
Seçkilərin demokratik və ədalətli 
keçməsinə şübhə ola bilməz

Seçkinin keyfiyyət göstəricisi demokratiya, 
ədalət və şəffaflıqdır. Bu gün Azərbaycanın 
seçki təcrübəsi müxtəlif ölkələr tərəfindən 
öyrənilir. Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi 
beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə tam 
şəkildə uyğun hazırlanıb.

Mən də bu seçkidə iştirak etdim. Açığını 
deyim ki, səs verdiyim məntəqədə seçicilərin 
yüksək fəallığını gördüm. Seçicilərin sərbəst 
səs vermələri üçün gözəl şərait yaradılmış-
dı. Məntəqədə xeyli müşahidəçi vardı. Mən 
də sərbəst olaraq istədiyim namizədə səs 
verdim.

Televiziya vasitəsilə seçkilərin keçirilməsi 
prosesini də diqqətlə izlədim. Xarici 
müşahidəçilərin rəylərini dinlədim. Bütün 
müşahidəçilər Azərbaycanda parlament 
seçkilərinin yüksək səviyyədə keçdiyini qeyd 
edirdilər. Bu, çox qürurvericidir. 

Fürsətdən istifadə edib parlament 
seçkilərində uğur qazanan namizədləri təbrik 
edirəm.

Siyavuş KƏRİMİ,  
Azərbaycan Milli  

Konservatoriyasının rektoru, 
Xalq artisti, bəstəkar 

Milli Məclisə seçkilərin nəticələri islahatların 
gedişinə öz müsbət təsirini göstərəcək

Fevralın 9-da havanın 
soyuq, yağıntılı olmasına 
baxmayaraq, insanlarda ruh 
yüksəkliyi var idi. Əsas məqsəd 
seçkilərdə iştirak etmək, 
üzərlərinə düşən vətəndaşlıq 
vəzifəsinin öhdəsindən 
gəlmək və özlərinin layiqli 
namizədlərinə səs vermək idi.

Həmin gün mən də səsvermə 
məntəqəsinə gedib Azərbaycan 
parlamentinə layiq bildiyim, 
ölkəmizin gələcəyinə töhfələr 
verə biləcəyinə inandığım, 
seçicilərinin etimadını qoruya-
cağına əmin olduğum namizədə 
dəstəyimi ifadə etdim. 

Bir alim, ziyalı olaraq 
müşahidələrimə əsaslanıb deyə 
bilərəm ki, məntəqədə səsvermə 
prosesi şəffaf və demokratik 
şəraitdə keçirdi, insanlar sərbəst 
şəkildə seçim edirdilər. Kiminsə 

təzyiqə məruz qaldığı nəzərə 
çarpmırdı. 

Səsvermənin azad, demok-
ratik və şəffaf keçməsi üçün 
seçki məntəqəsində lazımi 
şərait yaradılmışdı, qeydiy-
yatın dəqiqləşdirildiyi texniki 
vasitədən, şəffaf mürəkkəbdən 
və ultrabənövşəyi lampadan 
istifadə olunurdu. Əlbəttə, bütün 
bunlar Azərbaycanda keçirilən 
bu seçkilərin demokratiyanın 

daha bir parlaq nümunəsi kimi 
tarixə yazılacağından xəbər 
verirdi. 

Azərbaycan hazırda 
böyük dəyişikliklər yolunda-
dır. Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkəmizin bütün 
sahələrində islahatlar həyata 
keçirilir, iqtisadiyyat yeni sürətli 
inkişaf mərhələsini yaşayır, 
əhalinin rifahı getdikcə yüksəlir. 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
mövqeyi daha da möhkəmlənir. 
Qanunvericiliyə tam uyğun 
olaraq gerçəkləşdirilən bu 
parlament seçkilərini də köklü 
islahatların məntiqi davamı kimi 
qiymətləndirmək olar. 

