
11 iyun 2020-ci il, cümə axşamı 3

Azərbaycan işğal faktı ilə barışmır, 
bundan sonra da barışmayacaq 

“Bu gün beynəlxalq təşkilatların 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı sərgilədiyi mövqe 
həqiqəti, ədaləti əks etdirir. Bizim səylərimiz 
nəticəsində bütün aparıcı beynəlxalq 
təşkilatlar münaqişənin ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində həll olunması ilə 
əlaqədar müvafiq bəyanatlar vermişlər. 
Bizim bir çox ölkələrlə ikitərəfli formatda 
imzaladığımız strateji tərəfdaşlıq haqqında 
bəyannamələrdə ölkəmizin ərazi bütövlü-
yü dəstəklənir və münaqişənin məhz bu 
prinsiplər əsasında həll olunması təsbit 
edilir”. 

Möhtərəm Prezidentimiz Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə 
birlikdə məcburi köçkünlər üçün salınmış 
“Qobu Park-3” yaşayış kompleksinin açı-
lışında çıxışı zamanı da bu mövqeyi daha 
qətiyyətli şəkildə bildirmiş və bəyan etmişdi 
ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ancaq ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa 
bilər və tapacaq. Ölkə Prezidentinin bu fikri 
uzun illərdir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli ilə bağlı Azərbaycanın yürütdüyü 
siyasətin, xüsusilə, Valdayda, Aşqabadda, 
Qoşulmama Hərəkatının tarixi Bakı Zirvə 
toplantısında, o cümlədən, Türk Şurasının 
Bakı Sammitində, Münxen Təhlükəsizlik 
Konfransında və digər mühüm toplantılarda 
səsləndirilən qəti və birmənalı mövqenin 
məntiqi davamıdır.

Məkrli ermənilərin bütün 
fintəkarlıqlarına, təxribatlarına, onları 
himayə edən qüvvələrin açıq-gizli şantajları-
na baxmayaraq, Azərbaycan dövləti Dağlıq 
Qarabağ məsələsində yekdil və birmənalı 
mövqeyə malikdir.

Bu gün torpaqlarımızın 20 faizini işğal 
altında olması müvəqqətidir. Azərbaycan 
xalqı və dövləti heç zaman işğal faktı ilə ba-
rışmayıb, bu gün də barışmır, bundan sonra 
da barışmayacaq. Aprel hadisələri, Günnüt 
əməliyyatı, ötən il Qazax istiqamətində 

yaşananlar bir daha bunu təsdiq etdi və 
düşmənlərimiz də daxil olmaqla, bütün dün-
ya gördü ki, Azərbaycan dövlətinin, qüdrətli 
ordumuzun bu məsələdə mövqeyi qətidir: 
Ermənistan ordusu işğal etdiyi Azərbaycan 
ərazilərini qeyd-şərtsiz azad etməlidir. 
Sadəcə, dövlət başçımız münaqişənin sülh və 
danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır və qan 
axıdılmasını istəmir, münaqişənin sülh və 
danışıqlar yolu ilə həlli istiqamətində bütün 
addımları atır.

Hətta bir neçə gün öncə qondarma, 
separatçı “DQR” rejiminin “seçki şousu” və 
Şuşa şəhərində təxribat xarakterli “andiçmə 
mərasimi” keçirməsinə, Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyanın sərsəm bəyanatlar 
verməsinə baxmayaraq, ölkəmiz yenə də 
münaqişənin sülh variantı ilə həllində ma-
raqlı olduğunu bəyan etdi və bütün dünyaya 
bir daha sülhpərvər mövqeyini nümayiş 
etdirdi. Bununla belə, dövlət başçımız, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyev işğalçı tərəfə 
xəbərdarlıq edərək bildirib ki, əgər münaqişə 
sülh yolu ilə həllini tapmasa, Ermənistan 
təcavüzkar siyasətindən əl çəkməsə, başqa 
variantlardan istifadə hüququnu özündə sax-
layır, öz torpaqlarını istənilən yolla və son 
qarışınadək azad edəcək. Bunu etmək üçün 
Azərbaycan dövlətinin, o cümlədən ordumu-
zun hər cür gücü, potensialı var. 

 Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli 
həllində dövlət başçımızın mövqeyi 
dəyişməz olaraq qalır: “Mənim fikrim budur 
və bilirəm ki, Azərbaycan xalqı mənim 
mövqeyimi dəstəkləyir. Mən bunu dəfələrlə 
bildirmişəm və bir daha demək istəyirəm ki, 
Dağlıq Qarabağ məsələsi ancaq ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa 
bilər. Bir daha demək istəyirəm ki, Dağlıq 
Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi”.

Kamilə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin deputatı,  

BDU-nun kafedra müdiri, professor

Hamının yadındadır. 1991-ci il okt-
yabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya 
Aktı qəbul edildi. Bu sənədlə Azərbaycan 
hüquqi baxımdan müstəqillik əldə etsə də, 
əslində, xalqın mandatı olmadan hakimiyyəti 
ələ keçirmiş Mütəllibov rejimi imperiya-
ya yarınmaq siyasəti yeridirdi. Tezliklə 
hakimiyyətdən rüsvayçılıqla uzaqlaşdırılan 
Mütəllibov rejimini heç bir dövlət idarəçiliyi 
təcrübəsi olmayan, mitinq tribunalarından 
gələn və qısa müddətdə Azərbaycanı daha 
böyük problemlərlə üz-üzə qoyan AXC 
iqtidarı əvəz etdi.

Həmin illərin reallıqlarını xatırla-
dıqca, insanı dəhşət götürür. Çünki Xalq 
Cəbhəsinin meydan qəhrəmanları özlərini 
iddialı şəkildə milli azadlıq hərəkatının 
liderləri adlandırsalar da, əslində, ölkədə 
gedən proseslər, milli azadlıq hərəkatının, 
müstəqillik meyillərinin güclənməsi bütün 
keçmiş SSRİ məkanında, hətta dünya 
miqyasında cərəyan edən proseslərlə sıx 
bağlı idi. AXC- Müsavat iqtidarının bir illik 
hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın strateji 
cəhətdən əhəmiyyətli əraziləri itirildi, yeni 
ərazi itkiləri üçün real təhlükə yarandı. 
Ordu quruculuğu sahəsində konkret heç bir 
iş görülmədi. Dövlət quruculuğu kimi son 
dərəcə mühüm sahə başlı-başına buraxıl-
dı, xalqın mənafeyi unudularaq, ayrı-ayrı 
şəxslərin istək və iddialarına meydan açıldı. 

Xarici siyasət xəttinin 
müəyyənləşdirilməsində yol verilən 
kobud səhvlər və ifrat subyektivizm 
halları Azərbaycanın dünya miqyasında 

təklənməsinə, bir sıra region dövlətləri ilə 
qarşılıqlı münasibətlərinin gərginləşməsinə 
gətirib çıxardı. Ölkədə dövlətə deyil, ayrı-
ayrı şəxslərə xidmət edən silahlı dəstələr 
yarandı. Bu isə həmin şəxslərin Konstitu-
siyaya zidd yolla hakimiyyətə gəlmələri, 
qeyri-sabitlik və hərc-mərclik üçün zəmin 
yaratdı, Azərbaycanın bir müstəqil dövlət 
kimi varlığını təhlükə altına aldı. Ölkə idarə 
edilmir, hər kəs öz başının çarəsini qılma-
ğa çalışırdı. Öz ətrafında qanunsuz silahlı 
hərbi birləşmələr yaratmış siyasi qruplar 
hakimiyyət uğrunda çəkişməni yenidən 
qızışdırmağa başlamışdılar.

