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100 İLLİYİ

MÜNASİBƏTİ İLƏ MİLLİ MƏCLİSİN
TƏNTƏNƏLİ İCLASI
Möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəﬁndən imzalanan “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” və “2018-ci ilin
Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan
olunması haqqında” sərəncamlarına uyğun olaraq bu il yubileylə bağlı ölkədə və onun hüdudlarından kənarda silsilə tədbirlər keçirildi, müstəqillik
tariximizə nəzər salındı, cümhuriyyətin dövlətçilik salnaməsində yeri və rolu işıqlandırıldı.
Mayın 28-də Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə rəsmi qəbul, davamında Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazırlanan bədii-musiqili gecə yubiley tədbirlərinə xüsusi vüsət verdi.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən hərbi parad bir daha göstərdi ki, peşəkar ordusu olan xalqın müstəqilliyi əbədidir və bu ordunun gücü onun öz xalqına və dövlətinə
sədaqətində, vətənə sevgisindədir.
Bakının işğaldan azad edilməsinin 100 illiyi ilə bağlı keçirilən hərbi
parad isə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının sarsılmazlığını bir daha nümayiş etdirdi.
O cümlədən, 2018-ci il sentyabrın 21-də Milli Məclisdə Azərbaycan
parlamentinin 100 illiyinə həsr olunmuş təntənəli iclas keçirildi. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin də iştirak etdiyi yubiley tədbirinə
dünyanın bir çox ölkəsindən nümayəndə heyətləri və digər qonaqlar qatılmışdı. Milli parlamentimizin bir əsrlik yubileyində 44 ölkədən, 9 beynəlxalq təşkilatdan 300-ə yaxın nümayəndə iştirak edirdi. Bunların 14 nəfəri parlament
Sədri, 20 nəfəri isə Sədr müavini idi. Bundan başqa xarici ölkələrin Azərbaycanda akkreditə olunmuş səﬁrləri və diplomatlar da tədbirə qatılmışdılar.
Parlamentdə keçirilən yubiley tədbirində 39 nəfər təbrik nitqi söyləyib. Natiqlərin çıxışlarından təbrikləri və bəzi məqamları sizə təqdim edirik.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illik yubileyi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
2018-ci il may ayının 28-də müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublikanın – Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tamam olur.
Qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycan xalqı keçmişinin müəyyən dövr
lərində tarixin hökmü ilə böyük imperiyalar tərkibinə qatılmaq məcburiyyətində qalmışdır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məhz dünyanın siyasi nizamının yenidən qurulduğu bir vaxt
da - XIX əsrin axırları və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın yaşadığı parlaq mədəni yüksəliş
mərhələsinin məntiqi yekunu kimi meydana çıxmışdır.
XIX əsrin birinci yarısından etibarən maarifçilik ideyalarının yayılması ilə Azərbaycanda baş
vermiş köklü ictimai-siyasi və mədəni dəyişikliklər yeni tipli teatrın, məktəbin və mətbuatın
yaranmasını təmin etməklə milli özünüdərkin gerçəkləşməsi üçün zəmin hazırladı. Abbasqulu
ağa Bakıxanov və Mirzə Fətəli Axundzadə ilə başlayan bu yolu yeni tarixi mərhələdə Həsən bəy
Zərdabi, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əli bəy Hüseynzadə və digər görkəmli
şəxsiyyətlər davam etdirərək milli məfkurənin təşəkkülü və inkişafına mühüm təsir göstərirdi
lər. Həmin dövrdə güclü sahibkarlar təbəqəsinin formalaşdığı neft şəhəri Bakı, eyni zamanda,
milli ruhlu ziyalılar nəslinin yetişdiyi ictimai-siyasi fikir mərkəzinə çevrilmişdi. Rusiyanın Döv
lət dumalarına və Müəssislər Məclisinə seçilmiş azərbaycanlılar müstəmləkədən azad, demok
ratik dövlət sistemi yaratmağa hazır idilər.
Bununla yanaşı, Rusiyada çarizmin süqutundan sonra bolşeviklərin hakimiyyəti ələ keçir
məsi ilə keçmiş imperiya ərazisində mürəkkəb geosiyasi vəziyyət yaranmışdı. Dünyanın aparı
cı dövlətlərinin Bakı neftinə marağının siyasi çarpışmaları daha da gərginləşdirdiyi belə bir
şəraitdə Azərbaycanın tərəqqipərvər siyasi elitası müstəqil milli dövlətçiliyin yaradılması
naminə birləşdi.
1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın müstəqilliyini bəyan edən İstiqlal Bəyannaməsi
qəbul edildi. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi
vəzifəni imkanlarının ən son həddində çalışaraq şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk parla
menti və hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi, ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi, bayrağı,
himni və gerbi yaradıldı, ana dili dövlət dili elan edildi, dövlət quruculuğu sahəsində ciddi təd
birlər həyata keçirildi. Ölkənin ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi təmin edildi, qısa müd
dətdə yüksək döyüş qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıldı, milli tələblərə və demokratik prinsip
lərə uyğun dövlət orqanları quruldu, maarifin və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetiril
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di, Azərbaycanın ilk universiteti təsis olundu, təhsil milliləşdirildi, xalqın sonrakı illərdə mədə
ni yüksəlişi üçün zəmin hazırlayan, ictimai fikir tarixi baxımından müstəsna əhəmiyyətli işlər
görüldü.
Mövcudluğunun ilk günlərindən xalq hakimiyyəti və insanların bərabərliyi prinsiplərinə
əsaslanan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün ölkə vətəndaşlarına eyni hüquqlar verərək irqi,
milli, dini, sinfi bərabərsizliyi ortadan qaldırdı. Cümhuriyyət parlamentinin il yarımlıq fəaliyyəti
boyunca qəbul etdiyi qanunlar milli dövlətin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, siyasi və
iqtisadi inkişafa, mədəniyyət və maarif sahələrində sürətli irəliləyişə imkan verdi. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti daim sülhsevər siyasət apararaq bütün dövlətlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq əla
qələri yaratmağa və bir-birinin hüquqlarına hörmət prinsipləri əsasında münasibətlər qurmağa
cəhd göstərirdi. Dünya birliyi tərəfindən tanınmış Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti sayəsində
Azərbaycanın beynəlxalq hüququn subyekti olması 1920-ci ilin aprel ayındakı bolşevik işğalın
dan sonra Azərbaycanın bir dövlət kimi dünyanın siyasi xəritəsindən silinməsinin qarşısını aldı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təcavüzə məruz qaldığı üçün qarşıya qoyduğu məqsədlərə
tam müvəffəq ola bilmədən süquta uğrasa da, onun şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideya
sı unudulmadı. Azərbaycan xalqı ötən dövr ərzində milli dövlətçilik atributlarının bir çoxunu
qoruyub saxlaya bildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikada uğurla gerçəkləşdirdiyi
siyasət xalqımızın tarixi-mədəni yaddaşını özünə qaytararaq milli mənlik şüurunu inkişaf etdirdi,
azərbaycançılıq məfkurəsi işığında müstəqillik arzularının güclənməsi və yaxın gələcəkdə yeni
dən həqiqətə çevrilməsinə zəmin yaratdı.
1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasına nail olarkən müasir Azərbaycan Respublikası özünün
qədim dövlətçilik ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi, Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi
varisi olmaqla onun üçrəngli bayrağını, gerbini, himnini qəbul etdi. Xalqımız Cümhuriyyətin
istiqlalını dünyaya yaydığı 28 May gününü həmin vaxtdan Respublika Günü olaraq təntənə ilə
qeyd edir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
milli dövlətçilik salnaməsini müstəsna dərəcədə zənginləşdirmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin 100 illiyinin layiqincə keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illik yubileyi respublikada dövlət
səviyyəsində geniş qeyd edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100
illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti
nin yaranmasının 100 illik yubileyi münasibətilə xüsusi iclasın keçirilməsi tövsiyə edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 may 2017-ci il
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Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
Hörmətli deputatlar!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycan
parlamentinin yaradılmasının 100 illiyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik
edirəm.
Bizim tədbirlərdə iştirak edən bütün xarici qonaqları salamlayıram,
onlara “xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
Dörd ay bundan əvvəl biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100
illiyini təntənəli şəkildə qeyd etdik.

Bu, tarixi hadisə idi. Çünki ilk dəfə
idi ki, müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdı və Azərbaycan xalqı haqlı olaraq fəxr edir ki,
bu respublikanı yaradan biz olmuşuq.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı. Ancaq buna
baxmayaraq, Azərbaycan Demokratik Respublikası bir çox işləri görə
bildi. Dövlət atributları təsis edildi
və bu gün bizim Dövlət bayrağımız,
Dövlət himnimiz Azərbaycan Xalq

Cümhuriyyəti tərəfindən qəbul edilmiş dövlət atributlarıdır. Azərbaycan dili rəsmi dil kimi elan edilmişdir. İyunun 26-da Azərbaycan Milli
Ordusu yaradılmışdır ki, bir neçə ay
bundan sonra Qafqaz İslam Ordusu
ilə birlikdə Azərbaycan Milli Ordusu
və könüllülər Bakını işğalçılardan
azad etdilər.
Təhsillə bağlı çox önəmli qərarlar
qəbul edilmişdir, o cümlədən Bakı
Dövlət Universitetinin yaradılması
haqqında qərar qəbul olunmuşdur.
Gələn il biz Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyini qeyd edəcəyik.
Bir çox qanunlar qəbul edilmişdir,
daha doğrusu, 200-dən çox qanun
qəbul edilmişdir. Qadınlara səsvermə hüququ verilmişdir. Yəni qısa
müddət ərzində Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti böyük işlər gördü. Bu
gün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan
dövləti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və onun qurucularının fəaliy-
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 ətini yüksək qiymətləndirir. Təsadüfi deyil ki,
y
2018-ci il mənim sərəncamımla “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilmişdir.
Bu il biz Azərbaycanda və bir çox ölkələrdə
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı bir çox
önəmli tədbirlər keçirmişik. Azərbaycanda mün
təzəm olaraq tədbirlər keçirilir. Onların arasında,
əlbəttə ki, 28 May günü ilə əlaqədar keçirilmiş
təntənəli tədbirləri xüsusilə qeyd etmək istər
dim. Ondan sonra Azərbaycan Milli Ordusunun
100 illiyinə həsr edilmiş möhtəşəm hərbi paradı

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayra
ğının məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Naxçıvanın Ali Məclisinin iclasında rəsmi
Dövlət bayrağı kimi tanınması tarixi hadi
sə idi. Deyə bilərəm ki, bu, müstəqilliyə
aparan önəmli addımlardan biri idi.

qeyd etməliyəm. Bir neçə gün bundan əvvəl sentyabrın 15-də ikinci möhtəşəm hərbi parad
keçirilmişdir. Bakının işğalçılardan azad edilmə
si günü təntənəli şəkildə qeyd edildi. O gün Qaf
qaz İslam Ordusu, Azərbaycan Milli Ordusu,
könüllülər Bakını işğalçılardan azad etmişlər və
Azərbaycan hökuməti iki gündən sonra Gəncə
dən Bakıya köçə bilmişdir. Bizim tarixi şəhəri
miz, Azərbaycan xalqının qədim şəhəri Bakı öz
sahiblərinə qaytarılmışdır.
Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti cəmi 23 ay yaşadı, süqut etdi və Azərbay
can dövlət müstəqilliyini itirdi. Bu, onu göstərir
ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu əldə et
məkdən daha çətin işdir. 1991-ci ildə Sovet İttifa
qının dağılması nəticəsində Azərbaycan XX əsr
də ikinci dəfə müstəqilliyə qovuşmuşdur. Bu,
tarixi şans, tarixi xoşbəxtlik idi. Çünki Azərbay
can xalqı əsrlər boyu müstəqillik, azadlıq eşqi ilə
yaşamışdır. Ancaq uzun illər ərzində başqa döv
lətlərin tərkibində idi. 1991-ci ildə ikinci dəfə bi
zə belə imkan yarandı. Ancaq əfsuslar olsun ki,
müstəqilliyimizin ilk illəri Azərbaycanda çox bö
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yük fəlakətlərlə müşayiət olunurdu. Ölkə iqtisa
diyyatı ağır vəziyyətdə idi, siyasi proseslər və
ziyyəti gərginləşdirirdi, Ermənistanın Azərbay
cana qarşı işğalçılıq siyasəti vüsət alırdı, daxildə
çəkişmələr imkan vermirdi ki, Azərbaycan uğur
la inkişaf etsin. 1992-ci ildə dövlət çevrilişindən
sonra vəziyyət daha da ağırlaşdı və Azərbaycan
çox çətin çağırışlarla üz-üzə qalmışdı. 1992-ci il
də hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr ölkəmizi uçuru
ma aparırdı, ölkəmizdə siyasi-iqtisadi böhran
dərinləşirdi, Ermənistan işğalçılıq siyasətini ge
nişləndirirdi, torpaqlarımız işğal altına düşürdü,
iqtisadiyyat tamamilə iflic olmuşdu və ölkəmiz
də vətəndaş müharibəsinə start verildi, qardaş
qanı töküldü. Bu ağır, çətin günlərdə Azərbay
can xalqı müdriklik göstərərək yeganə düzgün
addım atmışdır, Heydər Əliyevi hakimiyyətə
dəvət etmişdir və bu tarixi addım ölkəmizin
müasir tarixində dönüş nöqtəsi idi.
Heydər Əliyevə Azərbaycan xalqının rəğbəti,
dəstəyi həmişə çox böyük olmuşdur. Bunun
əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, o, Azərbaycana
sovet dövründə rəhbərlik edən zaman respubli
kamızın uğurlu inkişafına təkan vermişdi. O
vaxt Azərbaycan sovet məkanında 15 respubli
kadan fərqlənirdi, çünki Rusiya Federasiyasın
dan başqa cəmi iki respublika donor kimi fəaliy
yət göstərirdi, onlardan biri Azərbaycan idi.
Azərbaycan ən geridə qalmış yerdən Heydər
Əliyevin dövründə - 1980-ci illərin əvvəllərində
ən qabaqcıl yerlərə çıxmışdır və insanların rifah
halı yüksək dərəcədə yaxşılaşmışdır. Digər sə
bəblər isə ağır günlərdə Heydər Əliyevin cəsa
rətli addımları ilə bağlıdır. 20 Yanvar faciəsin
dən sonra o, dərhal sovet hökumətinin Azərbay
can xalqına qarşı törətdiyi cinayəti rəsmən pislə
di, Kommunist Partiyasından çıxdı və Azərbay
can xalqı onun simasında liderini gördü. Ondan
sonrakı dövr Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
bağlıdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
bayrağının məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Naxçıvanın Ali Məclisinin iclasında rəsmi Döv
lət bayrağı kimi tanınması tarixi hadisə idi. De
yə bilərəm ki, bu, müstəqilliyə aparan önəmli
addımlardan biri idi.
Bütün dövrlərdə Heydər Əliyev xalqla birlik
də idi. Məhz buna görə ağır günlərdə, faciəvi
günlərdə Azərbaycan xalqı ona müraciət etmiş
dir. 1993-cü il iyunun 15-də bu salonda parla

mentin iclasında Heydər Əliyev Azərbaycan
parlamentinin Sədri vəzifəsinə seçilmişdir. Bir
daha demək istəyirəm ki, müasir tariximizdə bu,
dönüş nöqtəsi idi. Ondan sonra vəziyyət sabitləşməyə doğru getməyə başladı, vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu, qanunsuz silahlı birləşmələr tərk-silah edildi, nizami ordu quruculuğu
istiqamətində önəmli addımlar atıldı, Azərbaycan beynəlxalq təcriddən çıxa bildi. Çünki o vaxta qədər dünyadakı erməni lobbisi belə bir təsəvvür yaratmışdı ki, guya Azərbaycan təcavüzkar
dövlətdir və Azərbaycan Ermənistana qarşı təcavüz edir. Halbuki bizim torpaqlarımız işğal altına düşürdü.
Azərbaycana böyük həcmdə sərmayə qoyuluşunun təmin edilməsində Heydər Əliyevin
müstəsna rolu var. Dünən biz “Əsrin müqaviləsi”nin 24-cü ildönümünü qeyd etdik və “Əsrin müqaviləsi” olmadan Azərbaycanın bugünkü sürətli inkişaf dinamikasını təsəvvür etmək
mümkün deyil.
Bu gün Azərbaycan uğurla inkişaf edir və
mən bu inkişafda Azərbaycan parlamentinin
rolunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan parlamenti həm Heydər Əliyevin dövründə, həm də bu gün öz fəaliyyəti ilə ölkəmizin müstəqilliyini möhkəmləndirir, sürətli inkişafını təmin edir, bu inkişafa öz töhfəsini verir.
Bir çox qanunlar qəbul edilmişdir. Demək olar
ki, bu qanunlar həyatımızın bütün sahələrini
əhatə edir. Bizim qanunvericilik bazamız ən
yüksək meyarlara cavab verir. Biz bir çox beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşuq və azadlıqların təmin edilməsində, demokratik inkişafla bağlı siyasətimizin aparılmasında Azərbaycan parlamentinin çox böyük rolu var. Azərbaycan parlamenti ölkəmizdə çoxpartiyalı sistemin təkmilləşdirilməsində önəmli rol oynayır. Parlamentdə bir çox partiyaların nümayəndələri fəaliyyət göstərir və əlbəttə ki, onların
müxtəlif məsələlərə fərqli baxışları var. Ancaq
mən çox şadam ki, milli maraqlarla bağlı məsələlərdə bizim deputatlar bir nöqtəyə vurur və
vətənpərvərlik göstərərək Azərbaycan dövlətinin maraqlarını beynəlxalq müstəvidə müdafiə
edirlər.
Parlament diplomatiyası ölkəmizdə diplomatik sahədə önəmli rol oynayır. Mən qeyd
etməliyəm ki, Azərbaycan deputatları beynəl-

xalq təşkilatlar çərçivəsində çox fəal iş aparırlar. Bu, xalqımız tərəfindən də qiymətləndirilir,
mən də bunu izləyirəm və deməliyəm ki, doğrudan da, çox böyük iş aparılır. Deputatlarımız
bir çox parlamentlərarası assambleyalarda ölkəmizdə gedən proseslər, iqtisadi, siyasi islahatlarla bağlı Azərbaycan həqiqətlərini çatdırır,
lazım olan vaxtda Azərbaycanı çox ciddi müdafiə edir, haqq-ədaləti bərpa edir, imkan vermirlər ki, ölkəmizə qarşı əsassız ittihamlar
hansısa qərarlara gətirib çıxarsın.
Əlbəttə ki, Azərbaycan deputatlarının fəaliyyətinin əsas istiqaməti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dünya birliyinə, öz həmkarlarına həqiqətlərin çatdırılmasıdır. Mən hesab edirəm ki, bu işdə çox
böyük uğurlara nail olmuşuq. Son illərdə bir
neçə təşkilat, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətli, beynəlxalq hüquqa söykənən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələr qəbul etmişlər və bu sahədə
fəaliyyət davam etdiriləcək. Mən əminəm ki,
Azərbaycan parlamenti bundan sonra da həm
ölkə daxilində gedən proseslərin sürətləndirilməsinə, həm də Azərbaycanın beynəlxalq imi-
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cinin möhkəmlənməsinə öz müsbət töhfəsini
verəcəkdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ən böyük ədalətsizlikdir. Dağlıq Qa
rabağ Azərbaycanın əzəli və tarixi torpağıdır.
Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda
yaşayıb, yaradıb. Bu torpaqların tarixi toponim
ləri, tarixi abidələri, bizim milli irsimiz onu gös
tərir ki, bu torpaqlarda Azərbaycan xalqı əsrlər
boyu yaşayıb. Bu gün bu torpaqlar işğal altında
dır. Nəinki Dağlıq Qarabağ, onun ətrafında yer
ləşən yeddi rayon da Ermənistan tərəfindən iş
ğal edilib. Bu torpaqlarda bütün infrastruktur

Münaqişənin həllinin bir yolu var. Er
mənistan silahlı qüvvələri bizim tor
paqlarımızdan çıxarılmalıdır, Azərbay
can öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməli
dir və ondan sonra bölgədə sülh yarana
bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü isə
bütün dünya tərəfindən tanınır. Bütün
ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
nü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağ Azər
baycanın ayrılmaz hissəsidir.

