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Möh tə rəm Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fi n dən imzalanan “Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 100 il lik yu bi le yi haq qın da” və “2018-ci ilin 
Azərbaycan Res pub li ka sında “Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti İli” elan 
olun ması haqqında”  sə rən cam lar ına uyğun olaraq bu il yu bi ley lə bağ lı öl-
kə də və onun hü dud la rın dan kə nar da sil si lə təd bir lər ke çi ril di, müs tə qil lik 
ta ri xi mi zə nə zər sa lın dı, cüm hu riy yə tin döv lət çi lik sal na mə sin də ye ri və ro-
lu işıq lan dı rıl dı.

Ma yın 28-də Hey dər Əli yev Mər kə zin də Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti nin 100 il lik yu bi le yi mü na si bə ti ilə rəs mi qə bul, da va mın da Hey dər 
Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə ha zır la nan bə dii-mu si qi li ge cə yu bi ley təd bir-
lə ri nə xü su si vü sət ver di.

Azər bay can Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və lə ri nin 100 il lik yu bi le yi mü na-
si bə ti ilə ke çi ri lən hər bi pa rad bir da ha gös tər di ki, pe şə kar or du su olan xal-
qın müs tə qil li yi əbə di dir və bu or du nun gü cü onun öz xal qı na və döv lə ti nə 
sə da qə tin də, və tə nə sev gi sin də dir.

Ba kı nın iş ğal dan azad edil mə si nin 100 il li yi ilə bağ lı ke çi ri lən hər bi 
pa rad isə Azər bay can-Tür ki yə qar daş lı ğı nın sar sıl maz lı ğı nı bir da ha nü ma-
yiş et dir di.

O cümlədən, 2018-ci il sent yab rın 21-də Mil li Məc lis də Azər bay can 
par la men ti nin 100 il li yi nə həsr olun muş tən tə nə li ic las ke çi ril di. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin də iş ti rak et di yi yu bi ley təd bi ri nə 
dün ya nın bir çox öl kə sin dən nü ma yən də he yət lə ri və digər qo naq lar qa tıl mış-
dı. Mil li par la men ti mi zin bir əsr lik yu bi le yin də 44 öl kə dən, 9 bey nəl xalq təş-
ki lat dan 300-ə ya xın nü ma yən də iş ti rak edir di. Bun la rın 14 nə fə ri par la ment 
Səd ri, 20 nə fə ri isə Sədr müavi ni idi. Bun dan baş qa xa ri ci öl kə lə rin Azər-
bay can da akk re di tə olun muş sə fi r lə ri və dip lo mat lar da təd bi rə qa tıl mış dı lar. 
Par la ment də ke çi ri lən yu bi ley təd bi rin də 39 nə fər təb rik nit qi söy lə yib. Na tiq-
lə rin çı xış la rın dan təb rik lə ri və bə zi mə qam la rı si zə təq dim edi rik.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin  
100 illik yubileyi haqqında  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
SəRənCAmı

2018-ci il may ayı nın 28-də mü səl man Şər qin də ilk par la ment li res pub li ka nın – Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ran ma sı nın 100 il li yi ta mam olur. 

Qə dim və zən gin döv lət çi lik ənə nə lə ri nə ma lik Azər bay can xal qı keç mi şi nin müəy yən dövr-
lə rin də ta ri xin hök mü ilə bö yük im pe ri ya lar tər ki bi nə qa tıl maq məc bu riy yə tin də qal mış dır. 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti məhz dün ya nın si ya si ni za mı nın ye ni dən qu rul du ğu bir vaxt-
da - XIX əs rin axır la rı və XX əs rin əv vəl lə rin də Azər bay ca nın ya şa dı ğı par laq mə də ni yük sə liş 
mər hə lə si nin mən ti qi ye ku nu ki mi mey da na çıx mış dır.

XIX əs rin bi rin ci ya rı sın dan eti ba rən maarif çi lik ide ya la rı nın ya yıl ma sı ilə Azər bay can da baş 
ver miş kök lü ic ti mai-si ya si və mə də ni də yi şik lik lər ye ni tip li teat rın, mək tə bin və mət buatın 
ya ran ma sı nı tə min et mək lə mil li özü nü dər kin ger çək ləş mə si üçün zə min ha zır la dı. Ab bas qu lu 
ağa Ba kı xa nov və Mir zə Fə tə li Axund za də ilə baş la yan bu yo lu ye ni ta ri xi mər hə lə də Hə sən bəy 
Zər da bi, Cə lil Məm məd qu lu za də, Mir zə Ələk bər Sa bir, Əli bəy Hü seyn za də və di gər gör kəm li 
şəx siy yət lər da vam et di rə rək mil li məf ku rə nin tə şək kü lü və in ki şa fı na mü hüm tə sir gös tə rir di-
lər. Hə min dövr də güc lü sa hib kar lar tə bə qə si nin for ma laş dı ğı neft şə hə ri Ba kı, ey ni za man da, 
mil li ruh lu zi ya lı lar nəs li nin ye tiş di yi ic ti mai-si ya si fi kir mər kə zi nə çev ril miş di. Ru si ya nın Döv-
lət du ma la rı na və Müəs sis lər Məc li si nə se çil miş azər bay can lı lar müs təm lə kə dən azad, de mok-
ra tik döv lət sis te mi ya rat ma ğa ha zır idi lər.

Bu nun la ya na şı, Ru si ya da ça riz min sü qu tun dan son ra bol şe vik lə rin ha ki miy yə ti ələ ke çir-
mə si ilə keç miş im pe ri ya əra zi sin də mü rək kəb geosi ya si və ziy yət ya ran mış dı. Dün ya nın apa rı-
cı döv lət lə ri nin Ba kı nef ti nə ma ra ğı nın si ya si çar pış ma la rı da ha da gər gin ləş dir di yi be lə bir 
şə rait də Azər bay ca nın tə rəq qi pər vər si ya si eli ta sı müs tə qil mil li döv lət çi li yin ya ra dıl ma sı 
na mi nə bir ləş di.

1918-ci il may ayı nın 28-də Azər bay ca nın müs tə qil li yi ni bə yan edən İs tiq lal Bə yan na mə si 
qə bul edil di. Ye ni qu ru lan Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti öz üzə ri nə gö tür dü yü çə tin ta ri xi 
və zi fə ni im kan la rı nın ən son həd din də ça lı şa raq şə rəf lə ye ri nə ye tir di. Azər bay ca nın ilk par la-
men ti və hö ku mə ti, döv lət apa ra tı təş kil edil di, öl kə nin sər həd lə ri müəy yən ləş di ril di, bay ra ğı, 
him ni və ger bi ya ra dıl dı, ana di li döv lət di li elan edil di, döv lət qu ru cu lu ğu sa hə sin də cid di təd-
bir lər hə ya ta ke çi ril di. Öl kə nin əra zi bü töv lü yü və mil li təh lü kə siz li yi tə min edil di, qı sa müd-
dət də yük sək dö yüş qa bi liy yət li hər bi his sə lər ya ra dıl dı, mil li tə ləb lə rə və de mok ra tik prin sip-
lə rə uy ğun döv lət or qan la rı qu rul du, maari fin və mə də niy yə tin in ki şa fı na xü su si diq qət ye ti ril-
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di, Azər bay ca nın ilk uni ver si te ti tə sis olun du, təh sil mil li ləş di ril di, xal qın son ra kı il lər də mə də-
ni yük sə li şi üçün zə min ha zır la yan, ic ti mai fi kir ta ri xi ba xı mın dan müs təs na əhə miy yət li iş lər 
gö rül dü.

Möv cud lu ğu nun ilk gün lə rin dən xalq ha ki miy yə ti və in san la rın bə ra bər li yi prin sip lə ri nə 
əsas la nan Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti bü tün öl kə və tən daş la rı na ey ni hü quq lar ve rə rək ir qi, 
mil li, di ni, sin fi bə ra bər siz li yi or ta dan qal dır dı. Cüm hu riy yət par la men ti nin il ya rım lıq fəaliy yə ti 
bo yun ca qə bul et di yi qa nun lar mil li döv lə tin müs tə qil li yi nin möh kəm lən di ril mə si nə, si ya si və 
iq ti sa di in ki şa fa, mə də niy yət və maarif sa hə lə rin də sü rət li irə li lə yi şə im kan ver di. Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti daim sülh se vər si ya sət apa ra raq bü tün döv lət lər lə qar şı lıq lı əmək daş lıq əla-
qə lə ri ya rat ma ğa və bir-bi ri nin hü quq la rı na hör mət prin sip lə ri əsa sın da mü na si bət lər qur ma ğa 
cəhd gös tə rir di. Dün ya bir li yi tə rə fin dən ta nın mış Xalq Cüm hu riy yə ti nin fəaliy yə ti sa yə sin də 
Azər bay ca nın bey nəl xalq hü qu qun sub yek ti ol ma sı 1920-ci ilin ap rel ayın da kı bol şe vik iş ğa lın-
dan son ra Azər bay ca nın bir döv lət ki mi dün ya nın si ya si xə ri tə sin dən si lin mə si nin qar şı sı nı al dı.

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti tə ca vü zə mə ruz qal dı ğı üçün qar şı ya qoy du ğu məq səd lə rə 
tam mü vəf fəq ola bil mə dən sü qu ta uğ ra sa da, onun şüur lar da bər qə rar et di yi müs tə qil lik ide ya-
sı unu dul ma dı. Azər bay can xal qı ötən dövr ər zin də mil li döv lət çi lik at ri but la rı nın bir ço xu nu 
qo ru yub sax la ya bil di. Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin res pub li ka da uğur la ger çək ləş dir di yi 
si ya sət xal qı mı zın ta ri xi-mə də ni yad da şı nı özü nə qay ta ra raq mil li mən lik şüuru nu in ki şaf et dir di, 
azər bay can çı lıq məf ku rə si işı ğın da müs tə qil lik ar zu la rı nın güc lən mə si və ya xın gə lə cək də ye ni-
dən hə qi qə tə çev ril mə si nə zə min ya rat dı.

1991-ci il də müs tə qil li yi nin bər pa sı na nail olar kən müasir Azər bay can Res pub li ka sı özü nün 
qə dim döv lət çi lik ənə nə lə ri nə sa diq qal dı ğı nı gös tər di, Xalq Cüm hu riy yə ti nin si ya si və mə nə vi 
va ri si ol maq la onun üç rəng li bay ra ğı nı, ger bi ni, him ni ni qə bul et di. Xal qı mız Cüm hu riy yə tin 
is tiq la lı nı dün ya ya yay dı ğı 28 May gü nü nü hə min vaxt dan Res pub li ka Gü nü ola raq tən tə nə ilə 
qeyd edir.

Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 109-cu mad də si nin 32-ci bən di ni rəh bər tu ta raq, 
mil li döv lət çi lik sal na mə si ni müs təs na də rə cə də zən gin ləş dir miş Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti nin 100 il li yi nin la yi qin cə ke çi ril mə si ni tə min et mək məq sə di ilə qə ra ra alı ram:

1. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ra dıl ma sı nın 100 il lik yu bi le yi res pub li ka da döv lət 
sə viy yə sin də ge niş qeyd edil sin.

2. Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 100 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş təd bir lər pla nı nı ha zır la yıb hə ya ta ke çir sin.

3. Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si nə Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men ti-
nin ya ran ma sı nın 100 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə xü su si ic la sın ke çi ril mə si töv si yə edil sin.

 
İlham əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 may 2017-ci il



Hör  mət  li de  pu  tat  lar!
Hör  mət  li qo  naq  lar!
Xa  nım  lar və cə  nab  lar!
Mən si  zin ha  mı  nı  zı Azər  bay  can 

par  la  men  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 100 il -
li  yi mü  na  si  bə  ti ilə ürək  dən təb  rik 
edi  rəm.

Bi  zim təd  bir  lər  də iş  ti  rak edən bü -
tün xa  ri  ci qo  naq  la  rı sa  lam  la  yı  ram, 
on  la  ra “xoş gəl  mi  si  niz!” de  yi  rəm.

Dörd ay bun  dan əv  vəl biz Azər -
bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 
il  li  yi  ni tən  tə  nə  li şə  kil  də qeyd et  dik. 

Bu, ta  ri  xi ha  di  sə idi. Çün  ki ilk də  fə 
idi ki, mü  səl  man alə  min  də de  mok  ra-
 tik res  pub  li  ka ya  ra  dıl  mış  dı və Azər -
bay  can xal  qı haq  lı ola  raq fəxr edir ki, 
bu res  pub  li  ka  nı ya  ra  dan biz ol  mu -
şuq.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti -
nin öm  rü uzun ol  ma  dı. An  caq bu  na 
bax  ma  ya  raq, Azər  bay  can De  mok  ra -
tik Res  pub  li  ka  sı bir çox iş  lə  ri gö  rə 
bil  di. Döv  lət at  ri  but  la  rı tə  sis edil  di 
və bu gün bi  zim Döv  lət bay  ra  ğı  mız, 
Döv  lət him  ni  miz Azər  bay  can Xalq 

Cüm  hu  riy  yə  ti tə  rə  fin  dən qə  bul edil -
miş döv  lət at  ri  but  la  rı  dır. Azər  bay -
can di  li rəs  mi dil ki  mi elan edil  miş -
dir. İyu  nun 26-da Azər  bay  can Mil  li 
Or  du  su ya  ra  dıl  mış  dır ki, bir ne  çə ay 
bun  dan son  ra Qaf  qaz İs  lam Or  du  su 
ilə bir  lik  də Azər  bay  can Mil  li Or  du  su 
və kö  nül  lü  lər Ba  kı  nı iş  ğal  çı  lar  dan 
azad et  di  lər.

Təh  sil  lə bağ  lı çox önəm  li qə  rar  lar 
qə  bul edil  miş  dir, o cüm  lə  dən Ba  kı 
Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
haq  qın  da qə  rar qə  bul olun  muş  dur. 
Gə  lən il biz Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti-
 nin 100 il  li  yi  ni qeyd edə  cə  yik.

Bir çox qa  nun  lar qə  bul edil  miş  dir, 
da  ha doğ  ru  su, 200-dən çox qa  nun 
qə  bul edil  miş  dir. Qa  dın  la  ra səs  ver -
mə hü  qu  qu ve  ril  miş  dir. Yə  ni qı  sa 
müd  dət ər  zin  də Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti bö  yük iş  lər gör  dü. Bu 
gün Azər  bay  can xal  qı, Azər  bay  can 
döv  lə  ti Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy -
yə  ti  nin və onun qu  ru  cu  la  rı  nın fəaliy-
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men  tin ic  la  sın  da Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can 
par  la  men  ti  nin Səd  ri və  zi  fə  si  nə se  çil  miş  dir. Bir 
da  ha de  mək is  tə  yi  rəm ki, müasir ta  ri  xi  miz  də bu, 
dö  nüş nöq  tə  si idi. On  dan son  ra və  ziy  yət sa  bit -
ləş  mə  yə doğ  ru get  mə  yə baş  la  dı, və  tən  daş mü -
ha  ri  bə  si  nə son qo  yul  du, qa  nun  suz si  lah  lı bir  ləş -
mə  lər tərk-si  lah edil  di, ni  za  mi or  du qu  ru  cu  lu  ğu 
is  ti  qa  mə  tin  də önəm  li ad  dım  lar atıl  dı, Azər  bay -
can bey  nəl  xalq təc  rid  dən çı  xa bil  di. Çün  ki o vax-
 ta qə  dər dün  ya  da  kı er  mə  ni lob  bi  si be  lə bir tə  səv-
 vür ya  rat  mış  dı ki, gu  ya Azər  bay  can tə  ca  vüz  kar 
döv  lət  dir və Azər  bay  can Er  mə  nis  ta  na qar  şı tə  ca-
 vüz edir. Hal  bu  ki bi  zim tor  paq  la  rı  mız iş  ğal al  tı -
na dü  şür  dü.

Azər  bay  ca  na bö  yük həcm  də sər  ma  yə qo  yu -
lu  şu  nun tə  min edil  mə  sin  də Hey  dər Əli  ye  vin 
müs  təs  na ro  lu var. Dü  nən biz “Əs  rin mü  qa  vi -
lə  si”nin 24-cü il  dö  nü  mü  nü qeyd et  dik və “Əs -
rin müqaviləsi” ol  ma  dan Azər  bay  ca  nın bu  gün-
 kü sü  rət  li in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı  nı tə  səv  vür et  mək 
müm  kün de  yil.

Bu gün Azər  bay  can uğur  la in  ki  şaf edir və 
mən bu in  ki  şaf  da Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
ro  lu  nu xü  su  si  lə qeyd et  mək is  tə  yi  rəm. Azər -
bay  can par  la  men  ti həm Hey  dər Əli  ye  vin döv -
rün  də, həm də bu gün öz fəaliy  yə  ti ilə öl  kə  mi -
zin müs  tə  qil  li  yi  ni möh  kəm  lən  di  rir, sü  rət  li in  ki-
 şa  fı  nı tə  min edir, bu in  ki  şa  fa öz töh  fə  si  ni ve  rir. 
Bir çox qa  nun  lar qə  bul edil  miş  dir. De  mək olar 
ki, bu qa  nun  lar hə  ya  tı  mı  zın bü  tün sa  hə  lə  ri  ni 
əha  tə edir. Bi  zim qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  mız ən 
yük  sək me  yar  la  ra ca  vab ve  rir. Biz bir çox bey -
nəl  xalq kon  ven  si  ya  la  ra qo  şul  mu  şuq və azad -
lıq  la  rın tə  min edil  mə  sin  də, de  mok  ra  tik in  ki  şaf-
 la bağ  lı si  ya  sə  ti  mi  zin apa  rıl  ma  sın  da Azər  bay -
can par  la  men  ti  nin çox bö  yük ro  lu var. Azər -
bay  can par  la  men  ti öl  kə  miz  də çox  par  ti  ya  lı sis -
te  min tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  də önəm  li rol oy  na -
yır. Par  la  ment  də bir çox par  ti  ya  la  rın nü  ma  yən-
 də  lə  ri fəaliy  yət gös  tə  rir və əl  bət  tə ki, on  la  rın 
müx  tə  lif mə  sə  lə  lə  rə fərq  li ba  xış  la  rı var. An  caq 
mən çox şa  dam ki, mil  li ma  raq  lar  la bağ  lı mə  sə-
 lə  lər  də bi  zim de  pu  tat  lar bir nöq  tə  yə vu  rur və 
və  tən  pər  vər  lik gös  tə  rə  rək Azər  bay  can döv  lə  ti -
nin ma  raq  la  rı  nı bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də mü  da  fiə 
edir  lər. 

Par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı öl  kə  miz  də dip  lo -
ma  tik sa  hə  də önəm  li rol oy  na  yır. Mən qeyd 
et  mə  li  yəm ki, Azər  bay  can de  pu  tat  la  rı bey  nəl -

xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də çox fəal iş apa  rır -
lar. Bu, xal  qı  mız tə  rə  fin  dən də qiy  mət  lən  di  ri  lir, 
mən də bu  nu iz  lə  yi  rəm və de  mə  li  yəm ki, doğ -
ru  dan da, çox bö  yük iş apa  rı  lır. De  pu  tat  la  rı  mız 
bir çox par  la  ment  lə  ra  ra  sı as  samb  le  ya  lar  da öl -
kə  miz  də ge  dən pro  ses  lər, iq  ti  sa  di, si  ya  si is  la -
hat  lar  la bağ  lı Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  ni çat  dı  rır, 
la  zım olan vaxt  da Azər  bay  ca  nı çox cid  di mü -
da  fiə edir, haqq-əda  lə  ti bər  pa edir, im  kan ver -
mir  lər ki, öl  kə  mi  zə qar  şı əsas  sız it  ti  ham  lar 
han  sı  sa qə  rar  la  ra gə  ti  rib çı  xar  sın.

Əl  bət  tə ki, Azər  bay  can de  pu  tat  la  rı  nın fəaliy-
 yə  ti  nin əsas is  ti  qa  mə  ti Er  mə  nis  tan-Azər  bay -
can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə bağ  lı dün -
ya bir  li  yi  nə, öz həm  kar  la  rı  na hə  qi  qət  lə  rin çat -
dı  rıl  ma  sı  dır. Mən he  sab edi  rəm ki, bu iş  də çox 
bö  yük uğur  la  ra nail ol  mu  şuq. Son il  lər  də bir 
ne  çə təş  ki  lat, o cüm  lə  dən Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la -
ment As  samb  le  ya  sı, Av  ro  pa Par  la  men  ti Er  mə -
nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə-
 si ilə bağ  lı əda  lət  li, bey  nəl  xalq hü  qu  qa söy  kə -
nən, Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək -
lə  yən qət  na  mə  lər qə  bul et  miş  lər və bu sa  hə  də 
fəaliy  yət da  vam et  di  ri  lə  cək. Mən əmi  nəm ki, 
Azər  bay  can par  la  men  ti bun  dan son  ra da həm 
öl  kə da  xi  lin  də ge  dən pro  ses  lə  rin sü  rət  lən  di  ril -
mə  si  nə, həm də Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq imi -

 yə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  rir. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, 
2018-ci il mə  nim sə  rən  ca  mım  la “Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti İli” elan edil  miş  dir.

Bu il biz Azər  bay  can  da və bir çox öl  kə  lər  də 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  li  yi ilə bağ  lı bir çox 
önəm  li təd  bir  lər ke  çir  mi  şik. Azər  bay  can  da mün-
 tə  zəm ola  raq təd  bir  lər ke  çi  ri  lir. On  la  rın ara  sın  da, 
əl  bət  tə ki, 28 May gü  nü ilə əla  qə  dar ke  çi  ril  miş 
tən  tə  nə  li təd  bir  lə  ri xü  su  si  lə qeyd et  mək is  tər -
dim. On  dan son  ra Azər  bay  can Mil  li Or  du  su  nun 
100 il  li  yi  nə həsr edil  miş möh  tə  şəm hər  bi pa  ra  dı 

qeyd et  mə  li  yəm. Bir ne  çə gün bun  dan əv  vəl - 
sent  yab  rın 15-də ikin  ci möh  tə  şəm hər  bi pa  rad 
ke  çi  ril  miş  dir. Ba  kı  nın iş  ğal  çı  lar  dan azad edil  mə-
 si gü  nü tən  tə  nə  li şə  kil  də qeyd edil  di. O gün Qaf-
 qaz İs  lam Or  du  su, Azər  bay  can Mil  li Or  du  su, 
kö  nül  lü  lər Ba  kı  nı iş  ğal  çı  lar  dan azad et  miş  lər və 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti iki gün  dən son  ra Gən  cə -
dən Ba  kı  ya kö  çə bil  miş  dir. Bi  zim ta  ri  xi şə  hə  ri -
miz, Azər  bay  can xal  qı  nın qə  dim şə  hə  ri Ba  kı öz 
sa  hib  lə  ri  nə qay  ta  rıl  mış  dır.

Əf  sus  lar ol  sun ki, Azər  bay  can Xalq Cüm  hu -
riy  yə  ti cə  mi 23 ay ya  şa  dı, sü  qut et  di və Azər  bay-
 can döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni itir  di. Bu, onu gös  tə  rir 
ki, müs  tə  qil  li  yi qo  ru  yub sax  la  maq onu əl  də et -
mək  dən da  ha çə  tin iş  dir. 1991-ci il  də So  vet İt  ti  fa-
 qı  nın da  ğıl  ma  sı nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can XX əsr -
də ikin  ci də  fə müs  tə  qil  li  yə qo  vuş  muş  dur. Bu, 
ta  ri  xi şans, ta  ri  xi xoş  bəxt  lik idi. Çün  ki Azər  bay -
can xal  qı əsr  lər bo  yu müs  tə  qil  lik, azad  lıq eş  qi ilə 
ya  şa  mış  dır. An  caq uzun il  lər ər  zin  də baş  qa döv-
 lət  lə  rin tər  ki  bin  də idi. 1991-ci il  də ikin  ci də  fə bi -
zə be  lə im  kan ya  ran  dı. An  caq əf  sus  lar ol  sun ki, 
müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ilk il  lə  ri Azər  bay  can  da çox bö -

yük fə  la  kət  lər  lə mü  şa  yiət olu  nur  du. Öl  kə iq  ti  sa -
diy  ya  tı ağır və  ziy  yət  də idi, si  ya  si pro  ses  lər və -
ziy  yə  ti gər  gin  ləş  di  rir  di, Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay -
ca  na qar  şı iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti vü  sət alır  dı, da  xil  də 
çə  kiş  mə  lər im  kan ver  mir  di ki, Azər  bay  can uğur-
 la in  ki  şaf et  sin. 1992-ci il  də döv  lət çev  ri  li  şin  dən 
son  ra və  ziy  yət da  ha da ağır  laş  dı və Azər  bay  can 
çox çə  tin ça  ğı  rış  lar  la üz-üzə qal  mış  dı. 1992-ci il -
də ha  ki  miy  yə  tə gəl  miş qüv  və  lər öl  kə  mi  zi uçu  ru-
 ma apa  rır  dı, öl  kə  miz  də si  ya  si-iq  ti  sa  di böh  ran 
də  rin  lə  şir  di, Er  mə  nis  tan iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  ni ge -
niş  lən  di  rir  di, tor  paq  la  rı  mız iş  ğal al  tı  na dü  şür  dü, 
iq  ti  sa  diy  yat ta  ma  mi  lə if  lic ol  muş  du və öl  kə  miz -
də və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si  nə start ve  ril  di, qar  daş 
qa  nı tö  kül  dü. Bu ağır, çə  tin gün  lər  də Azər  bay -
can xal  qı müd  rik  lik gös  tə  rə  rək ye  ga  nə düz  gün 
ad  dım at  mış  dır, Hey  dər Əli  ye  vi ha  ki  miy  yə  tə 
də  vət et  miş  dir və bu ta  ri  xi ad  dım öl  kə  mi  zin 
müasir ta  ri  xin  də dö  nüş nöq  tə  si idi.