Qasım HACIYEV, 
AMEA Qafqazşünaslıq 

İnstitutunun şöbə müdiri, 
tarix elmləri doktoru

Seçkidə iştirak etmək 
hər kəsin vətəndaşlıq borcudur

 Fevralın 9-da keçirilmiş parlament 
seçkiləri bir daha təsdiqlədi ki, ölkəmiz 
demokratik seçki keçirməyə maraqlıdır. İlk 
növbədə, dövlət başçısının bu istiqamətdə 
siyasi iradə nümayiş etdirməsi, şəffaf və 
ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün qətiyyətli 
addımlar atması ölkəmizin dünya birliyindəki 
mövqeyini daha da möhkəmləndirir. 
Belə olmasaydı dünyanın 58 ölkəsindən 
və 59 beynəlxalq təşkilatdan 883 xarici 
müşahidəçi seçkinin gedişini izləmək üçün 
respublikamıza gəlməzdi.

Havanın soyuq olmasına, güclü 
külək əsməsinə baxmayaraq, insanlar 
seçki məntəqələrinə gəlib Azərbaycan 
parlamentində görmək istədikləri namizədlərə 

səs verdilər. Mən də öz vətəndaşlıq borcu-
mu yerinə yetirərək istədiyim namizədə səs 
verdim. Bu, həm də Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkədə bütün sahələrdə həyata 
keçirilən islahatlara xalq tərəfindən verilən 
dəstək idi. Parlament seçkiləri də bu köklü 
islahatların məntiqi davamıdır. 

Ölkəmizdə aparılan islahatlar qadınlara 
daha geniş meydan verilməsi və gənclərin öz 
potensiallarını göstərə bilmələri üçün yaxşı 
imkan yaradıb. Biz parlament seçkilərində 
bunun bir daha şahidi olduq. Budəfəki 
seçkilərə 276 qadın namizədin qatılması da 
bunu təsdiqləyir. 

Havva MƏMMƏDOVA, 
tarix elmləri doktoru, professor

Bu seçkilərdə də 
mədəniyyət işçiləri 
fəallıq göstərdilər

Növbədənkənar seçkilərin 
keçirilməsinin təşəbbüsçüsü 
olan Yeni Azərbaycan Parti-
yası böyük qələbə qazandı. 
Biz mədəniyyət işçiləri də 
bu siyasi kampaniyada fəal 
iştirak etdik. Bu, təsadüfi 
deyil, Prezident İlham Əliyev 
mədəniyyətimizə həmişə 
yüksək qayğı göstərib. Onla-

ra fəxri adlar, mənzillər verib, yaşlı sənət adamları Prezident 
təqaüdü alırlar. 

Heç inana bilmirəm ki, hansısa başqa qüvvə hakimiyyətə 
gəlib ölkəmizi belə inkişaf etdirsin. Mən fəxr edirəm ki, 
Azərbaycan həm iqtisadi, həm mədəni inkişafının yüksək 
səviyyəsinə çatmışdır.

Mən də istədiyim namizədə səs verdim və inanıram ki, 
səhv etməmişəm. Ölkədə həyata keçirilən islahatlara uyğun 
olaraq parlament seçkilərinin demokratik, azad və şəffaf 
şəkildə keçirilməsi müstəqil Azərbaycanımızın gələcək inki-
şafına mühüm stimul verəcək.

Rafiq ƏZİMOV,  
Xalq artisti

Azərbaycan dövləti növbəti 
imtahandan da uğurla çıxdı

Öncə qeyd etmək lazımdır 
ki, seçki kifayət qədər azad, 
demokratik şəraitdə keçirildi. 
Buna sübut olaraq, rekord 
sayda namizədlərin seçki 
prosesinə qatılmasını qeyd 
etmək kifayətdir. Əvvəlcə  
2 min 431 iddiaçı meydana 
çıxdı və mübarizəyə qoşuldu. 
1300 nəfərdən çox iddiaçı qəti 
şəkildə seçki marafonunda 
sonadək mübarizə aparmağa 
qərar verdi və adları bülletenə 
salındı. 

Normal seçki prose-
si olmasaydı, müxtəlif 
süni maneələrdən istifadə 
edilsəydi, heç şübhəsiz, 
bu sayda vətəndaşımız ali 
qanunverici orqanda təmsil 
olunmaq istəyini rəsmən irəli 
sürə bilməzdi. Elə ATƏT-
in uzunmüddətli müşahidə 
missiyasının əməkdaşları 
və digər beynəlxalq 
səviyyəli müşahidəçilər də 
seçkiöncəsi şəraiti yüksək 
qiymətləndirmişdilər. Açı-
ğı, şəxsən mən budəfəki 
seçki prosesini həsədlə 
izlədim. Hətta çoxsaylı 
vətəndaşlarımız oldu ki, onlar 
belə ideal seçki mühitinin 
mövcudluğundan heyrətlərini 
açıq şəkildə ifadə etdilər. 
Bunun yeganə səbəbi var 
idi: ölkə Prezidentinin siyasi 
iradəsi! 