dağıdılıb. Dağıdılmış şəhərlərimizin şəkilləri in
ternetdə dərc edilir, bunu hər kəs görə bilər. Bi
zim bütün milli sərvətimiz, muzeylərimiz ermə
nilər tərəfindən talan edilib, tarixi abidələrimiz,
məscidlərimiz dağıdılıb. Azərbaycan xalqına
qarşı hərbi cinayət törədilib. Xocalı soyqırımı
törədilib, bir gecə ərzində ermənilər 600-dən çox
günahsız insanı, o cümlədən 100-dən çox qadı
nı, 60-dan çox uşağı vəhşicəsinə qətlə yetiriblər.
Bu gün 10-dan artıq ölkənin parlamenti Xocalı
soyqırımını rəsmən tanıyıb və bu proses bun
dan sonra da gedəcəkdir.
Bütün beynəlxalq təşkilatlar münaqişə ilə
bağlı qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Onla
rın arasında, əlbəttə ki, BMT Təhlükəsizlik Şura
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s ının dörd qətnaməsini xüsusilə qeyd etmək is
tərdim. Bu qətnamələrdə açıq-aydın deyilir ki,
erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlar
dan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Ermə
nistan 20 ildən çoxdur ki, bu qətnamələrə əməl
etmir, onlara məhəl qoymur və beləliklə, öz iş
ğalçılıq siyasətini davam etdirir. Əfsuslar olsun
ki, beynəlxalq təşkilatlar da Ermənistana qarşı
heç bir sanksiya tətbiq etmir. Hesab edirəm, bu
nun vaxtı gəlib çatıb ki, işğalçıya qarşı çox ciddi
tədbirlər görülsün və bu, ədalətli olardı. Bu mə
sələ ilə bağlı biz beynəlxalq təşkilatların fəaliy
yət mexanizmlərinə də fikir verməliyik. Əgər
dünyanın ən ali orqanı olan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri yerinə yetirilmirsə, onda,
əlbəttə ki, bu orqanın nüfuzu o qədər də yüksək
səviyyədə ola bilməz. Münaqişənin həllinin bir
yolu var. Ermənistan silahlı qüvvələri bizim tor
paqlarımızdan çıxarılmalıdır, Azərbaycan öz
ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir və ondan
sonra bölgədə sülh yarana bilər. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü isə bütün dünya tərəfindən ta
nınır. Bütün ölkələr Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyünü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağ Azərbay
canın ayrılmaz hissəsidir.
Mən hesab edirəm ki, bundan sonrakı dövrdə
Ermənistanın yeni rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı
öz siyasətində ciddi düzəlişlər etməlidir. Çünki
bu gün Ermənistandan səslənən çox ziddiyyətli
və bəzən cəfəng fikirlər münaqişənin həllinə
yox, onun dərinləşməsinə xidmət göstərir. Azər
baycan öz prinsipial mövqeyindən geri dönmə
yəcək. Dağlıq Qarabağ əzəli, tarixi Azərbaycan
torpağıdır, beynəlxalq hüquq baxımından da
Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycanın suveren
liyi və ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir.
Münaqişəyə, böyük humanitar fəlakətə bax
mayaraq, - bir milyondan çox insan bu münaqi
şədən əziyyət çəkir, - Azərbaycan inkişaf yolun
dadır, Azərbaycanın inkişafı çox sürətlidir. Er
mənistan isə əksinə, getdikcə daha da zəifləyir.
Ermənistanda bu ilin yazında baş vermiş çevri
liş əslində göstərir ki, əvvəlki rejim xalqın dəs
təyini tam itirmişdir. İyirmi il Ermənistana
rəhbərlik etmiş rejim çökdü və bu, bir daha onu
göstərir ki, onların işğalçılıq siyasəti iflasa uğra
dı. Eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlar da bu
məsələ ilə bağlı gərək ciddi təhlil aparsınlar və
özlərinə sual versinlər ki, necə ola bilər, Ermə

nistanda son müddət ərzində keçirilmiş parlament və prezident seçkilərinə beynəlxalq müşahidəçilər müsbət reaksiya vermişlər. Məgər onlar bilmirdilər ki, Ermənistanda bütün seçkilər
kobudcasına saxtalaşdırılır? Bilmirdilər ki, orada əvvəlki rejimin hörməti sıfıra bərabərdir?
Bilirdilər, ancaq hansısa səbəblərə görə göz yumurdular. İndi də Ermənistanda yaranmaqda
olan yeni diktatura rejimi demək olar ki, eyni
siyasəti aparır. Siyasi rəqiblərə qarşı zorakılıq
həyata keçirilir, siyasi rəqiblər həbsə alınır, mətbuat nümayəndələrinə qarşı repressiyalar aparılır, mətbu orqanlar bağlanır, dövlət orqanları
siyasi rəqiblərinin həbsi ilə bağlı açıq-aşkar göstərişlər verir, bu göstərişləri bütün dünya eşidir.
Bir dənə də olsun beynəlxalq təşkilat, xüsusilə
mətbuatla, media azadlıqları, insan haqları ilə
bağlı olan təşkilatlar səsini çıxarmır. Sual olunur, nəyə görə Ermənistanda gedən bu təhlükəli proseslərə beynəlxalq təşkilatlar reaksiya vermir? Bunun arxasında hansı səbəblər var? Bu,
çox ciddi araşdırılmalıdır. Biz onsuz da yaxşı
bilirik ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasəti aparılır. Biz buna öyrəşmişik və buna qarşı mübarizə aparırıq. Bizim mübarizəmiz çox tutarlı arqumentlərlə dəstəklənir. Bayaq qeyd etdiyim

kimi, deputatlarımız bizə qarşı aparılan çirkin
kampaniyalarla bağlı öz sözlərini tutarlı arqumentlərlə deyirlər. Bizə qarşı irəli sürülən ittihamlar 100 faiz saxtadır, yalandır, ikili standartlar əsasındadır və siyasi məqsədlər güdür. Onu
da bildirməliyəm ki, bu hücumlar, bu ittihamlar bizim siyasi iradəmizə zərrə qədər təsir etmir və etməyəcək. Amma Ermənistan açıq-aşkar repressiya siyasətini aparır, medianı boğur,
siyasi opponentlərini həbsə alır, Baş nazir onların həbsi ilə bağlı göstəriş verir və buna heç bir
reaksiya verilmir. Bu, çox düşündürücü məsələdir və hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar
bizim bu sualımıza mütləq cavab verməlidirlər.
Verməsələr, deməli, onlar bu yeni yaranan diktatura rejimi ilə əlbirdirlər.
Ermənistanda gedən proseslərə baxdıqda istər-istəməz müəyyən paralellər meydana çıxır.
1992-ci ildə də Azərbaycanda hakimiyyətə insanlar meydanlardan, küçələrdən gəlmişdilər.
Onların heç bir təcrübəsi, siyasi biliyi yox idi.
Onlar iqtisadiyyatın nə olduğunu bilmirdilər.
Ümumiyyətlə, onlar cəmiyyətdə elementar
davranış qaydalarını gözləmirdilər. Nəticədə
Azərbaycan xalqı o hakimiyyətə cəmi bir il dözə bildi və ondan sonra onlar siyasi səhnədən
birdəfəlik çıxarıldılar. Ermənistanda da biz eyni
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mənzərəni görürük. Meydanda çığırıb-bağıran
lar bu gün yüksək postlara təyin olunur, heç bir
təcrübəsi olmayan insanlar bu gün Ermənista
nın taleyini həll edirlər. Yeni hökumət tərəfin
dən atılan addımlar onu göstərir ki, bu adamla
rın heç bir biliyi, hazırlığı yoxdur və bu, nəinki
Ermənistan üçün, bölgə üçün böyük təhlükə
mənbəyidir. Bir tərəfdən, - mən bunu artıq bir
dəfə demişəm, - indiki Ermənistan hakimiyyəti
nə qədər çox hakimiyyətdə qalsa, bizim üçün
bir o qədər yaxşıdır. Çünki o, mövcud olan
problemlərin üstünə problemlər gətirir. Onsuz
da Ermənistan işğalçılıq siyasətinə görə böhran,
tənəzzül içindədir. Rəsmi statistikaya görə, ora
da yoxsulluq 30 faizə, amma real vəziyyətdə 50

Azərbaycansız bölgədə heç bir təşəbbüs,
heç bir layihə həyata keçirilə bilməz və
getdikcə bizim gücümüz - siyasi çəkimiz,
iqtisadi potensialımız, hərbi gücümüz artır,
beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənir.

faizə çatır. Kütləvi işsizlik, depopulyasiya, in
sanların kütləvi şəkildə köçü baş verir. İqtisadi
inkişaf üçün heç bir əsas yoxdur. Heç kim in
vestisiya qoymaq istəmir, bazar məhduddur,
xarici bazarlara çıxış yoxdur. Bu mövcud prob
lemlər, üstəgəl onların işğalçılıq siyasəti faktiki
olaraq əvvəlki kriminal rejimin çökməsinə gəti
rib çıxardı. Amma biz görürük ki, indi yeni hö
kumət də eyni yolla getmək istəyir. Bu ağır, çə
tin vəziyyətdən xilas üçün Ermənistanın yeganə
yolu var, o da bizim torpaqlarımızdan çıxmaq
dır. Ondan sonra onların inkişafı üçün şərait
yaradıla bilər. Əgər onlar işğalçılıq siyasətini
davam etdirmək istəyirlərsə, bilməlidirlər ki,
bunun axırı olmayacaq. Bunun axırı onlar üçün
çox pis olacaq.
Baxmayaraq ki, torpaqlarımız işğal altında
dır, bir milyondan çox köçkün və qaçqınımız
var, Azərbaycan uğurla inkişaf edir və inkişaf
üçün çox gözəl perspektivlər var. Dağlıq Qara
bağ heç vaxt Azərbaycanın suverenliyindən
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kənarda heç bir status almayacaq. Heç vaxt
Azərbaycan xalqı və dövləti imkan verməyəcək
ki, onun əzəli, tarixi, hüquqi torpağı ondan ay
rılsın. Qoy, Ermənistan bu xülyalarla yaşama
sın. Qoy, Ermənistan rəhbərliyi öz xalqını aldat
masın. Biz bütün imkanlardan istifadə edirik və
edəcəyik ki, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək
və bu istiqamətdə çox önəmli addımlar atılmış
dır. Qeyd etdiyim kimi, beynəlxalq təşkilatlar
bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Təkcə BMT
Təhlükəsizlik Şurası deyil, BMT-nin Baş As
sambleyası, ATƏT, Avropa Şurası Parlament
Assambleyası, Qoşulmama Hərəkatı, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti və di
gər təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyir.
Bu il Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında
imzalanan “Tərəfdaşlıq prioritetləri” adlı sə
nəddə Azərbaycanın suverenliyi, sərhədlərinin
toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü dəstəklənir.
Bu, Avropa İttifaqının mövqeyidir. Qonşu döv
lətlər bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır və
dəstəkləyir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı dəfə
lərlə münaqişə ilə bağlı qətnamələr qəbul et
mişdir. Onların hamısı bizim mövqeyimizi mü
dafiə edir. Yəni bu, məsələnin beynəlxalq hüqu
qi tərəfidir. Real həyatda biz nəyi görürük: Er
mənistan uğursuz dövlətdir. Əgər bir ölkəni 20
il ərzində kriminal xunta rejimi idarə edibsə, müstəqilliyi cəmi 26 il olan dövlətdən söhbət
gedir, - onda bu dövlətə hansı ad vermək olar?
Ancaq uğursuz dövlət. Bu uğursuzluq, əslində,
onların işğalçılıq siyasəti nəticəsində olmuşdur.
Çünki əgər işğalçılıq siyasəti olmasaydı, onlar
Azərbaycanın imkanlarından faydalana bilərdi
lər. Azərbaycansız bölgədə heç bir təşəbbüs,
heç bir layihə həyata keçirilə bilməz və getdikcə
bizim gücümüz - siyasi çəkimiz, iqtisadi poten
sialımız, hərbi gücümüz artır, beynəlxalq möv
qelərimiz möhkəmlənir. Bu gün bizim siyasəti
miz, - mən bunu bir daha demək istəyirəm, bu,
sirr deyil, - Ermənistanı tam təcrid edilmiş və
ziyyətə salmaqdır, iqtisadi dayaqlarını, - ona
dayaq da demək olmaz, - çökdürməkdir. Nəyə
görə? Çünki biz torpaqlarımızı istəyirik. Bizə
deyirlər ki, məsələni sülh yolu ilə həll edin. Biz
də çalışırıq ki, bunu edək. Amma bunu etmək
üçün gərək sənin qarşında adekvat bir tərəf ol
sun. Biz bu adekvatlığı görmürük. İndi Ermə
nistanın qeyri-adekvat addımları, hərəkətləri,

yüksək kürsülərdən səslənən bəyanatları bu ölkəni daha da ağır vəziyyətə salacaq. Onunla
bizim işimiz yoxdur. Amma bu, münaqişənin
həlli üçün indi böyük problemə çevrilir.
Ona görə biz bundan sonra da öz siyasətimizi aparacağıq. Bizim iqtisadi potensialımız da
artır. İndi Ermənistanla Azərbaycan arasında
fərq yerlə-göy qədərdir. Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişafda olan ölkədir, Ermənistan isə yoxsul, başqasının əlinə baxan, ianələrlə
dolanan bir ölkədir. Biz, əlbəttə ki, bundan sonra da öz siyasətimizi aparacağıq.
Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan beynəlxalq məsələlərlə bağlı çox uğurlu siyasət aparır, qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədədir. Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
çərçivəsində çox böyük hörmətə layiqdir. Avropa İttifaqının üzvü olan 9 ölkə ilə bizim strateji
tərəfdaşlıq haqqında sənədimiz var və bu il “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi imzalanıb.
Bax, budur bizim uğurlu xarici siyasətimiz ki,
bu gün daxili inkişafımıza da müsbət təsir göstərir. O ki qaldı iqtisadi sahəyə, son 15 il ərzində
iqtisadi baxımdan Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. İqtisadiyyat
3,2 dəfə artmışdır və bu artım bu gün də davam
edir. Təsadüfi deyil ki, müstəqilliyinin cəmi 26
yaşı olan ölkəmiz Davos Dünya İqtisadi Forumunun iqtisadiyyatların rəqabətqabiliyyətlilik
hesabatına görə, dünya miqyasında 35-ci yerdədir. Təsəvvür edin, dünyada 200-dən çox ölkə
var. Azərbaycan 35-ci yerdədir. Rəqabətqabiliyyətliliyi hesablaması bütün sahələri əhatə edir,
təkcə enerji resurslarını yox. Yenə də Davos Forumunun inkişaf edən ölkələr arasında inklüziv
inkişaf indeksi üzrə hesablamalarına görə, Azərbaycan 3-cü yerdədir. Azərbaycan infrastrukturun səviyyəsinə görə, dünya miqyasında 26-cı
yerdədir. Bütün bunları biz yaratmışıq, yorulmaz fəaliyyət nəticəsində, xalq-iqtidar birliyi sayəsində. Ona görə bizim iqtisadi inkişafla bağlı
fikirlərimiz çox ümidvericidir və çox müsbətdir.
Biz güclü ordu qurmuşuq. Bu il Bakıda iki
hərbi parad - həm ordumuzun, həm də Bakının
işğaldan azad edilməsinin 100 illiklərinə həsr
edilmiş paradlar keçirilmişdir. Paradlarda nümayiş etdirilən imkanlarımız hesab edirəm ki,
çox təsirlidir. Bu gün beynəlxalq reytinqlərə görə, Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında 50

ən güclü ordu sırasındadır və bu, reallıqdır.
Bir sözlə, biz ölkəmizi bundan sonra da bu
siyasətlə inkişaf etdirəcəyik. Bu gün biz innovasiyalara, texnologiyalara daha çox üstünlük veririk. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan orbitə
üçüncü süni peyki çıxaracaq. Azərbaycan artıq
bir neçə ildir ki, kosmik klubun üzvüdür. Orbitdə iki peykimiz var, üçüncü də çıxarılır.
Enerji siyasətimizə gəldikdə, bunun təsiri
təkcə ölkəmizdə hiss olunmur, Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə bölgədə, Avrasiya məkanında həyata keçirilən layihələr önəm daşıyır. Biz dənizləri birləşdiririk. Xəzər dənizini neft kəmərləri
ilə Qara dənizlə, Aralıq dənizi ilə, Azərbaycanı
isə qaz xətti ilə Avropa ilə birləşdiririk. Bu gün
həyata keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi bölgədə ən
böyük infrastruktur layihələrindən biridir,
ümumi dəyəri 40 milyard dollara bərabərdir.
Demək olar ki, bu layihə enerji xəritəsini tamamilə yenidən yaradır.
Əlbəttə ki, Azərbaycan öz coğrafi vəziyyətindən bundan sonra da uğurla istifadə edəcək.
Nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilməyimiz artıq reallıqdır. Şərq-Qərb, Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycan ərazisindən
keçir. Keçməyə də bilərdi, əgər biz bu coğrafiyaya böyük sərmayə qoymasaydıq, əgər qonşu
ölkələrlə çox yaxşı münasibətlərimiz olmasaydı. Əgər qonşularla münasibətlər yaxşı deyilsə,
ölkə necə tranzit ölkəyə çevrilə bilər, bu, mümkün deyil. Ona görə də xarici siyasətimiz daxili
vəziyyətimizin daha da yaxşı olmasına hesablanıb. Xarici siyasətimiz, eyni zamanda, Azərbaycanda təhlükəsizliyin təmin edilməsində də
mühüm rol oynayır. Azərbaycanda daxildə
təhlükə mənbələri yoxdur. Mən bunu dəfələrlə
demişəm. Biz özümüzü mümkün olan risklərdən isə öz siyasətimizlə, o cümlədən uğurlu
xarici siyasətimizlə qoruyuruq. Eyni zamanda,
dünyada təhlükəsizliyə töhfəmiz də getdikcə
artır. Təkcə təhlükəsizliyə yox, biz təhlükəsizliyi böyük dərəcədə şərtləndirən insanlararası,
dinlərarası dialoqa da böyük töhfə veririk. Təsadüfi deyil ki, bu gün Azərbaycan dünya miqyasında multikulturalizmin mərkəzlərindən
biri kimi tanınır. İlk növbədə, bu siyasət bizə
lazımdır. Azərbaycanda bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri çox rahat, bir ailə kimi yaşayırlar. Eyni zamanda, bu siyasət dünyaya la-
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zımdır. Çünki bu gün dinlərarası məsələlər
getdikcə narahatlıq doğurur. Toqquşmalar, an
laşılmazlıq, ayrı-seçkilik, ksenofobiya - bütün
bunları biz dünyada görürük. Biz öz siyasəti
mizi ortaya qoyuruq, öz nümunəmizi göstəri
rik. Bakıda keçirilən bir çox beynəlxalq tədbir
lər ən böyük beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən
BMT, YUNESKO və digər təşkilatlar tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir.
Biz bu gün parlamentin 100 illiyini qeyd edi
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r ik. 100 il bundan əvvəl, əlbəttə, Azərbaycan
parlamenti öz funksiyalarını tam şəkildə icra
edə bilmirdi. Biz, əlbəttə, müstəqil dövlət idik,
ancaq onu da hamımız bilməliyik ki, 1918-1920ci illərdə müstəqilliyimiz tam deyildi. Azərbay
can çox zəif bir ölkə idi. Azərbaycan müstəqil
həyatda ilk addımlarını atırdı. Ölkə daxilində
kifayət qədər çox problemlər var idi. Deyə bilə
rəm ki, hökumət ölkə ərazisinə tam nəzarət edə
bilmirdi. Deyə bilmərəm ki, biz o vaxt beynəl

xalq təcriddən tam çıxa bilmişdik. Bizi qəbul
etməyənlər də var idi. Biz tarixi yaxşı bilirik. Bu
gün isə Azərbaycan dünya xəritəsində bir uğur
nümunəsidir. Bu gün Azərbaycan tam müstəqil
siyasət aparır. Qeyd etdiyim bütün məsələlər istər xarici siyasətlə, daxili siyasətlə, iqtisadiyyatla bağlı olan bütün nailiyyətlər bu məqsədə
xidmət göstərir ki, bizim müstəqilliyimiz daha
da möhkəmlənsin. Müstəqillik təkcə dövlət atributları deyil. Sən müstəqil siyasət apara bilir-

sən, yoxsa yox? Bunu uğurla apara bilirsən,
yoxsa yox? Bu müstəqil siyasət sənə xeyir gətirir, yoxsa yox? Bax, bu suallara cavab verdikdə
əminliklə deyə bilərik ki, bu gün tam şəkildə
müstəqil siyasət aparan Azərbaycan öz milli
maraqlarını tam şəkildə təmin edir. Azərbaycan
parlamentinin bu işlərdə önəmli rolu var.
Əziz dostlar, deputatlar, sizi bu gözəl hadisə
münasibəti ilə bir daha təbrik edirəm. Sizə yeni
uğurlar arzulayıram.
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Oqtay Əsədov
Azərbaycan 
Respublikası 
Milli Məclisinin Sədri