Hey  dər Əli  ye  və Azər  bay  can xal  qı  nın rəğ  bə  ti, 
dəs  tə  yi hə  mi  şə çox bö  yük ol  muş  dur. Bu  nun 
əsas sə  bə  bi on  dan iba  rət  dir ki, o, Azər  bay  ca  na 
so  vet döv  rün  də rəh  bər  lik edən za  man res  pub  li -
ka  mı  zın uğur  lu in  ki  şa  fı  na tə  kan ver  miş  di. O 
vaxt Azər  bay  can so  vet mə  ka  nın  da 15 res  pub  li -
ka  dan fərq  lə  nir  di, çün  ki Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sın -
dan baş  qa cə  mi iki res  pub  li  ka do  nor ki  mi fəaliy-
 yət gös  tə  rir  di, on  lar  dan bi  ri Azər  bay  can idi. 
Azər  bay  can ən ge  ri  də qal  mış yer  dən Hey  dər 
Əli  ye  vin döv  rün  də - 1980-ci il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də 
ən qa  baq  cıl yer  lə  rə çıx  mış  dır və in  san  la  rın ri  fah 
ha  lı yük  sək də  rə  cə  də yax  şı  laş  mış  dır. Di  gər sə -
bəb  lər isə ağır gün  lər  də Hey  dər Əli  ye  vin cə  sa -
rət  li ad  dım  la  rı ilə bağ  lı  dır. 20 Yan  var fa  ciəsin -
dən son  ra o, dər  hal so  vet hö  ku  mə  ti  nin Azər  bay-
 can xal  qı  na qar  şı tö  rət  di  yi ci  na  yə  ti rəs  mən pis  lə-
 di, Kom  mu  nist Par  ti  ya  sın  dan çıx  dı və Azər  bay -
can xal  qı onun si  ma  sın  da li  de  ri  ni gör  dü. On  dan 
son  ra  kı dövr Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı ilə 
bağ  lı  dır. Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
bay  ra  ğı  nın məhz Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə 
Nax  çı  va  nın Ali Məc  li  si  nin ic  la  sın  da rəs  mi Döv -
lət bay  ra  ğı ki  mi ta  nın  ma  sı ta  ri  xi ha  di  sə idi. De -
yə bi  lə  rəm ki, bu, müs  tə  qil  li  yə apa  ran önəm  li 
ad  dım  lar  dan bi  ri idi.

Bü  tün dövr  lər  də Hey  dər Əli  yev xalq  la bir  lik -
də idi. Məhz bu  na gö  rə ağır gün  lər  də, fa  ciəvi 
gün  lər  də Azər  bay  can xal  qı ona mü  ra  ciət et  miş -
dir. 1993-cü il iyu  nun 15-də bu sa  lon  da par  la -

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin bay  ra 
ğı  nın məhz Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə 
Nax  çı  va  nın Ali Məc  li  si  nin ic  la  sın  da rəs  mi 
Döv  lət bay  ra  ğı ki  mi ta  nın  ma  sı ta  ri  xi ha  di 
sə idi. De  yə bi  lə  rəm ki, bu, müs  tə  qil  li  yə 
apa  ran önəm  li ad  dım  lar  dan bi  ri idi.
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men  tin ic  la  sın  da Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can 
par  la  men  ti  nin Səd  ri və  zi  fə  si  nə se  çil  miş  dir. Bir 
da  ha de  mək is  tə  yi  rəm ki, müasir ta  ri  xi  miz  də bu, 
dö  nüş nöq  tə  si idi. On  dan son  ra və  ziy  yət sa  bit -
ləş  mə  yə doğ  ru get  mə  yə baş  la  dı, və  tən  daş mü -
ha  ri  bə  si  nə son qo  yul  du, qa  nun  suz si  lah  lı bir  ləş -
mə  lər tərk-si  lah edil  di, ni  za  mi or  du qu  ru  cu  lu  ğu 
is  ti  qa  mə  tin  də önəm  li ad  dım  lar atıl  dı, Azər  bay -
can bey  nəl  xalq təc  rid  dən çı  xa bil  di. Çün  ki o vax-
 ta qə  dər dün  ya  da  kı er  mə  ni lob  bi  si be  lə bir tə  səv-
 vür ya  rat  mış  dı ki, gu  ya Azər  bay  can tə  ca  vüz  kar 
döv  lət  dir və Azər  bay  can Er  mə  nis  ta  na qar  şı tə  ca-
 vüz edir. Hal  bu  ki bi  zim tor  paq  la  rı  mız iş  ğal al  tı -
na dü  şür  dü.

Azər  bay  ca  na bö  yük həcm  də sər  ma  yə qo  yu -
lu  şu  nun tə  min edil  mə  sin  də Hey  dər Əli  ye  vin 
müs  təs  na ro  lu var. Dü  nən biz “Əs  rin mü  qa  vi -
lə  si”nin 24-cü il  dö  nü  mü  nü qeyd et  dik və “Əs -
rin müqaviləsi” ol  ma  dan Azər  bay  ca  nın bu  gün-
 kü sü  rət  li in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı  nı tə  səv  vür et  mək 
müm  kün de  yil.

Bu gün Azər  bay  can uğur  la in  ki  şaf edir və 
mən bu in  ki  şaf  da Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
ro  lu  nu xü  su  si  lə qeyd et  mək is  tə  yi  rəm. Azər -
bay  can par  la  men  ti həm Hey  dər Əli  ye  vin döv -
rün  də, həm də bu gün öz fəaliy  yə  ti ilə öl  kə  mi -
zin müs  tə  qil  li  yi  ni möh  kəm  lən  di  rir, sü  rət  li in  ki-
 şa  fı  nı tə  min edir, bu in  ki  şa  fa öz töh  fə  si  ni ve  rir. 
Bir çox qa  nun  lar qə  bul edil  miş  dir. De  mək olar 
ki, bu qa  nun  lar hə  ya  tı  mı  zın bü  tün sa  hə  lə  ri  ni 
əha  tə edir. Bi  zim qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  mız ən 
yük  sək me  yar  la  ra ca  vab ve  rir. Biz bir çox bey -
nəl  xalq kon  ven  si  ya  la  ra qo  şul  mu  şuq və azad -
lıq  la  rın tə  min edil  mə  sin  də, de  mok  ra  tik in  ki  şaf-
 la bağ  lı si  ya  sə  ti  mi  zin apa  rıl  ma  sın  da Azər  bay -
can par  la  men  ti  nin çox bö  yük ro  lu var. Azər -
bay  can par  la  men  ti öl  kə  miz  də çox  par  ti  ya  lı sis -
te  min tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  də önəm  li rol oy  na -
yır. Par  la  ment  də bir çox par  ti  ya  la  rın nü  ma  yən-
 də  lə  ri fəaliy  yət gös  tə  rir və əl  bət  tə ki, on  la  rın 
müx  tə  lif mə  sə  lə  lə  rə fərq  li ba  xış  la  rı var. An  caq 
mən çox şa  dam ki, mil  li ma  raq  lar  la bağ  lı mə  sə-
 lə  lər  də bi  zim de  pu  tat  lar bir nöq  tə  yə vu  rur və 
və  tən  pər  vər  lik gös  tə  rə  rək Azər  bay  can döv  lə  ti -
nin ma  raq  la  rı  nı bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də mü  da  fiə 
edir  lər. 

Par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı öl  kə  miz  də dip  lo -
ma  tik sa  hə  də önəm  li rol oy  na  yır. Mən qeyd 
et  mə  li  yəm ki, Azər  bay  can de  pu  tat  la  rı bey  nəl -

xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də çox fəal iş apa  rır -
lar. Bu, xal  qı  mız tə  rə  fin  dən də qiy  mət  lən  di  ri  lir, 
mən də bu  nu iz  lə  yi  rəm və de  mə  li  yəm ki, doğ -
ru  dan da, çox bö  yük iş apa  rı  lır. De  pu  tat  la  rı  mız 
bir çox par  la  ment  lə  ra  ra  sı as  samb  le  ya  lar  da öl -
kə  miz  də ge  dən pro  ses  lər, iq  ti  sa  di, si  ya  si is  la -
hat  lar  la bağ  lı Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  ni çat  dı  rır, 
la  zım olan vaxt  da Azər  bay  ca  nı çox cid  di mü -
da  fiə edir, haqq-əda  lə  ti bər  pa edir, im  kan ver -
mir  lər ki, öl  kə  mi  zə qar  şı əsas  sız it  ti  ham  lar 
han  sı  sa qə  rar  la  ra gə  ti  rib çı  xar  sın.

Əl  bət  tə ki, Azər  bay  can de  pu  tat  la  rı  nın fəaliy-
 yə  ti  nin əsas is  ti  qa  mə  ti Er  mə  nis  tan-Azər  bay -
can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə bağ  lı dün -
ya bir  li  yi  nə, öz həm  kar  la  rı  na hə  qi  qət  lə  rin çat -
dı  rıl  ma  sı  dır. Mən he  sab edi  rəm ki, bu iş  də çox 
bö  yük uğur  la  ra nail ol  mu  şuq. Son il  lər  də bir 
ne  çə təş  ki  lat, o cüm  lə  dən Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la -
ment As  samb  le  ya  sı, Av  ro  pa Par  la  men  ti Er  mə -
nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə-
 si ilə bağ  lı əda  lət  li, bey  nəl  xalq hü  qu  qa söy  kə -
nən, Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək -
lə  yən qət  na  mə  lər qə  bul et  miş  lər və bu sa  hə  də 
fəaliy  yət da  vam et  di  ri  lə  cək. Mən əmi  nəm ki, 
Azər  bay  can par  la  men  ti bun  dan son  ra da həm 
öl  kə da  xi  lin  də ge  dən pro  ses  lə  rin sü  rət  lən  di  ril -
mə  si  nə, həm də Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq imi -

 yə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  rir. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, 
2018-ci il mə  nim sə  rən  ca  mım  la “Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti İli” elan edil  miş  dir.

Bu il biz Azər  bay  can  da və bir çox öl  kə  lər  də 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  li  yi ilə bağ  lı bir çox 
önəm  li təd  bir  lər ke  çir  mi  şik. Azər  bay  can  da mün-
 tə  zəm ola  raq təd  bir  lər ke  çi  ri  lir. On  la  rın ara  sın  da, 
əl  bət  tə ki, 28 May gü  nü ilə əla  qə  dar ke  çi  ril  miş 
tən  tə  nə  li təd  bir  lə  ri xü  su  si  lə qeyd et  mək is  tər -
dim. On  dan son  ra Azər  bay  can Mil  li Or  du  su  nun 
100 il  li  yi  nə həsr edil  miş möh  tə  şəm hər  bi pa  ra  dı 

qeyd et  mə  li  yəm. Bir ne  çə gün bun  dan əv  vəl - 
sent  yab  rın 15-də ikin  ci möh  tə  şəm hər  bi pa  rad 
ke  çi  ril  miş  dir. Ba  kı  nın iş  ğal  çı  lar  dan azad edil  mə-
 si gü  nü tən  tə  nə  li şə  kil  də qeyd edil  di. O gün Qaf-
 qaz İs  lam Or  du  su, Azər  bay  can Mil  li Or  du  su, 
kö  nül  lü  lər Ba  kı  nı iş  ğal  çı  lar  dan azad et  miş  lər və 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti iki gün  dən son  ra Gən  cə -
dən Ba  kı  ya kö  çə bil  miş  dir. Bi  zim ta  ri  xi şə  hə  ri -
miz, Azər  bay  can xal  qı  nın qə  dim şə  hə  ri Ba  kı öz 
sa  hib  lə  ri  nə qay  ta  rıl  mış  dır.

Əf  sus  lar ol  sun ki, Azər  bay  can Xalq Cüm  hu -
riy  yə  ti cə  mi 23 ay ya  şa  dı, sü  qut et  di və Azər  bay-
 can döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni itir  di. Bu, onu gös  tə  rir 
ki, müs  tə  qil  li  yi qo  ru  yub sax  la  maq onu əl  də et -
mək  dən da  ha çə  tin iş  dir. 1991-ci il  də So  vet İt  ti  fa-
 qı  nın da  ğıl  ma  sı nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can XX əsr -
də ikin  ci də  fə müs  tə  qil  li  yə qo  vuş  muş  dur. Bu, 
ta  ri  xi şans, ta  ri  xi xoş  bəxt  lik idi. Çün  ki Azər  bay -
can xal  qı əsr  lər bo  yu müs  tə  qil  lik, azad  lıq eş  qi ilə 
ya  şa  mış  dır. An  caq uzun il  lər ər  zin  də baş  qa döv-
 lət  lə  rin tər  ki  bin  də idi. 1991-ci il  də ikin  ci də  fə bi -
zə be  lə im  kan ya  ran  dı. An  caq əf  sus  lar ol  sun ki, 
müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ilk il  lə  ri Azər  bay  can  da çox bö -

yük fə  la  kət  lər  lə mü  şa  yiət olu  nur  du. Öl  kə iq  ti  sa -
diy  ya  tı ağır və  ziy  yət  də idi, si  ya  si pro  ses  lər və -
ziy  yə  ti gər  gin  ləş  di  rir  di, Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay -
ca  na qar  şı iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti vü  sət alır  dı, da  xil  də 
çə  kiş  mə  lər im  kan ver  mir  di ki, Azər  bay  can uğur-
 la in  ki  şaf et  sin. 1992-ci il  də döv  lət çev  ri  li  şin  dən 
son  ra və  ziy  yət da  ha da ağır  laş  dı və Azər  bay  can 
çox çə  tin ça  ğı  rış  lar  la üz-üzə qal  mış  dı. 1992-ci il -
də ha  ki  miy  yə  tə gəl  miş qüv  və  lər öl  kə  mi  zi uçu  ru-
 ma apa  rır  dı, öl  kə  miz  də si  ya  si-iq  ti  sa  di böh  ran 
də  rin  lə  şir  di, Er  mə  nis  tan iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  ni ge -
niş  lən  di  rir  di, tor  paq  la  rı  mız iş  ğal al  tı  na dü  şür  dü, 
iq  ti  sa  diy  yat ta  ma  mi  lə if  lic ol  muş  du və öl  kə  miz -
də və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si  nə start ve  ril  di, qar  daş 
qa  nı tö  kül  dü. Bu ağır, çə  tin gün  lər  də Azər  bay -
can xal  qı müd  rik  lik gös  tə  rə  rək ye  ga  nə düz  gün 
ad  dım at  mış  dır, Hey  dər Əli  ye  vi ha  ki  miy  yə  tə 
də  vət et  miş  dir və bu ta  ri  xi ad  dım öl  kə  mi  zin 
müasir ta  ri  xin  də dö  nüş nöq  tə  si idi.

Hey  dər Əli  ye  və Azər  bay  can xal  qı  nın rəğ  bə  ti, 
dəs  tə  yi hə  mi  şə çox bö  yük ol  muş  dur. Bu  nun 
əsas sə  bə  bi on  dan iba  rət  dir ki, o, Azər  bay  ca  na 
so  vet döv  rün  də rəh  bər  lik edən za  man res  pub  li -
ka  mı  zın uğur  lu in  ki  şa  fı  na tə  kan ver  miş  di. O 
vaxt Azər  bay  can so  vet mə  ka  nın  da 15 res  pub  li -
ka  dan fərq  lə  nir  di, çün  ki Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sın -
dan baş  qa cə  mi iki res  pub  li  ka do  nor ki  mi fəaliy-
 yət gös  tə  rir  di, on  lar  dan bi  ri Azər  bay  can idi. 
Azər  bay  can ən ge  ri  də qal  mış yer  dən Hey  dər 
Əli  ye  vin döv  rün  də - 1980-ci il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də 
ən qa  baq  cıl yer  lə  rə çıx  mış  dır və in  san  la  rın ri  fah 
ha  lı yük  sək də  rə  cə  də yax  şı  laş  mış  dır. Di  gər sə -
bəb  lər isə ağır gün  lər  də Hey  dər Əli  ye  vin cə  sa -
rət  li ad  dım  la  rı ilə bağ  lı  dır. 20 Yan  var fa  ciəsin -
dən son  ra o, dər  hal so  vet hö  ku  mə  ti  nin Azər  bay-
 can xal  qı  na qar  şı tö  rət  di  yi ci  na  yə  ti rəs  mən pis  lə-
 di, Kom  mu  nist Par  ti  ya  sın  dan çıx  dı və Azər  bay -
can xal  qı onun si  ma  sın  da li  de  ri  ni gör  dü. On  dan 
son  ra  kı dövr Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı ilə 
bağ  lı  dır. Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
bay  ra  ğı  nın məhz Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə 
Nax  çı  va  nın Ali Məc  li  si  nin ic  la  sın  da rəs  mi Döv -
lət bay  ra  ğı ki  mi ta  nın  ma  sı ta  ri  xi ha  di  sə idi. De -
yə bi  lə  rəm ki, bu, müs  tə  qil  li  yə apa  ran önəm  li 
ad  dım  lar  dan bi  ri idi.

Bü  tün dövr  lər  də Hey  dər Əli  yev xalq  la bir  lik -
də idi. Məhz bu  na gö  rə ağır gün  lər  də, fa  ciəvi 
gün  lər  də Azər  bay  can xal  qı ona mü  ra  ciət et  miş -
dir. 1993-cü il iyu  nun 15-də bu sa  lon  da par  la -

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin bay  ra 
ğı  nın məhz Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə 
Nax  çı  va  nın Ali Məc  li  si  nin ic  la  sın  da rəs  mi 
Döv  lət bay  ra  ğı ki  mi ta  nın  ma  sı ta  ri  xi ha  di 
sə idi. De  yə bi  lə  rəm ki, bu, müs  tə  qil  li  yə 
apa  ran önəm  li ad  dım  lar  dan bi  ri idi.
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ci  nin möh  kəm  lən  mə  si  nə öz müs  bət töh  fə  si  ni 
ve  rə  cək  dir.

Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si ən bö  yük əda  lət  siz  lik  dir. Dağ  lıq Qa -
ra  bağ Azər  bay  ca  nın əzə  li və ta  ri  xi tor  pa  ğı  dır. 
Əsr  lər bo  yu Azər  bay  can xal  qı bu tor  paq  lar  da 
ya  şa  yıb, ya  ra  dıb. Bu tor  paq  la  rın ta  ri  xi to  po  nim -
lə  ri, ta  ri  xi abi  də  lə  ri, bi  zim mil  li ir  si  miz onu gös-
 tə  rir ki, bu tor  paq  lar  da Azər  bay  can xal  qı əsr  lər 
bo  yu ya  şa  yıb. Bu gün bu tor  paq  lar iş  ğal al  tın  da-
 dır. Nəin  ki Dağ  lıq Qa  ra  bağ, onun ət  ra  fın  da yer-
 lə  şən yed  di ra  yon da Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş -
ğal edi  lib. Bu tor  paq  lar  da bü  tün inf  rast  ruk  tur 

da  ğı  dı  lıb. Da  ğı  dıl  mış şə  hər  lə  ri  mi  zin şə  kil  lə  ri in -
ter  net  də dərc edi  lir, bu  nu hər kəs gö  rə bi  lər. Bi -
zim bü  tün mil  li sər  və  ti  miz, mu  zey  lə  ri  miz er  mə-
 ni  lər tə  rə  fin  dən ta  lan edi  lib, ta  ri  xi abi  də  lə  ri  miz, 
məs  cid  lə  ri  miz da  ğı  dı  lıb. Azər  bay  can xal  qı  na 
qar  şı hər  bi ci  na  yət tö  rə  di  lib. Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
tö  rə  di  lib, bir ge  cə ər  zin  də er  mə  ni  lər 600-dən çox 
gü  nah  sız in  sa  nı, o cüm  lə  dən 100-dən çox qa  dı -
nı, 60-dan çox uşa  ğı vəh  şi  cə  si  nə qət  lə ye  ti  rib  lər. 
Bu gün 10-dan ar  tıq öl  kə  nin par  la  men  ti Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  nı rəs  mən ta  nı  yıb və bu pro  ses bun -
dan son  ra da ge  də  cək  dir.

Bü  tün bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar mü  na  qi  şə ilə 
bağ  lı qə  rar və qət  na  mə  lər qə  bul et  miş  lər. On  la -
rın ara  sın  da, əl  bət  tə ki, BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra-

 sı  nın dörd qət  na  mə  si  ni xü  su  si  lə qeyd et  mək is -
tər  dim. Bu qət  na  mə  lər  də açıq-ay  dın de  yi  lir ki, 
er  mə  ni si  lah  lı qüv  və  lə  ri iş  ğal edil  miş tor  paq  lar -
dan dər  hal və qeyd-şərt  siz çı  xa  rıl  ma  lı  dır. Er  mə-
 nis  tan 20 il  dən çox  dur ki, bu qət  na  mə  lə  rə əməl 
et  mir, on  la  ra mə  həl qoy  mur və be  lə  lik  lə, öz iş -
ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  ni da  vam et  di  rir. Əf  sus  lar ol  sun 
ki, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar da Er  mə  nis  ta  na qar  şı 
heç bir sank  si  ya tət  biq et  mir. He  sab edi  rəm, bu -
nun vax  tı gə  lib ça  tıb ki, iş  ğal  çı  ya qar  şı çox cid  di 
təd  bir  lər gö  rül  sün və bu, əda  lət  li olar  dı. Bu mə -
sə  lə ilə bağ  lı biz bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın fəaliy -
yət me  xa  nizm  lə  ri  nə də fi  kir ver  mə  li  yik. Əgər 
dün  ya  nın ən ali or  qa  nı olan BMT Təh  lü  kə  siz  lik 
Şu  ra  sı  nın qət  na  mə  lə  ri ye  ri  nə ye  ti  ril  mir  sə, on  da, 
əl  bət  tə ki, bu or  qa  nın nü  fu  zu o qə  dər də yük  sək 
sə  viy  yə  də ola bil  məz. Mü  na  qi  şə  nin həl  li  nin bir 
yo  lu var. Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri bi  zim tor-
 paq  la  rı  mız  dan çı  xa  rıl  ma  lı  dır, Azər  bay  can öz 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  mə  li  dir və on  dan 
son  ra böl  gə  də sülh ya  ra  na bi  lər. Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü isə bü  tün dün  ya tə  rə  fin  dən ta -
nı  nır. Bü  tün öl  kə  lər Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv -
lü  yü  nü dəs  tək  lə  yir və Dağ  lıq Qa  ra  bağ Azər  bay-
 ca  nın ay  rıl  maz his  sə  si  dir.

Mən he  sab edi  rəm ki, bun  dan son  ra  kı dövr  də 
Er  mə  nis  ta  nın ye  ni rəh  bər  li  yi bu mə  sə  lə ilə bağ  lı 
öz si  ya  sə  tin  də cid  di dü  zə  liş  lər et  mə  li  dir. Çün  ki 
bu gün Er  mə  nis  tan  dan səs  lə  nən çox zid  diy  yət  li 
və bə  zən cə  fəng fi  kir  lər mü  na  qi  şə  nin həl  li  nə 
yox, onun də  rin  ləş  mə  si  nə xid  mət gös  tə  rir. Azər-
 bay  can öz prin  si  pial möv  qe  yin  dən ge  ri dön  mə -
yə  cək. Dağ  lıq Qa  ra  bağ əzə  li, ta  ri  xi Azər  bay  can 
tor  pa  ğı  dır, bey  nəl  xalq hü  quq ba  xı  mın  dan da 
Azər  bay  can tor  pa  ğı  dır. Azər  bay  ca  nın su  ve  ren -
li  yi və əra  zi bü  töv  lü  yü bər  pa edil  mə  li  dir.

