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Azərbaycan demokratik seçki 

keçirməyə qadirdir
 �  Azərbaycanın şöhrəti getdikcə artır, dünyadakı reytinqi ildən-ilə 

yüksəlir. Mən xarici ölkələrə səfərlərim zamanı da bunun şahidi oluram. 
Sövet  hakimiyyəti dövründə xarici ölkələrə səfərlərim zamanı  görürdüm 
ki,  respublikamızı bir  o qədər də yaxından tanımırlar. Ancaq çox ölkələrdə 
ulu öndərimiz Heydər Əliyevi tanıyırdılar. Mən bununla fəxr edirdim. 
Qürur duyurdum ki,  ümummilli liderimizi dünyanın hər yerində tanıyırlar. 
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra artıq ölkəmizin sədası 
dünyanın müxtəlif yerlərindən eşidildi.

Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil 
Azərbaycana rəhbərliyə başlayan gündən 
demokratik islahatlara geniş yer verdi. Bö-
yük şəxsiyyətin dövlət idarəçiliyində zəngin 
təcrübəsi var idi. Yaxşı bilirdi ki, demok-
ratiyanın inkişafı Azərbaycanın əlaqələrini 
genişləndirəcək və dünyada tanıdacaq. Mən 
1993-cü ildə keçirilən prezident seçkilərini 
xatırlayıram. Azərbaycan cəmi 2 il idi ki, 
müstəqillik yolunda idi. Qısa müddətdə 
demokratik, azad seçki keçirmək çox çətin 
idi. Ancaq ulu öndər buna nail oldu. Dünya 
ictimaiyyəti də şahidi oldu ki, cəmi 2 illik 
müstəqillik tarixi olan Azərbaycan demokar-
tik seçkilər keçirməyə böyük maraq göstərir.  
Bundan sonra ölkəmizə olan maraq daha 
da artdı. Sonrakı illərdə keçirilən prezident 
seçkilərində namizədlərin sayı daha çox 
oldu. Onların hamısı da həm rayonlarda, 
həm də Bakıda seçicilərlə görüş keçirir, 
platformaları barədə məlumat verirdilər.

Prezidentliyə namizədlərə belə şəraitin 
yaradılmasının özü demokratiyanın 
təntənəsi idi. Artıq respublikamızın seçki 
təcrübəsi artmışdı, şəffaflığın təmin olunma-
sı üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmiş, 
qanunlar qəbul olunmuşdu. Beləliklə, ulu 
öndərin  rəhbərliyi ilə Azərbaycanda demok-
ratik, azad və ədalətli seçki keçirilməsi üçün 
möhkəm hüquqi baza yaradıldı. Ölkəmiz 
müstəqillik yolunda irəlilədikcə seçki prakti-
kasını da inkişaf etdirdi və bu sahədə dünya 
təcrübəsinə daha da yaxınlaşdı.  Parlament, 
prezident və bələdiyyə seçkilərinin yekun-

ları barədə beynəlxalq müşahidəçilərin, 
həmçinin mötəbər qurumların 
nümayəndələrinin rəylərinə diqqət yetirsək, 
bir daha şahidi olarıq ki, Azərbaycanın 
seçki sistemi demokratikliyinə görə yüksək 
qiymətləndirilir.

Son illər keçirilən seçkilər daha şəffaf, 
daha demokratikdir. Ölkəmizdə  insanla-
rın iradəsinin azad ifadə edilməsi və seçki 
hüququnun tam demokratikləşdirilməsi 
üçün hər cür şərait yaradılıb. Bu sahədə 
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış qa-
nunvericilik aktlarının qəbul edilməsi, döv-

rün, zamanın inkişafına uyğun olaraq həmin 
sənədlərə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 
seçki təcrübəsini daha da zənginləşdirmiş. 
insanların seçmək və seçilmək hüqu-
qu istiqamətində qarşıya çıxan hər cür 
maneələri aradan qaldırmışdır.  

