxış etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ilə görüşmüşdür. 

2002-ci il 

25 aprel 

Prezident sarayında yerli sahibkarlarla görüşdə çıxış etmişdir. 

2002-ci il 

29-30 aprel 

Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin zirvə görüşündə iştirak etmək üçün 

Türkiyənin Trabzon şəhərində səfərdə olmuşdur. 

 

29 aprel 
Trabzonda Türkiyə Respublikasının Prezidenti Əhməd Necdət Sezər ilə görüşmüşdür. 

 

Trabzonda Gürcüstanın Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. 

 

30 aprel 

Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezər, Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə 

birgə böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk muzeyini ziyarət etmişdir. 

 

Trabzonda zirvə görüşünün yekunlarına dair birgə mətbuat konfransında çıxış etmişdir. 

2002-ci il 

2 may 

Bakı İdman-Konsert Kompleksində sərbəst güləş üzrə 45-ci Avropa çempionatının 

təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Prezident sarayında Bakıda keçirilən ―Azərbaycanın milli mədəni və təbii irsinin qorunub 

saxlanılması – Milli parklar proqramı‖ beynəlxalq konfransın iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

3 may 

Prezident sarayında sərbəst güləş üzrə 45-ci Avropa çempionatının fəxri qonaqlarını qəbul 

etmişdir. Görüş zamanı ona ―Qızıl boyunbağı‖ fərqlənmə nişanı təqdim edilmişdir. 

 

Prezident sarayında Türkiyənin Ədliyyə naziri Hikmət Sami Türkün başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

7 may 

Prezident sarayında Türkiyənin Baş nazirinin müavini, dövlət naziri Dövlət Baxçalının və 

onun müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Endryü Takeri qəbul 

etmişdir. 
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Prezident sarayında NATO baş katibinin elm və ətraf mühit məsələləri üzrə müavini, 

alyansın Elm Komitəsinin sədri Jan Fürneni qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

8 may 

Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə direktorunu qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

9 may 

Qələbə bayramı münasibətilə keçirilən mərasimdə çıxış etmişdir. 

 

Prezident sarayında Bundestaqın Avropa Birliyinə dair məsələlər üzrə komissiyasının sədri 

Fridbert Pflüger başda olmaqla Almaniya Federativ Respublikasının nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

11 may 

Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının fəxri akademiki adına layiq görülmüşdür. 

2002-ci il 

14 may 

Prezident sarayında ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici sahibkarlarla görüşündə nitq 

söyləmişdir. 

2002-ci il 

16 may 

ABŞ-ın Xəzər hövzəsinin enerji diplomatiyası üzrə səfiri Stiven Məni qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

17 may 

Beynəlxalq prokurorlar Assosiasiyası İcraiyyə Komitəsinin nümayəndələrini qəbul 

etmişdir. 

2002-ci il 

18-20 may 

İran İslam Respublikasında rəsmi səfərdə olmuşdur. 

 

19 may 

Ayətullah Xomeyninin məqbərəsini ziyarət etmişdir. 

 

İranın ali dini rəhbəri Seyid Əli Xomnei ilə görüşmüşdür. 

 

İran İslam Respublikasının parlamentində - İslam Şurası Məclisində olmuşdur. 

 

İranın xarici işlər naziri Kamal Xərrazini qəbul etmişdir. 

 

Ölkəmizin Tehrandakı səfirliyində olmuşdur. 

 

İranın kooperasiya naziri Əli Sufini qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikasının tikinti və şəhərsalma naziri Əli Əbdüləlizadəni qəbul etmişdir. 

 

İran İslam Respublikası parlamentinin – İslam Şurası Məclisinin sədri Mehdi Kərrubi ilə 

görüşmüşdür. 

 

 

20 may 

Tehranda Dövlət iqamətgahında İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid Məhəmməd 

Xatəmi ilə görüşmüşdür. 

2002-ci il 

22 may 

İrandan vətənə qayıtmışdır. 

 

Roma papası II İoann Paveli Binə beynəlxalq hava limanında qarşılamışdır. 

 

Prezident sarayında Roma papası II İoann Pavelin Azərbaycanın din, elm və incəsənət 

xadimləri ilə görüşündə nitq söyləmişdir. 

 

Prezident sarayında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Məhəmməd əl-

Baradeni qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

23 may 

Vatikan dövlətinin başçısı, Roma papası II İoann Paveli Binə hava limanında yola 

salmışdır. 

2002-ci il 

24 may 

Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında BP şirkətinin kəşfiyyat və istehsalat üzrə baş direktoru Dik Olverin 
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başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

25 may 

Prezident sarayında Qazaxıstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəşid 

İbrayevi diplomatik missiyasının başa çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü 

münasibətilə təntənəli mərasimdə iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

28 may 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildönümü, Respublika günü münasibəti ilə 

Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 

 

Paytaxta qısa gəzintiyə çıxmışdır. 

2002-ci il 

29 may 

Prezident sarayında Türkiyə baş nazirinin baş müşaviri, keçmiş dövlət naziri, Xoca Əhməd 

Yasəvi adına Beynəlxalq Türk-Qazax Universitetinin İdarə Heyətinin sədri Namiq Kamal 

Zeybəki qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

3 iyun 

Böyük Britaniyanın Lordlar Palatasının üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

4 iyun 

Bakıda İdman-Konsert kompleksində ―Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası – 2002‖ 

IX beynəlxalq sərgi və konfransının təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Prezident sarayında İtaliyanın energetika, sənaye və istehsal nazirinin müavini Mario 

Valduççini qəbul etmişdir. 

 

Norveç Krallığının neft sənayesi və energetika üzrə dövlət katibi xanım Brit Skelbredi və 

onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

5 iyun 

Böyük Britaniyanın nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında Türkiyənin enerji və təbii qaynaqlar naziri Zəki Çakanın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

―Samsunq Elektroniks‖ şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

6 iyun 

ABŞ prezidentinin Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarının inkişafı üzrə xüsusi müşaviri səfir 

Stiven Mənn başda olmaqla ABŞ nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

8-9 iyun 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Sankt-Peterburqa yola 

düşmüşdür. 