Rəsmi sənədlərdə də qeyd edildiyi 
kimi, belə bir vəziyyətdə səbri tükənmiş 
Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin si-
yasi hakimiyyətə qayıtması tələbini 
daha qətiyyətlə irəli sürdü. Hər gün 
Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən Nax-
çıvana nümayəndələr yollanır, teleqramlar 
göndərilir, Heydər Əliyev hakimiyyətə, 
çətin vaxtda xalqın harayına çatmağa dəvət 

edilirdi. Xalq yeganə çıxış yolunu öz böyük 
oğlunun şəxsiyyətində, qətiyyət və zəkasında 
görürdü. 

1993-cü il iyunun 9-da Heydər Əliyev 
Bakıya gəldi. Artıq ilk təzahürləri meyda-
na çıxmış vətəndaş müharibəsi alovunu 

söndürmək üçün Gəncəyə getdi, böyük 
çətinliklər və iradi qüvvə bahasına böhranın 
səngidilməsinə nail oldu. 1993-cü il iyunun 
15-də müstəqil Azərbaycanın siyasi tarixinin 
ən məsul və şanlı günlərindən biri yaşandı. 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 
iclasında Heydər Əlirza oğlu Əliyev Ali 
Sovetin Sədri seçildi.

Həmin dövrdə Azərbaycan təkcə siyasi, 
hərbi, iqtisadi deyil, həm də mənəvi böhran 
içərisində idi. Cəmiyyətdə ümidsizlik və 
inamsızlıq əhval-ruhiyyəsi kök atmağa baş-
lamışdı. Heydər Əliyevin qarşısında yalnız 

ölkəni böhran vəziyyətindən çıxarmaq deyil, 
həm də xalqın geniş təbəqələrini Azərbaycan 
dövlətçiliyi ideyası ətrafında birləşdirmək, 
ona ümid və inam aşılamaq, qətiyyət və mü-
barizlik təlqin etmək vəzifəsi dayanırdı. Ulu 
öndər bunu böyük ustalıqla reallaşdırdı.

Xalq müstəqilliyin ilk illərində yaşadığı 
məhrumiyyətlərə, böyük çətinliklərə bax-
mayaraq, güclü şəxsiyyətin, qüdrətli dövlət 
xadiminin, Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi 
qarşısında duran mühüm problemləri həll 
etməyə qadir şəxsiyyətin siyasi hakimiyyətə 
qayıdışından sonra sabaha daha böyük 
ümid və inamla baxmağa başladı. Məhz bu 
ümid və inamla Azərbaycan xalqı 1993-cü 
il oktyabrın 3-də yekdilliklə Heydər Əlirza 
oğlu Əliyevi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti seçdi. Sonrakı proseslər isə xalqın 
inam və ümidini gündən-günə artırdı və 
ölkədə bugünkü hərtərəfli inkişafın təməli 
qoyuldu.

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə 
qayıdışından sonra baş verən proseslər elə 
irimiqyaslı idi ki, onların hamısı haqqında 
bir yazıda söz açmaq mümkün deyil. Ona 
görə də mən ancaq öz fəaliyyət sahəmizə 
aid olan bəzi məqamları yada salmaqla 
kifayətlənmək istəyirəm. Belə ki, ulu öndər 
dövlət quruculuğu sahəsində başladığı 
böyük işi məntiqi şəkildə davam etdirərək, 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk 
Konstitusiyasının hazırlanmasına rəhbərlik 
etdi. Azərbaycanın siyasi tarixində yeni bir 
era açan və onun dövlət müstəqilliyinin, 
cəmiyyətdə insan azadlığının və demokratik 
dəyərlərin əsas qarantına çevrilən bu Kons-
titusiya 1995-ci il noyabrın 12-də referen-
dum yolu ilə qəbul edildi. İlk dəfə olaraq 
demokratik şəraitdə çoxpartiyalılıq əsasında 
Azərbaycan parlamenti -- Milli Məclisi 
seçildi. Azərbaycan Respublikası dünyanın 

azad, suveren, müstəqil dövlətləri arasında 
özünə layiq yerini tutdu.