Mü  na  qi  şə  yə, bö  yük hu  ma  ni  tar fə  la  kə  tə bax -
ma  ya  raq, - bir mil  yon  dan çox in  san bu mü  na  qi-
 şə  dən əziy  yət çə  kir, - Azər  bay  can in  ki  şaf yo  lun-
 da  dır, Azər  bay  ca  nın in  ki  şa  fı çox sü  rət  li  dir. Er -
mə  nis  tan isə ək  si  nə, get  dik  cə da  ha da zəif  lə  yir. 
Er  mə  nis  tan  da bu ilin ya  zın  da baş ver  miş çev  ri -
liş əs  lin  də gös  tə  rir ki, əv  vəl  ki re  jim xal  qın dəs -
tə  yi  ni tam itir  miş  dir. İyir  mi il Er  mə  nis  ta  na 
rəh  bər  lik et  miş re  jim çök  dü və bu, bir da  ha onu 
gös  tə  rir ki, on  la  rın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti if  la  sa uğ  ra-
 dı. Ey  ni za  man  da, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar da bu 
mə  sə  lə ilə bağ  lı gə  rək cid  di təh  lil apar  sın  lar və 
öz  lə  ri  nə sual ver  sin  lər ki, ne  cə ola bi  lər, Er  mə -

Mü  na  qi  şə  nin həl  li  nin bir yo  lu var. Er 
mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri bi  zim tor 
paq  la  rı  mız  dan çı  xa  rıl  ma  lı  dır, Azər  bay 
can öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  mə  li 
dir və on  dan son  ra böl  gə  də sülh ya  ra  na 
bi  lər. Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü isə 
bü  tün dün  ya tə  rə  fin  dən ta  nı  nır. Bü  tün 
öl  kə  lər Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü 
nü dəs  tək  lə  yir və Dağ  lıq Qa  ra  bağ Azər 
bay  ca  nın ay  rıl  maz his  sə  si  dir.
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nis  tan  da son müd  dət ər  zin  də ke  çi  ril  miş par  la -
ment və pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nə bey  nəl  xalq mü  şa-
 hi  də  çi  lər müs  bət reak  si  ya ver  miş  lər. Mə  gər on -
lar bil  mir  di  lər ki, Er  mə  nis  tan  da bü  tün seç  ki  lər 
ko  bud  ca  sı  na sax  ta  laş  dı  rı  lır? Bil  mir  di  lər ki, ora -
da əv  vəl  ki re  ji  min hör  mə  ti sı  fı  ra bə  ra  bər  dir? 
Bi  lir  di  lər, an  caq han  sı  sa sə  bəb  lə  rə gö  rə göz yu -
mur  du  lar. İn  di də Er  mə  nis  tan  da ya  ran  maq  da 
olan ye  ni dik  ta  tu  ra re  ji  mi de  mək olar ki, ey  ni 
si  ya  sə  ti apa  rır. Si  ya  si rə  qib  lə  rə qar  şı zo  ra  kı  lıq 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir, si  ya  si rə  qib  lər həb  sə alı  nır, mət-
 buat nü  ma  yən  də  lə  ri  nə qar  şı rep  res  si  ya  lar apa -
rı  lır, mət  bu or  qan  lar bağ  la  nır, döv  lət or  qan  la  rı 
si  ya  si rə  qib  lə  ri  nin həb  si ilə bağ  lı açıq-aş  kar gös-
 tə  riş  lər ve  rir, bu gös  tə  riş  lə  ri bü  tün dün  ya eşi  dir. 
Bir də  nə də ol  sun bey  nəl  xalq təş  ki  lat, xü  su  si  lə 
mət  buat  la, me  dia azad  lıq  la  rı, in  san haq  la  rı ilə 
bağ  lı olan təş  ki  lat  lar sə  si  ni çı  xar  mır. Sual olu -
nur, nə  yə gö  rə Er  mə  nis  tan  da ge  dən bu təh  lü  kə-
 li pro  ses  lə  rə bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar reak  si  ya ver-
 mir? Bu  nun ar  xa  sın  da han  sı sə  bəb  lər var? Bu, 
çox cid  di araş  dı  rıl  ma  lı  dır. Biz on  suz da yax  şı 
bi  li  rik ki, bə  zi bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən 
Azər  bay  ca  na qar  şı iki  li stan  dart  lar si  ya  sə  ti apa-
 rı  lır. Biz bu  na öy  rəş  mi  şik və bu  na qar  şı mü  ba  ri-
 zə apa  rı  rıq. Bi  zim mü  ba  ri  zə  miz çox tu  tar  lı ar -
qu  ment  lər  lə dəs  tək  lə  nir. Ba  yaq qeyd et  di  yim 

ki  mi, de  pu  tat  la  rı  mız bi  zə qar  şı apa  rı  lan çir  kin 
kam  pa  ni  ya  lar  la bağ  lı öz söz  lə  ri  ni tu  tar  lı ar  qu -
ment  lər  lə de  yir  lər. Bi  zə qar  şı irə  li sü  rü  lən it  ti -
ham  lar 100 faiz sax  ta  dır, ya  lan  dır, iki  li stan  dart-
 lar əsa  sın  da  dır və si  ya  si məq  səd  lər gü  dür. Onu 
da bil  dir  mə  li  yəm ki, bu hü  cum  lar, bu it  ti  ham -
lar bi  zim si  ya  si ira  də  mi  zə zər  rə qə  dər tə  sir et -
mir və et  mə  yə  cək. Am  ma Er  mə  nis  tan açıq-aş -
kar rep  res  si  ya si  ya  sə  ti  ni apa  rır, me  dianı bo  ğur, 
si  ya  si op  po  nent  lə  ri  ni həb  sə alır, Baş na  zir on  la -
rın həb  si ilə bağ  lı gös  tə  riş ve  rir və bu  na heç bir 
reak  si  ya ve  ril  mir. Bu, çox dü  şün  dü  rü  cü mə  sə  lə-
 dir və he  sab edi  rəm ki, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
bi  zim bu sualı  mı  za müt  ləq ca  vab ver  mə  li  dir  lər. 
Ver  mə  sə  lər, de  mə  li, on  lar bu ye  ni ya  ra  nan dik -
ta  tu  ra re  ji  mi ilə əl  bir  dir  lər.

Er  mə  nis  tan  da ge  dən pro  ses  lə  rə bax  dıq  da is -
tər-is  tə  məz müəy  yən pa  ra  lel  lər mey  da  na çı  xır. 
1992-ci il  də də Azər  bay  can  da ha  ki  miy  yə  tə in -
san  lar mey  dan  lar  dan, kü  çə  lər  dən gəl  miş  di  lər. 
On  la  rın heç bir təc  rü  bə  si, si  ya  si bi  li  yi yox idi. 
On  lar iq  ti  sa  diy  ya  tın nə ol  du  ğu  nu bil  mir  di  lər. 
Ümu  miy  yət  lə, on  lar cə  miy  yət  də ele  men  tar 
dav  ra  nış qay  da  la  rı  nı göz  lə  mir  di  lər. Nə  ti  cə  də 
Azər  bay  can xal  qı o ha  ki  miy  yə  tə cə  mi bir il dö -
zə bil  di və on  dan son  ra on  lar si  ya  si səh  nə  dən 
bir  də  fə  lik çı  xa  rıl  dı  lar. Er  mə  nis  tan  da da biz ey  ni 
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yük  sək kür  sü  lər  dən səs  lə  nən bə  ya  nat  la  rı bu öl -
kə  ni da  ha da ağır və  ziy  yə  tə sa  la  caq. Onun  la 
bi  zim işi  miz yox  dur. Am  ma bu, mü  na  qi  şə  nin 
həl  li üçün in  di bö  yük prob  le  mə çev  ri  lir.

Ona gö  rə biz bun  dan son  ra da öz si  ya  sə  ti  mi-
 zi apa  ra  ca  ğıq. Bi  zim iq  ti  sa  di po  ten  sialı  mız da 
ar  tır. İn  di Er  mə  nis  tan  la Azər  bay  can ara  sın  da 
fərq yer  lə-göy qə  dər  dir. Bu gün Azər  bay  can iq -
ti  sa  di cə  hət  dən in  ki  şaf  da olan öl  kə  dir, Er  mə  nis-
 tan isə yox  sul, baş  qa  sı  nın əli  nə ba  xan, ianə  lər  lə 
do  la  nan bir öl  kə  dir. Biz, əl  bət  tə ki, bun  dan son-
 ra da öz si  ya  sə  ti  mi  zi apa  ra  ca  ğıq.

Bir da  ha de  mək is  tə  yi  rəm ki, Azər  bay  can bey-
 nəl  xalq mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı çox uğur  lu si  ya  sət apa-
 rır, qon  şu öl  kə  lər  lə əla  qə  lə  ri  miz ən yük  sək sə  viy-
 yə  də  dir. Azər  bay  can İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı 
çər  çi  və  sin  də çox bö  yük hör  mə  tə la  yiq  dir. Av  ro -
pa İt  ti  fa  qı  nın üz  vü olan 9 öl  kə ilə bi  zim st  ra  te  ji 
tə  rəf  daş  lıq haq  qın  da sə  nə  di  miz var və bu il “Tə -
rəf  daş  lıq priori  tet  lə  ri” sə  nə  di im  za  la  nıb.

Bax, bu  dur bi  zim uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz ki, 
bu gün da  xi  li in  ki  şa  fı  mı  za da müs  bət tə  sir gös  tə-
 rir. O ki qal  dı iq  ti  sa  di sa  hə  yə, son 15 il ər  zin  də 
iq  ti  sa  di ba  xım  dan Azər  bay  can qə  dər sü  rət  lə in -
ki  şaf edən ikin  ci öl  kə ol  ma  mış  dır. İq  ti  sa  diy  yat 
3,2 də  fə art  mış  dır və bu ar  tım bu gün də da  vam 
edir. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, müs  tə  qil  li  yi  nin cə  mi 26 
ya  şı olan öl  kə  miz Da  vos Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru -
mu  nun iq  ti  sa  diy  yat  la  rın rə  qa  bət  qa  bi  liy  yət  li  lik 
he  sa  ba  tı  na gö  rə, dün  ya miq  ya  sın  da 35-ci yer  də -
dir. Tə  səv  vür edin, dün  ya  da 200-dən çox öl  kə 
var. Azər  bay  can 35-ci yer  də  dir. Rə  qa  bət  qa  bi  liy -
yət  li  li  yi he  sab  la  ma  sı bü  tün sa  hə  lə  ri əha  tə edir, 
tək  cə ener  ji re  surs  la  rı  nı yox. Ye  nə də Da  vos Fo -
ru  mu  nun in  ki  şaf edən öl  kə  lər ara  sın  da ink  lü  ziv 
in  ki  şaf in  dek  si üz  rə he  sab  la  ma  la  rı  na gö  rə, Azər-
 bay  can 3-cü yer  də  dir. Azər  bay  can inf  rast  ruk  tu -
run sə  viy  yə  si  nə gö  rə, dün  ya miq  ya  sın  da 26-cı 
yer  də  dir. Bü  tün bun  la  rı biz ya  rat  mı  şıq, yo  rul -
maz fəaliy  yət nə  ti  cə  sin  də, xalq-iq  ti  dar bir  li  yi sa -
yə  sin  də. Ona gö  rə bi  zim iq  ti  sa  di in  ki  şaf  la bağ  lı 
fi  kir  lə  ri  miz çox ümid  ve  ri  ci  dir və çox müs  bət  dir.

Biz güc  lü or  du qur  mu  şuq. Bu il Ba  kı  da iki 
hər  bi pa  rad - həm or  du  mu  zun, həm də Ba  kı  nın 
iş  ğal  dan azad edil  mə  si  nin 100 il  lik  lə  ri  nə həsr 
edil  miş pa  rad  lar ke  çi  ril  miş  dir. Pa  rad  lar  da nü -
ma  yiş et  di  ri  lən im  kan  la  rı  mız he  sab edi  rəm ki, 
çox tə  sir  li  dir. Bu gün bey  nəl  xalq rey  tinq  lə  rə gö -
rə, Azər  bay  can Or  du  su dün  ya miq  ya  sın  da 50 

ən güc  lü or  du sı  ra  sın  da  dır və bu, real  lıq  dır.
Bir söz  lə, biz öl  kə  mi  zi bun  dan son  ra da bu 

si  ya  sət  lə in  ki  şaf et  di  rə  cə  yik. Bu gün biz in  no  va-
 si  ya  la  ra, tex  no  lo  gi  ya  la  ra da  ha çox üs  tün  lük ve -
ri  rik. Bir ne  çə gün  dən son  ra Azər  bay  can or  bi  tə 
üçün  cü sü  ni pey  ki çı  xa  ra  caq. Azər  bay  can ar  tıq 
bir ne  çə il  dir ki, kos  mik klu  bun üz  vü  dür. Or  bit-
 də iki pey  ki  miz var, üçün  cü də çı  xa  rı  lır.

Ener  ji si  ya  sə  ti  mi  zə gəl  dik  də, bu  nun tə  si  ri 
tək  cə öl  kə  miz  də hiss olun  mur, Azər  bay  ca  nın 
tə  şəb  bü  sü ilə böl  gə  də, Av  ra  si  ya mə  ka  nın  da hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər önəm da  şı  yır. Biz də  niz-
 lə  ri bir  ləş  di  ri  rik. Xə  zər də  ni  zi  ni neft kə  mər  lə  ri 
ilə Qa  ra də  niz  lə, Ara  lıq də  ni  zi ilə, Azər  bay  ca  nı 
isə qaz xət  ti ilə Av  ro  pa ilə bir  ləş  di  ri  rik. Bu gün 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən Cə  nub Qaz Dəh  li  zi böl  gə  də ən 
bö  yük inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  rin  dən bi  ri  dir, 
ümu  mi də  yə  ri 40 mil  yard dol  la  ra bə  ra  bər  dir. 
De  mək olar ki, bu la  yi  hə ener  ji xə  ri  tə  si  ni ta  ma -
mi  lə ye  ni  dən ya  ra  dır.

Əl  bət  tə ki, Azər  bay  can öz coğ  ra  fi və  ziy  yə -
tin  dən bun  dan son  ra da uğur  la is  ti  fa  də edə  cək. 
Nəq  liy  yat mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ril  mə  yi -
miz ar  tıq real  lıq  dır. Şərq-Qərb, Şi  mal-Cə  nub 
nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri Azər  bay  can əra  zi  sin  dən 
ke  çir. Keç  mə  yə də bi  lər  di, əgər biz bu coğ  ra  fi -
ya  ya bö  yük sər  ma  yə qoy  ma  say  dıq, əgər qon  şu 
öl  kə  lər  lə çox yax  şı mü  na  si  bət  lə  ri  miz ol  ma  say -
dı. Əgər qon  şu  lar  la mü  na  si  bət  lər yax  şı de  yil  sə, 
öl  kə ne  cə tran  zit öl  kə  yə çev  ri  lə bi  lər, bu, müm-
 kün de  yil. Ona gö  rə də xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz da  xi  li 
və  ziy  yə  ti  mi  zin da  ha da yax  şı ol  ma  sı  na he  sab -
la  nıb. Xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz, ey  ni za  man  da, Azər -
bay  can  da təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min edil  mə  sin  də də 
mü  hüm rol oy  na  yır. Azər  bay  can  da da  xil  də 
təh  lü  kə mən  bə  lə  ri yox  dur. Mən bu  nu də  fə  lər  lə 
de  mi  şəm. Biz özü  mü  zü müm  kün olan risk  lər -
dən isə öz si  ya  sə  ti  miz  lə, o cüm  lə  dən uğur  lu 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz  lə qo  ru  yu  ruq. Ey  ni za  man  da, 
dün  ya  da təh  lü  kə  siz  li  yə töh  fə  miz də get  dik  cə 
ar  tır. Tək  cə təh  lü  kə  siz  li  yə yox, biz təh  lü  kə  siz  li-
 yi bö  yük də  rə  cə  də şərt  lən  di  rən in  san  la  ra  ra  sı, 
din  lə  ra  ra  sı dialo  qa da bö  yük töh  fə ve  ri  rik. Tə -
sa  dü  fi de  yil ki, bu gün Azər  bay  can dün  ya miq-
 ya  sın  da mul  ti  kul  tu  ra  liz  min mər  kəz  lə  rin  dən 
bi  ri ki  mi ta  nı  nır. İlk növ  bə  də, bu si  ya  sət bi  zə 
la  zım  dır. Azər  bay  can  da bü  tün xalq  la  rın, din  lə-
 rin nü  ma  yən  də  lə  ri çox ra  hat, bir ailə ki  mi ya  şa-
 yır  lar. Ey  ni za  man  da, bu si  ya  sət dün  ya  ya la -

mən  zə  rə  ni gö  rü  rük. Mey  dan  da çı  ğı  rıb-ba  ğı  ran-
 lar bu gün yük  sək post  la  ra tə  yin olu  nur, heç bir 
təc  rü  bə  si ol  ma  yan in  san  lar bu gün Er  mə  nis  ta -
nın ta  le  yi  ni həll edir  lər. Ye  ni hö  ku  mət tə  rə  fin -
dən atı  lan ad  dım  lar onu gös  tə  rir ki, bu adam  la-
 rın heç bir bi  li  yi, ha  zır  lı  ğı yox  dur və bu, nəin  ki 
Er  mə  nis  tan üçün, böl  gə üçün bö  yük təh  lü  kə 
mən  bə  yi  dir. Bir tə  rəf  dən, - mən bu  nu ar  tıq bir 
də  fə de  mi  şəm, - in  di  ki Er  mə  nis  tan ha  ki  miy  yə  ti 
nə qə  dər çox ha  ki  miy  yət  də qal  sa, bi  zim üçün 
bir o qə  dər yax  şı  dır. Çün  ki o, möv  cud olan 
prob  lem  lə  rin üs  tü  nə prob  lem  lər gə  ti  rir. On  suz 
da Er  mə  nis  tan iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  nə gö  rə böh  ran, 
tə  nəz  zül için  də  dir. Rəs  mi sta  tis  ti  ka  ya gö  rə, ora-
 da yox  sul  luq 30 faizə, am  ma real və  ziy  yət  də 50 

faizə ça  tır. Küt  lə  vi iş  siz  lik, de  po  pul  ya  si  ya, in -
san  la  rın küt  lə  vi şə  kil  də kö  çü baş ve  rir. İq  ti  sa  di 
in  ki  şaf üçün heç bir əsas yox  dur. Heç kim in -
ves  ti  si  ya qoy  maq is  tə  mir, ba  zar məh  dud  dur, 
xa  ri  ci ba  zar  la  ra çı  xış yox  dur. Bu möv  cud prob -
lem  lər, üs  tə  gəl on  la  rın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti fak  ti  ki 
ola  raq əv  vəl  ki kri  mi  nal re  ji  min çök  mə  si  nə gə  ti-
 rib çı  xar  dı. Am  ma biz gö  rü  rük ki, in  di ye  ni hö -
ku  mət də ey  ni yol  la get  mək is  tə  yir. Bu ağır, çə -
tin və  ziy  yət  dən xi  las üçün Er  mə  nis  ta  nın ye  ga  nə 
yo  lu var, o da bi  zim tor  paq  la  rı  mız  dan çıx  maq -
dır. On  dan son  ra on  la  rın in  ki  şa  fı üçün şə  rait 
ya  ra  dı  la bi  lər. Əgər on  lar iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  ni 
da  vam et  dir  mək is  tə  yir  lər  sə, bil  mə  li  dir  lər ki, 
bu  nun axı  rı ol  ma  ya  caq. Bu  nun axı  rı on  lar üçün 
çox pis ola  caq.

Bax  ma  ya  raq ki, tor  paq  la  rı  mız iş  ğal al  tın  da -
dır, bir mil  yon  dan çox köç  kün və qaç  qı  nı  mız 
var, Azər  bay  can uğur  la in  ki  şaf edir və in  ki  şaf 
üçün çox gö  zəl pers  pek  tiv  lər var. Dağ  lıq Qa  ra -
bağ heç vaxt Azər  bay  ca  nın su  ve  ren  li  yin  dən 

kə  nar  da heç bir sta  tus al  ma  ya  caq. Heç vaxt 
Azər  bay  can xal  qı və döv  lə  ti im  kan ver  mə  yə  cək 
ki, onun əzə  li, ta  ri  xi, hü  qu  qi tor  pa  ğı on  dan ay -
rıl  sın. Qoy, Er  mə  nis  tan bu xül  ya  lar  la ya  şa  ma -
sın. Qoy, Er  mə  nis  tan rəh  bər  li  yi öz xal  qı  nı al  dat-
 ma  sın. Biz bü  tün im  kan  lar  dan is  ti  fa  də edi  rik və 
edə  cə  yik ki, əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zü bər  pa edək 
və bu is  ti  qa  mət  də çox önəm  li ad  dım  lar atıl  mış-
 dır. Qeyd et  di  yim ki  mi, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
bi  zim möv  qe  yi  mi  zi dəs  tək  lə  yir. Tək  cə BMT 
Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı de  yil, BMT-nin Baş As -
samb  le  ya  sı, ATƏT, Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sı, Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı, İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, Av  ro  pa Par  la  men  ti və di -
gər təş  ki  lat  lar bi  zim möv  qe  yi  mi  zi dəs  tək  lə  yir. 
Bu il Azər  bay  can ilə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ara  sın  da 
im  za  la  nan “Tə  rəf  daş  lıq priori  tet  lə  ri” ad  lı sə -
nəd  də Azər  bay  ca  nın su  ve  ren  li  yi, sər  həd  lə  ri  nin 
to  xu  nul  maz  lı  ğı, əra  zi bü  töv  lü  yü dəs  tək  lə  nir. 
Bu, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın möv  qe  yi  dir. Qon  şu döv -
lət  lər bi  zim əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zü ta  nı  yır və 
dəs  tək  lə  yir. İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı də  fə -
lər  lə mü  na  qi  şə ilə bağ  lı qət  na  mə  lər qə  bul et -
miş  dir. On  la  rın ha  mı  sı bi  zim möv  qe  yi  mi  zi mü -
da  fiə edir. Yə  ni bu, mə  sə  lə  nin bey  nəl  xalq hü  qu-
 qi tə  rə  fi  dir. Real hə  yat  da biz nə  yi gö  rü  rük: Er -
mə  nis  tan uğur  suz döv  lət  dir. Əgər bir öl  kə  ni 20 
il ər  zin  də kri  mi  nal xun  ta re  ji  mi ida  rə edib  sə, - 
müs  tə  qil  li  yi cə  mi 26 il olan döv  lət  dən söh  bət 
ge  dir, - on  da bu döv  lə  tə han  sı ad ver  mək olar? 
An  caq uğur  suz döv  lət. Bu uğur  suz  luq, əs  lin  də, 
on  la  rın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də ol  muş  dur. 
Çün  ki əgər iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti ol  ma  say  dı, on  lar 
Azər  bay  ca  nın im  kan  la  rın  dan fay  da  la  na bi  lər  di-
 lər. Azər  bay  can  sız böl  gə  də heç bir tə  şəb  büs, 
heç bir la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ri  lə bil  məz və get  dik  cə 
bi  zim gü  cü  müz - si  ya  si çə  ki  miz, iq  ti  sa  di po  ten -
sialı  mız, hər  bi gü  cü  müz ar  tır, bey  nəl  xalq möv -
qe  lə  ri  miz möh  kəm  lə  nir. Bu gün bi  zim si  ya  sə  ti -
miz, - mən bu  nu bir da  ha de  mək is  tə  yi  rəm, bu, 
sirr de  yil, - Er  mə  nis  ta  nı tam təc  rid edil  miş və -
ziy  yə  tə sal  maq  dır, iq  ti  sa  di da  yaq  la  rı  nı, - ona 
da  yaq da de  mək ol  maz, - çök  dür  mək  dir. Nə  yə 
gö  rə? Çün  ki biz tor  paq  la  rı  mı  zı is  tə  yi  rik. Bi  zə 
de  yir  lər ki, mə  sə  lə  ni sülh yo  lu ilə həll edin. Biz 
də ça  lı  şı  rıq ki, bu  nu edək. Am  ma bu  nu et  mək 
üçün gə  rək sə  nin qar  şın  da adek  vat bir tə  rəf ol -
sun. Biz bu adek  vat  lı  ğı gör  mü  rük. İn  di Er  mə -
nis  ta  nın qey  ri-adek  vat ad  dım  la  rı, hə  rə  kət  lə  ri, 

Azər  bay  can  sız böl  gə  də heç bir tə  şəb  büs,  
heç bir la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ri  lə bil  məz və  
get  dik  cə bi  zim gü  cü  müz  si  ya  si çə  ki  miz,  
iq  ti  sa  di po  ten  sialı  mız, hər  bi gü  cü  müz ar  tır,  
bey  nəl  xalq möv  qe  lə  ri  miz möh  kəm  lə  nir.
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yük  sək kür  sü  lər  dən səs  lə  nən bə  ya  nat  la  rı bu öl -
kə  ni da  ha da ağır və  ziy  yə  tə sa  la  caq. Onun  la 
bi  zim işi  miz yox  dur. Am  ma bu, mü  na  qi  şə  nin 
həl  li üçün in  di bö  yük prob  le  mə çev  ri  lir.

