
Görkəmli dövlət xadimləri də 9 fevral 
seçkilərini yüksək qiymətləndirirlər

Bu da səbəbsiz deyildi. Çünki bu 
seçkilər adi siyasi kampaniya deyil, 
dövlət başçımızın elan etdiyi və hər ad-
dımda icra olunan əsaslı islahatlar prose-
sinin mühüm tərkib hissələrindən biri idi. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
köməkçisi -- Prezident Administrasiya-
sının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev də bu seçkiləri 
izləmiş xarici müşahidəçilərin rəyləri 
ilə bağlı sualları cavablandırarkən deyib 
ki, növbədənkənar parlament seçkiləri 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin apardığı genişmiqyaslı 
islahatlar siyasətinin tərkib hissəsidir və 
Azərbaycan xalqı seçkilərdə bir daha 
öz iradəsini ifadə etdi. Onun fikrincə, 

seçkilərdə 1300-dən çox namizədin 
qeydə alınması faktı həm Azərbaycan 
cəmiyyətində seçkilərə böyük marağın 
və ən əsası, inamın olmasının, həm də 
onun rəqabətli şəraitdə keçməsinin bariz 
nümunəsidir. Cənab Prezidentin dediyi 
kimi, “əgər inam olmasaydı, bu adamlar 
bəlkə də seçkilərə qatılmazdılar”.

Xatırladaq ki, artıq həm ölkə 
daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə 
seçkinin dünya ictimaiyyəti üçün açıq 
elan edilməsi bilavasitə Prezident İlham 
Əliyevin iradəsinin göstəricisidir. Belə 
ki, Azərbaycan hökuməti yenə də xoş 
niyyət nümayiş etdirərək, parlament 
seçkilərini müşahidə etmək üçün qonşu 
dövlətlərdən tutmuş Latın Amerika-
sına qədər müxtəlif ölkələrə və Türk 
Şurası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, 
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qara 
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 
və digər beynəlxalq təşkilatlara dəvət 
göndərmişdi. Həmin müşahidəçilərin 
böyük əksəriyyətinin seçkidən sonra 
keçirdiyi mətbuat konfranslarında mən və 
redaksiyamızın 7-8 nümayəndəsi də iştirak 
edirdik. Məmnuniyyətlə deyə bilərəm 
ki, beynəlxalq müşahidəçilərin mütləq 
əksəriyyəti seçkilərin azad, demokratik və 
şəffaf şəraitdə keçirildiyini vurğuladılar.

Xüsusilə qeyd edilməli məqamlardan 
biri də o idi ki, Azərbaycanda keçiril-
miş müxtəlif seçkilər barədə mənfi rəy 
səsləndirmək ənənəsi formalaşdırmış 
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və 
İnsan Haqları Bürosunun da budəfəki 
rəyi məzmunca siyasi bəyanat xarakteri 

daşımır və əsas vurğu prosedur-təşkilati 
məsələlərə yönəldilirdi. Yəni, çatışmaz-
lıq kimi qələmə verilən məqamların, 
iradların əksəriyyəti məhz prosedur-
təşkilati səciyyəlidir. Hikmət Hacıyevin 
fikrincə: “Onlar lokal xarakter daşıyır və 
ümumi nəticələrə şamil olunmur. Xüsusi 
olaraq vurğulamaq istərdim ki, bəzi 
müxalifət nümayəndələrinin iddia etdiyi 
kimi, DTİBH-nin rəyində parlament 
seçkilərinin nəticələrinin şübhə altına 
alınması məsələsi yoxdur”.

Bu da faktdır ki, istənilən siyasi 
kampaniya özündən sonrakı kampani-
yaların daha mükəmməl keçirilməsinə 
zəmin yaradır. Yəni bu seçkinin hamının 
bəyəndiyi səviyyədə təşkil edilməsinin 

əsas səbəblərindən biri də ötən seçkilərdə 
qazandığımız təcrübələr olmuşdur. Eyni 
zamanda, bu seçki də özündən sonrakı 
seçkilərin daha qüsursuz keçirilməsinə 
kömək etmiş olacaq. Azərbaycan 
hökumətinin fikrincə, biz hər bir seçkini 
əvvəlki ilə müqayisədə tərəqqi, eyni za-
manda, çatışmazlıqların aradan qaldırıl-
ması imkanı kimi görürük. 