Böyük dövlət xadimi yaxşı bilirdi ki, 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmin fəal 
aktorlarından birinə çevrilməsi üçün sovet 
dönəmindən qalmış qanun-qaydalardan 
tamamilə xilas olması lazımdır. Odur ki, 
ilk mərhələdə -- hələ 1994-cü ilin av-
qustunda hüquq-mühafizə orqanlarının 
fəaliyyətini daha da yaxşılaşdırmaq, bu 
sahədə dövlət idarəçiliyini təkmilləşdirmək 
məqsədilə “Cinаyətkаrlığа qаrşı mübаrizənin 
gücləndirilməsi, qаnunçuluğun və hüquq 
qаydаsının möhkəmləndirlməsi hаqqındа” 
fərmаn imzaladı və cinаyətkаrlığа qаrşı 
mübаrizə tədbirləri dаhа dа gücləndirildi, 
hüquq-mühаfizə оrqаnlаrının bu istiqаmətdə 
uzunmüddətli dövr üçün fəаliyyət prоqrаmı 
müəyyənləşdirildi. 

Yadımdadır, həmin illərdə ümummilli 
lider müstəqil Azərbaycanda insan hüquq 
və azadlıqlarının təmin edilməsi, onların 

müdafiəsi və daha da genişləndirilməsini 
dövlətin ən ali məqsədi elan etmişdi. Onun 
rəhbərliyi ilə hazırlanmış ilk milli Konstitu-
siyamız insan və vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlarının təmin edilməsini dövlətin ali 
məqsədi kimi bəyan etmişdir. Konstitusiya 
71-ci maddədə insan və vətəndaş hüquq və 
azadlıqlarını gözləməyi və qorumağı qanun-
vericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti or-
qanlarının üzərinə vəzifə olaraq qoymuşdur.

1996-cı il fevralın 21-də də yaradılmış 
Hüquqi İslahatlar Komissiyası tərəfindən 
Avropa standartlarına uyğun hazırlanmış 
Cinayət Məcəlləsinin, Cinayət-Prosessual 
Məcəllənin, Mülki-Prosessual Məcəllənin 
layihələri, “Prokurorluq haqqında”, “Vəkillik 
haqqında”, “Polis haqqında”, “Əməliyyat-
axtarış fəaliyyəti haqqında”, eləcə də 
“Notariat haqqında”, “Bələdiyyələrin 
statusu haqqında”, “Bələdiyyələrin seçkiləri 
haqqında” və digər qanunlar milli qanun-
vericilik sisteminin təkmilləşdirilməsini, 
yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasını 
təmin etmişdir. Bundan əlavə, komissiya 
tərəfindən işlənib hazırlanmış “Konstitusiya 
Məhkəməsi haqqında”, “Məhkəmələr və 
hakimlər haqqında” qanunlar ölkəmizdə 
məhkəmə-hüquq islahatları sahəsində 
aparılan ilk mühüm addımlar olmaqla 
müstəqil məhkəmə sisteminin yaradıl-
masına və fəaliyyət göstərməsinə imkan 
yaratmışdır. Bütövlükdə isə Azərbaycan 
Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra ulu öndərin uzaqgörən 
siyasətinin nəticəsi olaraq, ölkəmiz 200-

dən artıq beynəlxalq konvensiyaya, o 
cümlədən insan hüquqlarının müdafiəsi ilə 
bağlı 70-dən çox beynəlxalq sənədə tərəfdar 
çıxmış və bu sahədə beynəlxalq öhdəliklərə 
riayət edilməsində mühüm nailiyyətlər əldə 
 etmişdir. 