Ona gö  rə biz bun  dan son  ra da öz si  ya  sə  ti  mi-
 zi apa  ra  ca  ğıq. Bi  zim iq  ti  sa  di po  ten  sialı  mız da 
ar  tır. İn  di Er  mə  nis  tan  la Azər  bay  can ara  sın  da 
fərq yer  lə-göy qə  dər  dir. Bu gün Azər  bay  can iq -
ti  sa  di cə  hət  dən in  ki  şaf  da olan öl  kə  dir, Er  mə  nis-
 tan isə yox  sul, baş  qa  sı  nın əli  nə ba  xan, ianə  lər  lə 
do  la  nan bir öl  kə  dir. Biz, əl  bət  tə ki, bun  dan son-
 ra da öz si  ya  sə  ti  mi  zi apa  ra  ca  ğıq.

Bir da  ha de  mək is  tə  yi  rəm ki, Azər  bay  can bey-
 nəl  xalq mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı çox uğur  lu si  ya  sət apa-
 rır, qon  şu öl  kə  lər  lə əla  qə  lə  ri  miz ən yük  sək sə  viy-
 yə  də  dir. Azər  bay  can İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı 
çər  çi  və  sin  də çox bö  yük hör  mə  tə la  yiq  dir. Av  ro -
pa İt  ti  fa  qı  nın üz  vü olan 9 öl  kə ilə bi  zim st  ra  te  ji 
tə  rəf  daş  lıq haq  qın  da sə  nə  di  miz var və bu il “Tə -
rəf  daş  lıq priori  tet  lə  ri” sə  nə  di im  za  la  nıb.

Bax, bu  dur bi  zim uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz ki, 
bu gün da  xi  li in  ki  şa  fı  mı  za da müs  bət tə  sir gös  tə-
 rir. O ki qal  dı iq  ti  sa  di sa  hə  yə, son 15 il ər  zin  də 
iq  ti  sa  di ba  xım  dan Azər  bay  can qə  dər sü  rət  lə in -
ki  şaf edən ikin  ci öl  kə ol  ma  mış  dır. İq  ti  sa  diy  yat 
3,2 də  fə art  mış  dır və bu ar  tım bu gün də da  vam 
edir. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, müs  tə  qil  li  yi  nin cə  mi 26 
ya  şı olan öl  kə  miz Da  vos Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru -
mu  nun iq  ti  sa  diy  yat  la  rın rə  qa  bət  qa  bi  liy  yət  li  lik 
he  sa  ba  tı  na gö  rə, dün  ya miq  ya  sın  da 35-ci yer  də -
dir. Tə  səv  vür edin, dün  ya  da 200-dən çox öl  kə 
var. Azər  bay  can 35-ci yer  də  dir. Rə  qa  bət  qa  bi  liy -
yət  li  li  yi he  sab  la  ma  sı bü  tün sa  hə  lə  ri əha  tə edir, 
tək  cə ener  ji re  surs  la  rı  nı yox. Ye  nə də Da  vos Fo -
ru  mu  nun in  ki  şaf edən öl  kə  lər ara  sın  da ink  lü  ziv 
in  ki  şaf in  dek  si üz  rə he  sab  la  ma  la  rı  na gö  rə, Azər-
 bay  can 3-cü yer  də  dir. Azər  bay  can inf  rast  ruk  tu -
run sə  viy  yə  si  nə gö  rə, dün  ya miq  ya  sın  da 26-cı 
yer  də  dir. Bü  tün bun  la  rı biz ya  rat  mı  şıq, yo  rul -
maz fəaliy  yət nə  ti  cə  sin  də, xalq-iq  ti  dar bir  li  yi sa -
yə  sin  də. Ona gö  rə bi  zim iq  ti  sa  di in  ki  şaf  la bağ  lı 
fi  kir  lə  ri  miz çox ümid  ve  ri  ci  dir və çox müs  bət  dir.

Biz güc  lü or  du qur  mu  şuq. Bu il Ba  kı  da iki 
hər  bi pa  rad - həm or  du  mu  zun, həm də Ba  kı  nın 
iş  ğal  dan azad edil  mə  si  nin 100 il  lik  lə  ri  nə həsr 
edil  miş pa  rad  lar ke  çi  ril  miş  dir. Pa  rad  lar  da nü -
ma  yiş et  di  ri  lən im  kan  la  rı  mız he  sab edi  rəm ki, 
çox tə  sir  li  dir. Bu gün bey  nəl  xalq rey  tinq  lə  rə gö -
rə, Azər  bay  can Or  du  su dün  ya miq  ya  sın  da 50 

ən güc  lü or  du sı  ra  sın  da  dır və bu, real  lıq  dır.
Bir söz  lə, biz öl  kə  mi  zi bun  dan son  ra da bu 

si  ya  sət  lə in  ki  şaf et  di  rə  cə  yik. Bu gün biz in  no  va-
 si  ya  la  ra, tex  no  lo  gi  ya  la  ra da  ha çox üs  tün  lük ve -
ri  rik. Bir ne  çə gün  dən son  ra Azər  bay  can or  bi  tə 
üçün  cü sü  ni pey  ki çı  xa  ra  caq. Azər  bay  can ar  tıq 
bir ne  çə il  dir ki, kos  mik klu  bun üz  vü  dür. Or  bit-
 də iki pey  ki  miz var, üçün  cü də çı  xa  rı  lır.

Ener  ji si  ya  sə  ti  mi  zə gəl  dik  də, bu  nun tə  si  ri 
tək  cə öl  kə  miz  də hiss olun  mur, Azər  bay  ca  nın 
tə  şəb  bü  sü ilə böl  gə  də, Av  ra  si  ya mə  ka  nın  da hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər önəm da  şı  yır. Biz də  niz-
 lə  ri bir  ləş  di  ri  rik. Xə  zər də  ni  zi  ni neft kə  mər  lə  ri 
ilə Qa  ra də  niz  lə, Ara  lıq də  ni  zi ilə, Azər  bay  ca  nı 
isə qaz xət  ti ilə Av  ro  pa ilə bir  ləş  di  ri  rik. Bu gün 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən Cə  nub Qaz Dəh  li  zi böl  gə  də ən 
bö  yük inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  rin  dən bi  ri  dir, 
ümu  mi də  yə  ri 40 mil  yard dol  la  ra bə  ra  bər  dir. 
De  mək olar ki, bu la  yi  hə ener  ji xə  ri  tə  si  ni ta  ma -
mi  lə ye  ni  dən ya  ra  dır.

Əl  bət  tə ki, Azər  bay  can öz coğ  ra  fi və  ziy  yə -
tin  dən bun  dan son  ra da uğur  la is  ti  fa  də edə  cək. 
Nəq  liy  yat mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ril  mə  yi -
miz ar  tıq real  lıq  dır. Şərq-Qərb, Şi  mal-Cə  nub 
nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri Azər  bay  can əra  zi  sin  dən 
ke  çir. Keç  mə  yə də bi  lər  di, əgər biz bu coğ  ra  fi -
ya  ya bö  yük sər  ma  yə qoy  ma  say  dıq, əgər qon  şu 
öl  kə  lər  lə çox yax  şı mü  na  si  bət  lə  ri  miz ol  ma  say -
dı. Əgər qon  şu  lar  la mü  na  si  bət  lər yax  şı de  yil  sə, 
öl  kə ne  cə tran  zit öl  kə  yə çev  ri  lə bi  lər, bu, müm-
 kün de  yil. Ona gö  rə də xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz da  xi  li 
və  ziy  yə  ti  mi  zin da  ha da yax  şı ol  ma  sı  na he  sab -
la  nıb. Xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz, ey  ni za  man  da, Azər -
bay  can  da təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min edil  mə  sin  də də 
mü  hüm rol oy  na  yır. Azər  bay  can  da da  xil  də 
təh  lü  kə mən  bə  lə  ri yox  dur. Mən bu  nu də  fə  lər  lə 
de  mi  şəm. Biz özü  mü  zü müm  kün olan risk  lər -
dən isə öz si  ya  sə  ti  miz  lə, o cüm  lə  dən uğur  lu 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz  lə qo  ru  yu  ruq. Ey  ni za  man  da, 
dün  ya  da təh  lü  kə  siz  li  yə töh  fə  miz də get  dik  cə 
ar  tır. Tək  cə təh  lü  kə  siz  li  yə yox, biz təh  lü  kə  siz  li-
 yi bö  yük də  rə  cə  də şərt  lən  di  rən in  san  la  ra  ra  sı, 
din  lə  ra  ra  sı dialo  qa da bö  yük töh  fə ve  ri  rik. Tə -
sa  dü  fi de  yil ki, bu gün Azər  bay  can dün  ya miq-
 ya  sın  da mul  ti  kul  tu  ra  liz  min mər  kəz  lə  rin  dən 
bi  ri ki  mi ta  nı  nır. İlk növ  bə  də, bu si  ya  sət bi  zə 
la  zım  dır. Azər  bay  can  da bü  tün xalq  la  rın, din  lə-
 rin nü  ma  yən  də  lə  ri çox ra  hat, bir ailə ki  mi ya  şa-
 yır  lar. Ey  ni za  man  da, bu si  ya  sət dün  ya  ya la -

mən  zə  rə  ni gö  rü  rük. Mey  dan  da çı  ğı  rıb-ba  ğı  ran-
 lar bu gün yük  sək post  la  ra tə  yin olu  nur, heç bir 
təc  rü  bə  si ol  ma  yan in  san  lar bu gün Er  mə  nis  ta -
nın ta  le  yi  ni həll edir  lər. Ye  ni hö  ku  mət tə  rə  fin -
dən atı  lan ad  dım  lar onu gös  tə  rir ki, bu adam  la-
 rın heç bir bi  li  yi, ha  zır  lı  ğı yox  dur və bu, nəin  ki 
Er  mə  nis  tan üçün, böl  gə üçün bö  yük təh  lü  kə 
mən  bə  yi  dir. Bir tə  rəf  dən, - mən bu  nu ar  tıq bir 
də  fə de  mi  şəm, - in  di  ki Er  mə  nis  tan ha  ki  miy  yə  ti 
nə qə  dər çox ha  ki  miy  yət  də qal  sa, bi  zim üçün 
bir o qə  dər yax  şı  dır. Çün  ki o, möv  cud olan 
prob  lem  lə  rin üs  tü  nə prob  lem  lər gə  ti  rir. On  suz 
da Er  mə  nis  tan iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  nə gö  rə böh  ran, 
tə  nəz  zül için  də  dir. Rəs  mi sta  tis  ti  ka  ya gö  rə, ora-
 da yox  sul  luq 30 faizə, am  ma real və  ziy  yət  də 50 

faizə ça  tır. Küt  lə  vi iş  siz  lik, de  po  pul  ya  si  ya, in -
san  la  rın küt  lə  vi şə  kil  də kö  çü baş ve  rir. İq  ti  sa  di 
in  ki  şaf üçün heç bir əsas yox  dur. Heç kim in -
ves  ti  si  ya qoy  maq is  tə  mir, ba  zar məh  dud  dur, 
xa  ri  ci ba  zar  la  ra çı  xış yox  dur. Bu möv  cud prob -
lem  lər, üs  tə  gəl on  la  rın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti fak  ti  ki 
ola  raq əv  vəl  ki kri  mi  nal re  ji  min çök  mə  si  nə gə  ti-
 rib çı  xar  dı. Am  ma biz gö  rü  rük ki, in  di ye  ni hö -
ku  mət də ey  ni yol  la get  mək is  tə  yir. Bu ağır, çə -
tin və  ziy  yət  dən xi  las üçün Er  mə  nis  ta  nın ye  ga  nə 
yo  lu var, o da bi  zim tor  paq  la  rı  mız  dan çıx  maq -
dır. On  dan son  ra on  la  rın in  ki  şa  fı üçün şə  rait 
ya  ra  dı  la bi  lər. Əgər on  lar iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  ni 
da  vam et  dir  mək is  tə  yir  lər  sə, bil  mə  li  dir  lər ki, 
bu  nun axı  rı ol  ma  ya  caq. Bu  nun axı  rı on  lar üçün 
çox pis ola  caq.

Bax  ma  ya  raq ki, tor  paq  la  rı  mız iş  ğal al  tın  da -
dır, bir mil  yon  dan çox köç  kün və qaç  qı  nı  mız 
var, Azər  bay  can uğur  la in  ki  şaf edir və in  ki  şaf 
üçün çox gö  zəl pers  pek  tiv  lər var. Dağ  lıq Qa  ra -
bağ heç vaxt Azər  bay  ca  nın su  ve  ren  li  yin  dən 

kə  nar  da heç bir sta  tus al  ma  ya  caq. Heç vaxt 
Azər  bay  can xal  qı və döv  lə  ti im  kan ver  mə  yə  cək 
ki, onun əzə  li, ta  ri  xi, hü  qu  qi tor  pa  ğı on  dan ay -
rıl  sın. Qoy, Er  mə  nis  tan bu xül  ya  lar  la ya  şa  ma -
sın. Qoy, Er  mə  nis  tan rəh  bər  li  yi öz xal  qı  nı al  dat-
 ma  sın. Biz bü  tün im  kan  lar  dan is  ti  fa  də edi  rik və 
edə  cə  yik ki, əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zü bər  pa edək 
və bu is  ti  qa  mət  də çox önəm  li ad  dım  lar atıl  mış-
 dır. Qeyd et  di  yim ki  mi, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
bi  zim möv  qe  yi  mi  zi dəs  tək  lə  yir. Tək  cə BMT 
Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı de  yil, BMT-nin Baş As -
samb  le  ya  sı, ATƏT, Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sı, Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı, İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, Av  ro  pa Par  la  men  ti və di -
gər təş  ki  lat  lar bi  zim möv  qe  yi  mi  zi dəs  tək  lə  yir. 
Bu il Azər  bay  can ilə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ara  sın  da 
im  za  la  nan “Tə  rəf  daş  lıq priori  tet  lə  ri” ad  lı sə -
nəd  də Azər  bay  ca  nın su  ve  ren  li  yi, sər  həd  lə  ri  nin 
to  xu  nul  maz  lı  ğı, əra  zi bü  töv  lü  yü dəs  tək  lə  nir. 
Bu, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın möv  qe  yi  dir. Qon  şu döv -
lət  lər bi  zim əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zü ta  nı  yır və 
dəs  tək  lə  yir. İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı də  fə -
lər  lə mü  na  qi  şə ilə bağ  lı qət  na  mə  lər qə  bul et -
miş  dir. On  la  rın ha  mı  sı bi  zim möv  qe  yi  mi  zi mü -
da  fiə edir. Yə  ni bu, mə  sə  lə  nin bey  nəl  xalq hü  qu-
 qi tə  rə  fi  dir. Real hə  yat  da biz nə  yi gö  rü  rük: Er -
mə  nis  tan uğur  suz döv  lət  dir. Əgər bir öl  kə  ni 20 
il ər  zin  də kri  mi  nal xun  ta re  ji  mi ida  rə edib  sə, - 
müs  tə  qil  li  yi cə  mi 26 il olan döv  lət  dən söh  bət 
ge  dir, - on  da bu döv  lə  tə han  sı ad ver  mək olar? 
An  caq uğur  suz döv  lət. Bu uğur  suz  luq, əs  lin  də, 
on  la  rın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də ol  muş  dur. 
Çün  ki əgər iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti ol  ma  say  dı, on  lar 
Azər  bay  ca  nın im  kan  la  rın  dan fay  da  la  na bi  lər  di-
 lər. Azər  bay  can  sız böl  gə  də heç bir tə  şəb  büs, 
heç bir la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ri  lə bil  məz və get  dik  cə 
bi  zim gü  cü  müz - si  ya  si çə  ki  miz, iq  ti  sa  di po  ten -
sialı  mız, hər  bi gü  cü  müz ar  tır, bey  nəl  xalq möv -
qe  lə  ri  miz möh  kəm  lə  nir. Bu gün bi  zim si  ya  sə  ti -
miz, - mən bu  nu bir da  ha de  mək is  tə  yi  rəm, bu, 
sirr de  yil, - Er  mə  nis  ta  nı tam təc  rid edil  miş və -
ziy  yə  tə sal  maq  dır, iq  ti  sa  di da  yaq  la  rı  nı, - ona 
da  yaq da de  mək ol  maz, - çök  dür  mək  dir. Nə  yə 
gö  rə? Çün  ki biz tor  paq  la  rı  mı  zı is  tə  yi  rik. Bi  zə 
de  yir  lər ki, mə  sə  lə  ni sülh yo  lu ilə həll edin. Biz 
də ça  lı  şı  rıq ki, bu  nu edək. Am  ma bu  nu et  mək 
üçün gə  rək sə  nin qar  şın  da adek  vat bir tə  rəf ol -
sun. Biz bu adek  vat  lı  ğı gör  mü  rük. İn  di Er  mə -
nis  ta  nın qey  ri-adek  vat ad  dım  la  rı, hə  rə  kət  lə  ri, 

Azər  bay  can  sız böl  gə  də heç bir tə  şəb  büs, 
heç bir la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ri  lə bil  məz və 
get  dik  cə bi  zim gü  cü  müz  si  ya  si çə  ki  miz, 
iq  ti  sa  di po  ten  sialı  mız, hər  bi gü  cü  müz ar  tır,  
bey  nəl  xalq möv  qe  lə  ri  miz möh  kəm  lə  nir.
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xalq təc  rid  dən tam çı  xa bil  miş  dik. Bi  zi qə  bul 
et  mə  yən  lər də var idi. Biz ta  ri  xi yax  şı bi  li  rik. Bu 
gün isə Azər  bay  can dün  ya xə  ri  tə  sin  də bir uğur 
nü  mu  nə  si  dir. Bu gün Azər  bay  can tam müs  tə  qil 
si  ya  sət apa  rır. Qeyd et  di  yim bü  tün mə  sə  lə  lər - 
is  tər xa  ri  ci si  ya  sət  lə, da  xi  li si  ya  sət  lə, iq  ti  sa  diy -
yat  la bağ  lı olan bü  tün nailiy  yət  lər bu məq  sə  də 
xid  mət gös  tə  rir ki, bi  zim müs  tə  qil  li  yi  miz da  ha 
da möh  kəm  lən  sin. Müs  tə  qil  lik tək  cə döv  lət at -
ri  but  la  rı de  yil. Sən müs  tə  qil si  ya  sət apa  ra bi  lir -

sən, yox  sa yox? Bu  nu uğur  la apa  ra bi  lir  sən, 
yox  sa yox? Bu müs  tə  qil si  ya  sət sə  nə xe  yir gə  ti -
rir, yox  sa yox? Bax, bu sual  la  ra ca  vab ver  dik  də 
əmin  lik  lə de  yə bi  lə  rik ki, bu gün tam şə  kil  də 
müs  tə  qil si  ya  sət apa  ran Azər  bay  can öz mil  li 
ma  raq  la  rı  nı tam şə  kil  də tə  min edir. Azər  bay  can 
par  la  men  ti  nin bu iş  lər  də önəm  li ro  lu var.

Əziz dost  lar, de  pu  tat  lar, si  zi bu gö  zəl ha  di  sə 
mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha təb  rik edi  rəm. Si  zə ye  ni 
uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.  

zım  dır. Çün  ki bu gün din  lə  ra  ra  sı mə  sə  lə  lər 
get  dik  cə na  ra  hat  lıq do  ğu  rur. Toq  quş  ma  lar, an -
la  şıl  maz  lıq, ay  rı-seç  ki  lik, kse  no  fo  bi  ya - bü  tün 
bun  la  rı biz dün  ya  da gö  rü  rük. Biz öz si  ya  sə  ti -
mi  zi or  ta  ya qo  yu  ruq, öz nü  mu  nə  mi  zi gös  tə  ri -
rik. Ba  kı  da ke  çi  ri  lən bir çox bey  nəl  xalq təd  bir -
lər ən bö  yük bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar, o cüm  lə  dən 
BMT, YU  NES  KO və di  gər təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir.

Biz bu gün par  la  men  tin 100 il  li  yi  ni qeyd edi-

 rik. 100 il bun  dan əv  vəl, əl  bət  tə, Azər  bay  can 
par  la  men  ti öz funk  si  ya  la  rı  nı tam şə  kil  də ic  ra 
edə bil  mir  di. Biz, əl  bət  tə, müs  tə  qil döv  lət idik, 
an  caq onu da ha  mı  mız bil  mə  li  yik ki, 1918-1920-
ci il  lər  də müs  tə  qil  li  yi  miz tam de  yil  di. Azər  bay-
 can çox zəif bir öl  kə idi. Azər  bay  can müs  tə  qil 
hə  yat  da ilk ad  dım  la  rı  nı atır  dı. Öl  kə da  xi  lin  də 
ki  fa  yət qə  dər çox prob  lem  lər var idi. De  yə bi  lə-
 rəm ki, hö  ku  mət öl  kə əra  zi  si  nə tam nə  za  rət edə 
bil  mir  di. De  yə bil  mə  rəm ki, biz o vaxt bey  nəl -

AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ
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xalq təc  rid  dən tam çı  xa bil  miş  dik. Bi  zi qə  bul 
et  mə  yən  lər də var idi. Biz ta  ri  xi yax  şı bi  li  rik. Bu 
gün isə Azər  bay  can dün  ya xə  ri  tə  sin  də bir uğur 
nü  mu  nə  si  dir. Bu gün Azər  bay  can tam müs  tə  qil 
si  ya  sət apa  rır. Qeyd et  di  yim bü  tün mə  sə  lə  lər - 
is  tər xa  ri  ci si  ya  sət  lə, da  xi  li si  ya  sət  lə, iq  ti  sa  diy -
yat  la bağ  lı olan bü  tün nailiy  yət  lər bu məq  sə  də 
xid  mət gös  tə  rir ki, bi  zim müs  tə  qil  li  yi  miz da  ha 
da möh  kəm  lən  sin. Müs  tə  qil  lik tək  cə döv  lət at -
ri  but  la  rı de  yil. Sən müs  tə  qil si  ya  sət apa  ra bi  lir -

sən, yox  sa yox? Bu  nu uğur  la apa  ra bi  lir  sən, 
yox  sa yox? Bu müs  tə  qil si  ya  sət sə  nə xe  yir gə  ti -
rir, yox  sa yox? Bax, bu sual  la  ra ca  vab ver  dik  də 
əmin  lik  lə de  yə bi  lə  rik ki, bu gün tam şə  kil  də 
müs  tə  qil si  ya  sət apa  ran Azər  bay  can öz mil  li 
ma  raq  la  rı  nı tam şə  kil  də tə  min edir. Azər  bay  can 
par  la  men  ti  nin bu iş  lər  də önəm  li ro  lu var.

Əziz dost  lar, de  pu  tat  lar, si  zi bu gö  zəl ha  di  sə 
mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha təb  rik edi  rəm. Si  zə ye  ni 
uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.  

zım  dır. Çün  ki bu gün din  lə  ra  ra  sı mə  sə  lə  lər 
get  dik  cə na  ra  hat  lıq do  ğu  rur. Toq  quş  ma  lar, an -
la  şıl  maz  lıq, ay  rı-seç  ki  lik, kse  no  fo  bi  ya - bü  tün 
bun  la  rı biz dün  ya  da gö  rü  rük. Biz öz si  ya  sə  ti -
mi  zi or  ta  ya qo  yu  ruq, öz nü  mu  nə  mi  zi gös  tə  ri -
rik. Ba  kı  da ke  çi  ri  lən bir çox bey  nəl  xalq təd  bir -
lər ən bö  yük bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar, o cüm  lə  dən 
BMT, YU  NES  KO və di  gər təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir.