 

Səfər müddətində Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşmüş, dahi Azərbaycan şairi 

Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Sankt-Peterburqda Piskaryov memorial qəbiristanlığını ziyarət etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək görüşmüşdür. 

 

―Sivilizasiyaların dialoqu‖ beynəlxalq Andrey Pervozvannı mükafatının təqdim edilməsi 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Sankt-Peterburqun ―Astoriya‖ mehmanxanasının böyük salonunda şəhərdə yaşayan 

soydaşlarimizla görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Hava limanında jurnalistlərə geniş müsahibə vermişdir 

2002-ci il 

9 iyun 

«Sivilizasiyaların dialoqu» Beynəlxalq Andrey Pervozvannı mükafatına layiq 

görülmüşdür. 

2002-ci il 

12 iyun 

Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyində Rusiyada həmin gün qeyd olunan milli bayram – 

Rusiya Federasiyasının dövlət müstəqilliyi haqqında Bəyannamənin qəbul edilməsi günü 

münasibəti ilə rəsmi qəbulda nitq söyləmişdir. 

2002-ci il Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illik yubileyində iştirak etmişdir. 
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13 iyun 

2002-ci il 

14 iyun 

ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Üq Perneni qəbul etmişdir. 

 

London şəhərinin merini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

15-19 iyun 

Naxçıvanda səfərdə olmuşdur. 

 

17 iyun 

Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Litseyin Naxçıvan filialında kursantlarla görüşmüşdür. 

 

Səfər müddətində Naxçıvan Olimpiya kompleksinin təntənəli açılış mərasimində iştirak 

etmiş, Şəhidlər Xiyabanını, Hüseyn Cavidin məqbərəsini, ailəsinin qəbirlərini ziyarət 

etmiş, Naxçıvan sakinləri ilə görüşlər keçirmişdir. 

 

18 iyun 

Naxçıvan MR Ali Məclisində Muxtar Respublikanın dövlət hakimiyyəti orqanlarının 

nümayəndələri ilə müşavirədə çıxış etmişdir. 

 

Naxçıvanda Bəhruz Kəngərli muzeyinin təntənəli açılış mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Naxçıvandan Bakıya qayıtmışdır. 

2002-ci il 

24-28 iyun 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 10 illik yubileyi ilə əlaqədar Türkiyədə 

işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

24 iyun 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının bu 

qurumun 10 illiyinə həsr edilmiş zirvə görüşündə iştirak etmək üçün İstanbula gəlmişdir. 

 

―Çırağan‖ hotelində Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ, Rusiya və Fransadan olan həmsədrlərini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin xarici işlər naziri İsmayıl Cəmi qəbul etmişdir. 

 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq təşkilatının Baş katibi, səfir Valeri Çeçelaşvilinin adından 

verilən rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 
 

Səfər müddətində Türkiyə prezidenti Ə. N. Sezər, Rumıniya prezidenti İon İliyesku, 

Ukrayna prezidenti L. Kuçma və digər yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşmüşdür. 
 

25 iyun 

―Konrad‖ hotelində ―Üç dənizin əfsanəsi‖ adlandırılan konfransın təntənəli açılışında 

iştirak etmişdir. 

 

26 iyun 

Bilkənd Universitetində olmuşdur. 

 

Ankarada Türkiyə-Azərbaycan Dostluq və Əməkdaşlıq Fondunun sədri İ. Doğramaçının 

heykəlinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Türkiyə paytaxtının Oran diplomatik şəhərciyində Azərbaycan mədəniyyət mərkəzinin 

açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Ankarada Bakı küçəsinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezerlə birgə Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyinin 

tikintisi yenicə başa çatdırılmış binasına baxmışlar. 
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Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı səfirliyi üçün tikilmiş binanın təntənəli açılış 

mərasimində çıxış etmişdir. 

 

27 iyun 

Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Hüseyn Qıvrıqoğlu 

təkbətək görüşmüşdür. 

 

İhsan Doğramacı Fondunun beynəlxalq qızıl sülh medalının təqdim olunmasına həsr 

edilmiş mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinə Ankara İş Qadınları Dərnəyinin ―2002-ci ilin dövlət 

adamı‖ mükafatının təqdim etmə mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Vəqfinin («TÜSİAV») tərəfindən «Üstün xidmət və 

başarı mükafatı»nın təqdim etmə mərasimində çıxış etmişdir. 

 

Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər Vəqfinin (TÜKSAV) ―Türk dünyasının 2001-ci il 

xüsusi mükafatı‖nın təqdimetmə mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

28 iyun 

Qars şəhərinə gəlmişdir. 

 

Şəhərin mərkəzində salınmış və onun adı verilmiş parkın açılış mərasimində iştirak 

etmişdir. 

 

Qars şəhərindəki Qafqaz Universitetində olmuşdur.  

 

Qafqaz Universitetinin fəxri doktoru diplomunun təqdim edilməsinə həsr olunmuş 

mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

Qarsda əslən Azərbaycandan olan soydaşlarımızla görüşmüşdür. 

 

Türkiyə baş nazirinin müavini, dövlət naziri Dövlət Baxçalını qəbul etmişdir. 

 

Camlı köşkdə Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

2002-ci il 

2 iyul 

―Azərbaycan polisi‖ Gününə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

4 iyul 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli bayramı - İstiqlaliyyət günü münasibətilə ABŞ-ın 

Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

8 iyul 

Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Akademiyasının fəxri üzvü seçilmişdir. 