Hörmətli qonaqlar, hörmətli xa
nımlar və cənablar!
1995-ci ildə ölkəmizin yeni Kons
titusiyası qəbul edildikdən sonra
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti ilə parlamenti arasında bər
qərar olmuş münasibətlər ildən-ilə
daha da möhkəmlənir. Cənab Pre
zidentin Milli Məclisin bugünkü
iclasında çıxışı icra hakimiyyəti ilə
qanunvericilik hakimiyyəti arasın
da yüksək səviyyəli münasibətlə
rin yeni bariz nümunəsidir.
Hörmətli qonaqlar, cənab Prezi
dent özünün bu çıxışında Azərbay
canın həm daxili, həm də xarici si
yasətinə elə bir təhlil verdi ki, o
təhlildən sonra mən bu məsələlərə
toxunmaq istəmirəm. Dağlıq Qara
bağ məsələsi ilə bağlı cənab Prezi
dentin söylədikləri ilə əlaqədar
mən burada iştirak edən bütün
həmkarlarımıza, bütün ölkə nü
mayəndələrinə beynəlxalq təşkilat
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l arda qəbul edilmiş qərarlara, qət
namələrə görə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəklədiklərinə və
bu münaqişənin beynəlxalq hüquq
prinsipləri və normaları əsasında
sülh yolu ilə həll olunmasına dəs
tək verdiklərinə görə dərin minnət
darlığımı bildirirəm.
Təntənəli iclasımızda iştirak et
mək üçün Bakıya təşrif buyurmuş
xarici ölkələrin parlament sədrləri
nə, sədr müavinlərinə, parlament
nümayəndə heyətlərinə, beynəl
xalq təşkilatlara, onların rəhbərlə
rinə - bütün qonaqlarımıza “xoş
gəlmisiniz!” deyirəm.
Hörmətli deputatlar, sizi və bü
tün xalqımızı Azərbaycan parla
mentinin yaranmasının 100 illiyi
münasibəti ilə ürəkdən təbrik edi
rəm, Azərbaycan dövlətçiliyinin
əbədiyyətə qədər var olmasını ar
zulayıram.
XX əsrin əvvəllərində Azərbay

can Xalq Cümhuriyyətinin və onun parlamentinin yaranması xalqımızın dövlətçilik
potensialının yeni tarixi şəraitdə təzahür
etməsi və müstəqillik arzusunun gerçəkləşməsi idi. Parlamentli respublika sisteminin
tətbiq edilməsi, demokratik və dünyəvi
dövlət quruculuğu yolunda atılan inamlı
addımlar təkcə Azərbaycanın deyil, bütün
müsəlman Şərqinin siyasi inkişafında yeni
mərhələ açdı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və
hərbi sahələrdə qəbul etdiyi mütərəqqi qanunvericilik aktları müstəqil dövlətin səmərəli fəaliyyətinə imkan yaratmışdı. Dünyada birincilər sırasında və Şərq aləmində
ilk dəfə olaraq kişilərlə qadınların bərabər
seçki hüququ təsbit edilmişdi.
Azərbaycan parlamenti öz fəaliyyətini
demokratik prinsiplər əsasında qurmuşdu.
Ölkədə mövcud olan bütün siyasi qüvvələr
və cərəyanlar, müxtəlif millətlərin nümayəndələri qanunvericilik orqanında təmsil
olunmuşdular.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti ölkəmizdə dövlətçilik məfkurəsinin və siyasi mədəniyyətin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Bu parlamentin uğurlu fəaliyyəti sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı

İnamla söyləmək olar ki, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti qurucularının yarat
dıqları dövlətçilik və parlamentarizm
ənənələri indiki Azərbaycan Respubli
kası dövlətinin və parlamentinin fəaliy
yətində layiqincə dəstək olmuşdur.

demokratik prinsiplərə əsaslanan milli dövlətini qurmağa qadirdir.
Parlamentimiz süqut etdikdən sonra Sovet hakimiyyəti dövründə “Sovetlər qurul-
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tayı” və “Ali Sovet” adları ilə fəaliyyət göstə
rən qanunvericilik orqanı məhdud səlahiyyət
lərə malik idi. Lakin belə bir şəraitdə də Azər
baycan xalqı parlamentarizm ənənələrini qo
ruyub saxlaya bilmişdir.
1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdik
dən sonra xalqımız böyük böhran və sarsıntılar,
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erməni işğalı və vətəndaş müharibəsi təhlükəsi
qarşısında durmuşdu. Cənab Prezident bu mə
sələyə də böyük yer verdi. Mən onu söyləyim
ki, 1993-cü ildə Ümummilli liderin - Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı müstəqil dövlə
timizi məhv olmaqdan qoruyub saxladı.
Qeyd etmək lazımdır ki, Ulu öndər Prezi
dent seçilənədək dörd ay parlamentə rəhbər
lik etmişdir. 1995-ci ildə onun rəhbərliyi ilə
hazırlanmış Konstitusiya parlamentin forma
laşmasının müasir standartlara uyğun mexa
nizmini yaratmasına dəstək oldu. Demokrati
ya şəraitində Milli Məclisə indiyədək beş dəfə
keçirilmiş azad, ədalətli və şəffaf seçkilər
Azərbaycanın demokratik inkişafında mü
hüm rol oynamışdır.
Artıq 23 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Milli
Məclisi qanunvericilik hakimiyyəti səlahiyyət
lərini uğurla həyata keçirir. Parlament ölkədə
aparılan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğunun möhkəm hüquqi bazasını ya
ratmış və təkmilləşdirmişdir.
Parlament öz beynəlxalq əlaqələrini də çox

sürətlə inkişaf etdirir. Milli Məclis 10 beynəlxalq parlament təşkilatının tamhüquqlu üzvüdür, Milli Məclisdə 80-dən artıq ölkə parlamentləri ilə dostluq qrupları fəaliyyət göstərir.
Milli Məclis Konstitusiyada nəzərdə tutulan nəzarət funksiyasını çox uğurla yerinə yetirir. Parlament Azərbaycan həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məsələsini
daim diqqət mərkəzində saxlayır.
Azərbaycanda dövlət hakimiyyətinin müxtəlif qolları arasında səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri bərqərar olmuşdur. Dövlət başçısı
cənab İlham Əliyev Konstitusiyada təsbit edilmiş qanunvericilik təşəbbüsü hüququna əsaslanaraq müasir dünya standartlarına uyğun
qanun layihələrinin hazırlanmasını və parlamentə təqdim olunmasını təmin edir.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev
birinci və ikinci çağırış Milli Məclisin deputatı
olmuş, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinə
böyük uğurla rəhbərlik etmişdir. O, Milli Məclisin fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri dərindən
bildiyinə görə qanunvericilik orqanına çox böyük diqqət və dəstək göstərir. Parlamentə bu
münasibətinə görə möhtərəm cənab Prezidentə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Meh-

riban xanım Əliyeva 12 ilə yaxın müddət ərzində Milli Məclisin üzvü olmuşdur. Dövlətimizin qanunvericilik bazasının möhkəmlənməsində, parlamentin beynəlxalq əlaqələrinin
inkişafında yaxından iştirak etmişdir. Onun
təklifi ilə, dəstəyi ilə 4 amnistiya aktı qəbul
olunmuşdur.
Gündəlik fəaliyyətində Milli Məclis icra və
məhkəmə hakimiyyəti orqanları, elm, təhsil
və yaradıcılıq mərkəzləri ilə sıx əlaqə saxlayır.
Hakimiyyətin müxtəlif qolları arasında iş birliyi ölkəmizin strateji inkişaf xəttinin uğurla
həyata keçirilməsini təmin edir.
Azərbaycan Respublikası XX əsrin əvvəllərində mövcud olmuş Xalq Cümhuriyyətinin,
Milli Məclis isə Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin varisidir. Azərbaycan parlamentinin 100
illik yubileyi münasibəti ilə bu gün keçirilən
təntənələr zamanlar arasında canlı əlaqəni təcəssüm etdirir. İnamla söyləmək olar ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının yaratdıqları dövlətçilik və parlamentarizm ənənələri indiki Azərbaycan Respublikası dövlətinin və parlamentinin fəaliyyətində layiqincə
dəstək olmuşdur.
Əziz qonaqlar, bu bayram günündə bizimlə
birlikdə olduğunuza görə sizin hər birinizə
təşəkkürümü bildirirəm.
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Sədri Oqtay 
Əsədovun təntənəli
mərasimdəki çıxı
şından sonra 
Azərbaycan parla
mentinin 100 illiyi
nə həsr olunmuş
film nümayış etdi
rildi. Daha sonra 
təbriklər üçün söz
qonaqlara verildi.
İlk növbədə parla
ment sədrləri, 
parlament sədrləri
nin müavinlərivə
eləcə də nümayən
də heyətlərinin 
rəhbərləriçıxış
etdilər.   
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Binali Yıldırım
Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri

Hörmətli spiker, möhtərəm
millət vəkilləri!
Sizləri səmimi hörmət və sevgi
ilə salamlayıram. Sizlərə Ankara
dan, İstanbuldan, Türkiyənin hər
guşəsindən salam gətirmişəm. Siz
lərə milli iradənin öz əksini tapdığı
Türkiyə Böyük Millət Məclisindən
salam gətirmişəm. Bizlər eyni mil
lətin övladlarıyıq. Azadlığımız,
əmin-amanlığımız bir-birinə bağlı
dır, birlikdə ağlayar, birlikdə gülə
rik. Ümidlərimiz, xəyallarımız,
ideallarımız eynidir. Eyni dildə da
nışırıq, fikirlərimiz eyni nöqtələrdə
birləşir. Azərbaycanda soyuq olsa,
biz üşüyərik, Azərbaycana soyuq
dəysə, biz xəstələnərik. Biz əcnəbi
dövlətlərin adlarını sayanda Azər
baycanı o kateqoriyaya daxil etmə
rik. Çünki Türkiyə Azərbaycandır,
Azərbaycan Türkiyədir. Dəyərli
qardaşlarım, dəyərli məclis spiker
ləri, dəyərli millət vəkilləri, bu an
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da Azərbaycan Milli Məclisinin
100-cü ildönümü vəsiləsi ilə hüzur
larınızdayıq, bundan dolayı böyük
bir bəxtiyarlıq duyur, hamınızı ən
səmimi duyğularla salamlayıram.
Sizlərin hüzurunda xitab edərkən
özümü Milli Məclisin üzvü kimi
hiss edirəm. Mən, eyni zamanda,
Türkiyənin İzmir millət vəkiliyəm.
İzmir ilə Bakı 1985-ci ildən qardaş
şəhərlərdir. Mən də aramızdakı
qardaşlıq hüququna dayanaraq ey
ni zamanda bakılı sayılıram. Sizin
məşhur şairlərinizdən Sabir Rüs
təmxanlı vətən barədə nə gözəl
demiş - Vətən bir içim sudur, yan
dıqca odlanan ocaqdır, daddıqca
dadlanan arzudur, vətən, vətən!
Azərbaycan Türkiyə qədər ortağı
dır. İki dövlət də 100 il öncə tarix
səhnəsindən silinməmək üçün bö
yük bir mücadilə vermişdir. Ana
dolu və Qafqazların hərc-mərc ol
duğu illər iki dövlət üçün də istiq

lal illəri olmuşdur. Azərbaycanlı qardaşlarımız da türk dövlətləri tarixinə əmsal təşkil
edən cümhuriyyət təcrübəsi ilə 100 il öncə tanışmışdır. Azərbaycan Milli Məclisi bu anlamda tarixi və hüququ baxımdan önəmli bir vəzifə ifa etmişdir. Azərbaycanın günümüzdə
nail olduğu inkişafda da Milli Məclis inkaredilməz bir paya sahibdir. 1991-ci ildə ikinci
dəfə müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan siyasi sabitliyə qovuşduqdan sonra böyük bir
inkişaf və iqtisadi yüksəliş gerçəkləşdirmişdir.
Bakı küçələrində gəzərkən bu fərqi görmək
mümkündür. Ümummilli lider mərhum Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi yolda və Prezident hörmətli İlham Əliyevin öndərliyində
Azərbaycanın gerçəkləşdirdiyi inkişaf Qafqaz
bölgəsinin barış və istiqrarına böyük töhfə
verməkdədir. Türkiyə tarixin hər dönəmində
Azərbaycanın yanında olmuşdur. Hətta öz
milli mücadiləsini verdiyi illərdə belə Azər-

baycanın müstəqilliyini dəstəkləmişdir. Tarixin və taleyin bir cilvəsi olaraq zaman-zaman
uzaq düşsək də, bağlarımız heç qopmadı.
Bundan 100 il öncə Nuri Paşa komandanlığındakı Qafqaz İslam Ordusu 1918-ci ildə Azərbaycanın dəstəyinə gəldi. Gəncə təpələrindən
enərkən başlarındakı fəsləri lalələri andıran
qəhrəman əsgərlər Azərbaycan Cümhuriyyətini istiqlala qovuşdurmaq üçün canlarını fəda
etdilər. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət
diləyirik, məkanları cənnət olsun. Azərbaycanın hürriyyəti üçün dördnala qoşan övladlarımızın başındakı fəslər “Lalələr” şeirində belə
əks olunmuşdur:
YazınəvvəllərindəGəncəçölündə,
Çıxıbdıryenədədizəlalələr.
Yağışdanislananyarpaqlarını,
Səriblərdərəyə,düzəlalələr.
Bax, o qəhrəmanların 1332-si bu mübarək
torpaqlarda yatır. Burada şəhid oldular. Bu
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səbəbdəndir ki, Türkiyədən sonra ən çox şə
hidliyimizin olduğu yer buradır - Azərbay
candır. O şəhidlər bizim iftixar vəsiləmizdir,
onlara nə qədər minnətdar olsaq, nə qədər tə
zim etsək də, azdır.
Dəyərli qonaqlar, dünya təlatümlü bir dö
nəmdən keçir. Ölkələrarası münasibətlər ya
xın tarixdə görünməmiş şəkildə çətin mücadi
lələrə səhnə olub. Dünyadakı gərginliyin dü
şürülməsinə ehtiyac var, regional məsələlərin
sağlam düşüncə ilə, dialoqla görüşərək, danı
şaraq həll edilməsinə ehtiyac var. Məzlum in
sanların ölümünə seyrçi qalmaq ən başda Bir
ləşmiş Millətlər olmaqla dünyanın öndə gələn
ölkələrinin məsuliyyətidir. Elə bu məqsədlə
də Türkiyə həm Qafqazda, həm Orta Asiyada,
həm Balkanlarda işbirliyinin, inkişafın və hü
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zurun bərqərar olması adına önəmli layihələri
Azərbaycan və Gürcüstan ilə gerçəkləşdir
məkdədir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tikin
tisi, eyni zamanda, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəməri və ən son olaraq Balkanlara və Avro
paya xidmət edəcək TANAP da bu önəmli
layihələrdəndir. Məqsədimiz Uzaq Şərqdən
Avropaya qədər Avrasiya coğrafiyasını barış,
rifah və inkişaf dəhlizinə çevirmək, tarixi İpək
Yolunu modern çağın İpək Yolu halına gətir
məkdir. Bu istiqamətdə bölgə ölkələri ilə çalış
maqdan böyük bir məmnuniyyət duyuruq.
Hörmətli Prezidentin də ifadə etdiyi kimi, böl
gənin illərdir qanqreni halına gələn ən önəmli
məsələsi Dağlıq Qarabağdır. Bu məsələni həll
etmədən Qafqazda təhlükəsizlik riskini orta
dan qaldırmaq mümkün deyil. Beynəlxalq
müqavilələr, Azərbaycanın torpaq bütünlüyü
diqqətə alınaraq bu məsələ təcili həll edilməli
dir. Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağ da
daxil olmaqla işğal etdiyi Azərbaycan torpaq
larından heç bir şərt olmadan çəkilməlidir. Bu
torpaqlar Azərbaycanındır; dünən də belə idi,
əbədiyyən də belə olacaqdır. Dəyərli qardaşla
rım, Azərbaycan Cümhuriyyətinin birinci
müstəqilliyinin 100-cü ildönümü səbəbi ilə
təşkil edilən bu gözəl tədbirə digər parlament
rəhbərləri ilə birlikdə qatılmaqdan böyük bir
məmnuniyyət duyduğumu ifadə etmək istəyi
rəm. Tarix şüuruna sahib olmaq üçün gənc
nəsillərin bu cür fəaliyyətlərə ehtiyacı var, bu
mənada ortaq tarix yazımı konusunda da re
gional bir iş birliyinə ehtiyac olduğunu bura
da ifadə etmək istəyirəm. Azərbaycan üçün
son dərəcə əhəmiyyətli ildönümü fəaliyyətlə
rində bizlərin də hazır bulunmamıza vəsilə
olması səbəbi ilə Milli Məclisə, onun Sədri
hörmətli Oqtay Əsədova dəvətindən dolayı
bir daha təşəkkür edirəm. Müstəqil Azərbay
can Cümhuriyyətinin qurulmasında öndərlik
və rəhbərlik yapan mərhum Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə başda olmaq üzrə qardaş
Azərbaycan dövlətinin istiqlalı və istiqbalı
üçün əməyi keçən hər kəsi minnət və şükranla
anır, sizləri sevgi və sayğı ilə salamlayıram.

məhəmməd
Sadiq Səncari
Pakistan
SenatınınSədri

Mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə!
Hörmətli spiker, hörmətli parlament
üzvləri, xanımlar və cənablar, Allahın sülhü olsun üzərinizə və hər vaxtınız xeyir
olsun.
Olduqca böyük bir şərəfdir ki, biz bu
gün belə bir tarixi tədbirdə iştirak edirik.
Dünya bir çox millətlərin inkişafına və
tənəzzülünə şahid olmuşdur. Bəzən bu
proseslər ümumiyyətlə millətlərin sağ
qalmasını təhlükə altına qoymuşdur.
Bizim millətlərin gələcəyi güclü parlament bünövrəsi əsasında qurulmuşdur.
Bu mühüm tədbir demokratiyanın və
Azərbaycan parlamentinin böyüklüyünün bir təzahürüdür. Xanımlar və cənablar, Pakistan Azərbaycana parlamentarizm sahəsində əldə edilmiş bu nailiyyətlərə görə dərin təbriklərini göndərir.
Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan
ölkələrdən biri də Pakistan olmuşdur. İki
ölkə hər ikisinə mühüm olan məsələlərdə bir-birinə ən yüksək siyasi səviyyədə
güclü dəstək göstərmişdir. Hörmətli

dostlar, Azərbaycanla olan qardaşlıq
münasibətlərinə Pakistan böyük əhəmiyyət verir və biz əminik ki, bu kimi sıx
əlaqə və münasibətlər bu ölkələr arasında bütün sahələrdə davam etdiriləcək.
Hörmətli dostlar və həmkarlar, biz ehtiyac duyulan istənilən zamanda Azərbaycanın yanında olacağıq, necə ki, Azərbaycan Pakistanın yanında olmuşdur.
Eyni zamanda, biz əminik ki, ikitərəfli
münasibətlərimiz daha da gücləndiriləcək. Pakistan və Azərbaycan bir-biri ilə
paylaşacaq böyük bilik və təcrübəyə malikdir: energetika, müdafiə, təbii sərvətlər və kənd təsərrüfatı sahəsində. Biz bu
böyük, gözəl iradəni öz ölkəmizdə ikitərəfli ticarətin inkişaf etdirilməsinə və
parlamentlərarası münasibətlərin gücləndirilməsinə çevirməliyik. Xanımlar və
cənablar, yenə də mən ürəkdən gələn ən
istiqanlı təbriklərimizi Azərbaycana çatdırmaq istəyirəm. Ümid edirik ki, bu 100
illik sadəcə Azərbaycanın gələcəkdəki
inkişafının bir təsdiqi olacaqdır.

Milli Məclis

27

AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ

Tsveta Karayançeva
Bolqarıstan Milli
Assambleyasının Sədri

Hörmətli deputatlar, hörmətli
qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Hər şeydən əvvəl icazə verin ev
sahibi Azərbaycan tərəfinə və şəx
sən cənab Əsədova bizi Azərbay
can parlamentinin yaradılmasının
100 illiyinə həsr olunmuş bu təntə
nəli mərasimə dəvət etdiklərinə
görə öz təşəkkürümü bildirim. Bu
yubiley münasibəti ilə Bolqarıstan
Respublikasının parlamenti və qar
daş bolqar xalqı adından səmimi
təbrikləri sizlərə çatdırmaq istəyi
rəm. Dövlətdə parlamentin möv
cudluğu, şübhəsiz, demokratiyanın
təzahürüdür və qeyd etmək lazım
dır ki, parlament fəaliyyəti xalqın
ruhunun, xalqın ən vacib səyləri
nin azad özünüidarəetməyə tətbiq
olunmasıdır. Aydındır ki, Azər
baycan Demokratik Respublikası
tarixi nöqteyi-nəzərdən qısa müd
dət mövcud olmuşdur, amma bu
faktın Azərbaycan xalqının sonrakı
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taleyinə təsiri təkzibolunmazdır;
yeni üfüqlər açıldı, müasir dövlət
çilik atributları, milli strukturlar
bərqərar oldu, xalq dirçəlməyə baş
ladı. Müsəlman aləmində ilk döv
lət oldu ki, orada qadınlara kişilər
lə bərabər hüquqlar verildi. Bu gün
100 il keçdikdən sonra Azərbaycan
öz inkişaf yolunu davam etdirir,
müasir bir dövlət kimi inkişaf edir.
Burada artıq parlamentarizm inki
şaf etmişdir, multikulturalizm ide
yaları təşəkkül tapmışdır. Azərbay
can Respublikası ilə sıx əməkdaşlıq
əlaqələri yaradan Bolqarıstan Azər
baycanla münasibətlərinə çox yük
sək qiymət verir və ölkə bizim
prioritet tərəfdaşlarımızdandır.
Parlamentlər arasında da münasi
bətlərimiz təşəkkül tapmışdır. Bol
qarıstan və Azərbaycan arasında, o
cümlədən beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində də müsbət əlaqələr
vardır. Eyni zamanda Bolqarıstan

Böyük İpək Yolu dialoqunda da iştirak edir,
Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında aparılan danışıqlara öz töhfəsini verir və hərtərəfli
sazişin imzalanması çərçivəsində də bu dəstək həyata keçirilir. Bolqarıstan və Azərbaycan arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
üçün geniş perspektivlər vardır; enerji sahəsində, kənd təsərrüfatı, ticari əməkdaşlıq sahəsində imkanlar mövcuddur. Azərbaycan,
əlbəttə ki, Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində, xüsusilə Bolqarıstanın enerji təhlükəsizliyində böyük rol oynayır. Enerji marşrutlarının diversifikasiyası nöqteyi-nəzərindən
Azərbaycan böyük əhəmiyyət kəsb edir və
ölkə ilə strateji əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır. Bu saziş Bolqarıstanla Azərbaycanın arasında əlaqələrin dərinləşməsində güclü bir
zəminə çevrilmişdir. Hörmətli cənab Əsədov,
mən bir daha fürsətdən istifadə edərək sizi və
bütün iştirakçıları Azərbaycan parlamentinin
100 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik etmək
istəyirəm, təbriklərimi və təşəkkürlərimizi
qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Sizə ənənəvi
olaraq Bolqarıstan ilə Azərbaycan arasında
müsbət əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə töhfə
verdiyinizə görə şəxsən təşəkkür edirəm və
sizin gələcək peşəkar həyatınızda uğurlar
arzulayıram.
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Vladimir Andreyçenko
Belarus Nümayəndələr
Palatasının Sədri