Yeri gəlmişkən, təkcə beynəlxalq 
müşahidəçilər deyil, eləcə də, bir sıra 
ölkələrin dövlət və hökumət başçıları da 
seçkinin başa çatmasından dərhal sonra 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə 
zəng edərək və ya məktub göndərərək 
xalqın iradəsini əks etdirən nəticələr 
münasibətilə onu təbrik etmişlər. 
Məsələn, Türkiyə Respublikasının 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan fev-
ralın 9-da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng 
edərək, ölkəmizdə keçirilən parlament 
seçkilərində Prezident İlham Əliyevin 

rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Parti-
yasının qələbə qazanması münasibətilə 
dövlətimizin başçısını təbrik etmiş, yeni 
parlamentə fəaliyyətində uğurlar arzula-
mışdır.

Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
Vladimir Putinin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə 
ünvanladığı təbrik məktubunda da Yeni 
Azərbaycan Partiyasının növbədənkənar 
parlament seçkilərində qələbə qazanması 
təqdir olunur və dövlət başçımız bu 
münasibətlə təbrik edilir. Bu seçkiləri 
“Xalq səsverməsi” adlandıran Rusiya 
Prezidenti yekunların səbəbini də 
göstərir: “Xalq səsverməsinin yekunları 
Sizin başçılıq etdiyiniz partiyanın 
Azərbaycan vətəndaşları arasında 
nüfuzunun yüksək olduğunu əyani təsdiq 
etdi”.

Serbiya Respublikasının Prezidenti 
Aleksandr Vuçiçin Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevə 

göndərdiyi məktubda isə seçkidə 
qazanılan nəticələrin YAP-ın cəsarət və 
məsuliyyətinin ifadəsi olduğu bildirilir: 
“Yeni Azərbaycan Partiyasının qələbəsi 
partiyanızın cəsarət və məsuliyyətinin 
ifadəsi, Sizin bu partiyanın lideri kimi 
dövlətin və xalqın inkişafına verdiyiniz 
töhfənin təcəssümüdür. Aydın siyasi möv-
qeyinizi, tükənməz enerjinizi və işinizə 
bağlılığınızı yüksək qiymətləndirirəm. 
Azərbaycanın böyük müvəffəqiyyətlər 
əldə etməsi səmimi dostunuz kimi məni 
çox sevindirir”.

Gürcüstanın Baş naziri Giorgi 
Qaxaria da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə zəng edərək 
onu rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan 
Partiyasının parlament seçkilərində 
inamlı qələbə qazanması münasibətilə 
dövlətimizin başçısına təbriklərini çatdır-
mışdır.

Bir sözlə, bu seçkilər çox məqamları 
ortaya çıxartdı. Ən başlıcası isə ümum-
milli lider Heydər Əliyevin qurub 
yaratdığı müstəqil Azərbaycan dövlətində 
hakimiyyətin mənbəyinin xalq olduğu 
növbəti dəfə sübut edildi və məlum oldu 
ki, Azərbaycan xalqı seçkilər vasitəsilə 
qanunvericilik hakimiyyəti ilə bağlı öz 
münasibətini açıqlamağı bacarır. Dövlət 
isə öz növbəsində sübut etdi ki, bizim 
demokratik, azad, şəffaf seçki keçirməklə 
bağlı siyasi iradəmiz olub, var və 
gələcəkdə də olacaqdır. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