2002-ci il 

9 iyul 

Yaponiyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Toşuyuki Fucivaranın etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında Almaniya Federativ Respublikasının dövlət katibi Aksel Gerlaxın 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

10 iyul 

Şərqi Azərbaycan ostandarı Məhəmmədəli Sübhanullahi başda olmaqla İran nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

11 iyul 

Türkiyə Silahlı Qüvvələri Quru Qoşunlarının komandanı, ordu generalı Hilmi Özkökü və 

onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

13 iyul 

İsveçrə Konfederasiyasının səfiri Stefan Şpekin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Qırğızıstan Respublikasının səfiri Kemelbek Nanayevin etimadnaməsini qəbul etmişdir.  
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İsveç Krallığının səfiri xanım Anne Dismorrun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Kot-d İvuar Respublikasının səfiri Jan-Klod Klaucenin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Koreya Xalq Demokratik Respublikasının səfiri Li Çxor Qvanın etimadnaməsini qəbul 

etmişdir. 

 

Belçika Krallığının səfiri Yan Mattisenin etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

 

Niderland Krallığının səfiri Harri Molenaarın etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

14 iyul 

Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi ölkəsinin milli bayramı - Bastiliyanın alınması günü 

münasibətilə ―Həyat Park‖ mehmanxanasında rəsmi qəbulda iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

15 iyul 

Azərbaycanın elektrik enerjisi sistemində baş vermiş böyük qəza ilə əlaqədar Prezident 

sarayında müşavirə keçirmişdir. 

 

Ukraynanın ədliyyə naziri Aleksandr Lavrinoviçi və nazirliyin nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2002-ci il 

16 iyul 

Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun  Müşahidə Şurasının birinci iclasında nitq söyləmişdir.  

 

İtaliya xarici işlər nazirinin müavini Marqarita Boniverin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

 

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri, Lüksemburqun baş nazirinin müavini və xarici 

işlər naziri Lidi Polfer başda olmaqla AŞ-nın nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Rusiya hökuməti sədrinin müavini Viktor Xristenkonun başçılıq etdiyi Rusiya 

Federasiyasının hökumət nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

17 iyul 

Prezident sarayında xarici işlər nazirinin birinci müavini Suqiura Seykenin başçılıq etdiyi 

Yaponiya nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) ikinci Avropa departamentinin direktoru Con 

Odlinq-Sminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

19 iyul 

Yalta şəhərinə yola düşmüşdür. 

 

Yola düşməzdən əvvəl hava limanında GUÖAM-ın keçiriləcək növbəti görüşləri haqqında 

kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə qısa müsahibə vermişdir. 

 

Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma arasında təkbətək görüş olmuşdur. 

 

Leonid Kuçmanın adından Zirvə görüşü iştirakçılarının şərəfinə rəsmi qəbulda iştirak 

etmişdir. 

2002-ci il 

20 iyul 

Livadiya sarayına gəlmişdir. 

 

ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Asiya ölkələri üzrə əlaqələndiricisi Uilyam 

Teylor ilə görüşmüşdür. 

 

Ukraynada yaşayan azərbaycanlılarla görüşmüşdür. 

 

Yaltada Rusiya Federasiyasının Ukraynadakı səfiri Viktor Çernomırdinlə görüşmüşdür. 

 

GUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə çıxış etmişdir. 

 

GUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının mətbuat konfransında iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

22 iyul 

Türkiyənin Dini İşlər İdarəsinin rəisi Mehmet Nuri Yılmazın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 
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Milli Mətbuat günü münasibətilə ―Yeni nəsl‖ Jurnalistlər Birliyi, ―Ruh‖ Jurnalistlərin 

hüquqlarını Müdafiə Komitəsi, Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyası, Bakı Mətbuat 

Klubu və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin keçirdiyi mərasimdə iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

23 iyul 

Misir Ərəb Respublikasının milli bayramı - İnqilab günü münasibətilə bu ölkənin 

Azərbaycandakı səfirliyinin ―Avropa‖ otelində təşkil etdiyi mərasimdə iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

25 iyul 

İran İslam Respublikasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

27 iyul 

Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi və Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi məzunlarının 

buraxılışına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

2002-ci il 

28 iyul 

Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi və Ali Hərbi təyyarəçilik məktəbi məzunlarının buraxılışına 

həsr olunmuş mərasimdə iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

2 avqust 

Azərbaycan kinosu Gününə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak etmiş və nitq 

söyləmişdir. Mərasim zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 4-cü Avrasiya 

teleforumunun mükafatı və diplomu təqdim edilmişdir. 

2002-ci il 

5 avqust 

«Aksoy Holdinq» şirkətinin idarə heyətinin sədri Ərdal Aksoyu qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

6 avqust 

İran İslam Respublikası xarici işlər nazirinin Asiya, Okeaniya və Müstəqil Dövlətlər birliyi 

ölkələri üzrə müavini Möhsün Əminzadənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2002-ci il 

9 avqust 

Rusiya Prezidentinin İcra Aparatı rəhbərinin müavini Cahan Pollıyevadan, mədəniyyət 

naziri Mixail Şvidkoydan və başqa şəxslərdən ibarət Rusiya nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

2002-ci il 

10 avqust 

Naxçıvana yola düşdü. 

 

Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə müsahibə 

vermişdir. 

2002-ci il 

11 avqust 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində müşavirə keçirmişdir. 

 

Uşaq və gənclər parkını seyr etmişdir. 

 

Şahbuzda rayon sakinləri qarşısında çıxış etmişdir. 

 

Batabat yaylağında olmuşdur. 

2002-ci il 

12 avqust 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin iclas salonunda respublika Milli Elmlər Akademiyasının 

Naxçıvan bölməsinin yaradılmasına həsr olunmuş müşavirədə nitq söyləmişdir. 

2002-ci il 

13 avqust 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində Vayxır su anbarının tikintisinə həsr 

olunmuş müşavirədə nitq söyləmişdir. 

2002-ci il 

14 avqust 

Naxçıvan MR-in Sədərək rayonunda Ermənistan prezidenti R. Koçaryanla təkbətək 

görüşmüşdür. 

 

Sədərək, Şərur və Babək rayonlarının sakinləri ilə görüşmüşdür. 

2002-ci il 

15 avqust 

Naxçıvandan Bakıya qayıtmışdır. 