Təbii ki, bu tendensiyalar ulu 
öndərimizin böyük uzaqgörənliklə etimad 
göstərdiyi möhtərəm Prezidentimiz cənab 
İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam 
etdirilir. Amma biz bu gün məhz Qurtuluş 
Günü ərəfəsində ulu öndərimizin reallaşdır-
dığı bəzi məqamları yada saldıq. Qətiyyətlə 
deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bugünkü 
möhtəşəm, dünya miqyasında alqışlanılan 
nailiyyətlərinin hamısının təməlində Heydər 
Əliyev siyasi kursunun prinsipləri dayanır. 
Xalq onu heç zaman unutmayıb və unutma-
yacaq. 

Elbrus MƏMMƏDOV,  
Zaqatala Rayon Məhkəməsinin sədri

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının 
etimadını böyük fədakarlıqla doğrultdu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
möhtərəm Heydər Əliyev cənablarının ölkənin 
dərin ictimai-siyasi və iqtisadi böhrandan 
 çıxarılmasında, vətəndaş müharibəsinin qar-
şısının alınmasında, Azərbaycan Respublika-
sının dövlət müstəqilliyinin qorunmasında və 
möhkəmləndirilməsində, dövlətimizin beynəlxalq 
aləmdə böyük uğurlar qazanmasında, Azərbaycan 
dövlətçiliyinin nailiyyətlərində müstəsna 
xidmətləri qeyd edilsin və 15 iyun günü Azərbaycan 
xalqının milli qurtuluş günü elan edilsin.

Milli Məclisin 15 İyun – Qurtuluş Gününün 
təsis edilməsi haqqında qərarından. 

Bakı şəhəri, 27 iyun 1997-ci il

Danılmaz faktdır ki, bu gün Azərbaycanda aparılan hərtərəfli 
islahatlar dünyanın hər yerində yüksək qiymətləndirilir. Hətta 
Dünya Bankının nüfuzlu “Doing Business 2020” hesabatında 

Azərbaycanın adı ən islahatçı 20 ölkə sırasına daxil edilib. Təbii ki, bü-
tün bunlar cənab İlham Əliyevin son illərdə həyata keçirdiyi sosial-iq-
tisadi, struktur və kadr islahatlarının nəticəsidir. Amma o da həqiqətdir 
ki, ölkədə aparılan bütün islahatların banisi məhz ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevdir. Bunu mən ümummilli liderin təşəbbüsü və müəllifliyi ilə re-
allaşdırılmış məhkəmə-hüquq islahatlarından bəhrələnmiş mütəxəssis 
kimi daha qətiyyətlə deyə bilirəm. Elə bu sətirlərin qələmə alınması 
da həmin qədirşünaslığın nümunəsidir. Biz hüquqşünaslar ölkədə 
qeyd edilən Qurtuluş Gününə daim ehtiramla, böyük dövlət xadiminin 
xatirəsinə sonsuz məhəbbətimizlə qoşuluruq. Həmin günün tarixçəsinə 
gəlincə isə, deməli və yazmalı sözümüz çoxdur.

Avropa Şurası ermənipərəst qüvvələrin 
sifarişlərini yerinə yetirməklə məşğuldur

Son illər Azərbaycanın 
mötəbər qurumların tədbirlərinə 
evsahibliyi etməsi, ABŞ, Ru-
siya və NATO generallarının 
mühüm məsələlərin müzakirəsi 
üçün Azərbaycanı məkan kimi 
seçmələri, mədəniyyətlər və 
sivilizasiyalararası dialoqların 
mütəmadi olaraq ölkəmizdə 
keçirilməsi düşünülmüş uğurlu 
xarici siyasətin bariz nümunəsidir. 
Artıq Azərbaycan dünyada 
sabitlik məkanı kimi tanınır. 
Təbii ki, qısa müstəqillik tarixinə 
malik olan bir respublikanın 
dünya birliyində şan-şöhrət sahibi 
olması, inkişaf etmiş dövlətlərin 
diqqət mərkəzinə düşməsi, anti-
Azərbaycan qüvvələri narahat 
etməyə bilməzdi.