İnsan hüquq və azadlıqlarının qorunması, 
qanunun aliliyi və demokratik dəyərlərin 
bərqərar olması mühüm fundamental 
prinsiplər kimi sivil inkişaf yolu tutmuş 
ölkələr üçün prioritet məsələlərdəndir. Bu 
məsələlərdə demokratik və ədalətli seçki 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan da dövlət müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra demokratik inkişaf yolunu seçdi 
və bu sistemin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi, 
daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
mütərəqqi islahatlar həyata keçirildi. Əsasını 
ulu öndər Heydər Əliyev qoyduğu demokra-
tik inkişaf yolunun  Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilməsi, dünyada 
yetkin demokratiya olan ölkələrin təcrübəsinin 
yaxından öyrənilməsi, mükəmməl qanun-
vericilik aktlarının qəbul edilməsi sayəsində 
respublikamız daha zəngin hüquqi baza yarat-
mağa nail oldu. Seçkilər sahəsində ixtisaslaş-
mış beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlıq, demokratik Seçki Məcəlləsinin 
qəbul edilməsi, seçkidən-seçkiyə daha da 
təkmilləşdirilməsi sayəsində xeyli müsbət 
təcrübə qazanıldı. Üstəlik, bir çox sahələrdə, 
məsələn şəffaflığın təmin olunmasında, 
seçicilərin səsvermədə iştirakının daha da 
asanlaşdırılmasında və digər sahələrdə inkişaf 
etmiş dövlətlərə nümunə olduq. 

Təsadüfi deyil ki, ABŞ, Fransa, İspaniya, 
Almaniya kimi inkişaf etmiş dövlətlərdən 
gəlmiş beynəlxalq müşahidəçilər ölkəmizin 
seçki sistemindəki yeniliklərin öz ölkələrində 
də tətbiq edilməsi istəklərində olduqlarını 
etiraf ediblər. Bu etiraf sonuncu parlament 
seçkilərində də bir daha özünü büruzə verdi. 

 Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra – 1991-ci ildən bəri ölkəmizdə 
çoxsaylı seçkilər keçirilib. İndiyədək bütün 
seçkilər beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən 
layiqli qiymətini alıb. 1992- ci ildə keçirilən 
növbədənkənar prezident seçkiləri hər 
birimizin yadındadır. Çox tələsik və primitiv, 
qeyri-demokratik seçkilər kimi yaddaş-
lara həkk olunan həmin seçkilər zamanı 
hakimiyyəti əlində saxlamağa çalışan AXC-
Müsavat cütlüyü açıq saxtakarlıq edərək öz 
namizədini zor gücünə prezident “seçdirdi”. 
Həmin seçkilərdə namizədlərdən biri seçkinin 
nəticələrinin saxtalaşdırılmasına dair çoxlu 
fakt ortaya qoysa da, onu dinləyən olmadı. Bu 
da seçkilərin demokratik əsasda baş tutma-
masına dəlalət edirdi. Ona görə də həmin 
hakimiyyətin ömrü uzun olmadı. 

1993-cü ilin oktyabrında müstəqil 
Azərbaycanın tarixində ilk demokratik 
prezident seçkisi keçirildi. Bu seçki respubli-
kamız üçün böyük və tarixi hadisə idi. Çünki 
XX əsrin sonlarında yenidən müstəqilliyinə 
sahib çıxmış Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, 
xalqın siyasi iradəsi tam ortaya qoyulmuş-
du. Nəticədə, həmin vaxtdan başlayaraq, 
beynəlxalq standartlara uyğun seçki təcrübəsi 
formalaşdı. O vaxtdan indiyə qədər keçirilən 
demokratik seçki ənənəmiz beynəlxalq 
ictimaiyyətdə müsbət imicin yaranmasına 
səbəb olub. 1993-cü ildən indiyə qədər altı 
prezident, beş parlament və beş bələdiyyə 
seçkiləri keçirmişdir. Ölkəmiz bu gün artıq 
dünyada demokratik, azad, şəffaf və ədalətli 
seçki keçirməyə qadir olduğunu sübut edib. 

Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il 
mayın 11- də və həmin il oktyabrın 25-də 
imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında 
seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə 
dair” və “Milli Məclisə seçkilərin hazırlan-
ması və keçirilməsi ilə bağlı təxirəsalınmaz 
tədbirlər haqqında” sərəncamları ölkəmizdə 
keçirilən seçkilərin demokratikliyinin təmin 
edilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdi. Sərəncamlardan sonra seçki 
praktikasının təkmilləşdirilməsi sahəsində 
görülən tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması, 
Seçki Məcəlləsinin müddəalarının seçkilərə 
hazırlıq dövründə və səsvermə günü tam və 
qeyd-şərtsiz həyata keçirilməsi, vətəndaşların 

seçki hüquqlarının daha dolğun təmin 
edilməsi istiqamətində qətiyyətli 
addımlar atıldı. Bütün bunlar sonuncu 
parlament seçkilərinin beynəlxalq stan-
dartlar səviyyəsində keçirilməsində mühüm 
əhəmiyyət kəsb etdi.