2018-ci il prezident 
seçkilərindən  sonra 
Azərbaycanın yeni mərhələyə 
daxil olduğunun şahidiyik. 
Dövlət başçısının müxtəlif 
dövlət strukturlarında, icra 
orqanlarında, məhkəmə 
sistemində həyata keçir-
diyi islahatlar, əhalinin 
rifahına yönəlik qərarlar, 
ümumilikdə, vətəndaşların 
məmnunluğuna xidmət edir. 
Bütün bu islahatların, verilən 
fövqələhəmiyyətli qərarların 
davamı olaraq ali qanun-
verici orqanın yenilənməsi 
istiqamətində atılan addım-
lar da rəğbətlə qarşılandı. 
Heç şübhəsiz, bəzi xarici 
dairələr və daxildəki ayrı-ayrı 
qüvvələr ənənəvi qərəzli, 
ədalətsiz, reallıqla əlaqəsi 
olmayan mövqedən çıxış edib 
Azərbaycanın sivil dəyişikliklər 
yolu ilə irəliləməsinə kölgə 
salmağa çalışırlar. Ancaq 
seçkiləri birbaşa izləyən 
beynəlxalq müşahidəçilərin 
müsbət fikirləri, yüksək 
dəyərləndirmələri Azərbaycan 
dövlətinin növbəti imtahandan 
uğurla çıxdığını deməyə əsas 
yaradır. 

Mən özüm 9 fevral 
parlament seçkisində MSK 
müşahidəçisi olaraq iştirak 
etdim və 35 saylı Xətai 3-cü 
seçki dairəsində prosesi 
izlədim. Məlum olduğu kimi, 
“Yeni Müsavat” Media Qru-
punun rəhbəri Rauf Arifoğ-
lunun bu dairədən namizəd 

olması, özünün mükəmməl 
komandası ilə uğurlu seçki 
kampaniyası aparması hələ 
seçki gününə həftələr qalmış 
ölkədə yaxşı mənada səs-küy 
yaratmışdı. Seçki prosesi bo-
yunca seçicilərin Rauf Arifoğ-
luya böyük dəyər vermələri, 
görüşünə həvəslə qatılmaları, 
üç məntəqədə qurulmuş seçki 
qərargahlarına axının olması, 
meydan şəraitində minlərlə 
seçicinin iştirakı ilə möhtəşəm 
görüşün keçirilməsi, həmçinin 
zalların aşıb-daşması ye-
kun nəticənin necə olacağı 
barədə öncədən qənaətə 
gəlmək imkanı verirdi. Rauf 
Arifoğlu seçicilərin qarşısı-

na konkret proqramla getdi, 
məram-məqsədini açıqladı, 
5 il ərzində onların yanın-
da olacağını bildirdi və son 
nəticədə seçici ondan səsini 
əsirgəmədi. Bu, bir reallıqdır. 

Müşahidələrim göstərir ki, 
seçici onunla səmimi olanı 
sevir, seçir, dəyərləndirir. Həm 
də prosesləri kifayət qədər 
ayıq şəkildə dəyərləndirməyi 
bacaran vətəndaşlarımız 
Rauf Arifoğlunun simasında 
mətbuat nümayəndəsinə, 30 
il ərzində qələmi ilə Vətənə, 
millətə xidmət edən jurnalistə 
səs verdilər, burada şübhəli 
başqa bir məqam aramağın 
yeri yoxdur. 