Biz bu gün par  la  men  tin 100 il  li  yi  ni qeyd edi-

 rik. 100 il bun  dan əv  vəl, əl  bət  tə, Azər  bay  can 
par  la  men  ti öz funk  si  ya  la  rı  nı tam şə  kil  də ic  ra 
edə bil  mir  di. Biz, əl  bət  tə, müs  tə  qil döv  lət idik, 
an  caq onu da ha  mı  mız bil  mə  li  yik ki, 1918-1920-
ci il  lər  də müs  tə  qil  li  yi  miz tam de  yil  di. Azər  bay-
 can çox zəif bir öl  kə idi. Azər  bay  can müs  tə  qil 
hə  yat  da ilk ad  dım  la  rı  nı atır  dı. Öl  kə da  xi  lin  də 
ki  fa  yət qə  dər çox prob  lem  lər var idi. De  yə bi  lə-
 rəm ki, hö  ku  mət öl  kə əra  zi  si  nə tam nə  za  rət edə 
bil  mir  di. De  yə bil  mə  rəm ki, biz o vaxt bey  nəl -
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can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin və onun par  la -
men  ti  nin ya  ran  ma  sı xal  qı  mı  zın döv  lət  çi  lik 
po  ten  sialı  nın ye  ni ta  ri  xi şə  rait  də tə  za  hür 
et  mə  si və müs  tə  qil  lik ar  zu  su  nun ger  çək  ləş-
 mə  si idi. Par  la  ment  li res  pub  li  ka sis  te  mi  nin 
tət  biq edil  mə  si, de  mok  ra  tik və dün  yə  vi 
döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu yo  lun  da atı  lan inam  lı 
ad  dım  lar tək  cə Azər  bay  ca  nın de  yil, bü  tün 
mü  səl  man Şər  qi  nin si  ya  si in  ki  şa  fın  da ye  ni 
mər  hə  lə aç  dı.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti par  la -
men  ti  nin si  ya  si, iq  ti  sa  di, so  sial, mə  də  ni və 
hər  bi sa  hə  lər  də qə  bul et  di  yi mü  tə  rəq  qi qa -
nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı müs  tə  qil döv  lə  tin sə -
mə  rə  li fəaliy  yə  ti  nə im  kan ya  rat  mış  dı. Dün-
 ya  da bi  rin  ci  lər sı  ra  sın  da və Şərq alə  min  də 
ilk də  fə ola  raq ki  şi  lər  lə qa  dın  la  rın bə  ra  bər 
seç  ki hü  qu  qu təs  bit edil  miş  di. 

Azər  bay  can par  la  men  ti öz fəaliy  yə  ti  ni 
de  mok  ra  tik prin  sip  lər əsa  sın  da qur  muş  du. 
Öl  kə  də möv  cud olan bü  tün si  ya  si qüv  və  lər 
və cə  rə  yan  lar, müx  tə  lif mil  lət  lə  rin nü  ma -
yən  də  lə  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nın  da təm  sil 
olun  muş  du  lar.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin par -
la  men  ti öl  kə  miz  də döv  lət  çi  lik məf  ku  rə  si -
nin və si  ya  si mə  də  niy  yə  tin in  ki  şa  fın  da mü -
hüm rol oy  na  mış  dır.  Bu par  la  men  tin uğur-
 lu fəaliy  yə  ti sü  but et  di ki, Azər  bay  can xal  qı 

de  mok  ra  tik prin  sip  lə  rə əsas  la  nan mil  li döv-
 lə  ti  ni qur  ma  ğa qa  dir  dir. 

Par  la  men  ti  miz sü  qut et  dik  dən son  ra So -
vet ha  ki  miy  yə  ti döv  rün  də “So  vet  lər qu  rul -

Hör  mət  li qo  naq  lar, hör  mət  li xa -
nım  lar və cə  nab  lar! 

1995-ci il  də öl  kə  mi  zin ye  ni Kons-
 ti  tu  si  ya  sı qə  bul edil  dik  dən son  ra 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi-
 den  ti ilə par  la  men  ti ara  sın  da bər -
qə  rar ol  muş mü  na  si  bət  lər il  dən-ilə 
da  ha da möh  kəm  lə  nir. Cə  nab Pre -
zi  den  tin Mil  li Məc  li  sin  bu  gün  kü 
ic  la  sın  da çı  xı  şı ic  ra ha  ki  miy  yə  ti ilə 
qa  nun  ve  ri  ci  lik ha  ki  miy  yə  ti ara  sın -
da yük  sək sə  viy  yə  li mü  na  si  bət  lə -
rin ye  ni ba  riz nü  mu  nə  si  dir.

Hör  mət  li qo  naq  lar, cə  nab Pre  zi -
dent özü  nün bu çı  xı  şın  da Azər  bay-
 ca  nın həm da  xi  li, həm də xa  ri  ci si -
ya  sə  ti  nə elə bir təh  lil ver  di ki, o 
təh  lil  dən son  ra mən bu mə  sə  lə  lə  rə 
to  xun  maq is  tə  mi  rəm. Dağ  lıq Qa  ra-
 bağ mə  sə  lə  si ilə bağ  lı cə  nab Pre  zi -
den  tin söy  lə  dik  lə  ri ilə əla  qə  dar 
mən bu  ra  da iş  ti  rak edən bü  tün 
həm  kar  la  rı  mı  za, bü  tün  öl  kə nü -
ma  yən  də  lə  ri  nə bey  nəl  xalq təş  ki  lat-

 lar  da qə  bul edil  miş qə  rar  la  ra, qət -
na  mə  lə  rə gö  rə, Azər  bay  ca  nın əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  dik  lə  ri  nə və 
bu mü  na  qi  şə  nin bey  nəl  xalq hü  quq 
prin  sip  lə  ri və nor  ma  la  rı əsa  sın  da 
sülh yo  lu ilə həll olun  ma  sı  na dəs -
tək ver  dik  lə  ri  nə gö  rə də  rin min  nət-
 dar  lı  ğı  mı bil  di  ri  rəm.

Tən  tə  nə  li ic  la  sı  mız  da iş  ti  rak et -
mək üçün Ba  kı  ya təş  rif bu  yur  muş 
xa  ri  ci öl  kə  lə  rin par  la  ment sədr  lə  ri -
nə, sədr müavin  lə  ri  nə, par  la  ment 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nə, bey  nəl -
xalq təş  ki  lat  la  ra, on  la  rın rəh  bər  lə -
ri  nə - bü  tün qo  naq  la  rı  mı  za “xoş 
gəl  mi  si  niz!” de  yi  rəm. 

Hör  mət  li de  pu  tat  lar, si  zi və bü -
tün xal  qı  mı  zı Azər  bay  can par  la -
men  ti  nin ya  ran  ma  sı  nın 100 il  li  yi 
mü  na  si  bə  ti ilə ürək  dən təb  rik edi -
rəm, Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi  nin 
əbə  diy  yə  tə qə  dər var ol  ma  sı  nı ar -
zu  la  yı  ram. 

XX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də Azər  bay -

Oq  tay əsədov
Azərbaycan
Respublikası

MilliMəclisininSədri

İnam  la söy  lə  mək olar ki, Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti qu  ru  cu  la  rı  nın ya  rat 
dıq  la  rı döv  lət  çi  lik və par  la  men  ta  rizm 
ənə  nə  lə  ri in  di  ki Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı döv  lə  ti  nin və par  la  men  ti  nin fəaliy 
yə  tin  də la  yi  qin  cə dəs  tək ol  muş  dur. 
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can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin və onun par  la -
men  ti  nin ya  ran  ma  sı xal  qı  mı  zın döv  lət  çi  lik 
po  ten  sialı  nın ye  ni ta  ri  xi şə  rait  də tə  za  hür 
et  mə  si və müs  tə  qil  lik ar  zu  su  nun ger  çək  ləş-
 mə  si idi. Par  la  ment  li res  pub  li  ka sis  te  mi  nin 
tət  biq edil  mə  si, de  mok  ra  tik və dün  yə  vi 
döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu yo  lun  da atı  lan inam  lı 
ad  dım  lar tək  cə Azər  bay  ca  nın de  yil, bü  tün 
mü  səl  man Şər  qi  nin si  ya  si in  ki  şa  fın  da ye  ni 
mər  hə  lə aç  dı.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti par  la -
men  ti  nin si  ya  si, iq  ti  sa  di, so  sial, mə  də  ni və 
hər  bi sa  hə  lər  də qə  bul et  di  yi mü  tə  rəq  qi qa -
nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı müs  tə  qil döv  lə  tin sə -
mə  rə  li fəaliy  yə  ti  nə im  kan ya  rat  mış  dı. Dün-
 ya  da bi  rin  ci  lər sı  ra  sın  da və Şərq alə  min  də 
ilk də  fə ola  raq ki  şi  lər  lə qa  dın  la  rın bə  ra  bər 
seç  ki hü  qu  qu təs  bit edil  miş  di. 

Azər  bay  can par  la  men  ti öz fəaliy  yə  ti  ni 
de  mok  ra  tik prin  sip  lər əsa  sın  da qur  muş  du. 
Öl  kə  də möv  cud olan bü  tün si  ya  si qüv  və  lər 
və cə  rə  yan  lar, müx  tə  lif mil  lət  lə  rin nü  ma -
yən  də  lə  ri qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nın  da təm  sil 
olun  muş  du  lar.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin par -
la  men  ti öl  kə  miz  də döv  lət  çi  lik məf  ku  rə  si -
nin və si  ya  si mə  də  niy  yə  tin in  ki  şa  fın  da mü -
hüm rol oy  na  mış  dır.  Bu par  la  men  tin uğur-
 lu fəaliy  yə  ti sü  but et  di ki, Azər  bay  can xal  qı 

de  mok  ra  tik prin  sip  lə  rə əsas  la  nan mil  li döv-
 lə  ti  ni qur  ma  ğa qa  dir  dir. 

Par  la  men  ti  miz sü  qut et  dik  dən son  ra So -
vet ha  ki  miy  yə  ti döv  rün  də “So  vet  lər qu  rul -

Hör  mət  li qo  naq  lar, hör  mət  li xa -
nım  lar və cə  nab  lar! 

1995-ci il  də öl  kə  mi  zin ye  ni Kons-
 ti  tu  si  ya  sı qə  bul edil  dik  dən son  ra 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi-
 den  ti ilə par  la  men  ti ara  sın  da bər -
qə  rar ol  muş mü  na  si  bət  lər il  dən-ilə 
da  ha da möh  kəm  lə  nir. Cə  nab Pre -
zi  den  tin Mil  li Məc  li  sin  bu  gün  kü 
ic  la  sın  da çı  xı  şı ic  ra ha  ki  miy  yə  ti ilə 
qa  nun  ve  ri  ci  lik ha  ki  miy  yə  ti ara  sın -
da yük  sək sə  viy  yə  li mü  na  si  bət  lə -
rin ye  ni ba  riz nü  mu  nə  si  dir.

Hör  mət  li qo  naq  lar, cə  nab Pre  zi -
dent özü  nün bu çı  xı  şın  da Azər  bay-
 ca  nın həm da  xi  li, həm də xa  ri  ci si -
ya  sə  ti  nə elə bir təh  lil ver  di ki, o 
təh  lil  dən son  ra mən bu mə  sə  lə  lə  rə 
to  xun  maq is  tə  mi  rəm. Dağ  lıq Qa  ra-
 bağ mə  sə  lə  si ilə bağ  lı cə  nab Pre  zi -
den  tin söy  lə  dik  lə  ri ilə əla  qə  dar 
mən bu  ra  da iş  ti  rak edən bü  tün 
həm  kar  la  rı  mı  za, bü  tün  öl  kə nü -
ma  yən  də  lə  ri  nə bey  nəl  xalq təş  ki  lat-

 lar  da qə  bul edil  miş qə  rar  la  ra, qət -
na  mə  lə  rə gö  rə, Azər  bay  ca  nın əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  dik  lə  ri  nə və 
bu mü  na  qi  şə  nin bey  nəl  xalq hü  quq 
prin  sip  lə  ri və nor  ma  la  rı əsa  sın  da 
sülh yo  lu ilə həll olun  ma  sı  na dəs -
tək ver  dik  lə  ri  nə gö  rə də  rin min  nət-
 dar  lı  ğı  mı bil  di  ri  rəm.

Tən  tə  nə  li ic  la  sı  mız  da iş  ti  rak et -
mək üçün Ba  kı  ya təş  rif bu  yur  muş 
xa  ri  ci öl  kə  lə  rin par  la  ment sədr  lə  ri -
nə, sədr müavin  lə  ri  nə, par  la  ment 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nə, bey  nəl -
xalq təş  ki  lat  la  ra, on  la  rın rəh  bər  lə -
ri  nə - bü  tün qo  naq  la  rı  mı  za “xoş 
gəl  mi  si  niz!” de  yi  rəm. 

Hör  mət  li de  pu  tat  lar, si  zi və bü -
tün xal  qı  mı  zı Azər  bay  can par  la -
men  ti  nin ya  ran  ma  sı  nın 100 il  li  yi 
mü  na  si  bə  ti ilə ürək  dən təb  rik edi -
rəm, Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi  nin 
əbə  diy  yə  tə qə  dər var ol  ma  sı  nı ar -
zu  la  yı  ram. 

XX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də Azər  bay -

Oq  tay əsədov
Azərbaycan
Respublikası

MilliMəclisininSədri

İnam  la söy  lə  mək olar ki, Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti qu  ru  cu  la  rı  nın ya  rat 
dıq  la  rı döv  lət  çi  lik və par  la  men  ta  rizm 
ənə  nə  lə  ri in  di  ki Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı döv  lə  ti  nin və par  la  men  ti  nin fəaliy 
yə  tin  də la  yi  qin  cə dəs  tək ol  muş  dur. 
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sü  rət  lə in  ki  şaf et  di  rir.  Mil  li Məc  lis 10 bey  nəl -
xalq par  la  ment təş  ki  la  tı  nın tam  hü  quq  lu üz  vü -
dür, Mil  li Məc  lis  də 80-dən ar  tıq öl  kə par  la -
ment  lə  ri ilə dost  luq qrup  la  rı fəaliy  yət gös  tə  rir. 

Mil  li Məc  lis Kons  ti  tu  si  ya  da nə  zər  də tu  tu -
lan nə  za  rət funk  si  ya  sı  nı çox uğur  la ye  ri  nə ye -
ti  rir. Par  la  ment Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin 
dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı mə  sə  lə  si  ni 
daim diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  yır. 

Azər  bay  can  da döv  lət ha  ki  miy  yə  ti  nin müx -
tə  lif qol  la  rı ara  sın  da sə  mə  rə  li əmək  daş  lıq mü -
na  si  bət  lə  ri bər  qə  rar ol  muş  dur. Döv  lət baş  çı  sı 
cə  nab İl  ham Əli  yev Kons  ti  tu  si  ya  da təs  bit edil-
 miş qa  nun  ve  ri  ci  lik tə  şəb  bü  sü hü  qu  qu  na əsas -
la  na  raq müasir dün  ya stan  dart  la  rı  na uy  ğun 
qa  nun la  yi  hə  lə  ri  nin ha  zır  lan  ma  sı  nı və par  la -
men  tə təq  dim olun  ma  sı  nı tə  min edir. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 
bi  rin  ci və ikin  ci ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı 
ol  muş, Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Par  la  ment As  samb -
le  ya  sın  da Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nə 
bö  yük uğur  la rəh  bər  lik et  miş  dir. O, Mil  li Məc-
 li  sin fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı mə  sə  lə  lə  ri də  rin  dən 
bil  di  yi  nə gö  rə qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı  na çox bö -
yük diq  qət və dəs  tək gös  tə  rir. Par  la  men  tə bu 
mü  na  si  bə  ti  nə gö  rə möh  tə  rəm cə  nab Pre  zi  den-
 tə də  rin min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı bil  di  ri  rik. 

Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  den  ti Meh -

ri  ban xa  nım Əli  ye  va 12 ilə ya  xın müd  dət ər -
zin  də Mil  li Məc  li  sin üz  vü ol  muş  dur. Döv  lə  ti -
mi  zin qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın möh  kəm  lən -
mə  sin  də, par  la  men  tin bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin 
in  ki  şa  fın  da ya  xın  dan iş  ti  rak et  miş  dir. Onun 
tək  li  fi ilə, dəs  tə  yi ilə 4 am  nis  ti  ya ak  tı qə  bul 
olun  muş  dur. 

Gün  də  lik fəaliy  yə  tin  də Mil  li Məc  lis ic  ra və 
məh  kə  mə ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı, elm, təh  sil 
və ya  ra  dı  cı  lıq mər  kəz  lə  ri ilə sıx əla  qə sax  la  yır. 
Ha  ki  miy  yə  tin müx  tə  lif qol  la  rı ara  sın  da iş bir -
li  yi öl  kə  mi  zin st  ra  te  ji in  ki  şaf xət  ti  nin uğur  la 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min edir. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı XX əs  rin əv  vəl  lə -
rin  də möv  cud ol  muş Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin, 
Mil  li Məc  lis isə Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti par  la  men-
 ti  nin va  ri  si  dir. Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 100 
il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə bu gün ke  çi  ri  lən 
tən  tə  nə  lər za  man  lar ara  sın  da can  lı əla  qə  ni tə -
cəs  süm et  di  rir. İnam  la söy  lə  mək olar ki, Azər-
 bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti qu  ru  cu  la  rı  nın ya -
rat  dıq  la  rı döv  lət  çi  lik və par  la  men  ta  rizm ənə -
nə  lə  ri in  di  ki Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı döv  lə  ti-
 nin və par  la  men  ti  nin fəaliy  yə  tin  də la  yi  qin  cə 
dəs  tək ol  muş  dur. 

Əziz qo  naq  lar, bu bay  ram gü  nün  də bi  zim  lə 
bir  lik  də ol  du  ğu  nu  za gö  rə si  zin hər bi  ri  ni  zə 
tə  şək  kü  rü  mü bil  di  ri  rəm.  

ta  yı” və “Ali So  vet” ad  la  rı ilə fəaliy  yət gös  tə -
rən qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı məh  dud sə  la  hiy  yət-
 lə  rə ma  lik idi. La  kin be  lə bir şə  rait  də də Azər-
 bay  can xal  qı par  la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri  ni qo -
ru  yub sax  la  ya bil  miş  dir.

1991-ci il  də döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa et  dik-
 dən son  ra xal  qı  mız bö  yük böh  ran və sar  sın  tı  lar, 

er  mə  ni iş  ğa  lı və və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si təh  lü  kə  si 
qar  şı  sın  da dur  muş  du. Cə  nab Pre  zi  dent bu mə -
sə  lə  yə də bö  yük yer ver  di. Mən onu söy  lə  yim 
ki, 1993-cü il  də Ümum  mil  li li  de  rin - Hey  dər 
Əli  ye  vin  ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dı  şı müs  tə  qil döv  lə -
ti  mi  zi məhv ol  maq  dan qo  ru  yub sax  la  dı.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Ulu ön  dər Pre  zi -
dent se  çi  lə  nə  dək dörd ay par  la  men  tə rəh  bər -
lik et  miş  dir. 1995-ci il  də onun rəh  bər  li  yi ilə 
ha  zır  lan  mış Kons  ti  tu  si  ya par  la  men  tin for  ma -
laş  ma  sı  nın müasir stan  dart  la  ra uy  ğun  me  xa -
niz  mi  ni ya  rat  ma  sı  na dəs  tək ol  du. De  mok  ra  ti -
ya şə  raitin  də Mil  li Məc  li  sə in  di  yə  dək beş də  fə 
ke  çi  ril  miş azad, əda  lət  li və şəf  faf seç  ki  lər 
Azər  bay  ca  nın de  mok  ra  tik in  ki  şa  fın  da mü -
hüm rol oy  na  mış  dır. 

Ar  tıq 23 ilə ya  xın  dır ki, Azər  bay  can Mil  li 
Məc  li  si qa  nun  ve  ri  ci  lik ha  ki  miy  yə  ti sə  la  hiy  yət-
 lə  ri  ni uğur  la hə  ya  ta ke  çi  rir. Par  la  ment öl  kə  də 
apa  rı  lan hü  qu  qi, de  mok  ra  tik, dün  yə  vi döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğu  nun möh  kəm hü  qu  qi ba  za  sı  nı ya -
rat  mış və tək  mil  ləş  dir  miş  dir.

Par  la  ment öz bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  ni də çox 
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sü  rət  lə in  ki  şaf et  di  rir.  Mil  li Məc  lis 10 bey  nəl -
xalq par  la  ment təş  ki  la  tı  nın tam  hü  quq  lu üz  vü -
dür, Mil  li Məc  lis  də 80-dən ar  tıq öl  kə par  la -
ment  lə  ri ilə dost  luq qrup  la  rı fəaliy  yət gös  tə  rir. 

Mil  li Məc  lis Kons  ti  tu  si  ya  da nə  zər  də tu  tu -
lan nə  za  rət funk  si  ya  sı  nı çox uğur  la ye  ri  nə ye -
ti  rir. Par  la  ment Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin 
dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı mə  sə  lə  si  ni 
daim diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  yır. 

Azər  bay  can  da döv  lət ha  ki  miy  yə  ti  nin müx -
tə  lif qol  la  rı ara  sın  da sə  mə  rə  li əmək  daş  lıq mü -
na  si  bət  lə  ri bər  qə  rar ol  muş  dur. Döv  lət baş  çı  sı 
cə  nab İl  ham Əli  yev Kons  ti  tu  si  ya  da təs  bit edil-
 miş qa  nun  ve  ri  ci  lik tə  şəb  bü  sü hü  qu  qu  na əsas -
la  na  raq müasir dün  ya stan  dart  la  rı  na uy  ğun 
qa  nun la  yi  hə  lə  ri  nin ha  zır  lan  ma  sı  nı və par  la -
men  tə təq  dim olun  ma  sı  nı tə  min edir. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 
bi  rin  ci və ikin  ci ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı 
ol  muş, Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Par  la  ment As  samb -
le  ya  sın  da Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nə 
bö  yük uğur  la rəh  bər  lik et  miş  dir. O, Mil  li Məc-
 li  sin fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı mə  sə  lə  lə  ri də  rin  dən 
bil  di  yi  nə gö  rə qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı  na çox bö -
yük diq  qət və dəs  tək gös  tə  rir. Par  la  men  tə bu 
mü  na  si  bə  ti  nə gö  rə möh  tə  rəm cə  nab Pre  zi  den-
 tə də  rin min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı bil  di  ri  rik. 

Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  den  ti Meh -

ri  ban xa  nım Əli  ye  va 12 ilə ya  xın müd  dət ər -
zin  də Mil  li Məc  li  sin üz  vü ol  muş  dur. Döv  lə  ti -
mi  zin qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın möh  kəm  lən -
mə  sin  də, par  la  men  tin bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin 
in  ki  şa  fın  da ya  xın  dan iş  ti  rak et  miş  dir. Onun 
tək  li  fi ilə, dəs  tə  yi ilə 4 am  nis  ti  ya ak  tı qə  bul 
olun  muş  dur. 

Gün  də  lik fəaliy  yə  tin  də Mil  li Məc  lis ic  ra və 
məh  kə  mə ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı, elm, təh  sil 
və ya  ra  dı  cı  lıq mər  kəz  lə  ri ilə sıx əla  qə sax  la  yır. 
Ha  ki  miy  yə  tin müx  tə  lif qol  la  rı ara  sın  da iş bir -
li  yi öl  kə  mi  zin st  ra  te  ji in  ki  şaf xət  ti  nin uğur  la 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min edir. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı XX əs  rin əv  vəl  lə -
rin  də möv  cud ol  muş Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin, 
Mil  li Məc  lis isə Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti par  la  men-
 ti  nin va  ri  si  dir. Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 100 
il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə bu gün ke  çi  ri  lən 
tən  tə  nə  lər za  man  lar ara  sın  da can  lı əla  qə  ni tə -
cəs  süm et  di  rir. İnam  la söy  lə  mək olar ki, Azər-
 bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti qu  ru  cu  la  rı  nın ya -
rat  dıq  la  rı döv  lət  çi  lik və par  la  men  ta  rizm ənə -
nə  lə  ri in  di  ki Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı döv  lə  ti-
 nin və par  la  men  ti  nin fəaliy  yə  tin  də la  yi  qin  cə 
dəs  tək ol  muş  dur. 

Əziz qo  naq  lar, bu bay  ram gü  nün  də bi  zim  lə 
bir  lik  də ol  du  ğu  nu  za gö  rə si  zin hər bi  ri  ni  zə 
tə  şək  kü  rü  mü bil  di  ri  rəm.  

ta  yı” və “Ali So  vet” ad  la  rı ilə fəaliy  yət gös  tə -
rən qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı məh  dud sə  la  hiy  yət-
 lə  rə ma  lik idi. La  kin be  lə bir şə  rait  də də Azər-
 bay  can xal  qı par  la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri  ni qo -
ru  yub sax  la  ya bil  miş  dir.