Fevralın 9- da keçirilən seçkilər 
əvvəlkilərdən xeyli fərqləndi. İlk növbədə, id-
diaçıların və seçkiyə qatılmış siyasi partiyala-
rın sayına görə. İndiyədək keçirilən seçkilərin 
heç birində 2 min 431 nəfər deputat mandatı 
qazanmaq istəyində olmamışdı. Nəhayət, öz 
istəyi ilə namizədliyini geri götürənlərdən 
sonra 1314 nəfər namizəd mübarizə apardı. 
Bu da bir yer uğrunda 11 nəfərdən çox iddia-
çının olması demək idi. 

Təbii ki, hər hansı bir mübarizədə – həm 
seçkilərdə, həm idman yarışlarında, həm də 
müsabiqələrdə qaliblər və məğlublar olurlar. 
Parlament seçkilərində də bunun şahidi olduq. 
Nədənsə, bəzi məğlublar hələ də səmimi 
etiraf mədəniyyətinə mükəmməl yiyələnə 
bilməyiblər. Onlar ölkəmizdə demokratik seç-
ki ənənəsinə xələl gətirmək istəyən, respub-
likamızın müstəqil xarici siyasət yeritməsini 
və dünya birliyinə sürətli inteqrasiyasını həzm 
edə bilməyən ermənipərəst qüvvələrin və ya 
ikili standart aludəçilərinin yalan və böhtanla 
dolu qərəzli hesabatlarını əsas tutaraq, minbir 
oyundan çıxırlar. Ancaq unudurlar ki, deputatı 
xalq seçir, ölkəmizə qarşı qərəzli olan bəzi 
beynəlxalq təşkilatlar yox.

Qeyd etdiyimiz kimi, seçkiləri izləmək 
üçün 58 ölkə və 59 beynəlxalq təşkilatdan 
gəlmiş 883 beynəlxalq müşahidəçidən hələ ki, 
heç biri qanun pozuntusu, saxtakarlıq və digər 
qanunazidd əməllərlə qarşılaşdıqları barədə 
rəy verməyib. Yalnız ATƏT-in Demokra-
tik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun 
(DTİHB), ATƏT Parlament Assambleyasının 
və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 
(AŞPA) nümayəndələrindən ibarət beynəlxalq 
seçki müşahidə missiyasının hazırladığı hesa-
batda guya belə halların mövcudluğu öz əksini 
tapıb. Bu məruzənin hələ seçkidən xeyli əvvəl 
hazırlandığı açıq şəkildə özünü göstərir. 

Ötən seçkilərdə olduğu kimi, bu dəfə 
də ATƏT sonadək obyektiv və ədalətli ola 
bilmədi. Bəzi faktlar da bunu təsdiqləyir. 
Məsələn, qərəzli məruzəni təqdim edən 
ATƏT-in qısamüddətli seçki müşahidə missi-
yasının xüsusi koordinatou Artur Gerasimov 
fevralın 9- da seçkinin gedişini izlədikdən 
sonra kütləvi informasiya vasitələrinə 
verdiyi müsahibəsində deyib: “Səsvermənin 
gedişində indiyədək hər hansı qayda po-
zuntusu ilə rastlaşmamışam. Biz ( yəni, 
ATƏT-in müşahidəçiləri -- Ə.B.) seçkilərdən 
əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti institutla-
rının, partiyaların təmsilçiləri ilə görüşmüşük, 

kifayət qədər məlumatımız var. Hazırda bizim 
nümayəndələrimiz bütün ölkə üzrə seçkiləri 
müşahidə edirlər. Hələ ki, ciddi qanun pozun-
tusu barədə məlumat yoxdur”.