Eyni zamanda, digər 
lider namizədlərlə bağlı da 
müəyyən qiymətləndirmələr 
aparmaq mümkündür. 
Düzdür, seçki prosesində 
hansısa məntəqədə seçkinin 
nəticəsinə təsiri olmayan 
xırda nöqsanlar olub və bunu 
heç MSK rəhbərliyi də təkzib 
etmir. Hətta MSK bəyan edib 
ki, təqdim olunan hər bir fakt 
ciddi şəkildə araşdırılacaq 
və sərt qərarların verilməsi 
də istisna deyil. Çünki ortada 
cənab Prezidentin siyasi 
iradəsi var. Dövlət başçısı 
bütün çıxışlarında qanunla-
rın pozulmasına qarşı sərt 
mövqeyini nümayiş etdirir 
və xəbərdarlıqlara məhəl 
qoymayanların cəzasız 

 qalmayacağını bəyan edir. 
Mən bir məqamı da 

qeyd etmək istəyirəm. Bu 
gün seçkilərin qaliblərini 
ittiham edənlər buyurub bir 
suala cavab versinlər: niyə 
məsələn, 42 min seçicinin 
olduğu dairənin qalibi vur-tut 
3-4 min səs yığa bilib? Əgər 
namizədlər seçiciləri inandıra 
bilsəydilər, heç olmasa, onla-
rın seçkiyə gəlişini təmin edə 
bilərdilər. Deməli, onlar hansı-
sa səbəblərdən dairəni əhatə 
edə, vətəndaşlarla ünsiyyət 
qurub seçkilərin azad, de-
mokratik keçiriləcəyinə, ölkə 
rəhbərliyinin iradəsinin ortada 
olduğuna inandıra bilməyiblər. 

Son nəticədə daha çox 
seçicinin etimadını qazanan 
namizəd üstünlük əldə edib. 

Reallıq budur: Azərbaycan 
Prezidenti parlamenti burax-
dı, növbədənkənar seçkiləri 
təyin edərək xalqa “buyurun, 
istədiyiniz namizədi se-
çin” mesajını verdi. Uğurlu 
təşviqat aparan, seçicilərin 
etimadını qazanmağı bacaran 
namizədlərin qələbəsinə kölgə 
salmaq cəhdlərindən uzaq 
olmalıyıq. Onlara səs verənlər 
xalqın nümayəndələridir, 
Azərbaycan vətəndaşlarıdır. 
Bu mənada, ədalətsiz mövqe 
tutmamalıyıq, qalibi sidq-
ürəkdən təbrik etməklə mənən 
ucalmalıyıq. 

Biz, bir sıra hallarda 
öz taleyimizlə bağlı olan 
proseslərə efirdən, sosial 
şəbəkələrdən tamaşa etməyi 
daha çox üstün tuturuq. 
Məncə, səhvlərimizdən nəticə 
çıxarmaqla daha çox irəli 
baxmağımız lazımdır. Dövlət 
başçısı demişkən, xalqın 
seçəcəyi insanlar məsuliyyət 
hiss etməlidirlər. Bilməlidirlər 
ki, əgər yenə də seçilmək 
istəyirlərsə, onda dairələrdə 
iş aparmalıdırlar. Yeni 
parlamentə uğurlar arzulayı-
ram.

Elşad PAŞASOY, 
 “Yeni Müsavat” qəzetinin 

parlament müxbiri,  
MSK müşahidəçisi

Parlament seçkiləri Azərbaycan xalqının 
işgüzar, intellektual potensialı yüksək olan 
namizədlərə üstünlük verdiyini təsdiqlədi 
Bu il fevralın 9-da səsvermə hüququ olan ölkə vətəndaşları 

Milli Məclisin deputatlığına namizədlikləri qeydə alın-
mış şəxslər arasında seçim etməli idilər. Onların çoxu 

öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirərək, azad, sərbəst 
şəraitdə ən layiqli namizədlərə səs verdilər. Hər bir seçici öz 
yüksək məsuliyyətini başa düşürdü. Belə ki, parlamentin yeni 
tərkibində yüksək zəkalı, intellektli, innovativ ideyalara sa-
hib olan vətənpərvər insanların təmsil olunması çox vacibdir. 
Əslində, ölkəmizdə növbədənkənar parlament seçkilərinin 
keçirilməsinin əsas məramı da məhz bu idi. 