Hörmətli Oqtay müəllim, xanım
l ar və cənablar! Mənim üçün bizim
Belarus Respublikasının Milli Məc
lisi adından sizi və bütün Azərbay
can xalqını Azərbaycan Milli Məcli
sinin 100 illiyi ilə təbrik etmək bö
yük bir şərəfdir. Qədim yunan filo
sofu demişdir ki, öz keçmişini unu
dan millətin gələcəyi yoxdur. Bu
təntənəli tədbir Azərbaycan xalqı
nın öz vətəninin tarixinə böyük sev
gisinin təsdiqidir. Bu, həyatını vətə
nin azadlığı və çiçəklənməsinə həsr
etmiş Azərbaycanın sadiq oğul və
qızlarının silinməz xatirəsinin bir
təzahürüdür.
O oğul və qızlar ki, onlar Azər
baycan Demokratik Respublikası
parlamentinin birinci spikeri Əli
mərdan bəy Topçubaşov ilə birlik
də müsəlman dünyasında və ümu
milikdə Şərqdə ilk demokratik res
publikanı qurmuş və müdafiə et
mişlər.
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O oğul və qızlar ki, II Dünya mü
haribəsi zamanı tank tağımı ko
mandiri Nəcəfqulu Rəfiyevlə birgə
dünyanı qəhvəyi fəlakətdən müda
fiə etmişlər.
O oğul və qızlar ki, Azərbaycanın
Ümummilli lideri Heydər Əliyevlə
birgə öz xalqını və vətənini milli və
mənəvi tənəzzüldən xilas ediblər və
ölkə iqtisadiyyatını və dövlətçiliyini
dirçəldiblər.
Bu gün həm Azərbaycanda, həm
onun hüdudlarından kənarda, o
cümlədən Belarus Respublikasında
küçələr və təşkilatlar onların adları
ilə adlandırılır. Ancaq ən vacibi
odur ki, onlar daim bizim qəlbi
mizdə olacaqdır. Bu insanların və
onların ardıcıllarının fəaliyyəti sa
yəsində Azərbaycan bu gün müs
təqil və güclü bir dövlətdir. Bu gün
Azərbaycan stabil və dinamik inki
şaf edən dövlət kimi yüksək templi
iqtisadiyyata malikdir; Avropanın

ən vacib enerji və nəqliyyat mərkəzlərindən
biridir; dünya birliyinin nüfuzlu və bərabərhüquqlu üzvüdür. Azərbaycan Demokratik
Respublikasının təyin etdiyi prinsiplərə, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strategiyaya uyğun olaraq İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında inkişaf edən ölkə
demokratik yolla inamla irəliləməkdədir. Milli Məclisin effektli qanunyaradıcılığı işi, onun
digər hakimiyyət qolları ilə məhsuldar əməkdaşlıq münasibətləri bütün bunların zəruri
hüququ bazasının yaradılmasını təmin etmişdir. Azərbaycan parlamenti beynəlxalq səviyyədə də ölkə maraqlarını uğurla qoruyur. Belarus Respublikası olaraq strateji tərəfdaşımızın müvəffəqiyyətlərinə ürəkdən sevinirik.
Çoxtərəfli, ikitərəfli münasibətlərin nəticəsi
göstərir ki, ölkələrimizin maraqları əsasən üstüstə düşür. Bunun sadə bir səbəbi var. Onun
təməlində iki ölkə xalqının iradəsinə uyğun
azadlıq, sülh, firavanlıq və inkişaf kimi milli
dəyərlərə əsaslanan bərabərhüquqlu, qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, birbirimizə hörmətlə yanaşmaq dayanır.
Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun qeyd etdiyi kimi, belə
bir formatın mövcudluğu ən böyük miqyaslı
layihələri həyata keçirməyə imkan verir, bunun da kifayət qədər sübutu var. Eyni zamanda, bu, tükənməz imkanlar mənbəyidir. Ümid
edirik ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyevin Belarusa bu il gözlənilən səfəri
bizim inkişafımızın növbəti səhifəsinin açılışı
olacaqdır.
Eynilə bu məqsədlə “İpək yolu iqtisadi kəməri”n formalaşmasında Azərbaycan, Belarus
və ATƏT üzvü olan digər ölkələrin əməkdaşlığının gücləndirilməsinə həsr olunmuş II konfransına hazırlıq işləri də sıx təmasda aparılmaqdadır. Gələn ilin yazında Minskdə baş tutacaq tədbir Azərbaycanın təşəbbüsü və bizim
fəal iştirakımız ilə bir il əvvəl yaradılan ATƏT
PA-nın İpək yoluna dəstək qrupunun himayəsi
ilə keçirilir. Konfrans bütün maraqlı tərəflər
üçün açıqdır. Bakıda keçirilən birinci konfransın təcrübəsi nəzərə alınmaqla parlament üzvlərini, hakimiyyət orqanlarının nümayəndələrini də, biznes nümayəndələrini də biz bu
konfransda görməyə şad olarıq.

Hörmətli dostlar, sizi və ümumiyyətlə,
bütün Azərbaycan xalqını Azərbaycan Demokratik Respublikasının Milli Məclisinin 100 illik
yubileyi münasibəti ilə bir daha təbrik edirəm.
Sizin gözəl ölkənizə firavanlıq və inkişaf arzulayıram. Onun rəhbərliyinə müstəqil, güclü
Azərbaycan naminə yeni nailiyyətlər arzulayıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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Mərzuq Əli əl-Ğanim
Küveyt Millət
Məclisinin Sədri

Mərhəmətli və rəhmli Allahın adı
ilə!
Həmd olsun aləmlərin rəbbinə!
Salat və salam olsun peyğəmbərlə
rin ən şərəflisi, nəbilərin ən əmini əfən
dimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə!
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Sədri cənab Oqtay Əsə
dov, hörmətli parlament sədrləri, nü
mayəndə heyətlərinin başçıları, hör
mətli qonaqlar!
Cənab Oqtay Əsədovun bizə ün
vanlandığı dəvət məktubunu aldıqda
tərəddüd etmədən Azərbaycan Res
publikası parlamentinin 100 illik mü
nasibəti ilə keçirilən təntənəli tədbirdə
iştirak etmək qərarına gəldim. Azər
baycan xalqını bu münasibətlə Küveyt
xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik
etmək istəyirəm. Üzərimizdə dostları
mızın haqqı var. 27 il öncə Azərbay
can müstəqillik əldə etdikdən sonra
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
daim prinsipial mövqe tutaraq Küve
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tin hüquqlarını dəstəkləyən mövqe
dən çıxış etməsini heç vaxt unutmaya
cağıq. Bunun bariz nümunəsi kimi bi
zim BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv
lüyümüzün dəstəklənməsini göstər
mək olar. Buna görə də hazırda qar
daşlarımızın və dostlarımızın əhatə
sində olmaqdan şərəf duyuruq.
Azərbaycan ilə Küveyt arasında
son illər siyasi, iqtisadi və mədəni sa
hədə əldə olunmuş nailiyyətlərə bax
mayaraq, biz bu əlaqələrin səviyyə
sindən tam razı deyilik. Çünki biz
həssas və müstəsna coğrafi mövqeyə
malik olan və Şərq ilə Qərb arasında
iqtisadi və mədəni körpü rolunu oy
nayan Azərbaycan kimi mühüm döv
lətlərlə əlaqələrin daha da inkişaf et
dirilməsində maraqlıyıq. Azərbaycan
kimi mühüm dövlətlərlə əlaqələrin
inkişafı müstəsna əhəmiyyət kəsb
edir. Hər şeydən öncə Azərbaycan bir
çox sahədə inkişaf edən, nəzərə çar
pan nailiyyətlər əldə edən dövlətdir.

Sevindirici haldır ki, keçən il Azərbaycana
20 min küveytli səfər etmişdir. Lakin biz bu rəqəmin 2 dəfə artırılmasının əzmindəyik ki, hazırda iki ölkə arasında qənaətbəxş olmayan ticarət dövriyyəsinə və investisiya qoyuluşuna
müsbət təsir göstərsin. Eyni zamanda, iki ölkə
arasında mədəniyyət sahəsində səfər mübadilələrinin və əməkdaşlığın intensivləşdirilməsi
əzmindəyik. Həmçinin gənclər və idman sahəsində əməkdaşlıq etməkdə maraqlıyıq.
Hörmətli qonaqlar, biz səmimiyyətlə Küveyt parlamenti olaraq Azərbaycanla müxtəlif
sahələrdə parlament əməkdaşlığını gücləndirməyə çağırırıq; istər beynəlxalq parlament
təşkilatları çərçivəsində koordinasiya olsun,
istərsə də parlamentlərarası dostluq qrupları
platformasında və əlbəttə ki, dövlət başçıları
müstəvisində daimi əməkdaşlıq və əlaqələndirmə başda olmaqla.
Əziz dostum cənab Oqtay Əsədova üzümü
tutaraq onu yaxın zamanlarda Küveytdə görmək arzusunda olduğumuzu demək istəyirəm. Bu sözlərimi rəsmi dəvət kimi qəbul etməyinizi və yaxın zamanda sizə münasib olan

tarixdə ölkəmizə təşrif buyurmağınızı xahiş
edirəm. Azərbaycana bir daha minnətdarıq.
Sərt siyasi və coğrafi şəraitdə yaşamasına baxmayaraq, torpağına, mədəniyyətinə, tarixinə
sadiq qalmasına görə Azərbaycan xalqına
minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkür edirəm.

Milli Məclis

33

AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ

Dastanbek Cumabekov
Qırğız Respublikası
Joqorku Keneşinin Sədri

Hörmətli Oqtay Sabir oğlu, hör
mətli parlament üzvləri, hörmətli
qonaqlar! Məmnunam ki, bu gün
sizinlə birlikdə Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisinin 100 illik
yubileyinə həsr olunmuş təntənəli
mərasimdə iştirak edirəm.
Hörmətli Oqtay müəllim, mən
sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Sizin simanızda Milli Məclisin bü
tün deputatlarını bu gözəl yubiley
lə əlaqədar təbrik edirəm. Hər şey
dən əvvəl bu tarixi hadisənin sadə
cə Azərbaycan xalqı üçün deyil,
bütövlükdə region üçün əhəmiy
yəti barədə danışmaq istəyirəm.
100 il bundan əvvəl məhz Azərbay
can xalqı bütövlükdə müsəlman
Şərqində ilk demokratik respubli
kanın əsasını qoyan parlament ya
ratmışdır. Həm də XX əsrin əvvəl
lərində yaranmış parlament müasir
parlamentarizm modeli ilə üst-üstə
düşürdü. Hakimiyyət bölgüsü
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prinsipi əsasında fəaliyyət, qadın
lara seçki hüququnun verilməsi ki
mi bir çox digər prinsiplər demok
ratik dəyərlərə sadiqliyin aydın
göstəriciləridir. 1920-ci ildən 1993cü ilə qədər olan müddət Azərbay
can xalqı üçün ağır bir sınaq müd
dəti olmuşdur. Çünki bu zaman
xalq öz müstəqilliyini itirmişdi, da
ha sonra postsovet reallığında qey
ri-sabitlik meydana gəlmişdi. Am
ma yenə də Azərbaycan xalqı öz
ənənəsinə sadiq qalaraq müstəqil
dövlət yarada bilmişdir. Əlbəttə ki,
Azərbaycan xalqının milli lideri,
uzaqgörən siyasətçisi Heydər Əli
yevin ölkə üçün vacib olan bu
dövrdə oynadığı rol danılmazdır.
Onun iştirakı ilə müasir Azərbay
can dövlətçiliyinin əsası qoyuldu,
Konstitusiya, milli ideologiya qə
bul olundu. Dövlət və ictimai həya
tın bütün sahələrində, o cümlədən
parlament müstəvisində geniş və

dərin islahatlar həyata keçirildi. Həyata keçirilən bütün islahatlarda parlament fəal rol oynamışdır. Bundan əlavə parlamentin öz fəaliyyətini demokratiya, çoxpartiyalılıq, plüralizm
və qanunun aliliyi prinsipləri əsasında həyata
keçirməsi və qəbul olunan normativ hüquqi
aktlar Azərbaycanın demokratik inkişafı üçün
zəmin yaratmışdır. Bununla birlikdə Milli
Məclis xarici ölkələrin hüquqi və demokratik
dövlət yaradılması təcrübəsini diqqətlə öyrənərək özü də daim inkişaf etmiş və kamilləşmişdir.
Hörmətli dostlar, öz həyatını ölkəsinə və
xalqına həsr etmiş Heydər Əliyev deyirdi ki,
Azərbaycan cəmiyyətinin gələcək inkişafı
gəncləri bu gün hansı ruhda tərbiyə etməyimizdən çox asılıdır. Müasir Azərbaycana nəzər saldığımız zaman, doğrudan da, bu işlərin
layiqincə davam etdirildiyini, ölkə rəhbərinin
gənclərə və gənclərin də ölkə inkişafına verdiyi töhfələri görməmək mümkün deyil. Cari
ilin müstəqilliyin 100 illiyinə həsr olunması, il
boyu bu yubileylə bağlı ölkə daxilində və xaricdə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi Azər-

baycanın öz tarixinə və dahi şəxsiyyətlərinə
ehtiramının bir göstəricisidr. Azərbaycan xalqının öz ölkəsi və rəhbərliyi ilə fəxr etməyə bir
sıra səbəbi var: gərgin əmək nəticəsində əldə
edilmiş siyasi və iqtisadi müstəqillik, enerji
təhlükəsizliyi, ölkənin turistləri cəlb edən məkana çevrilməsi, təhsil, səhiyyə və sosial təminatın inkişaf etməsi, həmçinin ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun getdikcə artması.
Azərbaycanın beynəlxalq fəaliyyətində parlamentlərarası əməkdaşlıq əlaqələri xüsusi
çəkiyə malikdir. Milli Məclis bir sıra parlamentlərarası təşkilatda fəal iştirak edir. Bu sıradan Parlamentlərarası İttifaq, ATƏT PA,
Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı, MDB PAA, əlbəttə ki, bu il 10
illik yubileyi tamam olan TürkPA-nın adını
çəkə bilərik. Yeri gəlmişkən, həmkarlarımızı
bu vəsilə ilə təbrik edirəm. Fürsətdən istifadə
edərək Azərbaycan tərəfinə TürkPA-nın inkişafına verdiyi töhfəsinə görə təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm.
Hörmətli həmkarlarım, Qırğızıstan və Azərbaycanı ümumu türk kökləri, mədəni və dini
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eyniliklər, tarixən təşəkkül tapan dostluq mü
nasibətləri ilə birgə azadlıq və müstəqillik uğ
runda mübarizələrinin bənzərliyi də birləşdi
rir. Qırğız xalqı tarix boyunca Azərbaycan
xalqı kimi bir sıra ağır sınaqlardan keçərək öz
dövlətçiliyini qoruyub saxlaya bilmişdir. Qır
ğızıstan xalqı fəxr hissi ilə deyə bilər ki, qəhrə
manlıq səyləri nəticəsində öz əcdadlarının
müdrik təcrübəsi əsasında və müasir həyat
standartlarından faydalanaraq Mərkəzi Asiya
da ilk parlamentli demokratik dövlət yarat
mışdır. Qanunun aliliyinə, ümumi bərabərliyə
və sosial ədalətə əsaslanaraq biz Qırğızıstanın
siyasi cəhətdən sabit, iqtisadi cəhətdən daya
nıqlı və sosial cəhətdən məsuliyyətli bir dövlət
kimi uzunmüddətli inkişafı üçün möhkəm
əsaslar yaratmışıq.
Qırğız Respublikasının bu il 80 yaşı tamam
olan Joqorku Keneşi cəmiyyətdə sabitliyi qo
ruyan çox vacib siyasi qərarların qəbul edildi
yi mərkəzdir.
Hörmətli dostlarım, bu il Qırğız Respubli
kası və Azərbaycan Respublikası arasında
diplomatik əlaqələr yaradılmasının 25 ili ta

36

Milli Məclis

mam olur. Əminəm ki, 25 il ərzində yaranmış
bu təcrübə qardaş qırğız və Azərbaycan xalq
ları arasındakı əlaqələrin daha da möhkəm
lənməsinə töhfə verəcəkdir. Biz daxili və xari
ci siyasətimizi həyata keçirərkən, Azərbaycan
la da əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə böyük
diqqət veririk. Azərbaycana gəldiyim hər za
man dahi siyasətçilərdən biri Marqaret Tetçe
rin sözlərini yada salıram. O demişdir ki, ölkə
nin qüdrəti və nüfuzu hər şeydən əvvəl onun
xalqının istedadından, bacarığından asılıdır.
Azərbaycan tarixi isə onun xalqının ilhamve
rici uğurlarının tarixidir. Bir daha bugünkü
gözəl yubiley münasibəti ilə təbrik edir, Azər
baycan Milli Məclisinə uğurlar arzu etmək is
təyirəm. Azərbaycan xalqına sülh və gələcək
çiçəklənməyi arzu edirəm. Diqqətinizə görə
təşəkkür edirəm. Möhtərəm Sədr, sizi və mil
lət vəkillərinizi bugünkü 100 illik parlament
yubileyi ilə can-qəlbdən Qırğızıstan parlamenti adından, öz adımdan təbrik edirəm.
Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın bütün par
lamentarilər! Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik
və əmin-amanlıq diləyirik.
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Əhməd bin İbrahim
əl-Mulla
Bəhreyn Nümayəndələr
Məclisinin Sədri

Rəhman və Rəhim olan Allahın
adı ilə!
Əziz dostum, Azərbaycan Milli
Məclisinin Sədri cənab Oqtay Əsə
dov! Hörmətli tədbir iştirakçıları!
İlk növbədə Azərbaycan xalqını
və Milli Məclisi bu xoş münasibətlə
təbrik etməkdən, Azərbaycan Res
publikasının ilk parlamentinin ya
radılmasının 100 illiyi münasibəti
ilə təşkil olunmuş təntənəli tədbir
də iştirak etməkdən şərəf duyu
ram. İllər öncə məhz bu parlament
tarixi, mədəni və humanitar irsdən
çıxış edərək demokratik təsisatla
rın gücləndirilməsini və xalqın bu
proseslərdə iştirakını təmin etmiş
dir. Hazırda Azərbaycan davamlı
inkişaf və tərəqqi yolu ilə gedərək
inkişaf etmiş millətlər arasında
yüksək yer tutmuşdur.
Cənab Sədr, Bəhreyn Krallığı və
Bəhreyn Kralı Həməd bin İsa Al
Xəlifənin dost Azərbaycana və qar
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 aşı Azərbaycan Respublikasının
d
Prezidenti zati-aliləri cənab İlham
Əliyevə salamlarını çatdırmaqdan
məmnunluq duyuram. Eyni za
manda, Bəhreyn rəhbərliyi və xal
qının dost Azərbaycan Respublika
sı ilə əlaqələrinin inkişafı və güc
ləndirilməsi əzmində olduğunu
bildirmək istəyirəm. Parlamentlər
arasında qarşılıqlı səfərlərin, təcrü
bə mübadiləsinin həyata keçirilmə
sinin əhəmiyyətini vurğulamaq is
təyirəm.
Zati-aliləri, hörmətli həmkarlar!
İlk Azərbaycan parlamenti ölkədə
parlament dəyərlərinin yaradılma
sında mühüm rol oynamışdır. Son
radan bu dəyərlər üzərində qurul
muş hazırkı parlament güclü və
peşəkar qanunverici hakimiyyət
olaraq müasir dövlətinizin qurucu
luğunda böyük töhfə verməklə gö
zəl xalqınızın maraqlarını qoruya
raq ölkənizin inkişafı və çiçəklən

məsi yolunda çalışmaqdadır. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan Respublikasındakı yubiley
tədbirləri Beynəlxalq Demokratiya Günü ilə
üst-üstə düşərək ölkənizin demokratik dəyər
və prinsipləri gücləndirmək istiqamətində əzmini və marağını bir daha nümayiş etdirir.
Azad və milli iradəyə əsaslanan və xalqın mənafelərini əks etdirən bu siyasət eynilə Bəhreyn Krallığında müşahidə olunur. Hazırda
ölkəmiz parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirməyə hazırlaşır. Bu proseslər əlahəzrət Kral
Həməd bin İsa Al Xəlifənin islahatlar layihəsi
çərçivəsində baş tutaraq ölkəmizdə demokratik proseslərin davamı kimi dəyərləndirilir.
Bəhreyn Krallığı dini tolerantlıq və müxtəlif
xalqlar, dillər, mədəniyyətlər, məzhəblər arasında birgə yaşam prinsiplərinə inanaraq bu
modeli və nümunəni dost Azərbaycanda da
müşahidə edir.
Hörmətli qonaqlar, fürsətdən istifadə edərək Bəhreyn Krallığının ikitərəfli və müştərək
əlaqələrini inkişaf etdirmək əzmində olduğunu vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikası ilə siyasi, iqtisadi, ictimai və xüsusən də parlamentlərarası əlaqələrin güclənməsində maraqlı olduğumuza misal kimi son il-

lər Azərbaycana səfər edən Bəhreyn turistlərinin getdikcə çoxalmasını və bununla iki dost
ölkə arasında birbaşa hava əlaqəsinin yaradılmasını göstərmək olar. Bu da öz növbəsində,
şübhəsiz, Bəhreyn-Azərbaycan əlaqələrinin
möhkəmliyinin və müştərək maraqların səviyyəsinin göstəricisidir.
Eyni zamanda, dost ölkələrimizin qarşısında maraq kəsb edən bir çox beynəlxalq və regional problemlərə dair siyasi dialoqun gücləndirilməsi əzmində olduğumuzu vurğulayaraq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində terrora və ekstremizmə qarşı mübarizəni, mədəni
və elmi əlaqələri, xüsusən də elmi araşdırma
mərkəzləri arasında əməkdaşlığı gücləndirməyin vacibliyini qeyd etmək istəyirəm. Həmçinin iki ölkənin əməkdaşlıq ənənələrini möhkəmləndirəcək və koordinasiya imkanlarını
genişləndirəcək strateji tərəfdaşlığı yüksək
qiymətləndiririk.
Sonda Azərbaycan Respublikasına tərəqqi
və çiçəklənmə arzu edir və bu gözəl ölkəyə
ayaq basdığımız ilk gündən bizə göstərilən
qonaqpərvərlik və istiqanlılığa görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Diqqətinizə görə çox
sağ olun.
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Mohamed Ali Huməd
Cibuti Milli
Assambleyasının Sədri