Başqa bir fakt. ATƏT-in Demokratik 
Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun 
(DTİHB) nümayəndələri 81 saylı Beyləqan 
seçki dairəsinin 4 saylı seçki məntəqəsində 
seçkiləri müşahidə ediblər. Həmin 
müşahidəçilərdən biri – Halogh Noranın 
dediklərindən: “Hər şey yaxşıdır, neqativ hal 
qeydə alınmayıb. Hər şey qaydasındadır”.

ATƏT DTİHB-in digər müşahidəçisi 
Pavel Kuznatsov da seçicilərin aktivliyinin 
normal olduğunu, qanun pozuntusu ilə qarşı-
laşmadığını deyib.

Seçkidən əvvəl ATƏT-in Demokra-
tik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu-
nun (DTİHB) seçki müşahidə missiyası 
Azərbaycanda 9 fevralda keçiriləcək 
növbədənkənar parlament seçkiləri ilə 
bağlı yaydığı aralıq hesabatı ilə fevralın 
10-da keçirdikləri mətbuat konfransında 
təqdim etdikləri hesabatlar da bir-birinə 
ziddir. Məsələn, aralıq hesabatında qeyd 
edilir ki, Seçki Məcəlləsi beynəlxalq seçki 
müşahidəsi üçün imkan yaradır. Vətəndaşlar 
fərdi olaraq və ya seçki sahəsində çalışan 
qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, 
həmçinin namizədlərin və siyasi partiyaların 
nümayəndələri müşahidəçi kimi qeydiyyat-
dan keçə bilərlər. Bəzi vətəndaş cəmiyyəti 

təşkilatları uzunmüddətli və qısamüddətli 
müşahidəçilər göndərməklə yanaşı, seçki 
prosesi zamanı pulsuz hüquqi yardım da 
göstərirlər. DSK-nın imza vərəqələri ilə bağlı 
qərarlarından verilən 10 şikayətin 8-i təmin 
edilib. Ümumilikdə, bu günə qədər heç bir 
namizəd araşdırma prosesi ilə bağlı narahatlıq 
ifadə etməyib.

Hesabatda müşahidə missiyasının hər 
hansı qanun pozuntusu ilə qarşılaşmadığı öz 
əksini tapıb. Seçki günü müşahidə aparan 
nümayəndələr də hər hansı qanun pozuntusu 
ilə qarşılaşmadıqlarını söyləyiblər, hətta bil-
dirilir ki, həmin gün havanın soyuq olmasına 
baxmayaraq, seçici aktivliyi diqqəti cəlb 
edirdi. Bütün bunlardan sonra nə baş verdi 
ki, həmin qurumun yaydığı hesabatda qeyd 
edilənlər deyilənlərlə üst-üstə düşmədi? 

Heç kim demir ki, seçkilərdə hansı-
sa qanun pozuntusu baş verməyib. Qeyd 
etdiyimiz kimi, bu vaxta qədər dünyanın heç 
bir ölkəsində nöqsansız seçki keçirilməyib. 
Budəfəki parlament seçkilərində də pozun-
tular baş verib. Ancaq bunun da üstündən 
sükutla keçilmir. Mərkəzi Seçki Komis-
siyasının verdiyi məlumata görə, sosial 
şəbəkələrdə paylaşılan görüntülər, şikayətlər 
ciddi araşdırılır və bilərəkdən qanun pozun-
tusuna yol verənlərin cəzalandırılacaqları, 
hətta həbs olunacaqları da istisna edilmir. 
Araşdırmanın sonuna səbri çatmayan bəzi 
məğlubların “Mən qalib gəlmişəm”- deyərək 
yersiz haray salmaları, kimlərinsə sifarişlərini 
yerinə yetirmələri başa düşüləndir. Biz 
əvvəlki seçkilərdə də bunun şahidi olmuşuq. 
Seçicilərin etimadını qazana bilməyənlər 
günahı özlərində yox, iqtidarda axtarırlar. 