2002-ci il 

19 avqust 

Türkiyənin Dövlət naziri Rəşad Doğrunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında dəyişikliklərə dair Prezident sarayında 

müşavirə keçirmişdir. 

2002-ci il 

20 avqust 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

21 avqust 

Nizami rayonundakı ―Heydər parkı‖nda, sakinlər qarşısında nitq söyləmişdir. 

2002-ci il 

23 avqust 

Türkiyənin Mərmərə qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 2002-ci ilin ―Baş 

müəllim Atatürk‖ mükafatı təqdim edilmişdir. 

2002-ci il Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyasına təklif olunan 
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24 avqust dəyişikliklərlə bağlı səsvermədə jurnalistlərin suallarını cavablandırmışdır. 

2002-ci il 

27 avqust 

Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Klaus Qrevlixi qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

28 avqust 

Türkiyənin dənizçilik məsələləri üzrə dövlət naziri Ramazan Mirzəoğlunun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

29 avqust 

Ukrayna baş nazirinin müavinini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

30 avqust 

Ali məktəblərə ən yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrlə görüşmüşdür. 

 

2002-ci il 

2 sentyabr 

Bilik günü münasibəti ilə Suraxanı rayonundakı 275 nömrəli məktəbdə keçirilən 

mərasimdə iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

4 sentyabr 

Fransa Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun direktoru Tyeri dö Monbrialı qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

5 sentyabr 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Əhməd Ünal Çeviközü qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

6 sentyabr 

Görkəmli müğənni və bəstəkar Müslim Maqomayevə «İstiqlal» ordeni təqdim etmişdir. 

 

MDB-nin üzvü olan ölkələrin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının Bakıda keçirilən 23-cü 

iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

8 sentyabr 

Görkəmli müğənni və bəstəkar Müslüm Maqomayevin şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi 

qəbulda nitq söyləmişdir. 

2002-ci il 

9 sentyabr 

MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri – icraçı katib Yuri Yarovu qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

10 sentyabr 

Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Vəqfinin sədri Vəli Sarıtoprağın başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

11 sentyabr 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

 

Dünya Turizm Təşkilatının baş katibi Françesko Franjiallini qəbul etmişdir. 

 

Dünya Bankının Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə departamentinin direktoru xanım Donna-

M. Dousett-Koirolonu qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

12 sentyabr 

Gəncə şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmək üçün Gəncəyə 

yola düşmüşdür. 

 

Gəncəyə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin 

nümayəndələrinə müsahibə vermişdir. 

 

“N‖ hərbi hissəsində əsgər və zabitlərlə görüşmüşdür. 

 

Gəncə şəhəri İcra Hakimiyyətində müşavirə keçirmişdir. 

2002-ci il 

13 sentyabr 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət etmişdir. 

 

Gəncədən Goranboy rayonuna gəlmişdir. 

 

Aşağı Ağcakənd qəsəbəsinin açılışında nitq söyləmişdir. 

2002-ci il 

17 sentyabr 

Türkiyənin prezidenti Əhməd Nejdət Sezəri qəbul etmişdir. 

 

Ölkəmizə işgüzar səfərə gəlmiş Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd Necdət Sezər 

ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd Necdət Sezərin nümayəndə heyətlərinin iştirakı 

ilə görüş keçirilmişdir. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeni qəbul etmişdir. 

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Spenser Abrahamı və onun başçılıq etdiyi 
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nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

18 sentyabr 

Azərbaycan paytaxtı yaxınlığında Səngəçal Sahil terminalında Baki-Tibilisi-Ceyhan əsas 

ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimində Türkiyə Respublikasının prezidenti 

Əhməd Necdət Sezər, Gürcüstan prezidentin Eduard Şevardnadze ilə birgə iştirak etmişdir. 

 

―Gülüstan‖ sarayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması 

münasibətilə dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafətdə nitq 

söyləmişdir. 

2002-ci il 

22 sentyabr 

Rusiya Dövlət Dumasının sədri Gennadi Seleznyov başda olmaqla nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

23-24 

sentyabr 

Rusiya Federasiyasında işgüzar səfərdə olmuşdur. 

 

23 sentyabr 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Kremldəki "Predstavitelskiy 

kabinet"də Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinlə görüşmüşdür. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Xəzər dənizinin dibinin 

həmhudud sahələrinin bolunməsi haqqında sazişi imzalamışdır. 

 

24 sentyabr 

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Universitetində 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinə fəxri doktor diplomunun təqdim edilməsi 

mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

―İnterfaks‖ beynəlxalq informasiya qrupunun rəhbəri Mixail Komissarı qəbul etmişdir. 

 

Səfər zamanı RF prezidenti Vladimir Putinlə, Moskva şəhərinin meri Yuri Lujkovla, RF 

xarici işlər naziri İ. İvanovla, Moskva hökumətinin yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə 

görüşmüşdür. 

 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir. 

2002-ci il 

26 sentyabr 

 

Rusiya Federasiyası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru general-polkovnik Sergey 

Lebedev başda olmaqla bu qurumun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Litva Respublikasının ədliyyə naziri Vitautas Markyaviçusun başçılığı ilə bu nazirliyin 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Moskva hökumətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 27 sentyabr 

Rusiya Federasiyasının əmək və sosial inkişaf naziri Aleksandr Poçinokun başçılığı ilə 

nazirliyin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Moskva hökumətində merin birinci müavini, hökumətlərarası komissiyanın həmsədri 

Lyudmila Şvetsovanin başçılığı ilə 

2002-ci il 

28 sentyabr 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri - Rudolf Perinanı (ABŞ), Nikolay Qribkovu 

(Rusiya), Üq Perneni (Fransa), Rusiya Federasiyasının xarici işlər nazirinin müavini 

Vyaçeslav Trubnikovu və onları müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

1 oktyabr 

Fransanın xarici məsələlər üzrə Dövlət katibi Reno Müzelyenin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

4 oktyabr 

Rusiya Prezidenti Yanında Federal Hökumət Rabitəsi və İnformasiya Agentliyinin baş 

direktoru Vladimir Matyuxini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

6-7 oktyabr 

MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün 

Kişinyovda olmuşdur. 
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Moldova Respublikasının prezidenti Vladimir Voronin ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Ermənistan Respublikasının prezidenti Robert Koçaryan ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

Səfər müddətində Rusiya prezidenti V. Putin ilə görüşmüşdür. 