Səsvermə günü paytaxtda hava 
çox soyuq və küləkli idi. Buna baxma-
yaraq, Bakının “20-ci sahə” adlanan 
yaşayış massivindəki Elçin Əzizov 
küçəsi, 36 ünvanda yerləşən 229 say-
lı Səbail seçki dairəsinin 16 nömrəli 
seçki məntəqəsinin qarşısında xeyli 
seçici vardı. Ətraf ərazidə yaşayan 
seçicilərin bəziləri tək-tək, digərləri 
isə iki-bir, üç-bir həvəslə seçki 
məntəqəsinə gəlirdilər. 

Səsverməyə gələnlər arasında 
şəhid Etibar Əliyevin adını daşıyan 
162 saylı məktəbin təcrübəli peda-
qoqu Rəna İbişova da vardı. Rəna 
müəllimə dedi ki, namizədlərin çoxu-
nun proqramı və şəxsi keyfiyyətləri 
barədə məlumatlıdır. İnanır ki, 
seçimində yanılmayacaq. 

R.İbişova qürurla dedi ki, bir 
pedaqoq olaraq onu sevindirən həm 
də odur ki, burada bir neçə keçmiş 
şagirdi ilə rastlaşıb. Onlar buraya 
öz vətəndaşlıq borclarını verməyə 
gəliblər. Onun fikrincə, gənclərin 
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında 
fəallaşması müsbət tendensiyadır: 
“Biz, bütün nəsillərin təmsilçiləri əl-ələ 
verib, doğma Azərbaycanımızı daha 
parlaq gələcəyə aparmağa qadirik və 
buna borcluyuq”. 

Həmin gün seçki məntəqəsində 
83 yaşlı seçici Həsən Quliyevlə də 
həmsöhbət oldum. Ömrü boyu tor-
naçı işləyən, hazırda pensiyada olan 
Həsən Quliyev heç vaxt seçkilərdən 
kənarda qalmadığını dedi. Həsən kişi 
hesab edir ki, seçkidə iştirak etmək 
həm də mənəvi borcdur. Hər kəs 
xalqımızın daha parlaq gələcəyi üçün 
əlindən gələni etməyə borcludur. 

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
professoru, tibb elmləri doktoru Anar 

Ağayev isə dedi ki, o, bu günlərdə 
yaxından tanıdığı ziyalı dostları, 
tələbələri ilə parlament seçkilərinin 
gedişi ilə bağlı fikirlərini tez-tez bölü-
şür. Onun sözlərinə görə, çox adam 
builki seçkilərin ən yüksək səviyyədə 
keçirilməsindən razılıq edir: 

– Azərbaycanda müstəqilliyin 
bərpasından sonra mən bütün 
seçkilərdə iştirak etmişəm. Şəxsi 
qənaətim budur ki, ölkəmizdə 
seçkidən-seçkiyə həm qanunverici-
lik təkmilləşir, həm də seçici fəallığı 
yüksəlir. 

Professor A.Ağayev sonra fəxrlə 
bildirdi ki, hazırda Azərbaycan 
 dünyada sivil, demokratik seçkilər 
keçirməyi bacaran dövlətlərdən sa-

yılır. Bundan necə qürur duymamaq 
olar?! 

Builki parlament seçkiləri 
Azərbaycanın bölgələrində də yüksək 
seçici fəallığı şəraitində keçmişdir. 
Şöhran Həcəliyev Qusar rayonu-
nun Həsənqala kəndinin nüfuzlu 
ziyalılarındandır. O, fevralın 9-da 
kənddə yerləşən 53 saylı Quba-Qu-
sar seçki dairəsinin 43 saylı seçki 
məntəqəsində ilk səs verənlərdən biri 
olmuşdur. 

Şöhran müəllim bu barədə söz 
düşəndə dedi ki, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan 
hərtərəfli islahatlar ölkəmizin hər 
yerində olduğu kimi, Qusar rayonun-
da da əhalinin dərin  razılığına səbəb 
olub. O hesab edir ki, bu islahatların 
əsas məqsədi Azərbaycan dövlətini 
qüdrətli etmək, xalqımızın rifahını 
daha da yüksəltməkdir.