1991-ci il  də döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa et  dik-
 dən son  ra xal  qı  mız bö  yük böh  ran və sar  sın  tı  lar, 

er  mə  ni iş  ğa  lı və və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si təh  lü  kə  si 
qar  şı  sın  da dur  muş  du. Cə  nab Pre  zi  dent bu mə -
sə  lə  yə də bö  yük yer ver  di. Mən onu söy  lə  yim 
ki, 1993-cü il  də Ümum  mil  li li  de  rin - Hey  dər 
Əli  ye  vin  ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dı  şı müs  tə  qil döv  lə -
ti  mi  zi məhv ol  maq  dan qo  ru  yub sax  la  dı.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Ulu ön  dər Pre  zi -
dent se  çi  lə  nə  dək dörd ay par  la  men  tə rəh  bər -
lik et  miş  dir. 1995-ci il  də onun rəh  bər  li  yi ilə 
ha  zır  lan  mış Kons  ti  tu  si  ya par  la  men  tin for  ma -
laş  ma  sı  nın müasir stan  dart  la  ra uy  ğun  me  xa -
niz  mi  ni ya  rat  ma  sı  na dəs  tək ol  du. De  mok  ra  ti -
ya şə  raitin  də Mil  li Məc  li  sə in  di  yə  dək beş də  fə 
ke  çi  ril  miş azad, əda  lət  li və şəf  faf seç  ki  lər 
Azər  bay  ca  nın de  mok  ra  tik in  ki  şa  fın  da mü -
hüm rol oy  na  mış  dır. 

Ar  tıq 23 ilə ya  xın  dır ki, Azər  bay  can Mil  li 
Məc  li  si qa  nun  ve  ri  ci  lik ha  ki  miy  yə  ti sə  la  hiy  yət-
 lə  ri  ni uğur  la hə  ya  ta ke  çi  rir. Par  la  ment öl  kə  də 
apa  rı  lan hü  qu  qi, de  mok  ra  tik, dün  yə  vi döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğu  nun möh  kəm hü  qu  qi ba  za  sı  nı ya -
rat  mış və tək  mil  ləş  dir  miş  dir.

Par  la  ment öz bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  ni də çox 
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lal il  lə  ri ol  muş  dur. Azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı -
mız da türk döv  lət  lə  ri ta  ri  xi  nə əm  sal təş  kil 
edən cüm  hu  riy  yət təc  rü  bə  si ilə 100 il ön  cə ta -
nış  mış  dır. Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si bu an  lam-
 da ta  ri  xi və hü  qu  qu baxımdan önəm  li bir və -
zi  fə ifa et  miş  dir. Azər  bay  ca  nın gü  nü  müz  də 
nail ol  du  ğu in  ki  şaf  da da Mil  li Məc  lis in  ka  r-
edil  məz bir pa  ya sa  hib  dir. 1991-ci il  də ikin  ci 
də  fə müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də edən Azər  bay  can si -
ya  si sa  bit  li  yə qo  vuş  duq  dan son  ra bö  yük bir 
in  ki  şaf və iq  ti  sa  di yük  sə  liş ger  çək  ləş  dir  miş  dir. 
Ba  kı kü  çə  lə  rin  də gə  zər  kən bu fər  qi gör  mək 
müm  kün  dür. Ümum  mil  li li  der mər  hum Hey -
dər Əli  ye  vin müəy  yən et  di  yi yol  da və Pre  zi -
dent hör  mət  li İl  ham Əli  ye  vin ön  dər  li  yin  də 
Azər  bay  ca  nın ger  çək  ləş  dir  di  yi in  ki  şaf Qaf  qaz 
böl  gə  si  nin ba  rış və is  tiq  ra  rı  na bö  yük töh  fə 
ver  mək  də  dir. Tür  ki  yə ta  ri  xin hər dö  nə  min  də 
Azər  bay  ca  nın ya  nın  da ol  muş  dur. Hət  ta öz 
mil  li mü  ca  di  lə  si  ni ver  di  yi il  lər  də be  lə Azər -

bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni dəs  tək  lə  miş  dir. Ta  ri -
xin və ta  le  yin bir cil  və  si ola  raq za  man-za  man 
uzaq düş  sək də, bağ  la  rı  mız heç qop  ma  dı. 
Bun  dan 100 il ön  cə Nu  ri Pa  şa ko  man  dan  lı  ğın-
 da  kı Qaf  qaz İs  lam Or  du  su 1918-ci ildə Azər -
bay  ca  nın dəs  tə  yi  nə gəl  di. Gən  cə tə  pə  lə  rin  dən 
enər  kən baş  la  rın  da  kı fəs  lə  ri la  lə  lə  ri an  dı  ran 
qəh  rə  man əs  gər  lər Azər  bay  can Cüm  hu  riy  yə -
ti  ni is  tiq  la  la qo  vuş  dur  maq üçün can  la  rı  nı fə  da 
et  dilər. Bü  tün şə  hid  lə  ri  mi  zə Al  lah  dan rəh  mət 
di  lə  yi  rik, mə  kan  la  rı cən  nət ol  sun. Azər  bay  ca -
nın hür  riy  yə  ti üçün dörd  na  la qo  şan öv  lad  la  rı-
 mı  zın ba  şın  da  kı fəs  lər “La  lə  lər” şei  rin  də be  lə 
əks olun  muş  dur:
YazınəvvəllərindəGəncəçölündə,
Çıxıbdıryenədədizəlalələr.
Yağışdanislananyarpaqlarını,
Səriblərdərəyə,düzəlalələr.
Bax, o qəh  rə  man  la  rın 1332-si bu mü  ba  rək 

tor  paq  lar  da ya  tır. Bu  ra  da şə  hid ol  du  lar. Bu 

Hör  mət  li spi  ker, möh  tə  rəm  
mil  lət və  kil  lə  ri!

Siz  lə  ri sə  mi  mi hör  mət və sev  gi 
ilə sa  lam  la  yı  ram. Siz  lə  rə An  ka  ra -
dan, İs  tan  bul  dan, Tür  ki  yə  nin hər 
gu  şə  sin  dən sa  lam gə  tir  mi  şəm. Siz -
lə  rə mil  li ira  də  nin öz ək  si  ni tap  dı  ğı 
Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  sin  dən 
sa  lam gə  tir  mi  şəm. Biz  lər ey  ni mil -
lə  tin öv  lad  la  rı  yıq. Azad  lı  ğı  mız, 
əmin-aman  lı  ğı  mız bir-bi  ri  nə bağ  lı -
dır, bir  lik  də ağ  la  yar, bir  lik  də gü  lə -
rik. Ümid  lə  ri  miz, xə  yal  la  rı  mız, 
ideal  la  rı  mız ey  ni  dir. Ey  ni dil  də da -
nı  şı  rıq, fi  kir  lə  ri  miz ey  ni nöq  tə  lər  də 
bir  lə  şir. Azər  bay  can  da so  yuq ol  sa, 
biz üşü  yə  rik, Azər  bay  ca  na so  yuq 
dəy  sə, biz xəs  tə  lə  nə  rik. Biz əc  nə  bi 
döv  lət  lə  rin ad  la  rı  nı sa  yan  da Azər -
bay  ca  nı o ka  te  qo  ri  ya  ya da  xil et  mə-
 rik. Çün  ki Tür  ki  yə Azər  bay  can  dır, 
Azər  bay  can Tür  ki  yə  dir. Də  yər  li 
qar  daş  la  rım, də  yər  li məc  lis spi  ker -
lə  ri, də  yər  li mil  lət və  kil  lə  ri, bu an -

da Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin 
100-cü il  dö  nü  mü və  si  lə  si ilə hü  zur-
 la  rı  nız  da  yıq, bun  dan do  la  yı bö  yük 
bir bəx  ti  yar  lıq du  yur, ha  mı  nı  zı ən 
sə  mi  mi duy  ğu  lar  la sa  lam  la  yı  ram. 
Siz  lə  rin hü  zu  run  da xi  tab edər  kən 
özü  mü Mil  li Məc  li  sin üz  vü ki  mi 
hiss edi  rəm. Mən, ey  ni za  man  da, 
Tür  ki  yə  nin İz  mir mil  lət və  ki  li  yəm. 
İz  mir ilə Ba  kı 1985-ci il  dən qar  daş 
şə  hər  lər  dir. Mən də ara  mız  da  kı 
qar  daş  lıq hü  qu  qu  na da  ya  na  raq ey -
ni za  man  da ba  kı  lı sa  yı  lı  ram. Si  zin 
məş  hur şair  lə  ri  niz  dən Sa  bir Rüs -
təm  xan  lı və  tən ba  rə  də nə gö  zəl 
de  miş - Və  tən bir içim su  dur, yan -
dıq  ca od  la  nan ocaq  dır, dad  dıq  ca 
dad  la  nan ar  zu  dur, və  tən, və  tən! 
Azər  bay  can Tür  ki  yə qə  dər or  ta  ğı -
dır. İki döv  lət də 100 il ön  cə ta  rix 
səh  nə  sin  dən si  lin  mə  mək üçün bö -
yük bir mü  ca  di  lə ver  miş  dir. Ana -
do  lu və Qaf  qaz  la  rın hərc-mərc ol -
du  ğu il  lər iki döv  lət üçün də is  tiq -
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lal il  lə  ri ol  muş  dur. Azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı -
mız da türk döv  lət  lə  ri ta  ri  xi  nə əm  sal təş  kil 
edən cüm  hu  riy  yət təc  rü  bə  si ilə 100 il ön  cə ta -
nış  mış  dır. Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si bu an  lam-
 da ta  ri  xi və hü  qu  qu baxımdan önəm  li bir və -
zi  fə ifa et  miş  dir. Azər  bay  ca  nın gü  nü  müz  də 
nail ol  du  ğu in  ki  şaf  da da Mil  li Məc  lis in  ka  r-
edil  məz bir pa  ya sa  hib  dir. 1991-ci il  də ikin  ci 
də  fə müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də edən Azər  bay  can si -
ya  si sa  bit  li  yə qo  vuş  duq  dan son  ra bö  yük bir 
in  ki  şaf və iq  ti  sa  di yük  sə  liş ger  çək  ləş  dir  miş  dir. 
Ba  kı kü  çə  lə  rin  də gə  zər  kən bu fər  qi gör  mək 
müm  kün  dür. Ümum  mil  li li  der mər  hum Hey -
dər Əli  ye  vin müəy  yən et  di  yi yol  da və Pre  zi -
dent hör  mət  li İl  ham Əli  ye  vin ön  dər  li  yin  də 
Azər  bay  ca  nın ger  çək  ləş  dir  di  yi in  ki  şaf Qaf  qaz 
böl  gə  si  nin ba  rış və is  tiq  ra  rı  na bö  yük töh  fə 
ver  mək  də  dir. Tür  ki  yə ta  ri  xin hər dö  nə  min  də 
Azər  bay  ca  nın ya  nın  da ol  muş  dur. Hət  ta öz 
mil  li mü  ca  di  lə  si  ni ver  di  yi il  lər  də be  lə Azər -

bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni dəs  tək  lə  miş  dir. Ta  ri -
xin və ta  le  yin bir cil  və  si ola  raq za  man-za  man 
uzaq düş  sək də, bağ  la  rı  mız heç qop  ma  dı. 
Bun  dan 100 il ön  cə Nu  ri Pa  şa ko  man  dan  lı  ğın-
 da  kı Qaf  qaz İs  lam Or  du  su 1918-ci ildə Azər -
bay  ca  nın dəs  tə  yi  nə gəl  di. Gən  cə tə  pə  lə  rin  dən 
enər  kən baş  la  rın  da  kı fəs  lə  ri la  lə  lə  ri an  dı  ran 
qəh  rə  man əs  gər  lər Azər  bay  can Cüm  hu  riy  yə -
ti  ni is  tiq  la  la qo  vuş  dur  maq üçün can  la  rı  nı fə  da 
et  dilər. Bü  tün şə  hid  lə  ri  mi  zə Al  lah  dan rəh  mət 
di  lə  yi  rik, mə  kan  la  rı cən  nət ol  sun. Azər  bay  ca -
nın hür  riy  yə  ti üçün dörd  na  la qo  şan öv  lad  la  rı-
 mı  zın ba  şın  da  kı fəs  lər “La  lə  lər” şei  rin  də be  lə 
əks olun  muş  dur:
YazınəvvəllərindəGəncəçölündə,
Çıxıbdıryenədədizəlalələr.
Yağışdanislananyarpaqlarını,
Səriblərdərəyə,düzəlalələr.
Bax, o qəh  rə  man  la  rın 1332-si bu mü  ba  rək 

tor  paq  lar  da ya  tır. Bu  ra  da şə  hid ol  du  lar. Bu 

Hör  mət  li spi  ker, möh  tə  rəm 
mil  lət və  kil  lə  ri!

Siz  lə  ri sə  mi  mi hör  mət və sev  gi 
ilə sa  lam  la  yı  ram. Siz  lə  rə An  ka  ra -
dan, İs  tan  bul  dan, Tür  ki  yə  nin hər 
gu  şə  sin  dən sa  lam gə  tir  mi  şəm. Siz -
lə  rə mil  li ira  də  nin öz ək  si  ni tap  dı  ğı 
Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  sin  dən 
sa  lam gə  tir  mi  şəm. Biz  lər ey  ni mil -
lə  tin öv  lad  la  rı  yıq. Azad  lı  ğı  mız, 
əmin-aman  lı  ğı  mız bir-bi  ri  nə bağ  lı -
dır, bir  lik  də ağ  la  yar, bir  lik  də gü  lə -
rik. Ümid  lə  ri  miz, xə  yal  la  rı  mız, 
ideal  la  rı  mız ey  ni  dir. Ey  ni dil  də da -
nı  şı  rıq, fi  kir  lə  ri  miz ey  ni nöq  tə  lər  də 
bir  lə  şir. Azər  bay  can  da so  yuq ol  sa, 
biz üşü  yə  rik, Azər  bay  ca  na so  yuq 
dəy  sə, biz xəs  tə  lə  nə  rik. Biz əc  nə  bi 
döv  lət  lə  rin ad  la  rı  nı sa  yan  da Azər -
bay  ca  nı o ka  te  qo  ri  ya  ya da  xil et  mə-
 rik. Çün  ki Tür  ki  yə Azər  bay  can  dır, 
Azər  bay  can Tür  ki  yə  dir. Də  yər  li 
qar  daş  la  rım, də  yər  li məc  lis spi  ker -
lə  ri, də  yər  li mil  lət və  kil  lə  ri, bu an -

da Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin 
100-cü il  dö  nü  mü və  si  lə  si ilə hü  zur-
 la  rı  nız  da  yıq, bun  dan do  la  yı bö  yük 
bir bəx  ti  yar  lıq du  yur, ha  mı  nı  zı ən 
sə  mi  mi duy  ğu  lar  la sa  lam  la  yı  ram. 
Siz  lə  rin hü  zu  run  da xi  tab edər  kən 
özü  mü Mil  li Məc  li  sin üz  vü ki  mi 
hiss edi  rəm. Mən, ey  ni za  man  da, 
Tür  ki  yə  nin İz  mir mil  lət və  ki  li  yəm. 
İz  mir ilə Ba  kı 1985-ci il  dən qar  daş 
şə  hər  lər  dir. Mən də ara  mız  da  kı 
qar  daş  lıq hü  qu  qu  na da  ya  na  raq ey -
ni za  man  da ba  kı  lı sa  yı  lı  ram. Si  zin 
məş  hur şair  lə  ri  niz  dən Sa  bir Rüs -
təm  xan  lı və  tən ba  rə  də nə gö  zəl 
de  miş - Və  tən bir içim su  dur, yan -
dıq  ca od  la  nan ocaq  dır, dad  dıq  ca 
dad  la  nan ar  zu  dur, və  tən, və  tən! 
Azər  bay  can Tür  ki  yə qə  dər or  ta  ğı -
dır. İki döv  lət də 100 il ön  cə ta  rix 
səh  nə  sin  dən si  lin  mə  mək üçün bö -
yük bir mü  ca  di  lə ver  miş  dir. Ana -
do  lu və Qaf  qaz  la  rın hərc-mərc ol -
du  ğu il  lər iki döv  lət üçün də is  tiq -
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sə  bəb  dən  dir ki, Tür  ki  yə  dən son  ra ən çox şə -
hid  li  yi  mi  zin ol  du  ğu yer bu  ra  dır - Azər  bay -
can  dır. O şə  hid  lər bi  zim if  ti  xar və  si  lə  miz  dir, 
on  la  ra nə qə  dər min  nət  dar ol  saq, nə qə  dər tə -
zim et  sək də, az  dır.

Də  yər  li qo  naq  lar, dün  ya tə  la  tüm  lü bir dö -
nəm  dən ke  çir. Öl  kə  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər ya -
xın ta  rix  də gö  rün  mə  miş şə  kil  də çə  tin mü  ca  di-
 lə  lə  rə səh  nə olub. Dün  ya  da  kı gər  gin  li  yin dü -
şü  rül  mə  si  nə eh  ti  yac var, re  gional mə  sə  lə  lə  rin 
sağ  lam dü  şün  cə ilə, dialoq  la gö  rü  şə  rək, da  nı -
şa  raq həll edil  mə  si  nə eh  ti  yac var. Məz  lum in -
san  la  rın ölü  mü  nə seyr  çi qal  maq ən baş  da Bir -
ləş  miş Mil  lət  lər ol  maq  la dün  ya  nın ön  də gə  lən 
öl  kə  lə  ri  nin mə  su  liy  yə  ti  dir. Elə bu məqsədlə 
də Tür  ki  yə həm Qaf  qaz  da, həm Or  ta Asi  ya  da, 
həm Bal  kan  lar  da iş  bir  li  yi  nin, in  ki  şa  fın və hü -

zu  run bər  qə  rar ol  ma  sı adı  na önəm  li la  yi  hə  lə  ri 
Azər  bay  can və Gür  cüs  tan ilə ger  çək  ləş  dir -
mək  də  dir. Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir   yo  lu ti  kin -
ti  si, ey  ni za  man  da, Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han neft 
kəməri və ən son ola  raq Bal  kan  la  ra və Av  ro -
paya xid  mət edə  cək TA  NAP da bu önəm  li  
la  yi  hə  lər  dən  dir. Məq  sə  di  miz Uzaq Şərq  dən 
Av  ro  pa  ya qə  dər Av  ra  si  ya coğ  ra  fi  ya  sı  nı ba  rış, 
ri  fah və in  ki  şaf dəhlizinə çe  vir  mək, ta  ri  xi İpək 
Yo  lu  nu mo  dern ça  ğın İpək Yo  lu ha  lı  na gə  tir -
mək  dir. Bu is  ti  qa  mət  də böl  gə öl  kə  lə  ri ilə ça  lış-
 maq  dan bö  yük bir məm  nu  niy  yət du  yu  ruq. 
Hör  mət  li Pre  zi  den  tin də ifa  də et  di  yi ki  mi, böl-
 gə  nin il  lər  dir qanq  re  ni ha  lı  na gə  lən ən önəm  li 
mə  sə  lə  si Dağ  lıq Qa  ra  bağ  dır. Bu mə  sə  lə  ni həll 
et  mə  dən Qaf  qaz  da təh  lü  kə  siz  lik ris  ki  ni or  ta -
dan qal  dır  maq müm  kün de  yil. Bey  nəl  xalq 
mü  qa  vi  lə  lər, Azər  bay  ca  nın tor  paq bü  tün  lü  yü 
diq  qə  tə alı  na  raq bu mə  sə  lə tə  ci  li həll edil  mə  li-
 dir. Er  mə  nis  tan döv  lə  ti Dağ  lıq Qa  ra  bağ da 
da  xil ol  maq  la iş  ğal et  di  yi Azər  bay  can tor  paq -
la  rın  dan heç bir şərt ol  ma  dan çə  kil  mə  li  dir. Bu 
tor  paq  lar Azər  bay  ca  nın  dır; dü  nən də be  lə idi, 
əbə  diy  yən də be  lə ola  caq  dır. Də  yər  li qar  daş  la-
 rım, Azər  bay  can Cüm  hu  riy  yə  ti  nin bi  rin  ci 
müs  tə  qil  li  yi  nin 100-cü il  dö  nü  mü sə  bə  bi ilə 
təş  kil edi  lən bu gö  zəl təd  bi  rə di  gər par  la  ment 
rəh  bər  lə  ri ilə bir  lik  də qa  tıl  maq  dan bö  yük bir 
məm  nu  niy  yət duy  du  ğu  mu ifa  də et  mək is  tə  yi-
 rəm. Ta  rix şüuru  na sa  hib ol  maq üçün gənc 
nə  sil  lə  rin bu cür fəaliy  yət  lə  rə eh  ti  ya  cı var, bu 
mə  na  da or  taq ta  rix ya  zı  mı ko  nu  sun  da da re -
gional bir iş bir  li  yi  nə eh  ti  yac ol  du  ğu  nu bu  ra -
da ifa  də et  mək is  tə  yi  rəm. Azər  bay  can üçün 
son də  rə  cə əhə  miy  yət  li il  dö  nü  mü fəaliy  yət  lə -
rin  də biz  lə  rin də ha  zır bu  lun  ma  mı  za və  si  lə 
ol  ma  sı sə  bə  bi ilə Mil  li Məc  li  sə, onun Səd  ri 
hörmətli Oq  tay Əsə  do  va də  və  tin  dən do  la  yı 
bir da  ha tə  şək  kür edi  rəm. Müs  tə  qil Azər  bay -
can Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu  rul  ma  sın  da ön  dər  lik 
və rəh  bər  lik ya  pan mər  hum Mə  həm  məd 
Əmin Rə  sul  za  də baş  da ol  maq üz  rə qar  daş 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin is  tiq  la  lı və is  tiq  ba  lı 
üçün əmə  yi ke  çən hər kə  si min  nət və şük  ran  la 
anır, siz  lə  ri sev  gi və say  ğı ilə sa  lam  la  yı  ram.

Mər  hə  mət  li və rəhm  li Al  la  hın adı ilə!
Hör  mət  li spi  ker, hör  mət  li par  la  ment 

üzv  lə  ri, xa  nım  lar və cə  nab  lar, Al  la  hın sül-
 hü ol  sun üzə  ri  ni  zə və hər vax  tı  nız xe  yir 
ol  sun.

Ol  duq  ca bö  yük bir şə  rəf  dir ki, biz bu 
gün be  lə bir ta  ri  xi təd  bir  də iş  ti  rak edi  rik. 
Dün  ya bir çox mil  lət  lə  rin in  ki  şa  fı  na və 
tə  nəz  zü  lü  nə şa  hid ol  muş  dur. Bə  zən bu 
pro  ses  lər ümu  miy  yət  lə mil  lət  lə  rin sağ 
qal  ma  sı  nı təh  lü  kə al  tı  na qoy  muş  dur.  
Bi  zim mil  lət  lə  rin gə  lə  cə  yi güc  lü par  la -
ment bü  növ  rə  si əsa  sın  da qu  rul  muş  dur. 
Bu mü  hüm təd  bir de  mok  ra  ti  ya  nın və 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin bö  yük  lü  yü -
nün bir tə  za  hü  rü  dür. Xa  nım  lar və cə  nab-
 lar, Pa  kis  tan Azər  bay  ca  na par  la  men  ta -
rizm sa  hə  sin  də əl  də edil  miş bu nailiy -
yət  lə  rə gö  rə də  rin təb  rik  lə  ri  ni gön  də  rir. 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni ilk ta  nı  yan 
öl  kə  lər  dən bi  ri də Pa  kis  tan ol  muş  dur. İki 
öl  kə hər iki  si  nə mü  hüm olan mə  sə  lə  lər -
də bir-bi  ri  nə ən yük  sək si  ya  si sə  viy  yə  də 
güc  lü dəs  tək gös  tər  miş  dir. Hör  mət  li 

dost  lar, Azər  bay  can  la olan qar  daş  lıq 
mü  na  si  bət  lə  ri  nə Pa  kis  tan bö  yük əhə  miy-
 yət ve  rir və biz əmi  nik ki, bu ki  mi sıx 
əla  qə və mü  na  si  bət  lər bu öl  kə  lər ara  sın -
da bü  tün sa  hə  lər  də da  vam et  di  ri  lə  cək. 
Hör  mət  li dost  lar və həm  kar  lar, biz eh  ti -
yac du  yu  lan is  tə  ni  lən za  man  da Azər  bay-
 ca  nın ya  nın  da ola  ca  ğıq, ne  cə ki, Azər -
bay  can Pa  kis  ta  nın ya  nın  da ol  muş  dur. 
Ey  ni za  man  da, biz əmi  nik ki, iki  tə  rəf  li 
mü  na  si  bət  lə  ri  miz da  ha da güc  lən  di  ri  lə -
cək. Pa  kis  tan və Azər  bay  can bir-bi  ri ilə 
pay  la  şa  caq bö  yük bi  lik və təc  rü  bə  yə ma -
lik  dir: ener  ge  ti  ka, mü  da  fiə, tə  bii sər  vət -
lər və kənd tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  sin  də. Biz bu 
bö  yük, gö  zəl ira  də  ni öz öl  kə  miz  də iki  tə -
rəf  li ti  ca  rə  tin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə və 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin güc -
lən  di  ril  mə  si  nə çe  vir  mə  li  yik. Xa  nım  lar və 
cə  nab  lar, ye  nə də mən ürək  dən gə  lən ən 
is  ti  qan  lı təb  rik  lə  ri  mi  zi Azər  bay  ca  na çat -
dır  maq is  tə  yi  rəm. Ümid edi  rik ki, bu 100 
il  lik sa  də  cə Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək  də  ki 
in  ki  şa  fı  nın bir təs  di  qi ola  caq  dır.
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sə  bəb  dən  dir ki, Tür  ki  yə  dən son  ra ən çox şə -
hid  li  yi  mi  zin ol  du  ğu yer bu  ra  dır - Azər  bay -
can  dır. O şə  hid  lər bi  zim if  ti  xar və  si  lə  miz  dir, 
on  la  ra nə qə  dər min  nət  dar ol  saq, nə qə  dər tə -
zim et  sək də, az  dır.