Bu yaxınlarda ABŞ Prezidenti 
Donald Trampın cənab İlham 
Əliyevə ünvanladığı məktubda da 
Azərbaycanı inkişaf etmiş dövlət 
kimi dəyərləndirməsi və ölkəmizlə 
hərtərəfli əməkdaşlığa, eləcə də 
gələcəkdə həyata keçiriləcək 
iri infrastruktur layihələrə 
dəstək verməyə hazır olduğunu 
bildirməsi respublikamızın inkişa-
fını gözü götürməyən qüvvələri 
ciddi təşvişə salıb. Həmin qərəzli 
qurumlar Azərbaycanın getdikcə 
artan nüfuzuna xələl gətirmək 
üçün minbir oyundan çıxır, 
ikili standartlardan əl çəkmir və 
bununla da beynəlxalq hüquq 
normalarına hörmətsizliyə şərait 
yaradırlar. Belə təşkilatlardan 
biri də özünü insan hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəçisi kimi 
təqdim edən Avropa Şurasıdır. 
Bu qurumun açıq şəkildə ayrı-
seçkiliyi, ikili standart mərəzindən 
əl çəkə bilməməsi, Ermənistanın 
işğalçı siyasətini görməzliyə 
vurması işğalçı ölkəni daha da 
həyasızlaşdırıb. 

30 ilə yaxındır ki, Ermənistan 
Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini 
işğal altında saxlayır. Ancaq bu 
müddət ərzində Avropa Şurası 
işğalçı Ermənistanı bir dəfə də 
olsun öz adı ilə çağırmayıb. 
Ermənistanın hərbi təcavüzü 
nəticəsində bir milyondan artıq 
soydaşımız doğma ata-baba 
ocaqlarından zorla didərgin 

salınıb. Avropa Şurası soydaş-
larımızın qaçqın və məcburi 
köçkün vəziyyətinə salınmasında 
indiyədək Ermənistanı günahlan-
dıran bir dənə də qətnamə qəbul 
etməyib və işğal etdikləri əraziləri 
qeyd-şərtsiz azad etmələri barədə 
tələb irəli sürməyib. Bütün bunlar 
bir yana, Ermənistanın açıq 
şəkildə beynəlxalq hüquq nor-
malarını pozaraq, işğal etdikləri 
Azərbaycan ərazisində qeyri-
qanuni seçkilər keçirməsinə də 
Avropa Şurası bu vaxtadək etira-
zını bildirməyib. Digər beynəlxalq 
qurumlar, eləcə də inkişaf etmiş 
dövlətlər bu ədalətsizliyə etirazla-
rını bildirdikləri və seçki şousunu 
tanımadıqları barədə bəyanat 
verdikləri halda, Avropa Şurası-
nın hələ də susqunluq nümayiş 
etdirməsi bu quruma olan inamı 
heçə endirib. 

Mən Milli Məclisin deputatı 
olarkən, Azərbaycan parla-
mentinin AŞPA- da nümayəndə 
heyətinin, eyni zamanda, 
Azərbaycan – Avropa Parlamenti 
Əməkdalıq Komitəsinin üzvü kimi, 
Avropa Şurasının tədbirlərində, 
eləcə də AŞPA-nın sessiyala-
rında dəfələrlə iştirak etmişəm 
və həmişə də bu qurumların 
ölkəmizə qarşı qərəzinin, böhtan 
və iftirasının şahidi olmuşam. Hər 
dəfə də müxtəlif kütləvi informasi-
ya vasitələrində bu qərəzli fikirlərə 
kəskin etirazımı bildirmişəm və 
bu qurumların ermənipərəst 
qüvvələrin əlində alətə çevrildiyni 

bəyan etmişəm. Bütün bunları 
faktlarla əsaslandırmışam.