Azərbaycandakı son parlament 
seçkilərini izləmiş xarici müşahidəçilər 
də xalqımızın seçki mədəniyyətindən 
razı qalmışlar. Pakistan müşahidə 
missiyasının rəhbəri -- İslamabad 
Qlobal və Strateji Araşdırmalar 
Mərkəzinin baş direktoru Xalid Tey-
mur Əkrəm seçkinin başa çatmasın-

dan sonra “Hilton” otelində keçirdiyi 
mətbuat konfransında qeyd etmişdir 
ki, Azərbaycanda parlament seçkiləri 
yüksək səviyyədə təşkil edilib: “Bu 
seçkilər Azərbaycanın uğurlu gələcəyi 
üçün atılan addımdır. Yeni formalaş-
mış parlamentin Azərbaycanın inki-
şafı üçün daha yaxşı işlər görəcəyinə 
əminik”.

Türkiyə–Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq qrupunun 
rəhbəri Şamil Ayrım isə demişdir ki, 
o, Azərbaycandakı seçkilərin, demək 

olar ki, hamısında müşahidəçi olmuş-
dur. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan 
bu seçkilərdə beynəlxalq standart-
lardan da üstün təşkilatçılıq nümayiş 
etdirmişdir. 

Bəli, bu il fevralın 9-da ölkə 
seçicilərinin böyük əksəriyyəti öz 
vətəndaşlıq borcunu məsuliyyət 
hissi ilə yerinə yetirərək, ən layiqli 
namizədlərə səs verdilər. İnanırıq 
ki, Milli Məclisə seçilən deputatlar 
seçicilərin yüksək etimadını 
doğruldacaqlar. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti” 

Hər bir seçkiyə fərqli münasibətin olması normaldır. Ona görə 
də 9 fevralda keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkiləri ilə 
 bağlı gedən polemikanı, ziddiyyətli fikirləri də təbii saymaq olar. 
Çünki seçkilərdə udan və uduzan tərəflər var. Nəticədə udu-
zan tərəfin məğlubiyyəti həzm etməsi heç də asan olmur. Ancaq 
istənilən halda əminliklə demək olar ki, 9 fevral 2020-ci ildə keçirilən 
növbədənkənar parlament seçkiləri şəffaf, demokratik seçki kimi 
tarixdə qalacaq. 

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən 
sonra seçkilər sahəsində də zəngin 
təcrübə qazanıb. Demokratik ölkələrin, 

beynəlxalq təşkilatların təcrübəsi ilə milli 
dəyərlərin vəhdəti şəklində formalaşan seçki 
sistemi ötən dövrdə Azərbaycanın çoxşaxəli 
inkişafına mühüm töhfələr verib. Müşahidəçilərin 
yekun rəylərində bildirilir ki, dövlət 
müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycanda 
keçirilən çoxsaylı seçkilərin hər biri əvvəlkilərdən 
daha keyfiyyətli şəkildə təşkil olunur. 

Ölkəmizdə daha bir siyasi kampaniya – 
parlament seçkiləri keçirildi. Bu seçkilərdə 
də xalqımız böyük mütəşəkkillik göstərdi. 

Seçicilər öz namizədlərinə sərbəst şəkildə 
səs verdilər. Dövlətimizin yüksək səviyyəli, 
demokratik, azad, şəffaf seçki keçirmək 
təcrübəsi var. Bunu xarici ölkələrin, beynəlxalq 
təşkilatların müşahidəçiləri də etiraf edirlər. 
Budəfəki parlament seçkilərində də heç bir 
problem yaşanmadı.

Azərbaycan vətəndaşlarının dövlət orqanlarına seçmək və 
seçilmək, habelə seçki və referendumlarda iştirak etmək hüququ 
var. Bu hüquq Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında da 
təsbit olunub. Vətəndaşların seçmək və seçilmək hüquqlarının 
təmin edilməsini Seçki Məcəlləsi tənzimləyir. Seçki beynəlxalq 
hüquq normaları səviyyəsində qəbul olunmuş müasir demokratik 
cəmiyyət üçün vacib dəyərlərdən ən zərurisidir. Seçkilər cəmiyyət 
və dövlətçilik üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Demokra-
tik, şəffaf, azad və ədalətli seçkilər keçirən ölkənin beynəlxalq 
aləmdəki reytinqi daha da yüksəlir, mövqeyi möhkəmlənir. 
Azərbaycan artıq bu sahədə kifayət qədər rəcrübə qazanıb.
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