Də  yər  li qo  naq  lar, dün  ya tə  la  tüm  lü bir dö -
nəm  dən ke  çir. Öl  kə  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər ya -
xın ta  rix  də gö  rün  mə  miş şə  kil  də çə  tin mü  ca  di-
 lə  lə  rə səh  nə olub. Dün  ya  da  kı gər  gin  li  yin dü -
şü  rül  mə  si  nə eh  ti  yac var, re  gional mə  sə  lə  lə  rin 
sağ  lam dü  şün  cə ilə, dialoq  la gö  rü  şə  rək, da  nı -
şa  raq həll edil  mə  si  nə eh  ti  yac var. Məz  lum in -
san  la  rın ölü  mü  nə seyr  çi qal  maq ən baş  da Bir -
ləş  miş Mil  lət  lər ol  maq  la dün  ya  nın ön  də gə  lən 
öl  kə  lə  ri  nin mə  su  liy  yə  ti  dir. Elə bu məqsədlə 
də Tür  ki  yə həm Qaf  qaz  da, həm Or  ta Asi  ya  da, 
həm Bal  kan  lar  da iş  bir  li  yi  nin, in  ki  şa  fın və hü -

zu  run bər  qə  rar ol  ma  sı adı  na önəm  li la  yi  hə  lə  ri 
Azər  bay  can və Gür  cüs  tan ilə ger  çək  ləş  dir -
mək  də  dir. Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir   yo  lu ti  kin -
ti  si, ey  ni za  man  da, Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han neft 
kəməri və ən son ola  raq Bal  kan  la  ra və Av  ro -
paya xid  mət edə  cək TA  NAP da bu önəm  li 
la  yi  hə  lər  dən  dir. Məq  sə  di  miz Uzaq Şərq  dən 
Av  ro  pa  ya qə  dər Av  ra  si  ya coğ  ra  fi  ya  sı  nı ba  rış, 
ri  fah və in  ki  şaf dəhlizinə çe  vir  mək, ta  ri  xi İpək 
Yo  lu  nu mo  dern ça  ğın İpək Yo  lu ha  lı  na gə  tir -
mək  dir. Bu is  ti  qa  mət  də böl  gə öl  kə  lə  ri ilə ça  lış-
 maq  dan bö  yük bir məm  nu  niy  yət du  yu  ruq. 
Hör  mət  li Pre  zi  den  tin də ifa  də et  di  yi ki  mi, böl-
 gə  nin il  lər  dir qanq  re  ni ha  lı  na gə  lən ən önəm  li 
mə  sə  lə  si Dağ  lıq Qa  ra  bağ  dır. Bu mə  sə  lə  ni həll 
et  mə  dən Qaf  qaz  da təh  lü  kə  siz  lik ris  ki  ni or  ta -
dan qal  dır  maq müm  kün de  yil. Bey  nəl  xalq 
mü  qa  vi  lə  lər, Azər  bay  ca  nın tor  paq bü  tün  lü  yü 
diq  qə  tə alı  na  raq bu mə  sə  lə tə  ci  li həll edil  mə  li-
 dir. Er  mə  nis  tan döv  lə  ti Dağ  lıq Qa  ra  bağ da 
da  xil ol  maq  la iş  ğal et  di  yi Azər  bay  can tor  paq -
la  rın  dan heç bir şərt ol  ma  dan çə  kil  mə  li  dir. Bu 
tor  paq  lar Azər  bay  ca  nın  dır; dü  nən də be  lə idi, 
əbə  diy  yən də be  lə ola  caq  dır. Də  yər  li qar  daş  la-
 rım, Azər  bay  can Cüm  hu  riy  yə  ti  nin bi  rin  ci 
müs  tə  qil  li  yi  nin 100-cü il  dö  nü  mü sə  bə  bi ilə 
təş  kil edi  lən bu gö  zəl təd  bi  rə di  gər par  la  ment 
rəh  bər  lə  ri ilə bir  lik  də qa  tıl  maq  dan bö  yük bir 
məm  nu  niy  yət duy  du  ğu  mu ifa  də et  mək is  tə  yi-
 rəm. Ta  rix şüuru  na sa  hib ol  maq üçün gənc 
nə  sil  lə  rin bu cür fəaliy  yət  lə  rə eh  ti  ya  cı var, bu 
mə  na  da or  taq ta  rix ya  zı  mı ko  nu  sun  da da re -
gional bir iş bir  li  yi  nə eh  ti  yac ol  du  ğu  nu bu  ra -
da ifa  də et  mək is  tə  yi  rəm. Azər  bay  can üçün 
son də  rə  cə əhə  miy  yət  li il  dö  nü  mü fəaliy  yət  lə -
rin  də biz  lə  rin də ha  zır bu  lun  ma  mı  za və  si  lə 
ol  ma  sı sə  bə  bi ilə Mil  li Məc  li  sə, onun Səd  ri 
hörmətli Oq  tay Əsə  do  va də  və  tin  dən do  la  yı 
bir da  ha tə  şək  kür edi  rəm. Müs  tə  qil Azər  bay -
can Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu  rul  ma  sın  da ön  dər  lik 
və rəh  bər  lik ya  pan mər  hum Mə  həm  məd 
Əmin Rə  sul  za  də baş  da ol  maq üz  rə qar  daş 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin is  tiq  la  lı və is  tiq  ba  lı 
üçün əmə  yi ke  çən hər kə  si min  nət və şük  ran  la 
anır, siz  lə  ri sev  gi və say  ğı ilə sa  lam  la  yı  ram.

Mər  hə  mət  li və rəhm  li Al  la  hın adı ilə!
Hör  mət  li spi  ker, hör  mət  li par  la  ment 

üzv  lə  ri, xa  nım  lar və cə  nab  lar, Al  la  hın sül-
 hü ol  sun üzə  ri  ni  zə və hər vax  tı  nız xe  yir 
ol  sun.

Ol  duq  ca bö  yük bir şə  rəf  dir ki, biz bu 
gün be  lə bir ta  ri  xi təd  bir  də iş  ti  rak edi  rik. 
Dün  ya bir çox mil  lət  lə  rin in  ki  şa  fı  na və 
tə  nəz  zü  lü  nə şa  hid ol  muş  dur. Bə  zən bu 
pro  ses  lər ümu  miy  yət  lə mil  lət  lə  rin sağ 
qal  ma  sı  nı təh  lü  kə al  tı  na qoy  muş  dur. 
Bi  zim mil  lət  lə  rin gə  lə  cə  yi güc  lü par  la -
ment bü  növ  rə  si əsa  sın  da qu  rul  muş  dur. 
Bu mü  hüm təd  bir de  mok  ra  ti  ya  nın və 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin bö  yük  lü  yü -
nün bir tə  za  hü  rü  dür. Xa  nım  lar və cə  nab-
 lar, Pa  kis  tan Azər  bay  ca  na par  la  men  ta -
rizm sa  hə  sin  də əl  də edil  miş bu nailiy -
yət  lə  rə gö  rə də  rin təb  rik  lə  ri  ni gön  də  rir. 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni ilk ta  nı  yan 
öl  kə  lər  dən bi  ri də Pa  kis  tan ol  muş  dur. İki 
öl  kə hər iki  si  nə mü  hüm olan mə  sə  lə  lər -
də bir-bi  ri  nə ən yük  sək si  ya  si sə  viy  yə  də 
güc  lü dəs  tək gös  tər  miş  dir. Hör  mət  li 

dost  lar, Azər  bay  can  la olan qar  daş  lıq 
mü  na  si  bət  lə  ri  nə Pa  kis  tan bö  yük əhə  miy-
 yət ve  rir və biz əmi  nik ki, bu ki  mi sıx 
əla  qə və mü  na  si  bət  lər bu öl  kə  lər ara  sın -
da bü  tün sa  hə  lər  də da  vam et  di  ri  lə  cək. 
Hör  mət  li dost  lar və həm  kar  lar, biz eh  ti -
yac du  yu  lan is  tə  ni  lən za  man  da Azər  bay-
 ca  nın ya  nın  da ola  ca  ğıq, ne  cə ki, Azər -
bay  can Pa  kis  ta  nın ya  nın  da ol  muş  dur. 
Ey  ni za  man  da, biz əmi  nik ki, iki  tə  rəf  li 
mü  na  si  bət  lə  ri  miz da  ha da güc  lən  di  ri  lə -
cək. Pa  kis  tan və Azər  bay  can bir-bi  ri ilə 
pay  la  şa  caq bö  yük bi  lik və təc  rü  bə  yə ma -
lik  dir: ener  ge  ti  ka, mü  da  fiə, tə  bii sər  vət -
lər və kənd tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  sin  də. Biz bu 
bö  yük, gö  zəl ira  də  ni öz öl  kə  miz  də iki  tə -
rəf  li ti  ca  rə  tin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə və 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin güc -
lən  di  ril  mə  si  nə çe  vir  mə  li  yik. Xa  nım  lar və 
cə  nab  lar, ye  nə də mən ürək  dən gə  lən ən 
is  ti  qan  lı təb  rik  lə  ri  mi  zi Azər  bay  ca  na çat -
dır  maq is  tə  yi  rəm. Ümid edi  rik ki, bu 100 
il  lik sa  də  cə Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək  də  ki 
in  ki  şa  fı  nın bir təs  di  qi ola  caq  dır.
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Pakistan
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Bö yük İpək Yo lu dialo qun da da iş ti rak edir, 
Av ro pa İt ti fa qı və Azər bay can ara sın da apa rı-
lan da nı şıq la ra öz töh fə si ni ve rir və hər tə rəf li 
sa zi şin im za lan ma sı çər çi və sin də də bu dəs-
tək hə ya ta ke çi rilir. Bol qa rıs tan və Azər bay-
can ara sın da əmək daş lı ğı in ki şaf et dir mək 
üçün ge niş pers pek tiv lər var dır; ener ji sa hə-
sin də, kənd tə sər rü fa tı, ti ca ri əmək daş lıq sa hə-
sin də im kan lar möv cud dur. Azər bay can,  
əl bət tə ki, Av ro pa İt ti fa qı nın ener ji təh lü kə siz-
li yində, xü su si lə Bol qa rıs ta nın ener ji təh lü kə-
siz li yin də bö yük rol oy na yır. Ener ji marş rut la-
rı nın di ver si fi ka si ya sı nöq te yi-nə zə rin dən 
Azər bay can bö yük əhə miy yət kəsb edir və 
öl kə ilə st ra te ji əmək daş lıq sa zi şi im za lan mış-
dır. Bu sa ziş Bol qa rıs tan la Azər bay ca nın ara-
sın da əla qə lə rin də rin ləş mə sin də güc lü bir 
zə mi nə çev ril miş dir. Hör mət li cə nab Əsə dov, 
mən bir da ha für sət dən is ti fa də edə rək si zi və 
bü tün iş ti rak çı la rı Azər bay can par la men ti nin 
100 il lik yu bi le yi mü na si bə ti ilə təb rik et mək 
is tə yi rəm, təb rik lə ri mi və tə şək kür lə ri mi zi 
qə bul et mə yi ni zi xa hiş edi rəm. Si zə ənə nə vi 
ola raq Bol qa rıs tan ilə Azər bay can ara sın da 
müs bət əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə si nə töh fə 
ver di yi ni zə gö rə şəx sən tə şək kür edi rəm və 
si zin gə lə cək pe şə kar hə ya tı nız da uğur lar 
ar zulayıram.

Hör mət li de pu tat lar, hör mət li 
qo naq lar, xa nım lar və cə nab lar!

Hər şey dən əv vəl ica zə ve rin ev 
sa hi bi Azər bay can tə rə fi nə və şəx-
sən cə nab Əsə do va bi zi Azər bay-
can par la men ti nin ya ra dıl ma sı nın 
100 il li yi nə həsr olun muş bu tən tə-
nə li mə ra si mə də vət et dik lə ri nə 
gö rə öz tə şək kü rü mü bil di rim. Bu 
yu bi ley mü na si bə ti ilə Bol qa rıs tan 
Res pub li ka sı nın par la men ti və qar-
daş bol qar xal qı adın dan sə mi mi 
təb rik lə ri siz lə rə çat dır maq is tə yi-
rəm. Döv lət də par la men tin möv-
cud lu ğu, şüb hə siz, de mok ra ti ya nın 
tə za hü rü dür və qeyd et mək la zım-
dır ki, par la ment fəaliy yə ti xal qın 
ru hu nun, xal qın ən va cib səy lə ri-
nin azad özü nüida rəet mə yə tət biq 
olun ma sı dır. Ay dın dır ki, Azər-
bay can De mok ra tik Res pub li ka sı 
ta ri xi nöq te yi-nə zər dən qı sa müd-
dət möv cud ol muş dur, am ma bu 
fak tın Azər bay can xal qı nın son ra kı 

ta le yi nə tə si ri tək zi bo lun maz dır; 
ye ni üfüq lər açıl dı, müasir döv lət-
çi lik at ri but la rı, mil li st ruk tur lar 
bər qə rar ol du, xalq dir çəl mə yə baş-
la dı. Mü səl man alə min də ilk döv-
lət ol du ki, ora da qa dın la ra ki şi lər-
lə bə ra bər hü quq lar ve ril di. Bu gün 
100 il keç dik dən son ra Azər bay can 
öz in ki şaf yo lu nu da vam et di rir, 
müasir bir döv lət ki mi in ki şaf edir. 
Bu ra da ar tıq par la men ta rizm in ki-
şaf et miş dir, mul ti kul tu ra lizm ide-
ya la rı tə şək kül tap mış dır. Azər bay-
can Res pub li ka sı ilə sıx əmək daş lıq 
əla qə lə ri ya ra dan Bol qa rıs tan Azər-
bay can la mü na si bət lə ri nə çox yük-
sək qiy mət ve rir və öl kə bi zim 
priori tet tə rəf daş la rı mız dan dır. 
Par la ment lər ara sın da da mü na si-
bət lə ri miz tə şək kül tap mış dır. Bol-
qa rıs tan və Azər bay can ara sın da, o 
cüm lə dən bey nəl xalq təş ki lat lar 
çər çi və sin də də müs bət əlaqələr 
var dır. Ey ni za man da Bol qa rıs tan 
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Bö yük İpək Yo lu dialo qun da da iş ti rak edir, 
Av ro pa İt ti fa qı və Azər bay can ara sın da apa rı-
lan da nı şıq la ra öz töh fə si ni ve rir və hər tə rəf li 
sa zi şin im za lan ma sı çər çi və sin də də bu dəs-
tək hə ya ta ke çi rilir. Bol qa rıs tan və Azər bay-
can ara sın da əmək daş lı ğı in ki şaf et dir mək 
üçün ge niş pers pek tiv lər var dır; ener ji sa hə-
sin də, kənd tə sər rü fa tı, ti ca ri əmək daş lıq sa hə-
sin də im kan lar möv cud dur. Azər bay can,  
əl bət tə ki, Av ro pa İt ti fa qı nın ener ji təh lü kə siz-
li yində, xü su si lə Bol qa rıs ta nın ener ji təh lü kə-
siz li yin də bö yük rol oy na yır. Ener ji marş rut la-
rı nın di ver si fi ka si ya sı nöq te yi-nə zə rin dən 
Azər bay can bö yük əhə miy yət kəsb edir və 
öl kə ilə st ra te ji əmək daş lıq sa zi şi im za lan mış-
dır. Bu sa ziş Bol qa rıs tan la Azər bay ca nın ara-
sın da əla qə lə rin də rin ləş mə sin də güc lü bir 
zə mi nə çev ril miş dir. Hör mət li cə nab Əsə dov, 
mən bir da ha für sət dən is ti fa də edə rək si zi və 
bü tün iş ti rak çı la rı Azər bay can par la men ti nin 
100 il lik yu bi le yi mü na si bə ti ilə təb rik et mək 
is tə yi rəm, təb rik lə ri mi və tə şək kür lə ri mi zi 
qə bul et mə yi ni zi xa hiş edi rəm. Si zə ənə nə vi 
ola raq Bol qa rıs tan ilə Azər bay can ara sın da 
müs bət əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə si nə töh fə 
ver di yi ni zə gö rə şəx sən tə şək kür edi rəm və 
si zin gə lə cək pe şə kar hə ya tı nız da uğur lar 
ar zulayıram.

Hör mət li de pu tat lar, hör mət li 
qo naq lar, xa nım lar və cə nab lar!

Hər şey dən əv vəl ica zə ve rin ev 
sa hi bi Azər bay can tə rə fi nə və şəx-
sən cə nab Əsə do va bi zi Azər bay-
can par la men ti nin ya ra dıl ma sı nın 
100 il li yi nə həsr olun muş bu tən tə-
nə li mə ra si mə də vət et dik lə ri nə 
gö rə öz tə şək kü rü mü bil di rim. Bu 
yu bi ley mü na si bə ti ilə Bol qa rıs tan 
Res pub li ka sı nın par la men ti və qar-
daş bol qar xal qı adın dan sə mi mi 
təb rik lə ri siz lə rə çat dır maq is tə yi-
rəm. Döv lət də par la men tin möv-
cud lu ğu, şüb hə siz, de mok ra ti ya nın 
tə za hü rü dür və qeyd et mək la zım-
dır ki, par la ment fəaliy yə ti xal qın 
ru hu nun, xal qın ən va cib səy lə ri-
nin azad özü nüida rəet mə yə tət biq 
olun ma sı dır. Ay dın dır ki, Azər-
bay can De mok ra tik Res pub li ka sı 
ta ri xi nöq te yi-nə zər dən qı sa müd-
dət möv cud ol muş dur, am ma bu 
fak tın Azər bay can xal qı nın son ra kı 

ta le yi nə tə si ri tək zi bo lun maz dır; 
ye ni üfüq lər açıl dı, müasir döv lət-
çi lik at ri but la rı, mil li st ruk tur lar 
bər qə rar ol du, xalq dir çəl mə yə baş-
la dı. Mü səl man alə min də ilk döv-
lət ol du ki, ora da qa dın la ra ki şi lər-
lə bə ra bər hü quq lar ve ril di. Bu gün 
100 il keç dik dən son ra Azər bay can 
öz in ki şaf yo lu nu da vam et di rir, 
müasir bir döv lət ki mi in ki şaf edir. 
Bu ra da ar tıq par la men ta rizm in ki-
şaf et miş dir, mul ti kul tu ra lizm ide-
ya la rı tə şək kül tap mış dır. Azər bay-
can Res pub li ka sı ilə sıx əmək daş lıq 
əla qə lə ri ya ra dan Bol qa rıs tan Azər-
bay can la mü na si bət lə ri nə çox yük-
sək qiy mət ve rir və öl kə bi zim 
priori tet tə rəf daş la rı mız dan dır. 
Par la ment lər ara sın da da mü na si-
bət lə ri miz tə şək kül tap mış dır. Bol-
qa rıs tan və Azər bay can ara sın da, o 
cüm lə dən bey nəl xalq təş ki lat lar 
çər çi və sin də də müs bət əlaqələr 
var dır. Ey ni za man da Bol qa rıs tan 
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Hör  mət  li Oq  tay müəl  lim, xa  nım-
 lar və cə  nab  lar! Mə  nim üçün bi  zim 
Be  la  rus Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc -
li  si adın  dan si  zi və bü  tün Azər  bay -
can xal  qı  nı Azər  bay  can Mil  li Məc  li -
si  nin 100 il  li  yi ilə təb  rik et  mək bö -
yük bir şə  rəf  dir. Qə  dim yu  nan fi  lo -
so  fu de  miş  dir ki, öz keç  mi  şi  ni unu -
dan mil  lə  tin gə  lə  cə  yi yox  dur. Bu 
tən  tə  nə  li təd  bir Azər  bay  can xal  qı -
nın öz və  tə  ni  nin ta  ri  xi  nə bö  yük sev-
 gi  si  nin təs  di  qi  dir. Bu, hə  ya  tı  nı və  tə-
 nin azad  lı  ğı və çi  çək  lən  mə  si  nə həsr 
et  miş Azər  bay  ca  nın sa  diq oğul və 
qız  la  rı  nın si  lin  məz xa  ti  rə  si  nin bir 
tə  za  hü  rü  dür.

O oğul və qız  lar ki, on  lar Azər -
bay  can De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı 
par  la  men  ti  nin bi  rin  ci spi  ke  ri Əli -
mər  dan bəy Top  çu  ba  şov ilə bir  lik -
də mü  səl  man dün  ya  sın  da və ümu -
mi  lik  də Şərq  də ilk de  mok  ra  tik res -
pub  li  ka  nı qur  muş və mü  da  fiə et -
miş  lər.

O oğul və qız  lar ki, II Dün  ya mü -
ha  ri  bə  si za  ma  nı tank ta  ğı  mı ko -
man  di  ri Nə  cəf  qu  lu Rə  fi  yev  lə bir  gə 
dün  ya  nı qəh  və  yi fə  la  kət  dən mü  da -
fiə et  miş  lər.

O oğul və qız  lar ki, Azər  bay  ca  nın 
Ümum  mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  yev  lə 
bir  gə öz xal  qı  nı və və  tə  ni  ni mil  li və 
mə  nə  vi tə  nəz  zül  dən xi  las edib  lər və 
öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı və döv  lət  çi  li  yi  ni 
dir  çəl  dib  lər.

Bu gün həm Azər  bay  can  da, həm 
onun hü  dud  la  rın  dan kə  nar  da, o 
cüm  lə  dən Be  la  rus Res  pub  li  ka  sın  da 
kü  çə  lər və təş  ki  lat  lar on  la  rın ad  la  rı 
ilə ad  lan  dı  rı  lır. An  caq ən va  ci  bi 
odur ki, on  lar daim bi  zim qəl  bi -
miz  də ola  caq  dır. Bu in  san  la  rın və 
on  la  rın ar  dı  cıl  la  rı  nın fəaliy  yə  ti sa -
yə  sin  də Azər  bay  can bu gün müs -
tə  qil və güc  lü bir döv  lət  dir. Bu gün 
Azər  bay  can sta  bil və di  na  mik in  ki-
 şaf edən döv  lət ki  mi yük  sək temp  li 
iq  ti  sa  diy  ya  ta ma  lik  dir; Av  ro  pa  nın 
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ən va  cib ener  ji və nəq  liy  yat mər  kəz  lə  rin  dən 
bi  ri  dir; dün  ya bir  li  yi  nin nü  fuz  lu və bə  ra  bər -
hü  quq  lu üz  vü  dür. Azər  bay  can De  mok  ra  tik 
Res  pub  li  ka  sı  nın tə  yin et  di  yi prin  sip  lə  rə, gör -
kəm  li döv  lət xa  di  mi Hey  dər Əli  ye  vin müəy -
yən et  di  yi st  ra  te  gi  ya  ya uy  ğun ola  raq İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da in  ki  şaf edən öl  kə 
de  mok  ra  tik yol  la inam  la irə  li  lə  mək  də  dir. Mil-
 li Məc  li  sin ef  fekt  li qa  nun  ya  ra  dı  cı  lı  ğı işi, onun 
di  gər ha  ki  miy  yət qol  la  rı ilə məh  sul  dar əmək -
daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri bü  tün bun  la  rın zə  ru  ri 
hü  qu  qu ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  nı tə  min et  miş -
dir. Azər  bay  can par  la  men  ti bey  nəl  xalq sə  viy -
yə  də də öl  kə ma  raq  la  rı  nı uğur  la qo  ru  yur. Be -
la  rus Res  pub  li  ka  sı ola  raq st  ra  te  ji tə  rəf  da  şı  mı -
zın mü  vəf  fə  qiy  yət  lə  ri  nə ürək  dən se  vi  ni  rik. 
Çox  tə  rəf  li, iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin nə  ti  cə  si 
gös  tə  rir ki, öl  kə  lə  ri  mi  zin ma  raq  la  rı əsa  sən üst-
üs  tə dü  şür. Bu  nun sa  də bir sə  bə  bi var. Onun 
tə  mə  lin  də iki öl  kə xal  qı  nın ira  də  si  nə uy  ğun 
azad  lıq, sülh, fi  ra  van  lıq və in  ki  şaf ki  mi mil  li 
də  yər  lə  rə əsas  la  nan bə  ra  bər  hü  quq  lu, qar  şı  lıq -
lı-fay  da  lı əmək  daş  lı  ğın in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, bir-
bi  ri  mi  zə hör  mət  lə ya  naş  maq da  ya  nır.