2003-cü ilin iyun ayında təsdiqlənmiş 
Seçki Məcəlləsi ilə Azərbaycanda prezi-
dent, parlament və bələdiyyə seçkilərinin, 
həmçinin ümumxalq səsverməsinin – refe-
rendumun təşkili və keçirilməsi qaydaları 
müəyyənləşdirildi.  O vaxt Milli Məclisdə 
keçirilən müzakirələrdə mən də iştirak 
edirdim.  Seçki Məcəlləsinə dünyanın 
nüfuzlu təşkilatları, həmçinin tanınmış 
ekspertləri müsbət rəy vermişdi.  O vaxt-
dan  bu günə qədər Seçki Məcəlləsi daha 
da təkmilləşdirilərək, dünya standartlarına 
uyğunlaşdırılıb. Ona görə də tam cəsarətlə 
deyə bilərəm ki, bu il  aprelin 11-də daha bir 
şəffaf seçkinin şahidi olacağıq.

Artıq beynəlxalq müşahidəçilər pre-
zident seçkilərini  müşahidə etmək üçün 
müraciətlər edirlər. Onların sayı getdikcə 
artır. Bir qədər əvvəl işğalçı Ermənistanda 
da prezident seçkiləri keçirildi. Bütün 
dünya  şahidi oldu ki, bu ölkədə prezident 
seçkiləri  qondarma əsaslarla və gözə 
kül üfürmək üçün  keçirildi. Bir nəfər də 
olsun beynəlxalq müşahidəçinin iştirak 
etmədiyi seçkidə, təbii ki, obyektivlikdən 
söhbət gedə bilməzdi. Azərbaycanda 
namizədlərdən 7 nəfərin namizədliyi 
artıq qeydə alınıb. Yerli və beynəlxalq 
müşahidəçilər üçün qapılar açıqdır. Onlara 
seçkinin gedişini izləmək üçün hər cür 
şərait yaradılıb. Bütün bunlar seçkilərin 
şəffaf və ədalətli keçiriləcəyindən xəbər 
verir.

Zeynəb XANLAROVA,  
SSRİ Xalq artisti,  

Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan vətəndaşları  
ölkəmizin tərəqqisinə, parlaq 

gələcəyinə səs verəcəklər 
 �  Bəlli olduğu kimi, bu il aprelin 11-də Azərbaycanda prezident 

seçkiləri keçiriləcək. Ölkə ictimaiyyətinin ən müxtəlif təbəqələrinin 
nümayəndələri bu mühüm siyasi kampaniyada fəal iştirak etmək 
arzusu ilə səsvermə gününü səbirsizliklə gözləyirlər. “Şöhrət” ordenli 
müğənni, Xalq artisti Niyaməddin Musayev seçkilər barədə söz 
düşərkən bunları dedi: 

– Məlumdur ki, seçkilər hər bir xalqın 
ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oyna-
yır. Bizim xalqımız sivil, demokratik in-
kişaf yolunu seçib. İnanıram ki, budəfəki 
seçkilər də əvvəlki illərdə olduğu kimi, 
ölkə vətəndaşlarının fəal iştirakı ilə ən 
yüksək səviyyədə keçiriləcək. 

Dahi siyasətçi Heydər Əliyev dönə-
dönə qeyd edirdi ki, heç bir qüvvə 
Azərbaycanı demokratik inkişaf yolundan 
döndərə bilməz. Sevinirəm ki, ulu öndərin 
bu müdrik siyasi xətti bu gün ölkəmizdə 
böyük uğurla davam etdirilir. Bu, o 
deməkdir ki, xalqımızın gələcəyi daha 
işıqlı, daha parlaq olacaq. 

Son illər dövlətimiz mədəniyyətimizin 
inkişafına böyük qayğı göstərir. Bu, 

bir həqiqətdir. Bunu görməmək, 
qiymətləndirməmək insafsızlıq olardı. 
Bu istiqamətdə Azərbaycan Respubli-
kasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım 
Əliyevanın danılmaz xidmətlərini xüsusi 
qeyd etməyi özümə borc bilirəm. Bunlar 
bizi, bütün sənət adamlarını çox sevindirir 
və daha böyük həvəslə xalqımıza xidmət 
etməyə ruhlandırır. 