Seçki sınaq, imtahan meydanıdır. Bu 
imtahandan alnıaçıq, üzüağ çıxmaq üçün hər 
bir namizəd özünü seçicilərinə daha yaxından 
tanıtmalı, reallığı əks etdirən vədlər verməli, 
inam qazanmalıdır. Ümumilikdə, 1314 iddia-
çının olması seçkilərə etimadın göstəricisidir. 
Bu, indiyə qədər görünməmiş saydır. 
Beynəlxalq müşahidəçilər də qeyd edirlər 
ki, seçki sakit keçdi, heç bir gözlənilməz, 
xoşagəlməz hadisə baş vermədi. Məğlubların 
isə qərəzli və böhtançı təşkilatların yalanla-
rına arxayın olub yersiz səs-küy salmalarının 
heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Unutmamalıyıq 
ki, yalan və böhtan seçkinin nəticəsinə xələl 
gətirə bilməz.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Son zamanlar regionda və dünyada gedən ictimai-siyasi 
proseslər fonunda müşahidə etdiyimiz faktlar barədə söz açarkən, 
iki məqamı xüsusilə qeyd etmək olar. Birincisi odur ki, Azərbaycanda 
reallaşdırılan layihələrin və ya siyasi kampaniyaların hamısı getdikcə 
daha çox dairələr tərəfindən izlənilir. İkincisi isə ondan ibarətdir 
ki, son zamanlar Azərbaycan dövlətinin maraq və mənafelərini 
ifadə edən bəyanatlarla, təqdiredici fikirlərlə daha çox rastlaşırıq. 
Ölkəmizdə keçirilmiş 9 fevral parlament seçkiləri daha çox dairələrin 
marağında idi, həm də seçkinin nəticələrini təqdir edən bəyanat və 
rəylər əvvəlki seçkilərə nisbətən çox oldu.

Xalq şairi Fikrət QOCA: 
Yeni seçilmiş parlament xalqımızın  

ümidlərini doğruldacaq
– Gələn il Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyini bərpa etməsinin 30 illiyi ta-
mam olacaq. Ötən dövrdə siyasi və iqtisadi 
sistemimiz tamamilə dəyişib və ildən-ilə 
demokratikləşib. Sosial-mədəni həyatımız isə 
dövlət müstəqilliyinin yaratdığı tarixi əsaslar 
üzərində daha da milliləşib, mükəmməlləşib. 
Bütün bunlar xalqımızın tarixi xoşbəxtliyinin 
ciddi əsaslarını yaradıb.

 Əldə edilmiş nailiyyətləri davam və inkişaf 
etdirmək, müstəqilliyin yetirməsi olan nəsli 
bu prosesə daha fəal qoşmaq üçün Prezi-
dent İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi 
ilə ölkəmizin idarəetmə orqanlarında dərin 
struktur islahatları gerçəkləşdirilir. Bu günlərdə 
uğurla başa çatmış parlament seçkisi mara-
fonu da bu islahatın zəruri bir həlqəsi olaraq 
qanunverici hakimiyyətdə yeniləşmə və çevik 
fəaliyyətə zəmin yaratdı.

 Dostlarımızın, eləcə də düşmənlərimizin 
diqqət mərkəzində olan bu siyasi imtahan-
dan ölkəmizin üzüağ çıxması bizi istəyənləri 
sevindirdi, bədxahlarımızı isə yenidən məyus 
etdi. Biz ziyalılar xalqımızla bir yerdə bir daha 
gördük ki, dostumuz kimdir, düşmənimiz 
kim. Azərbaycanın müstəqillik yolu ilə inamla 
irəliləməsi, irili-xırdalı problemlərini öz gücü 
ilə aradan qaldırması dünyada ağalıq edən 
dairələri daim məyus edir. Onlar xalqımızın öz 
haqlarının, sərvətlərinin sahibi olması ilə ba-
rışmaq istəmirlər. Belə bədnam siyasətin qanlı 
“ərəb baharı” adlı məsuliyyətsiz “inqilablarının” 
faciələri hələ də bitib-tükənmir.