Avropa Şurasının 
ermənipərəst dairələrin 
sifarişlərini yerinə yetirməsi 
barədə artıq heç bir şübhə yeri 
qalmayıb. Son vaxtlar Avropa 
Şurasının Parlament Assamb-
leyasının ölkəmizə qarşı nifrət 
aşılayan, mahiyyət etibarilə 
azərbaycanafobiyanı özündə 
ehtiva edən mövqeyi Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən də kəskin 
tənqid olunub. Ölkəmizin başçısı 
bu yaxınlarda Tərtər və Ağcabədi 
rayonlarına səfəri çərçivəsində 
Tərtər Olimpiya İdman Komp-
leksinin açılışı zamanı rayonun 
bir qrup idmançısı qarşısında 
proqram xarakterli çıxışı zamanı 
da bu faktı diqqətə çatdırdı. Ölkə 
başçısı Ermənistanda olduğu 
kimi, hazırda Dağlıq Qarabağda 
da xunta rejiminin hökm sür-
düyünü bildirdi. Dedi ki, xunta 
rejimi tərəfindən keçirilmiş saxta 
seçkilər bir şoudur, təlxəklər ta-
maşasıdır: “Bütün aparıcı ölkələr 
bu “seçkiləri” qınayıb və tanıma-
yıb. Baxın, özü də bəyanatlar 
qəbul ediblər. ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri – Amerika, 
Fransa, Rusiya bəyan ediblər 
ki, seçkiləri tanımırlar. Avropa 
İttifaqı bəyan edib ki, seçkiləri 
tanımır. Avropa Parlamenti, 
həmçinin İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, 
digər təşkilatlar - bütün apa-
rıcı beynəlxalq təşkilatlar bu 

seçkiləri qınadı, təkcə Avropa 
Şurasından başqa. Avropa 
Şurası susdu. O da nəyə görə? 
Bəllidir. Çünki Avropa Şurası 
Parlament Assambleyasının əsas 
hədəflərindən biri Azərbaycanı 
ləkələmək, ölkəmizi gözdən 
salmaq, ölkəmiz haqqında uydur-
malar yaymaq, saxta məruzələr 
qəbul etdirmək, Azərbaycanda 
“beşinci kolonu”, satqınları və 
münaqişə ilə bağlı Ermənistan 
tərəfini dəstəkləməkdir. Ona görə 
Avropa Şurası bu saxta seçkilərlə 
bağlı səsini belə çıxarmadı. Bu 
halda hansı obyektivlikdən, hansı 
ədalətdən söhbət gedə bilər?!”.

Beynəlxalq hüququn nor-
ma və prinsiplərinə hörmət 
etməyən işğalçı Ermənistanın 
qəddarlığına, bir milyondan artıq 
soydaşımızın hüquqlarını kobud 
şəkildə pozmasına laqeyd ya-
naşan bir qurumun insan hüquq 
və azadlıqlarının müdafiəsindən 
danışmağa mənəvi haqqı 
çatırmı? Məhz buna görə də 
dövlətimizin başçısı həmin bu 
qurumun ölkəmizlə bağlı qəbul 
etdiyi sənədləri kağız parçası 
adlandırdı. Dedi ki, Avropa Şurası 
tərəfindən Azərbaycanla əlaqədar 
qəbul edilmiş sənədlər mənim 
üçün bir kağız parçasından 
artıq deyil. Ölkə Prezidentinin 
çıxışındakı “Bütün Azərbaycan 
ictimaiyyəti görür ki, Avropa Şu-
rası anti-Azərbaycan mövqedədir 
və bu təşkilatda anti-Azərbaycan 
meyilləri, azərbaycanafobiya 

hökm sürür və bizə ünvanlanmış 
bütün ittihamların təməlində məhz 
azərbaycanafobiyadır” – fikri bu 
təşkilatın iç üzünü bir daha ortaya 
qoydu. 