 

7 oktyabr 

Vətənə qayıtmışdır. 

 

Jurnalistlərə qısa müsahibə vermişdir. 

2002-ci il 

9 oktyabr 

İran rəssamı Vədud Müəzzinin fərdi sərgisinin açılışında iştirak etmişdir. 

 

2002-ci il 

10 oktyabr 

Bakıda ―Demokratik cəmiyyətdə dinin və əqidənin rolu: Terrorizmə və ekstremizmə qarşı 

mübarizə yollarının araşdırılması‖ mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxış etmişdir. 

2002-ci il 

11 oktyabr 

Milli Olimpiya Komitəsinin 10 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Nərimanov rayonu ərazisində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı daimi 

nümayəndəliyinin yeni binasının açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

13-16 

oktyabr 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının VII zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyədə səfərdə 

olmuşdur. 

 

14 oktyabr 

Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər ilə görüşmüşdür. 

 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının VII zirvə görüşündə çıxış etmişdir. 

 

 

15 oktyabr 

―Çırağan‖ sarayında Türkiyənin iş adamları ilə görüşmüşdür. 

 

Türkiyənin ―Samanyolu‖ televiziya kanalının ―Medianın dostu‖ mükafatı təqdim 

edilmişdir. 

 

Türkiyənin və bu ölkədə akkreditə olunmuş xarici ölkələrin KİV nümayəndələri ilə 

mətbuat konfransı keçirmişdir. 

 

16 oktyabr 

NATO-nun Avropadakı Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Səfər müddətində Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər, Pakistan prezidenti Pərviz 

Müşərrəf, İran prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi, Əfqanıstan prezidenti Həmid Karzai 

və digər yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşlər keçirmişdir. 
 

Vətənə qayıtmışdır. 

2002-ci il 

17 oktyabr 

―Gülüstan‖ sarayında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 11-ci ildönümünə həsr olunmuş 

təntənəli mərasimdə nitq söyləmişdir. 

2002-ci il 

18 oktyabr 

Ölkəmizin Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmişdir. 
 

Milli parkda Dövlət Müstəqilliyi gününə həsr olunmuş bayram konsertində iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

20 oktyabr 

Vladimir Mayakovski adına Moskva Akademik Teatrında tamaşaya baxmışdır. 

2002-ci il 

22 oktyabr 

Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Yuri Serqeyev başda olmaqla bu ölkənin 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il Görkəmli ədib Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin açılış mərasimində iştirak etmiş və nitq 
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24 oktyabr söyləmişdir. 
 

Misir Ərəb Respublikasının xarici işlər üzrə dövlət naziri xanım Faizə Əbul-Nəcani qəbul 

etmişdir. 

2002-ci il 

25 oktyabr 

Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramının təqdimatına həsr 

olunmuş ümummilli konfransda nitq söyləmişdir. 

2002-ci il 

28 oktyabr 

Rusiya Federasiyası Hesablama Palatasının sədri Sergey Stepaşin başda olmaqla Rusiya 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

29 oktyabr 

Rumıniya prezidenti İon İliyesku ilə təkbətək görüşmüşdür. 

 

2002-ci il 

30 oktyabr 

Bolqarıstan prezidenti Jelyu Jelev başda olmaqla bu ölkənin nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir. 
 

ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Con Ordueyi qəbul etmişdir. 
 

Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 79-cu ildönümü münasibətilə bu ölkənin 

Azərbaycandakı səfirliyinin ―Gülüstan‖ sarayında təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq 

söyləmişdir. 

2002-ci il 

31 oktyabr 

İran İslam Respublikasının kooperasiya naziri Əli Sufinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

3 noyabr 

İstirahət günü paytaxtda gəzintiyə çıxmışdır. 

2002-ci il 

4 noyabr 

ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Anri Jakoləni qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

5 noyabr 

Türkiyədəki Parlament seçkiləri nəticəsində qələbə qazanmış Ədalət və İnkişaf Partiyasının 

sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə telefon söhbəti aparmış və onu təbrik etmişdir. 

2002-ci il 

6 noyabr 

Bakı Metropolitenin 35 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

7 noyabr 

«Metro» Beynəlxalq Assosiasiyasının üzvlərini qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

8 noyabr 

Şəki şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

9 noyabr 

Şəkidə geniş müşavirə keçirmişdir. 

2002-ci il 

11 noyabr 

Türkiyənin ―Sabançı Holdinq‖ şirkətinin idarə heyətinin sədri Sakip Sabançının başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

12 noyabr 

Kanada nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

15 noyabr 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

17 noyabr 

Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paytaxta gəzintiyə çıxmışdır. 

2002-ci il 

21-22 

noyabr 

NATO Tərəfdaşlıq Şurasının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Praqada səfərdə 

olmuşdur. 

 

21 noyabr 

Yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin 

nümayəndələrinə qısa müsahibə vermişdir. 

 

Səfər müddətində NATO-nun baş katibi Con Robertson, Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət 

Sezər, Fransa prezidenti Jak Şirak, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze, Ermənistan 

prezidenti Robert Koçaryan ilə görüşlər keçirmişdir. 

 

22 noyabr 

Vətənə qayıtmışdır. 

2002-ci il ABŞ prezidentinin Xəzər hövzəsinin enerji diplomatiyası üzrə xüsusi nümayəndəsi, səfir 
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23 noyabr Stiven Məni qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

25 noyabr 

Moskva vilayəti hökumətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

26 noyabr 

Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 10 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində 

iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. 