Rəhman və Rəhim olan Allahın
adı ilə!
Hörmətli parlament Sədri və
həmkarlar! Hörmətli deputatlar, xa
nımlar və cənablar!
İcazə verin əvvəlcə Cibuti Respub
likası adından öz səmimi təşəkkürlə
rimi sizə çatdırım və həmçinin bu
tarixi bayram tədbirinin tərtibinə və
bu tədbirə bizi dəvət etdiyinə görə
Azərbaycan xalqına və hökumətinə
təşəkkür etmək istəyirəm. Xanımlar
və cənablar, əziz dostlar, biz Azər
baycanın ilk parlamentinin 100 illiyi
ni qeyd edirik. Bu münasibətlə mən
böyük qürur və məmnunluq hissi ilə
Cibuti Respublikasının Prezidentinin
salamlarını sizə çatdırıram.
Cibuti Respublikası Azərbaycan
Respublikası ilə dost münasibətlər
saxlayır.
Əziz dostlar, bizi bu gün bir araya
toplayan bu hadisə göstərir ki, Azər
baycan xalqı öz tarixinə böyük diq
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qət yetirir və onu qorumağa və gələ
cək nəsillərə ötürməyə böyük səy
göstərir və bu, təqdirəlayiqdir. Qeyd
edim ki, ən demokratik dəyərlər
üzərində qurulmuş ilk parlament
bir çox tarixi qərarlar qəbul etmiş və
Azərbaycanın müstəqilliyində mü
hüm rol oynamışdır. Azərbaycan
bütün tarixi keçmişinə baxmayaraq,
öz mövcudiyyətini saxlamağa mü
vəffəq olmuş və həmçinin öz qonaq
pərvərliyi ilə qala bilmişdir.
Bu qloballaşma dövründə Azər
baycan ölkəsinin demokratik və in
kişaf etmiş bir ölkəyə çevrilməsi
üçün böyük addımlar atmışdır. Ona
görə də Azərbaycan bir çox ölkələr
üçün nümunə olmalıdır, həmçinin
bir gənc ölkə olaraq bizim üçün də
Azərbaycan nümunədir. Azərbayca
nın üstünlüyü onun xalqındadır.
Azərbaycanın dövlət quruculuğun
da, gələcəyə ən böyük addımında
onun xalqının rolu mühümdür.

Əziz həmkarlarım, bir il bundan qabaq
mənim ölkəm Azərbaycan vətəndaşlarının
Xocalıda soyqırıma məruz qalması ilə bağlı bir qətnamə qəbul etdi və biz qəti şəkildə
dost Azərbaycan xalqına qarşı işlənən bu
qətliamı pislədik. Bir daha bu tribunadan
bəyan edirəm ki, hər hansı bir ərazinin güc
yolu ilə tutulması beynəlxalq hüquqa ziddir və buna görə də Azərbaycan gec və ya
tez öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək və
bu da beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərinə uyğun olacaq.
Bizim aramızda olan məsafənin çoxluğuna baxmayaraq, qürur duyuruq ki, Azərbaycanla bizi birləşdirən bağlantılara, əlaqələrə çox sadiqik və əmin ola bilərsiniz ki,
bizim dəstəyimiz həmişə sizinlə olacaq.
Yekunda, əziz həmkarlarım, bu səmimi
qəbul üçün bir daha cənab Oqtay Əsədova
öz təşəkkürümü bildirirəm, həmçinin sizə
və bütün Azərbaycan xalqına uzun ömür
və uğurlar arzu edirəm.
Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın CibutiAzərbaycan dostluğu!
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İbrahim Əhməd Ömər
Sudan Milli 
Məclisinin Sədri

Mərhəmətli və rəhmli Allahın
adı ilə!
Hörmətli qardaşım Oqtay Əsə
dov, hörmətli xanımlar və cənablar!
Azərbaycan Respublikası Milli Məc
lisinin təsis edilməsinin 100 illiyi
münasibəti ilə keçirilən təntənəli
tədbirdə iştirak etmək üçün bizə
ünvanlanmış səmimi dəvətinə görə
Milli Məclisin Sədrinə - qardaşım
Oqtay Əsədova dərin minnətdarlı
ğımı bildirmək istəyirəm. Bu gün
sizin qarşınızda şəxsən öz adımdan
və Sudan parlamenti və xalqı adın
dan sıxış etməkdən şərəf duyuram.
Bu mühüm tarixin qeyd olun
ması böyük məna kəsb etməklə
yanaşı, parlamentlərin azadlıq, de
mokratiya, ədalət prinsipləri və in
sanlar arasında bərabərliyin güc
ləndirilməsi istiqamətində əvəzsiz
böyük rolunun, əlbəttə ki, tanın
masıdır. Parlamentlər demokratik
quruculuğun dirəyi, dövləti tən
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zimləyən qanunverici strukturdur.
Xatırlatmaq istəyirəm ki, sizin par
lament qadınlara kişilərlə bərabər
hüquq verən və seçkilərdə səsver
mə hüququ verən ilk parlamentlər
dəndir. Ölkəmizin Azərbaycan ilə
yüksək səviyyədə əlaqələri möv
cuddur. Sudan müstəqil Azərbay
can Respublikasını tanıyan və pay
taxt Bakıda 1993-cü ildə səfirlik
açan ilk dövlətlərdəndir. Ölkəmiz
Azərbaycan ilə əməkdaşlıq əlaqə
lərini inkişaf etdirmək əzmindədir
və biz Azərbaycanın maraq kəsb
etdiyi BMT və İslam Əməkdaşlığı
Təşkilatı tərəfindən dəstəklənən
məsələlərin həllinə Sudan dövləti
kimi töhfə verir, yardım edirik. Öl
kələrimizin rəsmiləri arasında tə
şəkkül tapmış yüksək səviyyəli si
yasi dialoq parlamentlər arasında
əməkdaşlığın layiqli müstəviyə
çatdırılmasına müsbət təsir göstə
rir. Bizim hazırda Bakıya səfərimiz

və 100 illik tədbirlərdə iştirakımız parlamentlərarası əlaqələrin inkişafına olan marağımızın və ölkələr arasında əlaqələrin gücləndirilməsində parlamentlərin rolunun vacibliyinin
bariz nümunəsidir. Parlament diplomatiyası
xarici siyasətin ən vacib istiqamətlərindən biri
olaraq rəsmi diplomatiyanın güclü yardımçısına çevrilmişdir. Son illərdə ölkələrimiz arasında əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf etmişdir.
Belə ki, müxtəlif sahələrdə 16 saziş imzalanmış, onlardan 6-sı ratifikasiya olunmuşdur.
Digər sazişlərin də ratifikasiya prosedurlarının tez bir zamanda həyata keçirilməsinə çalışacağıq. Eyni zamanda, sözügedən sazişlərin
həyata keçirilməsi və ikitərəfli əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə nəzarət edəcəyik.
Regional və beynəlxalq müstəvidə müştərək parlament əməkdaşlığını gücləndirmək
məqsədilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyası və Beynəlxalq Parlament
İttifaqı çərçivəsində xalqlarımızın və dövlətlərimizin mənafeyi naminə koordinasiyanı möhkəmləndirmək zərurəti var. Arzu edirəm ki,
gələcək mərhələdə sözügedən hədəflərə çat-

maq üçün ölkələrimiz və qanunverici orqanlarımız arasında əlaqələndirmənin gücləndirilməsinin şahidi olaq. İkitərəfli müstəvidə tərəfimizdən parlamentlərarası əlaqələrin, parlament diplomatiysı sahəsində koordinasiyanın
və birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi istiqamətində səylərimizi səfərbər edəcəyik. Allahdan
hamınıza uğurlar, ölkələrimizə davamlı inkişaf və rifah diləyirəm. Çox sağ olun.
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Georgi Tsereteli
ATƏT PA-nın Sədri

İcazə verin sözümün əvvəlində
mən hamımızın adından qonaqpər
vərliyə görə Azərbaycana təşəkkür
edim. Əlbəttə, mənim üçün burada
Avropanın ən böyük siyasi qurumla
rından birini təmsil etmək çox böyük
bir məmnuniyyət kəsb edir. Bu gün
buraya Azərbaycan parlamentinin
100 illik yubileyini qeyd etmək üçün
toplaşmışıq. Biz keçmişə baxsaq,
Azərbaycan xalqının tarixi nöqteyinəzərdən inkişafa, çiçəklənməyə nə
qədər sadiq olduğunu nəzərdən ke
çirmiş olarıq. Bunu etdiyimiz zaman
özümüzə xatırlatmalıyıq ki, xatirələr
keçmiş nöqteyi-nəzərdən deyil, gələ
cək nöqteyi-nəzərdən çox böyük əhə
miyyət kəsb edir. Bir qədər əvvəl
Azərbaycan rəhbərliyinin qeyd etdi
yi kimi, Azərbaycan Demokratik
Respublikası parlamentinin yaran
ması müasir dövlətin yaranmasına
öz töhfəsini vermişdir. Bu gün müasir Alov Qüllələrinin kölgəsində da
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yandığımız zaman biz Azərbaycanın
tarixi irsini artıq hiss edə, Azərbayca
nın müstəqillik tarixində əldə etdiyi
nailiyyətləri görə bilərik. Müasir
Azərbaycan parlamenti, doğrudan
da, öz sələflərinin izi ilə gedərək öl
kəni iqtisadi cəhətdən inkişaf edib
regionda vacib ölkəyə çevrilməsinə
öz töhfəsini vermişdir. Parlament
diplomatiyası çox əhəmiyyətli rol
oynayır. Cənab Əliyev tamamilə
düzgün bir şəkildə bu fenomenin nə
qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etdi
yini qeyd etdi. Mənim ölkəm Gür
cüstan Azərbaycanla çox güclü mü
nasibətə malikdir və bunun sayəsin
də biz genişmiqyaslı layihələr həyata
keçiririk ki, Cənubi Qafqaz bu əmək
daşlıq çərçivəsində inkişaf etsin. Bu
rada bizim hörmətli həmkarımız,
Türkiyədən olan həmkarımız da va
cib enerji layihələrini qeyd etdi və
biz bu əməkdaşlığı yüksək qiymət
ləndiririk.

Bu gün biz elə bir parlamentin ildönümünü qeyd edirik ki, o, plüralist bir parlament
olaraq qadınlara kişilərlə bərabər seçmək və
seçilmək hüququ vermişdir. Hətta ATƏT regionunda olan bir sıra dövlətlərdən çox-çox
öncə bunu etmişdir. Regionda konfliktin
mövcud olması bütövlükdə ATƏT olaraq da
bizim üçün çətinlik yaradan bir problemdir.
Bu, əlbəttə, bütün ölkələrin öz demokratik
öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün problem
yaradır və bizə diktə edir ki, bu problemlərin
həllini tapmaq vacibdir. ATƏT Parlament
Assambleyası məsələnin sülh yolu ilə həlli,
dialoqun gücləndirilməsi və ya etimad yaratma tədbirlərinin həyata keçirilməsində dəstək verməyə hazırdır. Hörmətli dostlarım,
Azərbaycanın ilk parlamenti bizə nəyi bildirir? Onu bildirir ki, demokratik və iqtisadi
islahatlar bir-birini tamamlamalıdır. Qeyd
olunan islahatlar həyata keçirildiyi zaman
çiçəklənmə də gəlir. Müstəqil Azərbaycanın
inkişafı arzusu hazırda həyata keçirilir və biz
Azərbaycan parlamentinə xalqa bu yöndə
xidmət etməyi, sülhlə dolu gələcəyi yaratmaq naminə xidmət etməyi arzu edirik.
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Sergey Neverov
Rusiya Dövlət Duması
Sədrinin müavini

Hörmətli Oqtay Sabir oğlu, hör
mətli mərasim iştirakçıları! Rusiya
Dövlət Duması deputatları adın
dan sizi Azərbaycan parlamentinin
100 illik yubileyi münasibəti ilə
təbrik edirəm.
Azərbaycan və Rusiya deputat
ları arasında dostluğun böyük bir
tarixi vardır. Bu tarix 1906-cı ildə
Sankt-Peterburqda Dövlət Duma
sında başlamışdır. Burada Əlimər
dan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi
ilə Müsəlman fraksiyası fəaliyyət
göstərirdi. Daha sonra o, Azərbay
canın ilk parlamentinin Sədri ol
muşdur. Rusiya Federasiyası və
Azərbaycan Respublikası arasında
imzalanmış dostluq və strateji tə
rəfdaşlıq haqqında bəyannamənin
10 illiyini qeyd etdiyimiz müasir
dövrdə də bizim parlament əmək
daşlığımız uğurla davam etdirilir.
Bu gün Rusiya Prezidenti Vladimir
Vladimirovic Putinin və Azərbay
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can Prezidenti İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə bu tərəfdaşlıq daim güc
lənməkdədir. Parlament üzvləri də
bu dostluğun inkişafına öz növbə
sində töhfə verirlər. İlin əvvəlində
Dövlət Dumasında Rusiya ilə Azər
baycan arasında diplomatik əlaqə
lərin bərqərar olmasının 25 illiyinə
həsr olunmuş sərgi keçirilib. Bura
da Azərbaycan Milli Məclisinin
Sədri cənab Oqtay Əsədovun baş
çılığı ilə Azərbaycan nümayəndə
heyəti iştirak etmişdir. İki ay bun
dan əvvəl Dövlət Dumasının Sədri
cənab Vyaçeslav Volodinin başçılı
ğı ilə nümayəndə heyəti Bakıya
rəsmi səfər etmişdir. Səfər çərçivə
sində Dövlət Duması və Milli Məc
lis arasında ikitərəfli komissiyanın
yaradılması haqqında razılıq əldə
olundu. İqtisadi, siyasi, mədəni sa
hələr kimi geniş əməkdaşlıq məsə
lələri deputatlarımızın diqqət mər
kəzindədir. Bu il avqustun 12-də

Xəzər dənizinin hüquqi statusu
haqqında Konvensiya imzalanıb.
Konvensiyaya üzv olan dövlətlərin
parlamentləri qarşısında sənədi ratifikasiya etmək, daha sonra isə
konvensiyanın müddəalarına uyğun qanunvericiliyə dəyişiklik etmək kimi bir öhdəlik durur.
Sonda bir daha Milli Məclisin
bütün deputatlarını yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm və hamıya
möhkəm can sağlığı və fəal, işgüzar
fəaliyyət arzu edirəm.
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Mahmud
Əhməd Şərif
Misir Təmsilçilər
Məclisi Sədrinin 
müavini

Mərhəmətli və rəhmli Allahın adı
ilə! Aləmlərin rəbbinə həmd olsun və
onun peyğəmbərinə, peyğəmbərin
ailəsinə səlat və salam olsun.
Əziz dostum cənab Oqtay Əsə
dov, cənablar, xanımlar, əziz iştirak
çılar! Mən sizə ehramların və məş
hur əl-Əzhər Universitetinin vətəni
olan Misirdən səmimi salamlarımı
gətirmişəm. Xalqınıza, parlamenti
nizə və hökumətinizə inkişaf, çiçək
lənmə və rifah arzulayıram. Bu tən
tənəli yubileydə iştirak etmək, xal
qımın və hökumətimin salamlarını
və təbriklərini sizinlə bölüşmək mə
nim üçün böyük şərəfdir. Sizin xal
qınızın tarixində ilk parlamentin tə
sisindən 100 il keçmişdir. 1918-ci il
də yaradılan Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti həm də Şərqdə ilk parla
mentli demokratik respublikadır.
İlk müsəlman ölkəsi olaraq siz qa
dınların səs vermək hüququnu tanı
mısınız; eyni zamanda, başqa dini
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və etnik azlıqlara da parlamentdə
təmsil olunmaq şansı vermisiniz.
Belə gözəl nailiyyətlərin çulğalaşdı
ğı bu gözəl tədbirdə mən ancaq ən
səmimi təbriklərimi və ən ali arzula
rımı çatdıra bilərəm. Qonaqpərvər
xalqınıza da çiçəklənmə və inkişaf
arzulayıram. Əlbəttə ki, Misir və
Azərbaycan xalqları arasında müna
sibətlərin səmimiliyi iki ölkənin
müştərək dəyərlərinin, adət-ənənə
lərinin və eyni zamanda, yaxın bir
coğrafi arealla bağlı olan təmasların
qarşılığıdır. Ölkəniz 1991-ci ildə ye
nidən öz istiqlaliyyətini bərpa etmiş
və nəticədə iki ölkə arasında bu əla
qələr yenidən vüsətlənmişdir. İki
ölkə arasındakı dərin əlaqələrin gös
tərici bağlanmış müqavilələrin sayı
dır. İndiyə kimi 50 bu cür hüquqi
akt bağlanmışdır. Dövlətlərimiz ara
sında indiyə kimi yüksək səviyyəli
dövlət nümayəndələrinin 50-dən
çox qarşılıqlı səfəri olmuşdur. Eyni

zamanda, Misir parlamentində Azərbaycanla
dostluq komissiyası da var ki, ona Misirin
əl-Əzhər Universitetinin rektoru rəhbərlik
edir. Eyni zamanda hökumət özü də bu qəbil
komissiya yaratmış və bura Misirin ən tanınmış adamları cəlb olunmuşdur. İki ölkə parlamentlərinin arasında xüsusi bağlılıq da var
ki, bu iki ölkə əlaqələrinin inkişafına öz töhfəsini verir. Biz Azərbaycanın haqqı çatan
məsələlərdə daim parlament səviyyəsində öz
töhfəmizi vermişik.
Bu gözəl münasibətlə Azərbaycan Respublikasının Prezidentini də təbrik etmək istəyirik. Sizin nail olduğunuz bu cür inkişaf, tərəqqi və multikulturalizm kimi dəyərlər bütün bu
keçdiyiniz yolun əzəmətinə aiddir. Eyni zamanda, Azərbaycanın İslam dünyasında oynadığı rolu da yüksək qiymətləndiririk. Cənab
Prezident İlham Əliyev öz çıxışında mühüm
məsələlərə toxundu və mən xalqı bugünkü
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdırdığını görə
ona öz səmimi təşəkkürlərimi bildirirəm və
uğurlar arzulayıram.
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Bektaş Beknazarov
Qazaxıstan Parlamenti
Senatı Sədrinin müavini

Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycan Milli Məclisi
nin 100 illiyi münasibəti ilə burada
toplaşmışıq və biz bilirik ki, bu ha
disələrin böyük tarixi kökləri var.
Bu böyük tədbir ilə bağlı mən sizə
öz təbriklərimi çatdırıram.
Azərbaycan Qazaxıstanın Cənu
bi Qafqaz regionunda əsas tərəfda
şıdır. Bu yaxınlarda biz diplomatik
münasibətlərin 26 illiyini qeyd et
dik. Qazaxıstan Respublikası Prezi
dentinin Azərbaycan Respublikası
na 2017-ci ildə rəsmi səfəri zamanı
imzalanmış bir sıra konkret razılaş
malar qardaş ölkələr arasında növ
bəti inkişaf mərhələsinin təməlini
qoymuşdur. Onu da qeyd edim ki,
əldə edilmiş razılaşmalar uğurla hə
yata keçirilir. Bizim sıx münasibət
lərin inkişafının zəmanəti də elə bi
zim tarixən yaxın olmağımızdır.
Qazaxıstanda Azərbaycan diaspo
runun sayı 131 min nəfərdən çox
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dur. Azərbaycan diasporunun bi
zim ölkənin həyatında geniş səla
hiyyəti var. Azərbaycan millətinin
nümayəndələri üçün Azərbaycan
milli dilinin və ənənələrinin saxla
nılması üçün lazımı şərait yaradıl
mışdır. Qazaxıstanda Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzləri Assosiasi
yası İctimai Birliyi uğurla fəaliyyət
göstərir. Birliyin həm əyalət səviy
yəsində, həm də rayon səviyyəsin
də mərkəzləri mövcuddur.
Azərbaycan və Qazaxıstan ara
sında parlamentlərarası münasibət
lər uzun illərdir ki, formalaşmışdır
və 2014-cü ildə Bakıda imzalanmış
parlamentlərarası əməkdaşlıq sazi
şi ilə dəstəklənmişdir və bu da həm
hökumət rəhbərləri, həm də Milli
Məclis üzvləri arasında keçirilən
sıx görüşlərlə tam dəstəklənir.
Türkdilli Ölkələrin Parlament As
sambleyası çərçivəsində, digər par
lamentlərarası təşkilatlar çərçivə

sində də bizim ölkələr sıx əməkdaşlıq edirlər.
Əminəm ki, parlament strukturları çərçivəsində olan münasibətlər daha da inkişaf etdiriləcəkdir ki, bu da bizim birgə maraq və dəyərlərimizə qulluq edəcəkdir. Sonda bu dəvətə görə

sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yenə də hörmətli dostlar, səmimi qəlbdən 100 illik yubiley münasibəti ilə sizə öz təbriklərimi
və ən xoş arzularımı çatdırıram, bütün Azərbaycan millətinə inkişaf diləyirəm.
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Voytex Filip
Çexiya Deputatlar
Palatası Sədrinin
müavini