Dünyada baş verən 
ədalətsizliyə, nümayişçilərə 
qarşı tətbiq edilən zorakılı-
ğa, dinc aksiya iştirakçılarının 
öldürülməsinə, onlara işğəncə 
verilməsinə, kütləvi surətdə 
həbs edilmələrinə, jurnalistlərin 
döyülməsinə, həbsinə heç bir 
münasibət bildirməyən Avropa 
Şurasının ölkəmizə “demokratiya 
dərsi” keçmək cəhdi ikrah hissi 
yaradır. Dövlət başçısının qeyd 
etdiyi kimi, belə qurumlar güclü 
dövlətlərdən qorxurlar. Hesab 
edirlər ki, guya, bu məsələnin 
insan haqlarının qorunmasına 
aidiyyəti yoxdur. Ona görə bu 
qurumun riyakar mahiyyəti heç 
kim üçün sirr deyil və onların 
Dağlıq Qarabağda keçirilən saxta 
seçkilərin nəticələrini tanıyıb - 
tanımamaları bizim üçün maraqlı 
deyil. Prezident İlham Əliyevin 
qeyd etdiyi kimi, əsas odur ki, 
dünyanın sanballı və hörmətə 
layiq olan təşkilatları Dağlıq Qa-
rabağda keçirilmiş saxta seçkiləri 
tanımayıb və qınayıblar.

Bu gün dünyanın demokrati-
yanın beşiyi sayılan ölkələrində 
Hollivud filmlərini xatırladan 
polis qəddarlığının, zorakılığı-
nın, insanların polis tərəfindən 
döyülməsinin, təhqir edilməsinin, 
dinc aksiyaları xüsusi öyrədilmiş 
itlər və atlar vasitəsilə dağıdılma-
sını “görməyən” Avropa Şurası 
kimi qərəzli bir qurumun nüfuzu, 
demək olar ki, heçə enib. Belə 
qurumların qərəz və böhtanları, 
yalan və iftiraları ölkəmizin inki-
şafına, insan hüquq və azadlıq-
larının müdafiəsi istiqamətində 
həyata keçirdiyi tədbirlərə heç 
bir problem yarada bilməz. Çünki 
Azərbaycan dövləti Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altın-
da milli maraqlara söykənən 
müstəqli xairci siyasət yeridir. 
Bu siyasət ölkəmizin beynəlxalq 
aləmdəki nüfuzunu getdikcə artı-
rır, mövqeyini möhkəmləndirir.

Çingiz QƏNİZADƏ, 
Demokratiya və İnsan 

Hüquqları Komitəsinin 
sədri, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru, hüquq müdafiəçisi

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
beynəlxalq aləmə inteqrasiya proseslərinə qoşulmaq 
üçün olduqca əlverişli perspektivlər və real imkanlar 

qazandı. Xüsusilə, 1993-cü ilin ikinci yarısından sonra bu 
istiqamətdə qətiyyətli addımlar atıldı. Həmin vaxtdan başlaya-
raq, ABŞ və Qərbi Avropa dövlətləri, onları təmsil edən demok-
ratiya institutları, o cümlədən inkişaf etmiş digər dövlətlərlə, 
həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları ilə intensiv əməkdaşlıq 
şəraitində Azərbaycanda hüquqi, demokratik, sivil dövlət qu-
ruculuğu həyata keçirilir. Artıq ölkəmiz dünyada müstəqil demokratik dövlət kimi 
qəbul edilir.  Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyindən sonra Azərbaycanın 
dünya birliyinə inteqrasiyası daha geniş vüsət alıb.

Prezident İlham Əliyev bugünlərdə Tərtər Ağcabədi 
rayaonlarına səfəri zamanı həm beynəlxalq tədbirlərdə, 
həm də ictimaiyyətin nümayəndələri ilə keçirdiyi 
görüşlərdə olduğu kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli ilə  bağlı dəyişməz mövqeyini ortaya qoyaraq, 
problemin yalnız beynəlxalq hüquq normaları və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin 
mümkün ola biləcəyini bəyan etdi. Dövlət başçımız 
 iyunun 3-də Tərtər Olimpiya İdman Kompleksinin 
 açılışındakı çıxışında da bunu bir daha bəyan etdi: 