2002-ci il 

28 noyabr 

Türkiyənin ―Enka‖ şirkətinin fəxri prezidenti Şarık Taranın başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

29 noyabr 

Rusiyanın energetika nazirini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

3 dekabr 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin reallaşdırılması ilə bağlı müşavirə 

keçirmişdir. 

 

Qazaxıstan Respublikasının ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 

Andar Şukputovun etimadnaməsini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

4 dekabr 

Müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərini qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

6 dekabr 

Respublika sarayında Niyazinin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş yubiley 

gecəsində iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

7 dekabr 

Dünya şöhrətli dirijor və görkəmli bəstəkar Niyazinin 90 illiyinə həsr olunmuş yubiley 

gecəsində iştirak etmiş və nitq söyləmişdir.  

 

Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrında məşhur ingilis dramaturqu Uilyam Şekspirin 

―Hamlet‖ faciəsinin yeni quruluşda ilk tamaşasına baxmışdır. 

2002-ci il 

8 dekabr 

Uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio gününə həsr olunmuş şənlikdə iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

9 dekabr 

İtaliya hökumətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

10 dekabr 

İran İslam Respublikasının mədəniyyət və islami irşad naziri Əhməd Məscid Cameinin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

12 dekabr 

Xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımovaları qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

13 dekabr 

―Mak Donalds‖ şirkətinə məxsus restoranın açılış mərasimdə iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

18 dekabr 

Hindistanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dinkar Xullari qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

19 dekabr 

Ölkəmizin enerji təchizatı problemlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

2002-ci il 

20 dekabr 

Musiqi mədəniyyətimizin görkəmli nümayəndələri Fidan və Xuraman Qasımovaların 

yaradıcılığının 25 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak etmişdir. 

2002-ci il 

21 dekabr 

Dünya vokal sənətinin məşhur ustaları, xalq artistləri Müslüm Maqomayev və Tamara 

Sinyavskayanı qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

23 dekabr 

Yaponiya səfirini qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

25 dekabr 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Əhməd Ünal Çeviközü qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

27 dekabr 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2002-ci il 

28 dekabr 

«İtera» beynəlxalq şirkətlər qrupunun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

2002-ci il 

31 dekabr 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimovu qəbul etmişdir. 

 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibəti ilə Azərbaycan xalqını 

təbrik etmişdir. 

2003-cü il 

1 yanvar 

Respublika Sarayında uşaqların Yeni il şənliyində iştirak etmişdir. 

 

2003-cü il Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının kəşfiyyat rəisi, korpus generalı Hüseyn 
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7 yanvar Gösunu qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanı və onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

―Ulduz‖ sarayında Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın şərəfinə verilən ziyafətdə nitq söyləmişdir. 

2003-cü il 

11 yanvar 

ANS Şirkətlər Qrupunun və Çingiz Mustafayev adına Fondun təsis etdiyi «2002-ci ilin 

adamı» mükafatının və diplomunun təqdim olunması mərasimində nitq söyləmişdir. 

 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Əhməd Ünal Çeviközü qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

14 yanvar 

ABŞ Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondunun rəhbərini qəbul etmişdir. 

 

Azərbaycan və Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 10 illiyi münasibətilə 

keçirilmiş mərasimdə nitq söyləmişdir. 

 

Dövlət Opera və Balet Teatrında Türkiyənin Qara dəniz filarmonik orkestrinin konsertində 

olmuşdur. 

2003-cü il 

16 yanvar 

MDB İcraiyyə Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

2003-cü il 

18 yanvar 

20 Yanvar faciəsinin 13-cü ildönümü ilə əlaqədar mərasimdə iştirak etmiş və nitq 

söyləmişdir. 

2003-cü il 

20 yanvar 

Şəhidlər Xiyabanında olmuş, 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarının xatirəsini yad etmişdir. 

 

Şəhidlərin xatirəsini yad etməyə gəlmiş xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri və 

beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

2003-cü il 

23 yanvar 

YUNESKO-nun nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

2003-cü il 

28-29 

yanvar 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə 

görüşündə iştirak etmək üçün Kiyevdə səfərdə olmuşdur. 

 

28 yanvar 

Rəsmi şəxslərlə, habelə ölkəmizin səfirliyinin əməkdaşları və Azərbaycan diasporunun 

nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rudolf Perina (ABŞ), Nikolay Qribkov (Rusiya), 

Anri Jakolən və Üq Pernen (Fransa) ilə görüşmüşdür. 

 

Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçmanın adından dövlət başçılarının şərəfinə verilən şam 

yeməyində iştirak etmişdir. 

 

Səfər zamanı Rusiya Federasiyasının prezidenti V. Putin, Ukrayna prezidenti L. Kuçma, 

Gürcüstan prezidenti E. Şevardnadze, Ermənistan prezidenti R. Koçaryan ilə görüşmüş, 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul etmişdir. 

 

Kiyevdən Vətənə qayıtmışdır. 

2003-cü il 

30 yanvar 

Prezident sarayında Ukraynanın müdafiə naziri, ordu generalı Vladimir Şkidçenkonu qəbul 

etmişdir. 

2003-cü il 

4 fevral 

MDB-nin üzvü olan ölkələrin Mədəni Əməkdaşlıq Şurasının 18-ci iclasının iştirakçılarını 

qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

5 fevral 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

müşavirə keçirmişdir. 

2003-cü il 

6 fevral 

Respublika Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının II Qurultayında iştirak edən xarici 

təşkilatların nümayəndələrini qəbul etmişdir. 

 

Türksoy təşkilatının üzvü olan ölkələrin mədəniyyət nazirləri Daimi Şurasının 19-cu 
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toplantısının iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

 

Dünya şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin xatirə gecəsində iştirak etmiş və nitq 

söyləmişdir. 

 

Prezident sarayında Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər heyətini və sərhəd dəstələrinin 

rəislərini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

10 fevral 

Qurban bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

 

2003-cü il 

12 fevral 

İran islam inqilabının 24-cü ildönümünə həsr olunmuş xatirə gecəsində iştirak etmişdir. 