Sözümün sonunda bir daha qarşıda-
kı seçkilərin əhəmiyyətini vurğulamaq 
istəyirəm. Sirr deyil ki, seçkilərin yüksək 
səviyyədə, uğurla keçirilməsi ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdə nüfuzunu daha da artı-
ra bilər. İnşallah, məhz belə də olacaq. 

Yeri gəlmişkən, mən səsvermə hüqu-

qu olan bütün vətəndaşlarımızı qarşıdakı 
seçkilərdə fəal iştirak etməyə çağırıram. 
İnanıram ki, onlar Azərbaycanın tərəqqisi, 
parlaq gələcəyi naminə düzgün seçim 
edəcəklər. 

Söhbəti qələmə aldı:  
Məsaim ABDULLAYEV, 

“Xalq qəzeti” 

XİN prezident seçkiləri ilə 
əlaqədar Azərbaycanın diplomatik 

nümayəndəlikləri və konsulluqlarında 
görülən işlərə dair məlumat yayıb

 � Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri 
və konsulluqlarında Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti seçkilərinin təşkili məqsədilə 
gücləndirilmiş rejimdə zəruri tədbirlər görülür. 
Bununla əlaqədar olaraq, Xarici İşlər Nazirliyinin 
(XİN) müvafiq idarələrinin əməkdaşlarından ibarət 
işçi qrup yaradılıb və Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə 
əlaqələndirilmiş şəkildə iş aparılır.

Bu barədə Xarici İşlər 
Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 
prezident seçkilərinə hazırlıq 
işləri ilə bağlı açıqlamasında 
məlumat verilir.  

Qeyd edilir ki, Seçki 
Məcəlləsinin 2.3.-cü maddəsinə 
əsasən, Azərbaycanın diplo-
matik nümayəndəlikləri və 
konsulluqları seçkilərin və 
referendumun keçirilməsi 
zamanı Azərbaycandan kənarda 
yaşayan Azərbaycan Respubli-
kası vətəndaşlarının Azərbaycan 
Konstitusiyasının 3-cü və 
56-cı maddələrində nəzərdə 
tutulan (seçki) hüquqlarının 

həyata keçirilməsinə kömək 
göstərməlidirlər. Eyni zamanda, 
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2007-ci il 26 fevral 
tarixli 532 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Konsullu-
ğu haqqında Əsasnamə”nin 
4.12.-ci maddəsinə əsasən, 
Azərbaycan Respublikasının 
diplomatik nümayəndəlikləri və 
konsulluqları konsul dairəsində 
yaşayan və (və ya) müvəqqəti 
olan Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarına seçki hüquqlarını 
həyata keçirmələrinə kömək 
göstərir.

Azərbaycan Respublikası 
Seçki Məcəlləsinin 35.6.-cı 
maddəsinə əsasən, səsvermə 
günü xarici dövlətlərdə olan 
seçicilərin səs verməsi və 
səslərinin hesablanması üçün 
seçki məntəqələri seçicilərin 
olduğu ərazilərdə Azərbaycan 
Respublikasının diplomatik 
nümayəndəliklərinin və ya 
konsul idarələrinin rəhbərləri 
tərəfindən konsul qeydiyyatına 
durmuş seçicilərin sayı 50-dən 
artıq olduqda səsvermə gününə 
azı 30 gün qalmış yaradılır.

Bununla əlaqədar, 
Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
27 iyun 2003-cü il tarixli 4/25 
saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası-
nın hüdudlarından kənarda 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin seçkilərinin və 
referendumun təşkili haqqında 
Təlimat” mövcuddur.