Hörmətli cənab Sədr, xanımlar
və cənablar, dostlar! Çexiya parla
menti adından istərdim ki, azər
baycanlı həmkarlarımı salamlayım,
onlara səmimi qəlbdən təşəkkür
edim ki, bizi Azərbaycanda bu qə
dər yüksək qonaqpərvərliklə qarşı
layırlar.
1918-ci il sadəcə Azərbaycan
Demokratik Respublikasının yara
dılması ilə xarakterizə olunmur.
Eyni zamanda, müsəlman Şərqin
də ilk müstəqil, demokratik dövlə
tin yaranması idi. Bu böyük hadisə
xalqın öz milli şüurunu dərk etmə
sində çox mühüm rol oynamışdır,
Azərbaycan xalqının tarixi arzusu
nu reallığa çevirmişdir, onun müs
təqillik uğrunda mübarizliyini nü
mayiş etdirmişdir.
Qeyd etmək istərdim ki, bu il
Çexiya da özünün 100 illiyini qeyd
edir. Biz də bu hadisəyə olduqca
yüksək qiymət veririk. Bu gün qü
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rur hissi ilə deyə bilərik ki, Azər
baycan və Çex respublikaları ara
sında münasibətlər strateji xarakter
daşıyır. Qarşılıqlı münasibətlərin
səviyyəsi demək olar ki, həyatın
bütün sahələrində dayanıqlı şəkil
də inkişaf etməkdədir, eyni za
manda, yüksək əməkdaşlıq bey
nəlxalq təşkilatlar səviyyəsində də
müşahidə edilir. Bu gün Azərbay
can əhəmiyyətli dərəcədə respubli
kanın enerji təhlükəsizliyini təmin
edir. Çexiya sahibkarları Azərbay
can iqtisadiyyatında fəal rol oyna
yırlar. Çexiya şirkətləri Azərbayca
nın müxtəlif nəqliyyat infrastruk
tur layihələrində iştirak edirlər.
Hazırda Azərbaycanda 20-yə yaxın
Çexiya şirkəti fəaliyyət göstərmək
dədir. Bu gün Çex Respublikası
Azərbaycana 1 milyard 600 min
Amerika Birləşmiş dolları qədər
investisiya yatırmışdır. Bundan
əlavə Azərbaycanın Gəncə Avto

mobil Zavodunun rəhbərliyi ilə
Çexiyanın “Tatra” şirkəti arasında
memorandum imzalanmışdır. Bu
memorandum əsasında Azərbaycanda müxtəlif növ yük avtomobilləri istehsal olunacaqdır.
İki ölkə arasındakı əlaqələrdə
fəal siyasi dialoqun mövcud olması
əhəmiyyətlidir. Qarşılıqlı-faydalı
əməkdaşlıq siyasi, mədəniyyət, təhsil və digər humanitar sahələrdə
münasibətlərin genişləndirilməsinə
xidmət etmişdir.
Çexiya gələcəkdə də Azərbaycanla konstruktiv şəkildə əməkdaşlıq etməyə və bu əməkdaşlığı
qarşılıqlı hörmət və fayda əsasında
həyata keçirməyə hazırdır. Biz yüksək səviyyədə əməkdaşlığı bundan
sonra da inkişaf etdirmək niyyətindəyik.
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Abducabbor Əzizi
Tacikistan
Nümayəndələr Palatası
Sədrinin birinci müavini

Hörmətli Sədr, hörmətli tədbir
iştirakçıları, xanımlar və cənablar!
İcazə verin Tacikistan nümayəndə
heyəti adından tarixi yubiley təd
birinə dəvətə görə sizə dərin təşək
kürümü bildirim və Tacikistan par
lamenti adından səmimi təbrikləri
mi çatdırım.
Azərbaycan Demokratik Res
publikasında belə bir parlamentin
yaradılması tarixdə dönüş yarat
mış bir hadisə olmuşdur. İslam
dünyasında ilk dəfə bu parlament
qadınlara səsvermə hüququ ver
mişdir. Hazırkı Milli Məclis 100 il
bundan əvvəl əsası qoyulmuş
prinsiplərə sadiq olduğunu göstə
rir.
Müasir Azərbaycan parlamenti
nin inkişafında görkəmli ictimai və
dövlət xadimi, Ümummilli lider
Heydər Əliyevin böyük əməyi ol
muşdur. O, Azərbaycan parlamen
tində demokratik ənənələrin inki
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şaf etdirilməsində tarixi rol oyna
mışdır.
Bu gün Heydər Əliyevin yolunu
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyev şərəflə
davam etdirir. Onun əməyi sayə
sində Azərbaycan hazırda iqtisadi,
sosial, siyasi və digər sahələrdə bö
yük nailiyyətlər əldə etməklə dün
yada layiqli, nüfuzlu yer tutmuş
dur.
Azərbaycan və Tacikistan ara
sında olan münasibətlər tarixi kök
lərə malikdir və bu tarixi əlaqələr
neçə əsrlərdir davam edir, həm də
bizim millətlər arasında qardaş
münasibətlərə əsaslanır. Müstəqil
lik əldə etdikdən sonra bunun da
ha möhkəm təməli Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuşdur. Tacikis
tanın, xüsusilə onun sovet dövrün
də paytaxtının inkişaf etməsində
Heydər Əliyevin də böyük əməyi
olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki,

Tacikistanın gözündə Azərbaycan Qafqaz
regionunda lider mövqeyindədir və bu,
Tacikistanda böyük hörmət və marağa
səbəb olur.
Bu gün ölkələrimiz arasında olan əlaqələr əsasən bizim rəhbərlər arasındakı
sıx münasibətlər sayəsində çox müsbət
qiymətləndirilir. Bunun bariz nümunəsi
kimi Tacikistan Prezidentinin bu ilin avqust ayında Azərbaycan Respublikasına
etdiyi səfəri göstərmək olar. Ölkələrimiz
arasında müxtəlif istiqamətlərdə əlaqələr
daha da dərinləşmişdir. Əsas əldə edilmiş razılaşmalardan biri də parlamentlərarası və qanunvericilik sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması olmuşdur.
Ən sonda nümayəndə heyətimiz adından bu dəvətə görə, gözəl təşkilatçılığa
görə, yaradılan gözəl şəraitə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Arzu edirik ki,
Azərbaycan daim inkişaf etsin.
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Aqus Hermanto
İndoneziya
Nümayəndələr Palatası
Sədrinin müavini

İndoneziya parlamenti sizi, xal
qınızı Azərbaycan parlamentinin
yaradılmasının 100 illik yubileyi
münasibəti ilə təbrik edir. Ümidva
rıq ki, Milli Məclis gələcəkdə də
ölkənin milli cəhətdən inkişafına
və dünyada sülhün bərqərar olma
sına töhfəsini verməkdə davam
edəcəkdir.
Azərbaycan parlamentinin yara
dıldığı tarixdən 100 il keçmişdir.
Azərbaycan Şərq tarixində ilk dəfə
qadınlara seçkidə səsvermə hüqu
qu vermişdir.
Xanımlar və cənablar, İndonezi
ya və Azərbaycan iki dost ölkələr
dir. Onlar bir sıra bənzər cəhətlərə
malikdirlər. Hər iki ölkə demokra
tik ölkədir. Burada əhalinin çox
hissəsini müsəlmanlar təşkil edir.
Hər iki ölkə təsdiq edə bilər ki, de
mokratiya və İslam bir-birinə qarşı
ziddiyyət təşkil edən məfhumlar
deyil.
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1991-ci il dekabrın 28-də İndo
neziya Azərbaycan Respublikası
nın ərazi bütövlüyünü və suveren
liyini tanımışdır. Hər iki ölkənin
qədim tarixi var.
Azərbaycan ilə İndoneziya ara
sında münasibətlər, eyni zamanda,
çox böyük potensiala malikdir. Ti
carət sahəsində, eləcə də digər sa
hələrdə münasibətlərimiz mövcud
dur. Azərbaycan İndoneziyaya ən
böyük xam neft tədarükçüsüdür.
İki ölkə arasında ticarət münasibət
ləri də ilbəil artır.
Hörmətli Milli Məclisin Sədri cə
nab Oqtay Əsədov, sözümü başa
çatdırmamışdan əvvəl xüsusilə sizi
və digər liderləri, Azərbaycan par
lamentinin üzvlərini Cakartaya İndoneziyaya səfərə dəvət edirəm.
Bizi parlamentin 100 illik yubiley
mərasiminə dəvət etdiyinizə görə
sizə təşəkkürümü bildirirəm.
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Ksaba Hende
Macarıstan Milli
Assambleyası Sədrinin
müavini

Hörmətli parlament Sədri, əziz
azərbaycanlı dostlar, hörmətli xa
nımlar və cənablar! Mən ilk növbə
də bu dəvətə görə sizə minnətdar
lığımı bildirmək istəyirəm. Milli
Assambleyamızın adından bu əla
mətdar hadisə ilə bağlı sizə təbrik
lərimizi çatdırıram.
Son 100 il ərzində, təbii ki, Azər
baycanın həyatında, tarixində bir
çox çətin hadisələr də olmuşdur.
Lakin bu gün Azərbaycan öz fira
van və çiçəklənən dövləti ilə fəxr
edə bilər.
Macarıstan üçün Şərqlə münasi
bətlərin qurulması və inkişaf etdi
rilməsi xarici siyasətin prioritetidir.
Ona görə biz Azərbaycanı yaxın
dost və tərəfdaş kimi qəbul edirik.
Ölkələrimiz arasında daim inkişaf
edən ikitərəfli münasibətlər, əlaqə
lər var. Daimi səfərlər baş verir.
Bugünkü gəlişimiz də bunun daha
bir sübutudur.
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Azərbaycan və macar millətləri
bir-birini qohum xalq kimi qəbul
edir. Ölkələr arasında, millətlər
arasında münasibətlərin dərin tari
xi kökləri və ənənələri mövcuddur.
Eyni etnik qruplar - skiflər, hunlar,
xəzərlər və s. bizim əcdadlarımız
olub. Bizim nəinki din, qan, eləcə
də mədəni bağlarımız var, eyni za
manda, uzun əsrlərlə davam edən
münasibətlərimiz bizi daha da bir
ləşdirir.
Parlamentlərarası gözəl münasi
bətlərimiz var. Azərbaycan tərəfin
dən artıq parlamentlərarası dost
luq qrupu yaradılıb. Sentyabrın
sonlarında isə Macarıstanda belə
bir qrupun yaradılması planlaşdı
rılır.
Macar parlamenti 2014-cü ildən
Türkdilli Ölkələrin Parlament
Assambleyasının müşahidəçi sta
tusuna malikdir və bu ilin əvvə
lində müşahidəçilər kimi biz Türk

dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasına və eyni zamanda, Beynəlxalq
Türk Akademiyasına qoşulduq. Bu
üç təşkilatda iştirakımıza yüksək
qiymət veririk. Çünki bütün türkdilli regionla əməkdaşlıq baxımından bu, bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə imkan
yaradır.
İcazə verin uzun əsrlərlə dost və
qohum hesab edilən Macarıstan
adından sizə ən xoş arzularımı çatdırım və parlamentə Azərbaycan
naminə gördüyü işlərdə uğurlar diləyim.
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Genci Nimanbequ
Monteneqro parlamenti
Sədrinin müavini,
Monteneqro-Azərbaycan
parlamentlərarası
dostluq qrupunun rəhbəri

Hörmətli cənab Sədr, xanımlar
və cənablar! Hər şeydən əvvəl,
mən istərdim ki, Monteneqro par
lamenti adından və şəxsən öz
adımdan bu gözəl, yüksək səviy
yədə keçirilən bir tədbirdə iştirak
etmək üçün şərait yaratdığınıza
görə sizə təşəkkür edim. Tədbir,
əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı üçün
olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
1918-ci il mayın 28-də Azərbay
canda demokratik parlamentli res
publika yaradılmışdır. Bu respub
lika, doğrudan da, müasir dünya
ideyalarını özündə təcəssüm etdi
rirdi. Azərbaycan qadınlara səs
vermə hüququ vermişdi və bunu
bir sıra ölkələrdən əvvəl etmişdi.
Azərbaycan xalqı özünün
qədim ənənələri ilə fəxr edir, tole
rantlığa malik olmaları ilə qürur
duyur. Azərbaycan Respublikası
müsəlman çoxluğa malik olan bir

60

Milli Məclis

cəmiyyətdir. Burada xristianlar və
yəhudilər də yaşayırlar və bu
cəmiyyət tolerantlığın bir nümu
nəsidir. Monteneqro da öz növbə
sində sülhü, beynəlxalq və dinlər
arası harmoniyanı qoruyub saxla
ya bilmişdir.
Monteneqro bu gün NATO-nun
üzvüdür. Hazırda beynəlxalq icti
maiyyət Monteneqro və Azərbay
cana etibarlı tərəfdaşlar kimi baxır,
çünki onlar inkişaf yolunda çox
böyük nailiyyətlərə nail olmuşlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, son
illər ərzində Azərbaycan və Monte
neqro arasında əlaqələr, demək
olar ki, bütün sahələrdə sürətlə in
kişaf etmişdir. Sənaye, turizm, mə
dəniyyət sahəsində əməkdaşlıq
üçün böyük imkanlar mövcuddur.
Rəsmi şəxslər tərəfindən müxtəlif
səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlər hə
yata keçirilmişdir ki, bu səfərlərin
də dostluq və strateji tərəfdaşlıq

əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün əhəmiyyəti
böyükdür.
Bütün dünyada 3000-dən çox müxtəlif xalq yaşayır
və onların arasında yalnız 200-ü özünün müstəqil dövlətini yarada bilmişdir. Azərbaycan və Monteneqro

xalqları bəxti gətirənlər arasındadır, çünki onların öz
dövlətləri vardır. Bu dövlətlərdə xoşbəxt yaşayırlar.
Arzu edirəm ki, Azərbaycan və Monteneqronun müstəqilliyi daimi olsun. Xalqlarımız və dövlətlərimiz arasında dostluq əbədi olsun.
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Adam Bielan
Polşa Senatı Sədrinin
müavini

Hörmətli Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti, hörmətli Milli
Məclisin Sədri, hörmətli həmkarla
rım, xanımlar və cənablar! Mən
Polşa parlamenti adından Azər
baycan Respublikasının hakimiy
yətini və xalqını Azərbaycan parla
mentinin və müstəqilliyinin 100 il
lik yubileyi münasibəti ilə təbrik
edirəm.
İlk demokratik respublikanın,
eyni zamanda, demokratik parla
mentin yaranmasından 100 il keçir.
Mənim üçün çox böyük məmnun
luq və şərəf hissidir ki, bu xüsusi
gündə sizinlə birlikdəyəm.
Bu il çox qeyri-adi bir ildir. Çün
ki bu ildə bizim ümumi bir yubile
yimiz qeyd olunur. 100 il əvvəl 1918-ci il noyabrın 11-də Polşa da
öz müstəqilliyini əldə etmişdir. Biz
də müstəqilliyimizin 100 illik yubi
leyini qeyd etmək üçün tarixi təd
birlər keçirəcəyik.
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Polşa dövlətinin yüksək səviy
yəli nümayəndə heyəti ilə bu təd
birdə iştirak etməsi bizim əlaqələ
rimizə verdiyimiz qiymətin bariz
nümunəsidir.
Xanımlar və cənablar, bizim öl
kələrimiz arasında ən yüksək siya
si səviyyədə ikitərəfli dialoq yara
dılmışdır. 2017-ci ildə Polşaya bir
sıra vacib səfərlər həyata keçiril
mişdir. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəsmi səfərini bu sırada misal gös
tərmək olar. Polşa Prezidenti And
jey Dudanın 2019-cu ilin birinci
yarısında Azərbaycana səfəri plan
laşdırılır. Polşa-Azərbaycan müna
sibətləri nöqteyi-nəzərindən bu
əməkdaşlıq inkişaf etməkdədir.
Biz bu gün Azərbaycanla Polşa
parlamentləri arasında əlaqələri
mizi genişləndirmək üçün səylə
çalışırıq. Bunun üçün, əlbəttə ki,
müvafiq parlament dostluq qrup

larının fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi vacibdir. Azərbaycan ilə Polşa arasında strateji əməkdaşlıqla
bağlı yol xəritəsi imzalanıb. Bu yol
xəritəsi xalqlarımız və ölkələrimiz
arasında praktiki və çoxşaxəli münasibətlərin tənzimlənməsini həyata keçirir. Nəhayət, ticarət sahəsində ikitərəfli, iqtisadi əlaqələrimiz mövcuddur. Çox böyük inkişaf əldə etmişik. Sevinirəm ki, tezliklə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında yeni bir çərçivə saziş əldə
olunacaqdır. O saziş əsasında sosial, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi sürətlənəcəkdir. Bu da
dövlətin müasirləşdirilməsi üçün
çox vacibdir və bu, Polşa ilə Azərbaycan arasında yeni ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün da imkanlar yaratmış olacaqdır.

Milli Məclis

63

AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ

Veloyub Arsiç
Serbiya parlamenti
Sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Sədri hörmətli Oqtay
Əsədov, xanımlar və cənablar! İca
zə verin sizi Serbiya parlamenti
adından və şəxsən öz adımdan
Azərbaycan parlamentinin yaradıl
masının 100 illiyi münasibəti ilə
təbrik edim, eyni zamanda, qonaq
pərvərliyə görə təşəkkürümü bildi
rim. Çox sevinirəm ki, Serbiya par
lamenti adından sizin qarşınızda
çıxış edirəm.
Ölkələrimiz arasında həqiqi
dostluq münasibətləri mövcuddur.
2013-cü ildə Azərbaycan və Serbiya
respublikaları arasında dostluq
münasibətləri və strateji tərəfdaşlıq
haqqında bəyannamə imzalanmış
dır və bu, bir daha sübut edir ki,
biz əlaqələrimizi siyasi dialoqun
bütün səviyyələrində daha yüksək
bir şəkildə davam etdirə bilərik.
Qanunverici orqanın XX əsrin
əvvəllərində parlamentarizm ənə
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nələri əsasında, çox çətin bir şərait
də yaradılması Azərbaycan xalqı
nın iradəsinin nümunəsidir. Çünki
bu xalq məhz demokratik dəyərlə
rə sadiq olduğunu bununla nüma
yiş etdirmişdir.
Hörmətli həmkarlarım, fürsət
dən istifadə edərək parlamentin
vacib bir rolu barəsində də danış
maq istəyirəm. Bu, xarici siyasətdə
parlamentin oynadığı roldur. Belə
ki, parlament diplomatiyası gün
dən-günə inkişaf edir. Parlament
lər qarşılıqlı əlaqələri vasitəsi ilə
müntəzəm olaraq təcrübə mübadi
ləsi həyata keçirirlər, öz mövqeləri
ni razılaşdırmağa çalışırlar. Müxtə
lif istiqamətlərdə müxtəlif parla
mentlər birgə hərəkət etməyə səy
göstərirlər. Parlamentarizm və par
lament diplomatiyası mənim fik
rimcə, qlobal konteksdə çox vacib
dir. O, müasir zamanda bir sıra
problemlərin həll olunmasında bö

yük əhəmiyyət kəsb edir. Müəyyən çağırışlar, məsələn, iqtisadi böhran, miqrasiya, terrorçuluq, qlobal iqlim dəyişiklikləri - onlar sürətli bir şəkildə cavab tələb
edirlər. Bizim ümumi dəyərlərimizi qoruyub saxlamaq üçün dialoq yaratmağımız vacibdir. Biz gələcəkdə demokratik
qurumlarımızın, təsisatlarımızın inkişafını davam etdirməliyik və öz münasibətlərimizi, xalqlarımız arasında olan
əməkdaşlığı inkişaf etdirməliyik.
Parlament demokratik cəmiyyətlərdə
açar rolunu oynamaqda davam edir və
beynəlxalq aləmdə sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına çalışır. Parlamentlərarası dialoq vasitəsi ilə dövlətlər
arasında əməkdaşlıq inkişaf edir. Buna
da Serbiya parlamenti tam şəkildə sadiqdir.
Hörmətli həmkarlarım, icazə verin, bir
daha bu əlamətdar yubileyin qeyd olunması münasibəti ilə ev sahiblərini təbrik
edim və gələcək fəaliyyətlərində Azərbaycan parlamentinə uğurlar arzulayım.
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Sarvar Otamuratov
Özbəkistan Parlamenti
Məclisinin Sədr müavini