2003-cü il 

13 fevral 

İran İslam İnqilabının 24-cü ildönümü münasibəti ilə keçirilən mərasimdə nitq söyləmişdir. 

2003-cü il 

14 fevral 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, islahatların aparılmasına və dövlət büdcəsinin icrasına 

həsr olunmuş müşavirə keçirmişdir. 

2003-cü il 

18 fevral 

Rusiya Dövlət Dumasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Prezident sarayında İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin sədri Luzius Vildhaberi 

qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

20 fevral 

Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vladimir Ruşaylonun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

23 fevral 

Prezident Corc Buşun dəvətilə ABŞ-a səfərə getmişdir. 

 

23 fevral 

Yolüstü Londonda dayanmışdır. 

 

Səfər müddətində Ağ Evdə prezident Corc Buşla görüşmüş, «Şərq-Qərb enerji dəhlizi 

reallıqdır» mövzusunda beynəlxalq konfransda geniş nitq söyləmiş, ABŞ-ın vitse-

prezidenti Riçard Çeyni ilə görüşmüş, ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru 

Corc Teneti qəbul etmiş, ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ tərəfindən həmsədri Rudolf 

Perina ilə görüşmüş, Vaşinqtonda jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirmişdir. 

2003-cü il 

24 fevral 

Birləşmiş Ştatların ticarət naziri Donald Evansı qəbul etmişdir. 

 

―Fermont‖ mehmanxanasında ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ tərəfdən həmsədri səfir 

Rodolf Perinanı qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

25 fevral 

Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının Amerika-Gürcüstan Biznes Şurası 

və Amerika-Türkiyə Şurası ilə birgə təşkil etdiyi ―Şərq-Qərb enerji dəhlizi reallıqdır‖ 

mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. 

 

Dövlət Departamentində şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunmuşdur. 

 

―Fermont‖ mehmanxanasında ABŞ-ın energetika naziri Spenser Abrahamı qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

26 fevral 

Ağ evdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Corc Buşla görüşmüşdür. 

 

Dövlət Departamentində onun şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunmuşdur. 

2003-cü il 

12 mart 

ABŞ səfərindən vətənə qayıdıb, hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə 

vermişdir. 

 

Kırıkqala Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülmüşdür. 

2003-cü il 

13 mart 

Londona gəlmişdir. 

2003-cü il 

14 mart 

Vətənə qayıtmışdır. 

2003-cü il 

17 mart 

Təhlükəsizlik Şurasının geniş tərkibdə iclasını keçirmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Türkiyədə nəşr olunan nüfuzlu ―Siyasət‖ jurnalının 
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təsis etdiyi ―İlin dövlət adamı mükafatı‖na layiq görülmüşdür. 

2003-cü il 

19 mart 

Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdir. 

2003-cü il 

20 mart 

Novruz bayramı münasibətilə keçirilən ümumxalq şənliyində iştirak etmişdir. 

 

Novruz bayramı günü Lerik rayonundan gələn fermer Xanış Şahıyevlə görüşmüşdür. 

2003-cü il 

24 mart 

Bakıda Baş Kafedral kilsənin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

 

Prezident sarayında Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan Olunması Müqaviləsi üzrə 

Təşkilatın Hazırlıq komissiyasının icraçı katibi Volfqanq Hoffmannı qəbul etmişdir. 

 

Rusiya Federasiyasının Təhlükəsizlik, Müdafiə və Hüquq Qaydası Problemləri 

Akademiyasının professoru və həqiqi üzvü seçilmişdir. 

2003-cü il 

29 mart 

Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının binasında aparılan tikinti-

bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Türkiyənin İpək Yolu Vəqfinin ―2002-ci ilin 

siyasət adamı‖ mükafatına layiq görülmüşdür. 

2003-cü il 

31 mart 

Azərbaycanlıların soyqırımı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət etmişdir. 

 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 

2003-cü il 

2 aprel 

Yəhudi təşkilatlarının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

3 aprel 

Sumqayıtda geniş müşavirə keçirmişdir. 

 

2003-cü il 

9 aprel 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

 

2003-cü il 

10 aprel 

Çin Xalq Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

12 aprel 

Linkoln Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülmüşdür. 

2003-cü il 

11 aprel 

ABŞ-ın Gürcüstandakı və Ermənistandakı səfirlərini qəbul etmişdir. 

 

Yunanıstan nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

15 aprel 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

17 aprel 

Rum patriarxı I Varfolomeyi qəbul etmişdir. 

 

2003-cü il 

18 aprel 

ABŞ-ın NATO Komitəsinin həmsədri Brüs Ceksonu qəbul etmişdir. 

 

«Qara nişanə» bədii filminin yaradıcı kollektivini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

19 aprel 

Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin 30 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində 

iştirak etmişdir. 

2003-cü il 

21 aprel 

Respublika sarayında Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 30 illiyinə həsr olunmuş 

təntənəli yubiley mərasimində nitq söyləmişdir. Kürsüdə nitq söyləyən zaman geniş infarkt 

keçirməsinə baxmayaraq, yenidən səhnəyə qayıtmış və nitqini tamamlamışdır. 

2003-cü il 

22 aprel 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

28 aprel 

Prezident iqamətgahında İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Kamal Xərrazinin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

30 aprel 

Ukraynanın Azərbaycandakı səfirini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

1 may 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ―Qorqud‖ Assosiasiyası tərəfindən təsis olunmuş 

Məmməd Araz mükafatına layiq görülmüşdür. 

2003-cü il 

2 may 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Türkiyənin ―Zaman‖ qəzetinin təsis etdiyi 

―Avrasiyada sülh və dialoq‖ beynəlxalq mükafatına layiq görülmüşdür. 
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2003-cü il 

3 may 

Prezident iqamətgahında Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirmişdir. 

2003-cü il 

5 may 

Ankaradakı Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında müayinə olunan Heydər Əliyev Türkiyə 

Respublikasının prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə telefonla danışmışdır. 