Mərkəzi Seçki Komis-
siyasının təşəbbüsü əsasında 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti seçkilərinin təşkili 
ilə əlaqədar metodik təcrübə 
mübadiləsi məqsədilə martın 
13-də Xarici İşlər Nazirliyində 
Mərkəzi Seçki Komissiyası-
nın nümayəndə heyəti, Xarici 
İşlər Nazirliyinin tərkibindəki 
sözügedən işçi qrupun 
üzvlərinin iştirakı ilə təlimin 
keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Hazırda Azərbaycanın 
diplomatik nümayəndəlikləri 
və konsulluqlarında konsulluq 
qeydiyyatında olan 18 yaşına 
çatmış Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarının – aktiv seçki 
hüququna malik seçicilərin 
sayı barədə məlumatlar XİN 
tərəfindən Mərkəzi Seçki Ko-
missiyasına təqdim edilib.

Azərbaycan Respublikası-
nın 32 ölkədə yerləşən dip-
lomatik nümayəndəlikləri və 
konsulluqlarında 41 məntəqədə 
seçki məntəqəsi yaradılması 
planlaşdırılır. 

AZƏRTAC

Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri daha iki 
prezidentliyə namizədə vəsiqələrini təqdim edib

 � Azərbaycan Respublikası prezidentliyinə namizədliyi öz 
təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Zahid Oruca və namizədliyi Azərbaycan 
Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Araz Əlizadəyə 
martın 12-də prezidentliyə namizədlik vəsiqələri təqdim olunub.

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) 
sədri Məzahir Pənahov 2018-ci il aprelin 
11-də Azərbaycanda keçiriləcək prezident 

seçkiləri ilə bağlı qeydə alınmış namizədlər 
Zahid Orucu və Araz Əlizadəni təbrik edib, 
vəsiqələrini onlara təqdim edib.

MSK sədri seçkilərin Seçki 
Məcəlləsinin tələblərinə tam uyğun, de-
mokratik və şəffaf şəkildə keçirilməsi üçün 
zəruri işlərin görüldüyünü söyləyib.

Xatırladaq ki, prezident seçkiləri ilə 
əlaqədar yeddi namizəd qeydə alınıb.

AZƏRTAC

Məzahir Pənahov: Ümumi mənzərədən 
görünür ki, Azərbaycan ictimaiyyəti  

seçki prosesinə fəal qoşulub
 � Azərbaycanın kifayət qədər seçki təcrübəsi var. Ona görə 

də aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı hər hansı 
problemin olacağı gözlənilmir. Bütün addımlar Seçki Məcəlləsinin 
tələblərinə uyğun olaraq atılır. 

Bu fikirləri Mərkəzi Seçki Komissiyası-
nın sədri Məzahir Pənahov jurnalistlərə  
açıqlamasında bildirib. 

MSK sədri qeyd edib ki, kütləvi 
informasiya vasitələri seçki prosesini, o 
cümlədən namizədlərin və səlahiyyətli 
nümayəndələrin seçkilərə nə qədər maraqlı 
olduğunu ictimaiyyətə düzgün və dol-
ğun şəkildə çatdırır. Ümumi mənzərədən 
görünür ki, Azərbaycan ictimaiyyəti seçki 
prosesinə fəal qoşulub. Bütün seçicilərə 

tam imkan yaradılacaq ki, aprelin 11-də öz 
iradələrini ifadə etsinlər. 

Martın 12-də saat 18.00-da 
namizədlərin müraciətləri ilə bağlı vaxtın 
başa çatdığını xatırladan MSK sədri Seçki 
Məcəlləsinə əsəsən Komissiyanın daxil olan 
sənədlərə daha yeddi gün baxmaq hüququna 
malik olduğunu söyləyib. O bildirib ki, mar-
tın 19-da proses tam başa çatacaq. Bundan 
sonra namizədlərin seçkiqabağı təşviqat 
prosesinə start veriləcək.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 
təhsilalanlara tibbi xidmətin 

göstərilməsi qaydası təsdiq edilib
 � Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabineti “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 
əlavə müayinə və müalicəyə ehtiyacı olan uşaqlara 
əlavə müalicə-bərpa xidmətinin göstərilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar qəbul 
edib.