Hörmətli Sədr, hörmətli qonaq
lar və həmkarlar! Bir neçə ay bun
dan əvvəl qardaşlarımız ölkənin
milli bayramını – Respublika günü
nü qeyd etmişdir. 100 il əvvəl
müsəlman Şərqində ilk dəfə Azər
baycanda demokratik respublika
qurulmuşdur. Bu gün isə biz parla
mentin yaranmasının 100 illiyinə
həsr olunmuş tədbirə toplaşmışıq.
Özbəkistan Respublikasının Parla
ment Məclisi adından icazə verin
sizə və Azərbaycan xalqına bu əla
mətdar gün münasibəti ilə öz təb
riklərimizi çatdırım.
Azərbaycan Demokratik Res
publikası Azərbaycan xalqının tari
xində ilk respublika olaraq, eyni
zamanda, Şərqdə və türk dünya
sında demokratik, dünyəvi və
hüquqi dövlətin nümunəsidir. Bax
mayaraq ki, bu parlamentin ömrü
iki ildən çox olmamışdır, ancaq o,
Azərbaycanın inkişafına böyük
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töhfə vermişdir. Dövlətçiliyin yara
dılması, iqtisadiyyatın əsasının
qoyulması, sosial və mədəni sahə
lərin inkişaf etdirilməsi üçün
mühüm qanunvericilik aktları
qəbul olunmuşdur. Ən əsas ölkə
nin sərhədləri müəyyən edilmişdir.
Himn, gerb, bayraq təsdiq olun
muşdur. Rəsmi dil kimi Azərbay
can dili elan edilmişdir. Vətəndaş
lara irqindən, dinindən, mənşəyin
dən, millətindən asılı olmayaraq,
eyni hüquqlar verilmişdir. Bütün
millətlər, bütün siyasi qüvvələr bu
parlamentdə təmsil olunmuşdur.
Müasir Azərbaycan Respublika
sı 1991-cı ildə müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra həmin ənənələrə
sadiqliyini nümayiş etdirmiş, Azər
baycan Demokratik Respublikası
nın siyasi və mənəvi varisi olmuş
dur. 1991-ci il oktyabrın 18-də
Azərbaycan Respublikası Ali Sove
ti “Azərbaycan Respublikasının

dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktını
qəbul etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasında müstəqilliyin bərqərar edilməsində
böyük rol oynamışdır. O, ölkədə qayda-qanun yaratmış, Azərbaycanın gələcəyini müəyyən etmişdir.
Həmin gələcəyi biz bu gün görürük.
Hörmətli İlham Əliyev Heydər Əliyevin fəaliyyətini
davam etdirir və bütün səylərini Azərbaycanın müstəqilliyinin gücləndirilməsinə, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəlməsinə və millətin rifahının artmasına
yönəltmişdir.
Bugünkü Azərbaycan dinamik inkişaf edən ölkədir
və bu inkişaf da ənənəvi və milli dəyərlərə əsaslanır.
Azərbaycan ardıcıl olaraq dünyaya inteqrasiya siyasəti aparır və yüksək nəticələr əldə edir. Bu sahədə Milli
Məclisin rolu da danılmazdır və ən vacibi odur ki, Milli Məclisin ölkə əhalisinin rifahına da təsiri böyükdür.
Bizim ölkələr arasında olan münasibətlərə gəldikdə,
bu əlaqələr eyni ənənə, dil, din, tarix birliyinə əsaslanır.
Hörmətli cənab Sədr, icazə verin bizim Parlament
Məclisi adından sizə, azərbaycanlı həmkarlarımıza və
dostlarımıza, sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqı-

na belə bir əlamətdar gün münasibəti ilə təbriklərimizi
çatdıraq, qardaş ölkəmizə firavanlıq və inkişaf arzulayaq.
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Uong Çu Luu
Vyetnam Milli
Assambleyası Sədrinin
müavini

Hörmətli Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisinin spikeri, hör
mətli xanımlar və cənablar, əziz
dostlar! Bu gün mən bizim ölkənin
nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi
məmnuniyyətlə Azərbaycanda
parlamentin yaradılmasının 100 il
liyi münasibəti ilə keçirilən tədbir
də iştirak edirəm. Bizim Milli As
sambleyanın adından parlamentin
yaradılmasının 100 illiyi münasibə
ti ilə sizi təbrik edirəm.
100 il bundan əvvəl - 1918-ci ildə
Azərbaycan müstəqilliyini elan et
miş və Azərbaycan Demokratik Res
publikasını yaratmışdır. Baxmaya
raq ki, demokratik respublikanın
ömrü çox qısa olmuşdur, ancaq o,
tarixdə böyük rol oynamışdır, hazır
kı Azərbaycanın inkişafı üçün böyük
əhəmiyyət kəsb etmişdir. 17 ay ər
zində o, ölkənin fundamental hüqu
qi, demokratik əsaslarını yaratmışdır
və dövləti formalaşdırmışdır.
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Hörmətli xanımlar və cənablar!
Vyetnam ölkəsi və milləti Azərbay
can xalqının inkişafına sevinir və
burada olan inkişafı və siyasi sabit
liyi yüksək qiymətləndirir.
Siz açıq xarici siyasət sayəsində
57 beynəlxalq təşkilatın üzvüsü
nüz, beynəlxalq cəmiyyətdə layiqli
yerinizi tutursunuz, regionda ən
sürətlə inkişaf edən ölkələrdən bi
risiniz. Tarixi dəyərlərinizə sahib
çıxmaqla, inkişaf yolunu seçmisi
niz. Hazırda bu tarixi ənənə siyasi
həyatınızda da böyük rol oynayır,
Azərbaycanla müxtəlif ölkələr ara
sında, o cümlədən Vyetnam ara
sında münasibətlərin gücləndiril
məsinə öz töhfəsini verir.
Biz bir-birimizdən coğrafi cəhət
dən uzaq məsafədə yerləşsək də,
oxşarlıqlarımız çoxdur. Vyetnam
çox ağrılı müharibə dövrləri keç
mişdir və bugünkü nailiyyətlərə
nail olmaq üçün şərəfli bir yol qət

etmişdir. Azərbaycan hakimiyyəti və
milləti keçmişdə bizə böyük dəstək
göstərmişdir. Buna görə biz sizə öz
minnətdarlığımızı bildiririk.
Parlamentlərarası əlaqələrə gəldikdə, parlamentlərimiz müxtəlif parlament təşkilatlarında əməkdaşlıq edir
və dostluq münasibətləri saxlayır.
Vyetnam hazırda bu əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğunu
qeyd edir.
Bu xoş gün münasibəti ilə Azərbaycana firavanlıq, inkişaf və xoşbəxtlik
arzulayırıq. Arzulayırıq ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi demokratik dəyərlərə əsaslanan tarixi
ənənələrini qorumaqla öz fəaliyyətini
bundan sonra da davam etdirsin. Yüksək etimadlar qazansın və bizim münasibətlər daim inkişaf etsin.
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Barbara Krenn
Avstriya Milli Şurasının
üzvü, Avstriya-Azərbaycan
parlamentlərarası dostluq
qrupunun rəhbəri

Hörmətli xanımlar və cənablar,
hörmətli parlament üzvləri, əziz
dostlar! Avstriyadan sizə səmimi
salamlar çatdırıram və sizi yubiley
münasibəti ilə səmimi qəlbdən təb
rik edirəm.
Mən birinci dəfədir ki, Bakıda
yam. Onu deyə bilərəm ki, bu
gözəl şəhərə heyranam. Şəhərin,
həqiqətən, çox əsrarəngiz bir arxi
tekturası var. Azərbaycan mənim
üçün, həmçinin müxtəlif dinlərin
birgəyaşayış və tolerantlığının
nümunəsidir. Azərbaycan əhalisi
nin qonaqpərvərliyi, istiqanlılığı
da çox təqdirəlayiqdir və onu
dəyərləndirirəm.
Düzü, mənim üçün, əlil araba
sında olan bir şəxs üçün həyat o
qədər də asan deyil, lakin Azərbay
canda heç bir çətinlik hissi yaşamı
ram və buna görə də azərbaycanlı
lara - sizə çox təşəkkürümü bildiri
rəm.
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Avstriya-Azərbaycan arasında
parlamentlərarası dostluq qrupu
nun həmsədri olaraq Azərbaycan
dan gələn nümayəndələri Avstri
yada salamlamaq imkanına nail
olmuşam. Bu, eyni zamanda, bizim
aramızda rəsmi, gözəl əməkdaşlıq
dan əlavə, həm də dostluğun, ölkə
lərimiz arasında qarşılıqlı münasi
bətlərin yaranmasına gətirib çıxar
dı və bu, məni xüsusilə məmnun
edir.
Düşünürəm ki, ölkələrimiz ara
sında daimi əməkdaşlıq və bir-biri
ni tanımaq iqtisadi münasibətlərin
inkişafına gətirib çıxaracaq və hər
iki ölkənin nailiyyətlərindən digər
ölkələr də faydalanacaqlar.
1991-ci ildə Azərbaycanın müstə
qilliyinin bərpasından sonrakı iqti
sadi əlaqələr, iqtisadi inkişaf göz
qabağındadır. Azərbaycan bu epo
xanı gözəl yaşadı və eyni zamanda,
hər iki ölkə arasında münasibətlər

çox möhkəm təməl üzərində yarandı. Məni tanıyan hər bir kəs bilir ki, əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər gələcəkdə daha da inkişaf etsin və hər iki
ölkə arasında müxtəlif sahələrdə - siyasi, iqtisadi, humanitar sahələrdəki inkişafa gözəl impulslar verilsin. Birgə olduğumuz təqdirdə hər
iki ölkənin əhalisi üçün çox yüksək nailiyyətlər
əldə edə bilərik. Çünki biz onlar üçün, eyni
zamanda, siyasi məsuliyyət də daşımalıyıq.

Avstriya ilə Azərbaycanın diplomatik əlaqələrinin yaradılmasından keçən 26 il ərzində
ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlıq yüksək
səviyyədədir. Düşünürəm ki, bizim aramızda
dostluğun möhkəmlənməsi əsas məqsədimiz
olmalıdır.
Parlamentin yaradılmasının 100 illiyi
münasibəti ilə keçirilən bu tədbirdə iştirak etməyi çox böyük şərəf hesab edirəm və sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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Bob Bləkmən
Böyük Britaniya
İcmalar Palatasının
üzvü, Böyük Britaniya
parlamentinin
Azərbaycanla dostluq
qrupunun rəhbəri

Hörmətli Sədr, hörmətli iştirak
çılar! İcazə verin müxtəlif partiya
ların nümayəndələrinin bir araya
gəldiyi nümayəndə heyəti adından
sizi salamlayım və partiyaları təm
sil edən dostluq qrupunun rəhbəri
olaraq sizi təbrik edim.
Bu gün Azərbaycan parlamenti
nin yaranmasının 100 illik yubile
yinin qeyd olunması ilə bağlı çox
vacib bir gündür. Bu gün biz Şərq
də ilk dəfə qadınlara səsvermə hü
ququ vermiş bir parlamentin 100
illiyini qeyd edirik. Ancaq onun
ömrü qısa olsa da, demokratiya uğ
runda mübarizə davam etmiş və 70
il sonra Azərbaycan yenidən öz
müstəqilliyinə qovuşmuşdur.
Biz Azərbaycan Respublikası
ilə, Azərbaycan xalqı ilə əməkdaş
lıq etməkdən çox məmnunuq. Bir
ləşmiş Krallıq “Bi-Pi” olaraq Azər
baycan xalq ilə “Əsrin müqavilə
si”ni imzalamışdır.
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Eyni zamanda, çox məmnunluq
l a qeyd etmək istəyirəm ki, “Bi-Pi”
Azərbaycanda Cənub Qaz Dəhlizi
nin tikintisində iştirak edir ki, bu
da bütövlükdə Avropanın enerji
təhlükəsizliyi üçün vacib olan bir
layihədir.
İki gözəl ölkə arasında münasi
bətlər davam edir. Bizim universi
tetlərimiz arasında əməkdaşlıq əla
qələri yaranmışdır. Çox sevinirəm
ki, cənab Prezident bir il ərzində
bizim Baş nazirlə üç dəfə görüş
keçirmişdir. İkitərəfli münasibətlər
nəticəsində ölkələrimiz arasında
dostluq münasibətləri gücləndiril
mişdir. “Avroviziya”, “Avropa
Oyunları”, “Formula 1” yarışlarını
dediklərimə misal göstərmək olar.
Azərbaycan demokratik inkişaf
nəticəsində dünyaya inteqrasiya
etmişdir və demokratik bir dövlət
olaraq, maddi nemətlərdən düz
gün istifadə etməklə nələrə nail ol

mağın mümkünlüyünün təcəssümünə
çevrilmişdir.
Qeyd etməliyəm ki, mən son 8 ildə
Azərbaycana 6 dəfə səfər etmişəm. Ölkənin necə inkişaf etdiyinin, ümumiyyətlə,
necə idarə olunduğunun şəxsən özüm
şahidi olmuşam. Birləşmiş Krallıq öz
müstəqilliyinə malik olan bir dövlət kimi
müstəqillik uğrunda aparılan mübarizələri dəstəkləyir. BMT-nin qərarları Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı mütləq icra olunmalıdır. Reallıq ondan ibarətdir
ki, bu, ən uzun müddət davam edən, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tarixində mövcud olan ən uzunmüddətli
münaqişələrdən biridir. Bu məsələ ilə
bağlı biz bu gözəl ölkənin əhalisi ilə
çiyin-çiyinə dayanırıq. Biz ölkənin ərazi
bütövlüyünün bərqərar və bərpa olunmasını dəstəkləyirik. Nəhayət, biz Birləşmiş Krallıq və Azərbaycan olaraq qısa
müddətdə deyil, uzun müddətdə dostluq etmək niyyətindəyik.
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Jan-Fransua Mansel
Fransada Azərbaycanın
Dostları Assosiasiyasının
prezidenti

Cənab Sədr, əziz azərbaycanlı
dostlarım! Sizin qarşınızda çıxış
etməkdən, xüsusilə də parlamen
tin yaranmasının 100-cü ildönü
mü münasibəti ilə sizin yanınızda
olmaqdan çox böyük qürur hissi
duyuram. Eyni zamanda, mən
çox gözəl anlayıram ki, 100 il bun
dan öncə Azərbaycan üçün bu
parlamentin yaranması nə qədər
önəmli olmuşdur. Azərbaycan
müstəqillik əldə etdikdən sonra
müsəlman aləmində ilk dəfə
demokratik parlament yaranmış
dır. Bu parlament qısa bir zaman
da mövcud olmasına baxmayaraq,
əlbəttə ki, burada bir sıra hadisələ
rin baş verməsinə rəğmən 1919-cu
ilin iyununa qədər 300-dək sənəd
qəbul olunmuşdur. Eyni zaman
da, qadınlara səsvermə hüququ
verilmiş və bu, xüsusilə mədəni və
demokratik
nöqteyi-nəzərdən
dünyaya bir mesaj olmuşdur. Bu
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nəzərdən dövlətin demokratik
əsaslarla idarə olunmasına və elə
cə də Azərbaycanın beynəlxalq
miqyasda müstəqil bir dövlət kimi
formalaşmasına gətirib çıxarmış
dır.
Azərbaycan parlamentinin o
vaxtkı sədri Əlimərdan bəy Top
çubaşov ömrünün sonuna qədər
Fransada yaşamışdır və Fransanın
Sen Klu qəbiristanlığında dəfn
edilmişdir. Bu torpaq şərəf duyur
ki, məhz Azərbaycan parlamenti
nin ilk Sədri orada dəfn olunmuş
dur. Əlimərdan bəy Topçubaşov
heç vaxt Bakıya qayıtmamışdır.
Lakin onun əsas məqsədi öz ide
yalarını davam etdirmək olmuş
dur.
Budur, Azərbaycan öz müstəqil
liyini bərpa etmişdir. O, dünyanın
ən yüksək tribunalarından ilk par
lamentinə nə qədər sadiq olduğu
nu daim nümayiş etdirir.

Mən fikrimi tamamlayaraq, cənab Sədr, bizə bu şəraiti yaratdığınız üçün sizə, Azərbaycana ən gözəl, xoş arzularımı çatdırıram və
parlamentin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə sizi təbrik edirəm.
Tezliklə ərazilərinizin azad edilməsini arzulayıram.
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Favzi Daud
İordaniya 
parlamentinin 
deputatı

Əziz həmkarlar, möhtərəm qonaq
l ar! Salamlarımı və məmnunluq his
simi, eyni zamanda, zati-aliləri Kra
lın İordaniya ilə Azərbaycanı bir-bi
rinə sıx bağlayan tarixi əlaqələrdən
qürur duyduğunu buradan sizə çat
dırmaq məni çox sevindirir. Azər
baycan parlamenti ilə İordaniya par
lamenti arasında sıx münasibətlərin
formalaşması sevindirici haldır. İor
daniya parlamenti olaraq Azərbay
can parlamentarilərini bu əlamətdar
tarixi gün münasibəti ilə təbrik edi
rik. Azərbaycan parlamentinin çıxar
dığı qərarların rolunu və əhəmiyyə
tini yüksək qiymətləndiririk.
Fəxrlə bildirmək istəyirəm ki,
Azərbaycan ilə İordaniyanı müsbət
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dəyərlərə söykənən əlaqələr birləşdi
rir. Azərbaycan Prezidentinin və İor
daniya Kralının himayədarlığı altın
da müxtəlif sferaları əhatə edən bu
əlaqələr ən yüksək səviyyəyə çatıb.
Bu münasibətlər əsasında bir çox
müqavilələr bağlanıb. Hüquqi, iqti
sadi və digər sahələrdə əməkdaşlıq
bunun göstəricisidir. Biz bunlarla ki
fayətlənməməliyik, səylərimizi daha
da artırmalıyıq. Çünki ikitərəfli əla
qələr münasibətlərin gələcək inkişa
fına təkan verir.
Sonda icazə verin, mən sizə - par
lament nümayəndələrinə, xalqınıza
və hökumətinizə salamlarımı çatdı
rım. Sizə daha çox inkişaf və rifah
arzulayıram.

Kambadahalli
Hanumappa
muniyappa
Hindistan
parlamentinin
deputatı

Hörmətli Sədr, parlament üzvləri,
hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! Hamınızı salamlayıram. Bu
gün siz Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin yaradılmasının 100 illiyini qeyd edirsiniz. 1918-ci
ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılması Azərbaycan xalqı üçün böyük bir nailiyyət idi. Bu
hadisə Azərbaycanın tarixində böyük
bir iz qoymuşdur. Həmin dövrdə
Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti tərəfindən bir çox
mühüm qanunvericilik aktları qəbul
edilmişdir. Bu dövrdə mühüm dövlət
qurumları, vacib atributlar yaradılmışdır. Hindistan parlamenti adından bu tədbir vasitəsi ilə Azərbaycan
xalqına və dövlətinə sözügedən tarixi
nailiyyətlə bağlı təbriklərimi və ən
xoş arzularımı çatdırıram. Hindistan
və Azərbaycan arasında çox sıx, gözəl
tarixi əlaqələr mövcuddur. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq siyasi, iqti-

sadi, mədəni və digər sahələrdə inkişaf edir və biz münasibətlərin qarşılıqlı hörmət əsasında qurulmasından
çox məmnunuq.
Hökumət səviyyəsində yüksək səviyyəli əlaqələr dostluq münasibətlərimizin dərinləşməsinə təkan verəcək.
2018-ci ildə ölkələrimiz arasında əlaqələr ikitərəfli münasibətlərin inkişafına təkan verib. Biz ölkələrimiz arasında, eləcə də parlamantlərarası dialoq
və əməkdaşlığın inkişafı üçün səylərimizi davam etdiririk. Parlamentlərin
nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərini dəstəkləyirik. Milli Məclisin
rəhbərliyinə qonaqpərvərliyə və çox
gözəl qarşılamaya görə nümayəndə
heyətinin adından minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Bizim Prezidentimizin, vitse-prezidentimizin və Baş
nazirimizin, eyni zamanda, Hindistan
parlamentinin spikerinin adından ən
xoş arzularımızı çatdıraraq sizi bir daha təbrik edirəm.
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Covani Russo
İtaliya Deputatlar
Palatasının üzvü

Hörmətli cənab Prezident, hör
mətli hökumət nümayəndələri,
hörmətli Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri, hörmətli de
putatlar, hörmətli qonaqlar!
Bu gün həm İtaliya, həm də mə
nim üçün çox vacib bir gündür. Bu
gün mən burada İtaliyanı təmsil
edirəm və biz İtaliya ilə Azərbay
can arasında möhkəm dostluğun
mövcudluğunu bir daha təsdiq
edirik. 1918-ci ildə Azərbaycan De
mokratik Respublikası yarandığı
zaman ilk müsəlman parlamentli
respublika idi. Bu respublika tərə
findən qadınlara seçki hüququ ve
rilmişdir və etnik azlıqların hüquq
ları tanınmışdır.
Biz ticarət, elm və incəsənət sa
həsində əməkdaşlıq etməliyik. Hər
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zaman Şərq və Qərbi birləşdirən
bir yol ayrıcında yerləşən Azərbay
can İtaliya üçün əhəmiyyət kəsb
etmişdir. İtaliya Azərbaycanla
əməkdaşlığa çox böyük əhəmiyyət
verir. Bu gün tarix keçmişdə oldu
ğu kimi cərəyan etməkdədir. İtali
ya və Azərbaycan hər zaman yaxşı
dostlar olmuşlar və əlaqələr tarix
boyunca inkişaf etmişdir. Ölkələri
miz arasında birgə səylər və təşəb
büslər nəticəsində dialoqu davam
etdirə və bu dialoqu dünyaya eşit
dirə bilərik. Azərbaycan xalqına ən
xoş arzularımızı çatdırmaq istəyi
rəm. Bütün İtaliya sizə dəstək ve
rir. Yaşasın İtaliya, yaşasın Azər
baycan! Çox sağ olun.