2003-cü il 

7 may 

Fransa Respublikasının ―Fəxri Legionun Böyük Xaçı‖ ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

2003-cü il 

8 may 

Faşizm üzərində qələbənin 58-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət 

etmişdir. 

2003-cü il 

10 may 

Ankaradakı Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında Heydər Əliyevi Türkiyə Respublikasının 

prezidenti Əhməd Necdət Sezər, Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan ziyarət etmişlər. 

 

Ad günü münasibətilə Süleyman Dəmirəl Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında onu ziyarət 

etmişdir. 

 

Vladimir Putin Ankaraya - Gülhanə Hərbi Tibbi Akademiyasına zəng edərək 80 illik 

yubileyi münasibətilə onu təbrik etmişdir. 

 

Rusiyanın yüksək mükafatı ―Müqəddəs apostol Andrey Pervozvannı‖ ordeni ilə təltif 

olunmuşdur. 

 

Eduard Şevardnadze Ankaraya - Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasına zəng edərək 80 illik 

yubileyi münasibətilə onu təbrik etmişdir. 

 

Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Hilmi Özkök Ankarada - 

Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında onu ziyarət etmişdir. 

 

Özünün 80 illiyini qeyd etmişdir. Övladları yubiley münasibətilə onun yanına gəlmişlər. 

 

Əhməd Necdət Sezər onu yubileyi münasibətilə təbrik etmək üçün Gülhanə Hərbi Tibb 

Akademiyasına gəlmişdir. 

2003-cü il 

12 may 

Müayinəsini başa vuraraq vətənə qayıtmışdır. 

 

Uşaq Fondları Beynəlxalq Assosiasiyasının yüksək mükafatı Lev Tolstoy adına beynəlxalq 

qızıl medal ilə təltif olunmuşdur. 

2003-cü il 

16 may 

Prezident iqamətgahında Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirmişdir. 

2003-cü il 

23 may 

Öz iqamətgahında Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Əhməd Ünal Çeviközü qəbul 

etmişdir. 

 

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə telefonla danışmışdır. 

 

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışmışdır. 

2003-cü il 

24 may 

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışmışdır. 

2003-cü il 

26 may 

BP şirkətinin prezidenti Lord Con Braunu qəbul etmişdir. 

 

2003-cü il 

27 may 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 85 illiyi münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət 

etmişdir. 

 

2003-cü il prezident seçkiləri ilə əlaqədar müşavirə keçirmişdir. 

2003-cü il 

29 may 

Soros Fondunun sədri Corc Sorosu qəbul etmişdir. 

 

Bakı şəhərində aparılan tikinti-abadlıq işlərinin gedişi ilə əlaqədar müşavirə keçirmişdir 

2003-cü il 

30 may 

Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ryabovu qəbul etmişdir. 

 

2003-cü il Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı və prezident seçkiləri ilə əlaqədar müşavirə keçirmişdir.  
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2003-cü il 

3 iyun 

Böyük Britaniyanın Energetika və Sənaye nazirini qəbul etmişdir. 

 

Türkiyənin Jandarm Qüvvələrinin baş komandanı Şener Eruygurun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

4 iyun 

ABŞ Dövlət Departamentinin Xəzərin enerji diplomatiyası üzrə müşaviri Stiven Mənin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

7 iyun 

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

2003-cü il 

11 iyun 

Türkiyənin səhiyyə naziri Rəcəb Akdağı qəbul etmişdir. 

 

2003-cü il 

14 iyun 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

18 iyun 

Yunanıstan xarici işlər nazirinin müavinini qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

27 iyun 

Kiyev vilayəti administrasiyasının sədri Anatoli Zasuxanı qəbul etmişdir. Görüş zamanı 

Ukraynanın mədəniyyət ictimaiyyətinin ―Şərəf‖ ordeni və Ukrayna Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının fəxri doktoru diplomu Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim edilmişdir. 

2003-cü il 

2 iyul 

Hindistanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Cyoti Svarup Pandenin etimadnaməsini 

qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

4 iyul 

Türkiyənin ədliyyə naziri Cəmil Çiçəyi qəbul etmişdir. 

2003-cü il 

8 iyul 

Avropa Birliyinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

 

Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası olmuşdur. 

 

Türkiyənin daxili işlər naziri Əbdülkadir Aksunu qəbul etmişdir. 

 

«Gülhanə» Hərb Tibbi Akademiyasında tibbi müayinədən keçmək üçün Ankaraya yola 

düşmüşdür. 

2003-cü il 

19 iyul 

Mərkəzi Seçki Komissiyası Heydər Əliyevin prezidentliyə namizədliyini qeydə almışdır. 

2003-cü il 

4 avqust 

Milli Məclisə müraciət göndərərək İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

təyin edilməsi haqqında məsələnin müzakirəsini tövsiyə etmişdir. 

2003-cü il 

6 avqust 

Müalicə və müayinəsini davam etdirmək üçün Ankaradan ABŞ-ın Klivlend şəhərinə yola 

düşmüşdür. 

2003-cü il 

10 oktyabr 

Azərbaycan xalqına müraciət edərək prezident seçkilərində namizədliyini özünün siyasi 

varisi, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci müavini, Baş nazir İlham Əliyevin 

xeyrinə geri götürdüyünü bəyan etmişdir. 

2003-cü il 

12 dekabr 

Heydər Əlirza oğlu Əliyev Bakı vaxtı ilə saat 19.00-da Klivlend klinikasında uzun sürən 

ağır xəstəlikdən sonra vəfat etmişdir. 

2003-cü il 

14 dekabr 

Heydər Əlirza oğlu Əliyevin cənazəsi Azərbaycana gətirilmişdir. 

 

2003-cü il 

15 dekabr 

Respublika Sarayında Heydər Əliyevlə ümumxalq vidalaşma mərasimi keçirilmişdir. 

 

Heydər Əlirza oğlu Əliyev saat 16.00-da Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur  

 