Nazirlər Kabinetindən 
verilən məlumata görə, qərara 
əsasən, məktəbəqədər təhsil 
müəssisələrində təhsilalanlara 
tibbi xidmət məktəbəqədər 
təhsil müəssisələrinin tibb 
işçiləri və ya ərazi üzrə ambu-
lator-poliklinika müəssisəsinin 
məktəbəqədər təhsil

müəssisəsinə təhkim 
olunmuş tibb işçiləri tərəfindən 
göstərilir. Məktəbəqədər təhsil 
müəssisəsində əlavə müayinə 
və müalicəyə ehtiyacı olan 

uşaqlar üçün fərdi qaydada 
aparılacaq müalicə-bərpa 
xidmətləri icbari dispan-
serizasiyanı aparan dövlət 
tibb müəssisələri tərəfindən 
müəyyən edilir. Məktəbəqədər 
təhsil müəssisəsində əlavə 
müayinə və müalicəyə ehtiyacı 
olan uşaqlara əlavə müalicə-
bərpa xidmətləri Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2014-cü il 23 aprel 
tarixli 109 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Uşaqların 

icbari dispanserizasiyasının 
həyata keçirilməsi Qaydası”na 
və “Xəstə və xəstələnmə riski 
olan uşaqlar üçün müalicə-
sağlamlaşdırıcı tədbirlərin 
həyata keçirilməsi Qaydası”na 
uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Qərara görə, məktəbəqədər 
təhsil müəssisəsində müalicə 
və ya müalicə-bərpa xidmətinə 
ehtiyacı olan uşaqlara 
təxirəsalınmaz hallar istisna 
olmaqla, digər tibbi xidmətlər 
onların valideynlərinin və 
ya qanuni nümayəndələrinin 
razılığı ilə göstərilir. Uşağa 
göstərilən əlavə müalicə-bərpa 
xidmətinin nəticələri ərazi 
üzrə ambulator-poliklinika 
müəssisəsinin məktəbəqədər 
təhsil müəssisəsinə təhkim 

olunmuş həkimi tərəfindən 
qiymətləndirilir. Uşağın 
sağlamlıq vəziyyətindən 
asılı olaraq, ehtiyac olduqda 
bu tədbirlər davam etdirilir. 
Aparılan əlavə müalicə-bərpa 
tədbirləri barədə məlumatlar 
“Uşağın Dispanser Müşahidə 
Kartı”nda (AZS 030/u) qeyd 
edilir və Vətəndaşların Elekt-
ron Sağlamlıq Kartı Sisteminə 
(VESKS-ə) daxil edilir.

Qərarda, həmçinin 
məktəbəqədər təhsil 
müəssisələrində əlavə müayinə 
və müalicəyə ehtiyacı olan 
uşaqlara əlavə müalicə-bərpa 
xidmətlərinin ödənişsiz 
göstərilməsi də qeyd olunub.

AZƏRTAC

Azay Quliyev: Ümid edirəm ki,  ATƏT 
Azərbaycandakı seçkilərə obyektiv yanaşacaq 

 � ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti, 
Azərbaycan Pezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatına Dövlət 
Dəstəyi Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Azay Quliyevin 
sechki-2018.az saytına müsahibəsi

- Azay müəllim, aprelin 11-
də prezident seçkiləri keçiriləcək. 
Ölkəmizdəki seçkiöncəsi mühiti necə 
dəyərləndirirsiniz?

- Azərbaycanda seçki mühiti kifayət 
qədər münbitdir və bütün namizədlər 
üçün bərabər şərait yaradılır. Bu münbit 
şərait hər bir seçicinin səsvermə hüqu-
qundan bərabər şəkildə istifadəsinə, öz 
iradəsini sərbəst şəkildə ifadə etməyinə 
və istədiyi namizədi seçməyinə imkan 
verəcək. Hesab edirəm ki, aprelin 11-də 
Konstitusiyaya, seçki qanunvericiliyinə və 
Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü 
öhdəliklərə uyğun olaraq, demokratik, 
şəffaf və ədalətli seçkilər keçiriləcək.