Rimante Şalaşeviçute
LitvaSeymininSosial
işlərvəəmək
komitəsininsədri

Hörmətli Oqtay Əsədov, hörmətli deputatlar, hörmətli qonaqlar! Mən Litva Respublikası
Seyminin Sədrinin adından təbrik məktubunu
oxumaq istəyirəm: “Hörmətli cənab Sədr, mən
öz adımdan və Litva Respublikası Seyminin
adından səmimi qəlbdən sizin dövlətinizi və
Milli Məclisinizi Azərbaycanda dövlətçiliyin
bərqərar olmasının 100 illiyi münasibəti ilə
təbrik etməkdən məmnunluq duyuram. 100 il
bundan əvvəl yaradılmış Azərbaycan Respublikası İslam dünyasında ilk demokratik dövlət
idi. Həmin dövlət, hər şeydən əlavə, qadınlara
seçki hüququ vermişdi və bunu bır sıra Qərb
dövlətlərindən əvvəl etmişdi.
Litva və Azərbaycan arasında əlaqələr,
tərəfdaşlıq münasibətləri qarşılıqlı hörmət və
anlaşma əsasında dinamik inkişaf edir. Litva
Respublikası Seymində Azərbaycan Respublikasının parlamenti ilə dostluq qrupu mövcuddur. Azərbaycan Cənubi Qafqazda Litvanın
əsas ticarət partnyorlarından biridir. Biz ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində maraqlıyıq ki, yeni qarşılıqlı-faydalı

əməkdaşlıq sahələri müəyyən edilmiş olsun.
Biz Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyasını, NATO-nun etibarlı tərəfdaşı kimi
Əfqanıstanda sülhməramlı əməliyyatlarda
iştirak etməsini yüksək qiymətləndirir, Azərbaycanın bu təşəbbüslərini dəstəkləyirik.
Ümumi maraqlar gələcəkdə ikitərəfli əməkdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirmək üçün
çox yaxşı fundamentdir. Əminəm ki, dövlətlərimiz gələcəkdə də ikitərəfli iqtisadi, siyasi,
mədəni əlaqələri davam etdirəcəklər. Biz birlikdə işləyəcəyik ki, ölkələrimiz və xalqlarımız
bundan faydalanmış olsun.
Bu əlamətdar gün münasibəti ilə hörmətli
cənab Sədr sizə və sizin rəhbərliyiniz altında
fəaliyyət göstərən parlamentə uğurlar və məhsuldar iş arzu edirik. Xalqınıza isə çiçəklənmə
və inkişaf arzulayırıq. Cənab Sədr, bir daha
sizi təbrik edirəm və sizə öz dərin hörmətimi,
ehtiramımı ifadə edirəm. Litva Seyminin Sədri”. Çox sağ olun.
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Əyub Hmayed
Livan Təmsilçilər
Məclisinin üzvü, 
Livan-Azərbaycan
parlamentlərarası 
dostluq qrupunun üzvü

Milli Məclisin Sədri cənab Oqtay
Əsədov! Hörmətli tədbir iştirakçı
ları, xanımlar və cənablar! Mən bu
tədbirdə iştirak etməyimizə görə
qürur hissi keçirdiyimizi ifadə edir,
fürsətdən istifadə edərək Livan
parlamenti spikerinin və rəhbəri
nin adından Azərbaycan xalqına
və ölkə rəhbərliyinə dövlət müstə
qilliyinizin 100-cü ildönümü mü
nasibəti ilə təbrikləri çatdırıram.
Azərbaycanın bu illər ərzində keç
diyi yolu, ölkənizdə vətəndaş cə
miyyətinin qurulmasını, Azərbay
canın dünyaya töhfələrini yüksək
qiymətləndiririk.
Biz parlamentarilər olaraq Azər
baycan ilə Livan arasında münasi
bətlərin inkişaf etdirilməsini dəs
təkləməliyik. Parlamentlərimizdə
Azərbaycan-Livan dostluq qrupla-
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rının yaradılmasını dəstəkləməli
yik, bu sahədə təcrübəmizi bölüş
məliyik. Mədəniyyət və ticarət sa
həsində təcrübə mübadiləsi apar
malıyıq.
Livan parlamentinin spikeri
adından sizinlə hər cür əməkdaşlıq
etməyə hazır olduğumuzu bildiri
rik. Bütün sferalarda ikitərəfli əla
qələrin möhkəmlənməsini və xalq
larımızın maraqlarına xidmət edən
fəaliyyətimizi davam etdirməliyik.
Mən fürsətdən istifadə edərək
Azərbaycan xalqına ürəkdən öz sə
mimi salamlarımı çatdırıram. Biz
xalqınızın, dövlətinizin keçdiyi bu
böyük inkişaf və çiçəklənmə mər
hələsini yüksək dəyərləndiririk.
Yüksək qonaqpərvərliyi və təşkilat
çılığı xüsusi qiymətləndiririk. Yaşa
sın Azərbaycan və Livan dostluğu!

Biron Kamilleri
Maltaparlamentinin
deputatı,
Parlamentlərarası
İttifaqdanümayəndə
heyətininrəhbəri

Hörmətli cənab Oqtay Əsədov,
hörmətli parlament üzvləri, həmkarlar, xanımlar və cənablar! Azərbaycan
Demokratik Respublikasının, eləcə də
demokratiyanın nümunəsi olan parlamentin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik
edirəm. Eyni zamanda, Azərbaycan
tərəfindən göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Burada - sizin gözəl ölkənizdə,
xüsusilə Bakı şəhərində qaldığımız
müddətdə çox yüksək qonaqpərvərliklə üzləşmişik.
Bu, olduqca vacib tarixdir. Bu 100
illik demokratiya tarixində ölkənin
vətəndaşları öz iradələrini ifadə etmək şansı əldə ediblər. Əlbəttə ki,
demokratiya davam etməkdə olan öhdəlikdir, o, daim təkmilləşmə tələb
edir ki, seçki sistemləri ədalətli və şəffaf olsun, parlamentin fəaliyyəti və
onun nəticələri xalqın maraqlarına
xidmət etsin. Bu iclasda demokratik

inkişaf və təkmilləşmə istiqamətində
Malta parlamentinin təcrübəsini bölüşmək istəyirəm. Maltada parlamentin iclasları onun internet səhifəsində
işıqlandırılır, bundan əlavə telefon
tətbiqləri vasitəsi ilə də bu iclasları izləmək mümkündür. Parlamentin daimi komitələri və standartlar üzrə komissiyası daha çox səlahiyyət əldə etmişdir, parlament üzvləri də daxil olmaqla dövlət rəsmilərinin ictimai həyatı üzərində nəzarəti həyata keçirir.
Maltada parlament üzvləri əhalinin
müxtəlif təbəqələrini – müxtəlif əhali
qruplarını təmsil edir. Siyasi partiyalar öz populyarlıqlarına görə parlamentdə təmsil olunublar.
Sonda bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan parlamentinin bundan sonra
da ən yüksək standartlara müvafiq
olaraq fəaliyyətini davam etdirməsini
arzu edirəm. Ümid edirəm ki, Malta
ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq
getdikcə daha da inkişaf edəcəkdir.
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Matyaz Nemek
Sloveniya Dövlət
Məclisinin Xarici
əlaqələr komitəsinin
sədri

Hörmətli Sədr, xanımlar və cə
nablar, həmkarlar, dostlar! Bu mö
təbər tədbirdə iştirak etmək mənim
üçün böyük şərəfdir. 100 il bundan
əvvəl Azərbaycan xalqı demokra
tik respublikanı və demokratik si
yasət əsasında öz parlamentini ya
ratmışdır. Həmin dövrdə çox mü
hüm islahatlar həyata keçirilmiş
dir, milli mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq hər kəsə səsvermə hü
ququ verilmişdir. Əhalinin böyük
hissəsi müsəlman olan Azərbay
canda həmin dövrdə qadınlara ilk
dəfə səsvermə hüququ verilmişdir.
Bu addımın tarixi əhəmiyyətini
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unutmaq olmaz. Azərbaycan De
mokratik Respublikası 23 ay ömür
sürməsinə baxmayaraq, zəngin
fəaliyyətə malik olan bir dövlət ol
muşdur, bu ölkə və onun parla
menti tərəfindən dünya miqyasın
da mühüm əhəmiyyətə malik olan
addımlar atılmışdır. Azərbaycan
Demokratik Respublikası, onun
parlamenti cəmi iki il ömür sürmə
sinə baxmayaraq, özündən sonra
böyük dəyərlər buraxmışdır. Ha
mınızı təbrik edir və ən xoş arzula
rımızı çatdırıram. Təşəkkür edi
rəm.

Peter marçek
SlovakiyaXalq
Radasının
Azərbaycanladostluq
qrupununrəhbəri

Hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar! Bu mötəbər tədbirdə iştirak
və çıxış etmək mənim üçün olduqca xoşdur. Bütün tədbir iştirakçılarına həmkarlarım adından ən xoş
arzuları çatdırıram. Biz indi tarixi
öz ölkələrimizin həyatı ilə ölçürük.
Bu gün biz bütün dünyada cəmiyyətlərin parçalanmasını müşahidə
edirik. Hazırda cəmiyyəti birləşdirən prioritet dəyərlərə ehtiyac var.
Bu dəyərlərin ətrafında sıx birləşmək lazımdır ki, millətin, xalqın
ürəyində əks-səda yaratsın. Hazırda biz qloballaşma şəraitində yaşayırıq. Artıq hər ölkənin uğurları
ayrı-ayrı sahələrdə əldə etdiyi inkişafdan asılıdır. Bu, həm də getdik-

cə ölkələrarası mənəvi, mədəni və
dini əlaqələrdən asılı olacaqdır. Biz
bütün ölkələrdə dialoq və sülh formalaşdırmalıyıq ki, qaçqınlar olmasın, terrorizm olmasın. Bu, siyasətçilərin, aparıcı dini rəhbərlərin
birgə mövqeyindən daha çox asılıdır. Burada biz Allaha inancımıza,
öz dövlətçilik ruhumuza əsaslanmalıyıq.
İcazə verin mən bir daha sizi həm parlament nümayəndələrini,
həm Azərbaycan xalqını təbrik
edim, bu münasibətlə çoxsaylı
nailiyyətlər arzulayım. Slovakiya
millətinin adından təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə çox sağ
olun.
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Səyyad Kərim
Avropa İttifaqı - 
Azərbaycan parlament
əməkdaşlıq komitəsinin
həmsədri

Hörmətli Milli Məclisin Sədri cə
nab Oqtay Əsədov, hörmətli depu
tatlar, hörmətli həmkarlarım! Əl
bəttə, bu gün Milli Məclisdə belə
bir təntənəli tədbirdə iştirak etmək
böyük şərəfdir. Azərbaycan xalqı
100 il bundan əvvəl Azərbaycan
Demokratik Respublikasını elan et
məklə öz seçimini qətiləşdirmişdir.
Demokratiya, seçki hüququnun tə
min edilməsi, bərabərlik həmin
dövrdə Azərbaycan xalqının həya
tının bir hissəsinə çevrilmişdir.
Azərbaycan xalqı öz dini, mədəni
və tarixi keçmişinə çox böyük əhə
miyyət verir. Öz seçimlərini həyata
keçirən Azərbaycan ölkə başçısı İl
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə qarşıya
çıxan çağırışların öhdəsindən layi
qincə və müsbət şəkildə gəlir. Ölkə
əhalisi öz vətəni ilə qürur duyur.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında yeni bir sazişin imzalan
ması gözlənilir ki, bu, bizim müna
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s ibətlərimizdə irəliyə doğru bir ad
dım olacaqdır. Hazırda əməkdaşlıq
sahələrinin genişləndirilməsi üçün
danışıqlar aparılır. Azərbaycan iq
tisadiyyatını diversifikasiya etmək
niyyətindədir. Biz bunu təqdir edi
rik. Biz enerji sahəsi ilə yanaşı, di
gər sahələrdə - təhsil, nəqliyyat,
turizm, kənd təsərrüfatı və rəqəm
sal iqtisadiyyat sahəsində də əmək
daşlıq etmək istəyirik.
Azərbaycana səfərim zamanı öl
kədə bır sıra dəyişikliklər gördüm.
Düşünürəm ki, irəliyə atılmış hər
bir addım, bütün bu dəyişikliklər
1918-ci ildə mövcud olmuş Azər
baycan Demokratik Respublikası
nın prinsiplərinə əsasən həyata ke
çirilir. O prinsiplər ki, Azərbaycan
vətəndaşlarını bir araya gətirir, on
ları birləşdirir. Azərbaycanda dini
icmaların – xristian, müsəlman, yə
hudi və atəşpərəstlərin mövcudlu
ğu ilə bir daha tanış olmuş oldum.

Onların mövcudluğu, əlbəttə ki, ölkədəki tolerantlığı nümayiş etdirir
və biz Avropa olaraq onlardan çox
şey öyrənməliyik. Hazırda islamofobiya və antisemitizm bütün Avropada mövcuddur.
Bizim parlamentlərarası dialoqumuz davam edəcək. Birlikdə
xalqlarımızın rifahı, maraqları naminə bir çox işlər görə bilərik və
inanırıq ki, Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri daha da güclənəcək, dərinləşəcək. Başlıca dəyərlər əsasında bu əməkdaşlıq inkişaf edəcək və biz dünya nizamına
öz töhfəmizi verəcəyik.
Hörmətli cənab Sədr, hörmətli
həmkarlarım! Avropa İttifaqının
27 ölkəsi adından Azərbaycana ən
ümdə arzuları çatdırmaq istəyirəm.
Çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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Cemal Öztürk
Qara dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Məclisinin
üzvü

Hörmətli Sədr! Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin hörmətli Sədri,
burada iştirak edən qonaq ölkələ
rin sədrləri və parlamentariləri,
Azərbaycan Milli Məclisinin də
yərli millət vəkilləri! Qara dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Par
lament Məclisinin türk nümayən
dəliyi adından hamınızı salamlayı
ram. Azərbaycan Demokratik Res
publikasının yaranmasının 100-cü
ildönümünün qeyd olunması mü
nasibəti ilə sizinlə birlikdə olmağı
mızdan məmnunluğumu bildiri
rəm. Yüksək qonaqpərvərliyə görə
Azərbaycan xalqına, Azərbaycan
parlamentinin hörmətli Sədrinə və
üzvlərinə təşəkkür edirəm. Böyük
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dövlət xadimi Heydər Əliyevin ifa
dəsi ilə desək, Türkiyə ilə Azərbay
can bir millət, iki dövlətdir.
Cənab Sədr, hörmətli millət və
killəri! Müstəqilliyinin 100-cü ildö
nümünü qeyd etdiyiniz qardaş
Azərbaycan Respublikasının son
illərdə yüksəlişi Türkiyədə böyük
qürur və sevinclə izlənilir. Azər
baycanın bundan sonra da inkişaf
edəcəyinə, güclənəcəyinə, bölgə
nin istiqrar abidəsi olacağına ina
mımızı ifadə edirik. Azərbaycan
xalqını və dövlətini müstəqilliyinin
100-cü ildönümü münasibətilə sə
mimi qəlbdən təbrik edirəm, xalqı
nızı və Milli Məclisin hörmətli üzv
lərini salamlayıram.

Jamal Al Hai
Birləşmiş
ƏrəbƏmirlikləri
parlamentininüzvü

Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Sədri cənab Oqtay Əsədov, hörmətli millət vəkilləri, xanımlar və cənablar! Bu gün bu
təntənəli tədbirdə iştirak etməkdən
qürur duyduğumu ifadə etmək istəyirəm. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dövlətinin, hökumətinin və xalqının salamlarını sizə çatdırmaqdan şərəf duyuram. Bu tarixi gün
münasibəti ilə sizə təbriklərimizi
çatdırır, uğurlar arzulayıram.
Bizim ölkəmizlə Azərbaycan
arasında çox unikal əlaqələr mövcuddur. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
Azərbaycanın müstəqilliyini taniyan ilk ölkələrdən biridir və ölkələrimiz arasında münasibətlər daim
inkişaf edir. Bu əlaqələr çərçivəsində parlamentlər arasında müştərək
komissiyalar yaradılmış və bir sıra
yığıncaqlar çağırılmış, qarşılıqlı ziyarətlər olmuşdur. Dubay Əmiri

və eyni zamanda, Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin Baş naziri şeyx Raşid Əl Məktumun Azərbaycana tarixi səfəri olmuşdur və bu səfər
əsnasında bir sıra anlaşma memorandumları imzalanmış, bir çox
məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycana son vaxtlar 800 milyonluq
sərmayə qoymuşdur və iki ölkə
arasında ümumi sərmayənin həcmi iki milyardı keçib. Ölkələrimiz
arasında əməkdaşlıq üçün əlverişli
şərait mövcuddur. Xüsusilə də,
kənd təsərrüfatı, hava nəqliyyatı və
sənaye sahəsində. Mən bir daha
100 illik yubiley münasibəti ilə sizə
öz səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Arzum budur ki, iki dövlət arasındakı münasibətlər, xüsusilə parlamentlərarası əlaqələr daha yüksək
zirvələrə çatsın. Çox sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ

Məhəmməd
Qureyşi Niyaz
İslam Əməkdaşlığı
Təşkilatı Parlament
İttifaqının baş katibi

Azərbaycan Respublikası parla
mentinin Sədri, zati-aliləri cənab
Oqtay Əsədov! Hörmətli qonaqlar,
xanımlar və cənablar! Azərbaycan
parlamentinin 100 illiyi münasibəti
ilə keçirilən təntənəli tədbirdə işti
rak etmək üçün mənə ünvanlanmış
dəvətə görə sizə dərin təşəkkürü
mü bildirirəm. Azərbaycan Res
publikası Qafqaz regionunda bö
yük rol oynayan dövlətlərdəndir və
bu ölkənin regional və beynəlxalq
müstəvidə böyük hörməti vardır.
Xüsusilə də, İslam aləmində, eyni
zamanda, İslam Əməkdaşlıq Təşki
latında Azərbaycanın böyük rolu
vardır. Biz də Azərbaycanın bütün
hədəflərinin, bütün arzularının hə
yata keçməsini arzu edirik. Region
da və dünyada beynəlxalq sülhün
təmin olunmasında Azərbaycanın
rolu böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Cənab Sədr, xanımlar və cənab
lar! Bir çox mühüm istiqamətlərlə
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yanaşı, parlamentlər arasında təc
rübə mübadiləsinin həyata keçiril
məsi, iqtisadi, ictimai və siyasi mə
sələlərin həllində bir-birimizə kö
mək etmək İslam Əməkdaşlıq Təş
kilatının fəaliyyətində başlıca isti
qamətlərdəndir. Biz təşkilat olaraq
Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı ra
yonların tezliklə geri qaytarılması
nı və bütün beynəlxalq təşkilatların
bu xüsusda qəbul olunmuş qərar
və qətnamələrinin ən qısa zaman
da həyata keçirilməsini arzulayır
və tələb edirik. Biz bu istiqamətdə
daim Azərbaycanı dəstəkləmişik
və dəstəkləyəcəyik.
Eyni zamanda, xoş münasibətə
görə təşəkkür edir, Azərbaycan
xalqını və parlamentini səmimi
qəlbdən təbrik etmək istəyirəm.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.

Karabaş Abdulrızaq
Əlcəzairparlamentinin
Sədrmüavini

İştirakçılara səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Mən çox şadam ki,
burada iştirak edirəm. Əlcəzair
parlamenti adından təbriklərimizi
bildirirəm. Biz sizin sevincinizə şərikik. Əlbəttə ki, bu, əlamətdar bir
tarixdir. Bu gün Azərbaycan parlamentinin 100 illik yubileyini qeyd
edirik. Azərbaycan ilə Əlcəzair arasında ortaq dəyərlər mövcuddur.

Demək istəyirəm ki, respublikanı
qoruyub saxlamaq onu təsis etməkdən çətindir. Bu prinsip Əlcəzair dövləti üçün çox önəmlidir.
Əlcəzair dövlət müstəqilliyini qorumaq üçün fəaliyyətini mütəmadi
olaraq davam etdirir. Biz Azərbaycanda qanunun aliliyinin - hüququn üstünlüyünün hökm sürməsi
barədə məlumatlıyıq. Biz bu gün
Azərbaycan parlamentinin 100 illik
yubileyi ilə bağlı sevincinizi bölüşürük. Bu, həqiqətən də, tarixi hadisədir. Biz daim sülh şəraitində
yaşayaraq öz fəaliyyətimizi davam
etdirməli və parlament diplomatiyasını önə çəkməliyik. Əlcəzair
parlamentinin parlamentlərarası
əlaqələr üzrə 190 deputat qrupu
mövcuddur. Onlardan biri də
Azərbaycanla bağlıdır. Azərbaycan
parlamentinin 100 illik yubileyi
münasibəti ilə və belə bir tədbirə
görə sizi bir daha təbrik edirəm.
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