 Düşmənlər Azərbaycanı belə bir gir-
daba yuvarlatmaq üçün ölkəmizi içəridən 
parçalamaq, bəzi xain və dönüklərin əli ilə 
aranı qarışdırmaq üçün son vaxtlar daha 
çox dəridən-qabıqdan çıxırlar. Bu baxımdan 
onlar ölkəmizdəki ümummilli aksiyaları, siyasi 
hadisələri pozuculuq alətinə çevirməyə çalışır-
lar. Lakin Azərbaycan iqtidarı ilə xalqın birliyi, 
cəmiyyətin belə fitnə-fəsadların mahiyyətini 
ayıqlıqla anlaması beynəlxalq aləmdəki pozu-
cu dairələrin niyyətlərini gözlərində qoyur. Bu 
dəfə də belə oldu.

 Artıq başa çatmış seçki, əvvəla, 
Azərbaycanın demokratik inkişaf sahəsində 
çatdığı yüksək səviyyəni göstərdi. İkincisi, 
xalqla iqtidarın eyni məram və məsuliyyət 
ətrafında həmrəyliyi bütün dünyaya nümayiş 
etdirildi. Nəhayət, ölkəmizi yeni nailiyyətlərə 
qovuşduracaq ümummilli siyasətin qanunve-
ricilik təminatını gerçəkləşdirəcək yeni xalq 
elçiləri korpusu formalaşdırıldı. 

 Xalq şairi Fikrət Qoca sonda dedi:
– Təcrübəli parlamentarlarla yeni nəslin 

yetirməsi olan siyasətçilərin uğurlu tandemi 
yeni parlamentin xalqın ümidlərini yüksək 
səviyyədə doğruldacağına dərin inam yaradır. 
Mən gərgin siyasi yarışmada qalib gəlmiş, 
seçicilərin daha böyük inamını qazanaraq 
deputat mandatına layiq görülmüş yeni xalq 
elçilərini ürəkdən təbrik edirəm. 

 Yerdə qalan namizədlər isə ruhdan 
düşməyərək, ölkənin siyasi həyatına yeni 
töhfələrini verməli, gələcək qələbələri yolun-
da nüfuzlarını daha da artırmalıdırlar. De-
mokratik şəraitdə, xalqın fəal iştirakı ilə yeni 
Milli Məclisin formalaşdırılması hamımızın 
qələbəsidir.

Hazırladı: 
T.RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti”

Ötən illər ərzində böyük nailiyyətlər əldə olunub. Lakin 
həyat öz şərtlərini diktə edir. Dünyada, bizim regionda, iq-
tisadi sahədə şərait dəyişir, yeni çağırışlar meydana çıxır. 
Ona görə biz buna hazır olmalıyıq və vaxt itirməməliyik. 
Bu səbəbdən hökumətin, Prezident Administrasiyasının, 
mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanlarının yenilənməsi, kadr 
islahatları parlamentdən yan keçə bilməzdi. Xüsusən də 
mahiyyətcə, seçkiləri bir neçə ay irəli çəkməklə biz vaxta 
qənaət etdik.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçirilən seçkinin xalqı-
mızın arzu-istəklərinə uyğun, beynəlxalq tələblər səviyyəsində, 
demokratik şəraitdə başa çatması ölkəmizin nüfuzlu ziyalıların-

da dərin məmnunluq yaradıb, daha xoş sabahımızla bağlı yeni ümidlər 
doğurub. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi, Xalq şairi Fikrət 
Qoca duyğu-düşüncələrini belə ifadə etdi:

Yalan və böhtan seçkinin 
nəticəsinə xələl gətirə bilməz
Azərbaycanda parlament seçkiləri gözlənildiyindən artıq fəal, ruh 

yüksəkliyi və aşkarlıq şəraitində keçdi. İndiyədək öz rəyini açıqlayan 
yüzlərlə beynəlxalq müşahidəçi də qeyd edir ki, müstəqillik tarixi 

bir o qədər də çox olmayan Azərbaycan demokratik, şəffaf seçki keçirməkdə 
inkişaf etmiş bir çox dövlətlərə nümunə göstərdi. Seçkiyə hazırlıq işlərinin 
yüksək səviyyədə aparılması, mükəmməl hüquqi baza, siyasi əqidəsindən, 
mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir ölkə vətəndaşına bərabər səviyyəli 
seçmək və seçilmək şansının verilməsi özünü açıq şəkildə göstərdi. 
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