- Siz ATƏT PA-nın vitse-prezi-
denti kimi mütəmadi olaraq, müxtəlif 
ölkələrdə seçki prosesini müşahidə 
edirsiniz. Müşahidə etdiyiniz seçkilərlə 
müqayisədə Azərbaycandakı seçkilər 
necə görünür?

- Hər bir seçkinin müsbət və mənfi 
tərəfləri var, hər bir seçkini tənqid, yaxud 
təqdir etmək mümkündür. Əsas məsələ 
seçki prosesini minimum səhvsiz və daha 
az qüsurla yerinə yetirməkdir. Yanaşma-
ların fərqli olduğu, müxtəlif texnologiya-
ların istifadə edildiyi ölkələr var. Lakin 
əsas olan seçkinin demokratik keçirilməsi 
ilə bağlı niyyət və siyasi iradənin olması-

dır. Bununla yanaşı, peşəkarlıq ən vacib 
amillərdəndir. Azərbaycanda Mərkəzi 
Seçki Komissiyası öz işini həqiqətən 
də hər seçkidən-seçkiyə təkmilləşdirir, 
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırır. 
Seçkilərlə bağlı görülən işlər daha bariz 
şəkildə beynəlxalq təşkilatların rəğbətini 
qazanır. Bu sevindirici haldır.

Seçkilərin şəffaf keçirilməsi ilə bağlı 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının peşəkarlığı 
kifayət qədərdir. Əlbəttə, insan amili 
olan yerdə subyektiv amillər də olur. Biz 
çalışmalıyıq ki, subyektiv amillər seçki 
prosesinə təsir etməsin, qanun pozuntuları 
baş verməsin. Səslərin verilməsi, daha sonra 

seçki məntəqələrində yerli və beynəlxalq 
müşahidəçilərin iştirakı ilə sayılması, 
protokolların vaxtında və qüsursuz tərtib 
edilməsi, dairə seçki komissiyalarında 
səslərin hesablanması prosesi şəffaf və 
qanunvericiliyə uyğun olmalıdır. Seçki çətin 
prosesdir, çünki söhbət milyonlarla seçici-
nin səsvermə hüququndan istifadə etməsini 
təmin etməkdən gedir. İnzibati resurslar bu 
prosesə cəlb olunmamalı, hamı üçün münbit 
şərait yaradılmalıdır. Azərbaycan dövlətində 
bu istək var. Bu baxımdan, aprelin 11-
də keçiriləcək seçkilərin Azərbaycanın 
demokratik seçki təcrübəsində yaddaqalan 
olacağını düşünürəm. 

Artıq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar 
və İnsan Haqları Bürosunun seçki mis-
siyası Azərbaycanda prezident seçkiləri 
ilə bağlı fəaliyyətə başlayıb. ATƏT, eləcə 
də onun institutları Azərbaycanın önəmli 
tərəfdaş olduğunu bilirlər. Azərbaycan 
ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərə 
sadiqlik nümayiş etdirir, bu öhdəlikləri 
maksimum şəkildə yerinə yetirməyə ça-
lışır, bütün seçki standartlarına əməl edir. 
Düşünürəm ki, ATƏT və onun institutları 
geosiyasi maraqları, subyektiv amilləri 
yox, ölkənin demokratikləşmə və seçki 
standartlarını təkmilləşdirmə istəyini 
nəzərə almalı, buna dəstək verməlidir. 
Ümid edirəm ki, ATƏT Azərbaycandakı 
seçkilərə obyektiv yanaşacaq. Bu seçkilər 
Azərbaycanın ATƏT və onun Demokratik 
Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə 
münasibətlərini daha da sıxlaşdıracaq.

Hazırladı:  
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”