Be  la  rus Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti Alek -
sandr Lu  ka  şen  ko  nun qeyd et  di  yi ki  mi, be  lə 
bir for  ma  tın möv  cud  lu  ğu ən bö  yük miq  yas  lı 
la  yi  hə  lə  ri hə  ya  ta ke  çir  mə  yə im  kan ve  rir, bu -
nun da ki  fa  yət qə  dər sü  bu  tu var. Ey  ni za  man-
 da, bu, tü  kən  məz im  kan  lar mən  bə  yi  dir. Ümid 
edi  rik ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  ye  vin Be  la  ru  sa bu il göz  lə  ni  lən sə  fə  ri 
bi  zim in  ki  şa  fı  mı  zın növ  bə  ti sə  hi  fə  si  nin açı  lı  şı 
ola  caq  dır.

Ey  ni  lə bu məq  səd  lə “İpək yo  lu iq  ti  sa  di kə -
mə  ri”n for  ma  laş  ma  sın  da Azər  bay  can, Be  la  rus 
və ATƏT üz  vü olan di  gər öl  kə  lə  rin əmək  daş  lı -
ğı  nın güc  lən  di  ril  mə  si  nə həsr olun  muş II konf -
ran  sı  na ha  zır  lıq iş  lə  ri də sıx tə  mas  da apa  rıl -
maq  da  dır. Gə  lən ilin ya  zın  da Minsk  də baş tu -
ta  caq təd  bir Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü və bi  zim 
fəal iş  ti  ra  kı  mız ilə bir il əv  vəl ya  ra  dı  lan ATƏT 
PA-nın İpək yo  lu  na dəs  tək qru  pu  nun hi  ma  yə  si 
ilə ke  çi  ri  lir. Konf  rans bü  tün ma  raq  lı tə  rəf  lər 
üçün açıq  dır. Ba  kı  da ke  çi  ri  lən bi  rin  ci konf  ran -
sın təc  rü  bə  si nə  zə  rə alın  maq  la par  la  ment üzv -
lə  ri  ni, ha  ki  miy  yət or  qan  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə -
ri  ni də, biz  nes nü  ma  yən  də  lə  ri  ni də biz bu 
konf  rans  da gör  mə  yə şad ola  rıq. 

Hör  mət  li dost  lar, si  zi və ümu  miy  yət  lə, 
bü  tün Azər  bay  can xal  qı  nı Azər  bay  can De  mok-
 ra  tik Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si  nin 100 il  lik 
yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha təb  rik edi  rəm. 
Si  zin gö  zəl öl  kə  ni  zə fi  ra  van  lıq və in  ki  şaf ar  zu -
la  yı  ram. Onun rəh  bər  li  yi  nə müs  tə  qil, güc  lü 
Azər  bay  can na  mi  nə ye  ni nailiy  yət  lər ar  zu  la  yı -
ram. Diq  qə  ti  ni  zə gö  rə tə  şək  kür edi  rəm.
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Mər  hə  mət  li və rəhm  li Al  la  hın adı 
ilə!

Həmd ol  sun aləm  lə  rin rəb  bi  nə!
Sa  lat və sa  lam ol  sun pey  ğəm  bər  lə -

rin ən şə  rəf  li  si, nə  bi  lə  rin ən əmi  ni əfən-
 di  miz Mu  həm  mə  də, onun ailə  si  nə!

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin Səd  ri cə  nab Oq  tay Əsə -
dov, hör  mət  li par  la  ment sədr  lə  ri, nü -
ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin baş  çı  la  rı, hör -
mət  li qo  naq  lar!

Cə  nab Oq  tay Əsə  do  vun bi  zə ün -
van  lan  dı  ğı də  vət mək  tu  bu  nu al  dıq  da 
tə  rəd  düd et  mə  dən Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı par  la  men  ti  nin 100 il  lik mü -
na  si  bə  ti ilə ke  çi  ri  lən tən  tə  nə  li təd  bir  də 
iş  ti  rak et  mək qə  ra  rı  na gəl  dim. Azər -
bay  can xal  qı  nı bu mü  na  si  bət  lə Kü  veyt 
xal  qı adın  dan sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik 
et  mək is  tə  yi  rəm. Üzə  ri  miz  də dost  la  rı-
 mı  zın haq  qı var. 27 il ön  cə Azər  bay -
can müs  tə  qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də 
daim prin  si  pial möv  qe tu  ta  raq Kü  ve -

tin hü  quq  la  rı  nı dəs  tək  lə  yən möv  qe -
dən çı  xış et  mə  si  ni heç vaxt unut  ma  ya-
 ca  ğıq. Bu  nun ba  riz nü  mu  nə  si ki  mi bi -
zim BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  na üzv -
lü  yü  mü  zün dəs  tək  lən  mə  si  ni gös  tər -
mək olar. Bu  na gö  rə də ha  zır  da qar -
daş  la  rı  mı  zın və dost  la  rı  mı  zın əha  tə -
sin  də ol  maq  dan şə  rəf du  yu  ruq.

Azər  bay  can ilə Kü  veyt ara  sın  da 
son il  lər si  ya  si, iq  ti  sa  di və mə  də  ni sa -
hə  də əl  də olun  muş nailiy  yət  lə  rə bax -
ma  ya  raq, biz bu əla  qə  lə  rin sə  viy  yə -
sin  dən tam ra  zı de  yi  lik. Çün  ki biz 
həs  sas və müs  təs  na coğ  ra  fi möv  qe  yə 
ma  lik olan və Şərq ilə Qərb ara  sın  da 
iq  ti  sa  di və mə  də  ni kör  pü ro  lu  nu oy -
na  yan Azər  bay  can ki  mi mü  hüm döv-
 lət  lər  lə əla  qə  lə  rin da  ha da in  ki  şaf et -
di  ril  mə  sin  də ma  raq  lı  yıq. Azər  bay  can 
ki  mi mü  hüm döv  lət  lər  lə əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fı müs  təs  na əhə  miy  yət kəsb 
edir. Hər şey  dən ön  cə Azər  bay  can bir 
çox sa  hə  də in  ki  şaf edən, nə  zə  rə çar -
pan nailiy  yət  lər əl  də edən döv  lət  dir. 
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Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, ke  çən il Azər  bay  ca  na 
20 min kü  veyt  li sə  fər et  miş  dir. La  kin biz bu rə -
qə  min 2 də  fə ar  tı  rıl  ma  sı  nın əz  min  də  yik ki, ha -
zır  da iki öl  kə ara  sın  da qə  naət  bəxş ol  ma  yan ti -
ca  rət döv  riy  yə  si  nə və in  ves  ti  si  ya qo  yu  lu  şu  na 
müs  bət tə  sir gös  tər  sin. Ey  ni za  man  da, iki öl  kə 
ara  sın  da  mə  də  niy  yət sa  hə  sin  də sə  fər mü  ba  di -
lə  lə  ri  nin və əmək  daş  lı  ğın in  ten  siv  ləş  di  ril  mə  si 
əz  min  də  yik. Həm  çi  nin gənc  lər və id  man sa  hə -
sin  də əmək  daş  lıq et  mək  də ma  raq  lı  yıq.

Hör  mət  li qo  naq  lar, biz sə  mi  miy  yət  lə Kü -
veyt par  la  men  ti ola  raq Azər  bay  can  la müx  tə  lif 
sa  hə  lər  də par  la  ment əmək  daş  lı  ğı  nı güc  lən  dir-
 mə  yə ça  ğı  rı  rıq; is  tər bey  nəl  xalq par  la  ment 
təş  ki  lat  la  rı çər  çi  və  sin  də koor  di  na  si  ya olsun, 
is  tər  sə də par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qrup  la  rı 
platformasında və əl  bət  tə ki, döv  lət baş  çı  la  rı 
müs  tə  vi  sin  də daimi əmək  daş  lıq və əla  qə  lən -
dir  mə baş  da ol  maq  la.

Əziz dos  tum cə  nab Oq  tay Əsə  do  va üzü  mü 
tu  ta  raq onu ya  xın za  man  lar  da Kü  veyt  də gör -
mək ar  zu  sun  da ol  du  ğu  mu  zu de  mək is  tə  yi -
rəm. Bu söz  lə  ri  mi rəs  mi də  vət ki  mi qə  bul et -
mə  yi  ni  zi və ya  xın za  man  da si  zə mü  na  sib olan 

ta  rix  də öl  kə  mi  zə təş  rif bu  yur  ma  ğı  nı  zı xa  hiş 
edi  rəm. Azər  bay  ca  na bir da  ha min  nət  da  rıq. 
Sərt si  ya  si və coğ  ra  fi şə  rait  də ya  şa  ma  sı  na bax-
 ma  ya  raq, tor  pa  ğı  na, mə  də  niy  yə  ti  nə, ta  ri  xi  nə 
sa  diq qal  ma  sı  na gö  rə Azər  bay  can xal  qı  na 
min  nət  dar  lı  ğı  mı bil  di  ri  rəm. Bir da  ha qo  naq -
pər  vər  li  yə gö  rə si  zə tə  şək  kür edi  rəm.
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Hör  mət  li Oq  tay Sa  bir oğ  lu, hör -
mət  li par  la  ment üzv  lə  ri, hör  mət  li 
qo  naq  lar! Məm  nu  nam ki, bu gün 
si  zin  lə bir  lik  də Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 100 il  lik 
yu  bi  le  yi  nə həsr olun  muş tən  tə  nə  li 
mə  ra  sim  də iş  ti  rak edi  rəm.

Hör  mət  li Oq  tay müəl  lim, mən 
si  zi sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm. 
Si  zin si  ma  nız  da Mil  li Məc  li  sin bü -
tün de  pu  tat  la  rı  nı bu gö  zəl yu  bi  ley-
 lə əla  qə  dar təb  rik edi  rəm. Hər şey-
 dən əv  vəl bu ta  ri  xi ha  di  sə  nin sa  də-
 cə Azər  bay  can xal  qı üçün de  yil, 
bü  töv  lük  də re  gion üçün əhə  miy -
yə  ti ba  rə  də da  nış  maq is  tə  yi  rəm. 
100 il bun  dan əv  vəl məhz Azər  bay-
 can xal  qı bü  töv  lük  də mü  səl  man 
Şər  qin  də ilk de  mok  ra  tik res  pub  li -
ka  nın əsa  sı  nı qo  yan par  la  ment ya -
rat  mış  dır. Həm də XX əs  rin əv  vəl -
lə  rin  də ya  ran  mış par  la  ment müasir 
par  la  men  ta  rizm mo  de  li ilə üst-üs  tə 
dü  şür  dü. Ha  ki  miy  yət böl  gü  sü 

prin  si  pi əsa  sın  da fəaliy  yət, qa  dın -
la  ra seç  ki hü  qu  qu  nun ve  ril  mə  si ki -
mi bir çox di  gər prin  sip  lər de  mok -
ra  tik də  yər  lə  rə sa  diq  li  yin ay  dın 
gös  tə  ri  ci  lə  ri  dir. 1920-ci il  dən 1993-
cü ilə qə  dər olan müd  dət Azər  bay-
 can xal  qı üçün ağır bir sı  naq müd -
də  ti ol  muş  dur. Çün  ki bu za  man 
xalq öz müs  tə  qil  li  yi  ni itir  miş  di, da -
ha son  ra post  so  vet real  lı  ğın  da qey-
 ri-sa  bit  lik mey  da  na gəl  miş  di. Am -
ma ye  nə də Azər  bay  can xal  qı öz 
ənə  nə  si  nə sa  diq qa  la  raq müs  tə  qil 
döv  lət ya  ra  da bil  miş  dir. Əl  bət  tə ki, 
Azər  bay  can xal  qı  nın mil  li li  de  ri, 
uzaq  gö  rən si  ya  sət  çi  si Hey  dər Əli -
ye  vin öl  kə üçün va  cib olan bu 
dövr  də oy  na  dı  ğı rol da  nıl  maz  dır. 
Onun iş  ti  ra  kı ilə müasir Azər  bay -
can döv  lət  çi  li  yi  nin əsa  sı qo  yul  du, 
Kons  ti  tu  si  ya, mil  li ideolo  gi  ya qə -
bul olun  du. Döv  lət və ic  ti  mai hə  ya-
 tın bü  tün sa  hə  lə  rin  də, o cüm  lə  dən 
par  la  ment müs  tə  vi  sin  də ge  niş və 
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də  rin is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Hə  ya  ta ke  çi  ri-
 lən bü  tün is  la  hat  lar  da par  la  ment fəal rol oy -
na  mış  dır. Bun  dan əla  və par  la  men  tin öz fəaliy-
 yə  ti  ni de  mok  ra  ti  ya, çox  par  ti  ya  lı  lıq, plü  ra  lizm 
və qa  nu  nun ali  li  yi prin  sip  lə  ri əsa  sın  da hə  ya  ta 
ke  çir  mə  si və qə  bul olu  nan nor  ma  tiv hü  qu  qi 
akt  lar Azər  bay  ca  nın de  mok  ra  tik in  ki  şa  fı üçün 
zə  min ya  rat  mış  dır. Bu  nun  la bir  lik  də Mil  li 
Məc  lis xa  ri  ci öl  kə  lə  rin hü  qu  qi və de  mok  ra  tik 
döv  lət ya  ra  dıl  ma  sı təc  rü  bə  si  ni diq  qət  lə öy  rə -
nə  rək özü də daim in  ki  şaf et  miş və ka  mil  ləş -
miş  dir.

Hör  mət  li dost  lar, öz hə  ya  tı  nı öl  kə  si  nə və 
xal  qı  na həsr et  miş Hey  dər Əli  yev de  yir  di ki, 
Azər  bay  can cə  miy  yə  ti  nin gə  lə  cək in  ki  şa  fı 
gənc  lə  ri bu gün han  sı ruh  da tər  bi  yə et  mə  yi -
miz  dən çox ası  lı  dır. Müasir Azər  bay  ca  na nə -
zər sal  dı  ğı  mız za  man, doğ  ru  dan da, bu iş  lə  rin 
la  yi  qin  cə da  vam et  di  ril  di  yi  ni, öl  kə rəh  bə  ri  nin 
gənc  lə  rə və gənc  lə  rin də öl  kə in  ki  şa  fı  na ver  di-
 yi töh  fə  lə  ri gör  mə  mək müm  kün de  yil. Ca  ri 
ilin müs  tə  qil  li  yin 100 il  li  yi  nə həsr olun  ma  sı, il 
bo  yu bu yu  bi  ley  lə bağ  lı öl  kə da  xi  lin  də və xa -
ric  də müx  tə  lif təd  bir  lə  rin ke  çi  ril  mə  si Azər -

bay  ca  nın öz ta  ri  xi  nə və da  hi şəx  siy  yət  lə  ri  nə 
eh  ti  ra  mı  nın bir gös  tə  ri  ci  sidr. Azər  bay  can xal -
qı  nın öz öl  kə  si və rəh  bər  li  yi ilə fəxr et  mə  yə bir 
sı  ra sə  bə  bi var: gər  gin əmək nə  ti  cə  sin  də əl  də 
edil  miş si  ya  si və iq  ti  sa  di müs  tə  qil  lik, ener  ji 
təh  lü  kə  siz  li  yi, öl  kə  nin tu  rist  lə  ri cəlb edən mə -
ka  na çev  ril  mə  si, təh  sil, sə  hiy  yə və so  sial tə  mi-
 na  tın in  ki  şaf et  mə  si, həm  çi  nin öl  kə  nin bey  nəl-
 xalq aləm  də nü  fu  zu  nun get  dik  cə art  ma  sı.

Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq fəaliy  yə  tin  də par-
 la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri xü  su  si 
çə  ki  yə ma  lik  dir. Mil  li Məc  lis bir sı  ra par  la -
ment  lə  ra  ra  sı təş  ki  lat  da fəal iş  ti  rak edir. Bu sı -
ra  dan Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  faq, ATƏT PA, 
Qa  ra də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par -
la  ment İt  ti  fa  qı, MDB PAA, əl  bət  tə ki, bu il 10 
il  lik yu  bi  le  yi ta  mam olan Türk  PA-nın adı  nı 
çə  kə bi  lə  rik. Ye  ri gəl  miş  kən, həm  kar  la  rı  mı  zı 
bu və  si  lə ilə təb  rik edi  rəm. Für  sət  dən is  ti  fa  də 
edə  rək Azər  bay  can tə  rə  fi  nə Türk  PA-nın in  ki -
şa  fı  na ver  di  yi töh  fə  si  nə gö  rə tə  şək  kü  rü  mü 
bil  dir  mək is  tə  yi  rəm.

Hör  mət  li həm  kar  la  rım, Qır  ğı  zıs  tan və Azər-
 bay  ca  nı ümu  mu türk kök  lə  ri, mə  də  ni və di  ni 
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ey  ni  lik  lər, ta  ri  xən tə  şək  kül ta  pan dost  luq mü -
na  si  bət  lə  ri ilə bir  gə azad  lıq və müs  tə  qil  lik uğ -
run  da mü  ba  ri  zə  lə  ri  nin bən  zər  li  yi də bir  ləş  di -
rir. Qır  ğız xal  qı ta  rix bo  yun  ca Azər  bay  can 
xal  qı ki  mi bir sı  ra ağır sı  naq  lar  dan ke  çə  rək öz 
döv  lət  çi  li  yi  ni qo  ru  yub sax  la  ya bil  miş  dir. Qır -
ğı  zıs  tan xal  qı fəxr his  si ilə de  yə bi  lər ki, qəh  rə-
 man  lıq səy  lə  ri nə  ti  cə  sin  də öz əc  dad  la  rı  nın 
müd  rik təc  rü  bə  si əsa  sın  da və müasir hə  yat 
stan  dart  la  rın  dan fay  da  la  na  raq Mər  kə  zi Asi  ya-
 da ilk par  la  ment  li de  mok  ra  tik döv  lət ya  rat -
mış  dır. Qa  nu  nun ali  li  yi  nə, ümu  mi bə  ra  bər  li  yə 
və so  sial əda  lə  tə əsas  la  na  raq biz Qır  ğı  zıs  ta  nın 
si  ya  si cə  hət  dən sa  bit, iq  ti  sa  di cə  hət  dən da  ya -
nıq  lı və so  sial cə  hət  dən mə  su  liy  yət  li bir döv  lət 
ki  mi uzun  müd  dət  li in  ki  şa  fı üçün möh  kəm 
əsas  lar ya  rat  mı  şıq.

Qır  ğız Res  pub  li  ka  sı  nın bu il 80 ya  şı ta  mam 
olan Jo  qor  ku Ke  ne  şi cə  miy  yət  də sa  bit  li  yi qo -
ru  yan çox va  cib si  ya  si qə  rar  la  rın qə  bul edil  di -
yi mər  kəz  dir.

Hör  mət  li dost  la  rım, bu il Qır  ğız Res  pub  li -
ka  sı və Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da 
dip  lo  ma  tik əla  qə  lər ya  ra  dıl  ma  sı  nın 25 ili ta -

mam olur. Əmi  nəm ki, 25 il ər  zin  də ya  ran  mış 
bu təc  rü  bə qar  daş qır  ğız və Azər  bay  can xalq -
la  rı ara  sın  da  kı əla  qə  lə  rin da  ha da möh  kəm -
lən  mə  si  nə töh  fə ve  rə  cək  dir. Biz da  xi  li və xa  ri -
ci si  ya  sə  ti  mi  zi hə  ya  ta ke  çi  rər  kən, Azər  bay  can-
 la da əla  qə  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə bö  yük 
diq  qət ve  ri  rik. Azər  bay  ca  na gəl  di  yim hər za -
man da  hi si  ya  sət  çi  lər  dən bi  ri  Mar  qa  ret Tet  çe-
 rin söz  lə  ri  ni ya  da sa  lı  ram. O de  miş  dir ki, öl  kə-
 nin qüd  rə  ti və nü  fu  zu hər şey  dən əv  vəl onun 
xal  qı  nın is  te  da  dın  dan, ba  ca  rı  ğın  dan ası  lı  dır. 
Azər  bay  can ta  ri  xi isə onun xal  qı  nın il  ham  ve -
ri  ci uğur  la  rı  nın ta  ri  xi  dir. Bir da  ha bu  gün  kü 
gö  zəl yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik edir, Azər-
 bay  can Mil  li Məc  li  si  nə uğur  lar ar  zu et  mək is -
tə  yi  rəm. Azər  bay  can xal  qı  na sülh və gə  lə  cək 
çi  çək  lən  mə  yi ar  zu edi  rəm. Diq  qə  ti  ni  zə gö  rə 
tə  şək  kür edi  rəm. Möh  tə  rəm Sədr, si  zi və mil -
lət və  kil  lə  ri  ni  zi bu  gün  kü 100 il  lik par  la  ment 
yu  bi  le  yi ilə can-qəlb  dən Qır  ğı  zıs  tan parla-
menti adın  dan, öz adım  dan təb  rik edi  rəm. 
Ya  şa  sın Azər  bay  can xal  qı, ya  şa  sın bü  tün par -
la  men  ta  ri  lər! Azər  bay  can xal  qı  na xoş  bəxt  lik 
və əmin-aman  lıq di  lə  yi  rik.
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Rəh  man və Rə  him olan Al  la  hın 
adı ilə!

Əziz dos  tum, Azər  bay  can Mil  li 
Məc  li  si  nin Səd  ri cə  nab Oq  tay Əsə -
dov! Hör  mət  li təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı!

İlk növ  bə  də Azər  bay  can xal  qı  nı 
və Mil  li Məc  li  si bu xoş mü  na  si  bət  lə 
təb  rik et  mək  dən, Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın ilk par  la  men  ti  nin ya -
ra  dıl  ma  sı  nın 100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti 
ilə təş  kil olun  muş tən  tə  nə  li təd  bir -
də iş  ti  rak et  mək  dən şə  rəf du  yu -
ram. İl  lər ön  cə məhz bu par  la  ment 
ta  ri  xi, mə  də  ni və  hu  ma  ni  tar irs  dən 
çı  xış edə  rək de  mok  ra  tik tə  si  sat  la -
rın güc  lən  di  ril  mə  si  ni və xal  qın bu 
pro  ses  lər  də iş  ti  ra  kı  nı tə  min et  miş -
dir. Ha  zır  da Azər  bay  can da  vam  lı 
in  ki  şaf və tə  rəq  qi yo  lu ilə ge  də  rək 
in  ki  şaf et  miş mil  lət  lər ara  sın  da 
yük  sək yer tut  muş  dur.

Cə  nab Sədr, Bəh  reyn Kral  lı  ğı və 
Bəh  reyn Kra  lı Hə  məd bin İsa Al 
Xə  li  fə  nin dost Azər  bay  ca  na və qar-

 da  şı Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın  
Pre  zi  den  ti za  ti-ali  lə  ri cə  nab İl  ham 
Əli  ye  və sa  lam  la  rı  nı çat  dır  maq  dan 
məm  nun  luq du  yu  ram. Ey  ni za -
man  da, Bəh  reyn rəh  bər  li  yi və xal -
qı  nın dost Azər  bay  can Res  pub  li  ka-
 sı ilə əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı və güc -
lən  di  ril  mə  si əz  min  də ol  du  ğu  nu 
bil  dir  mək is  tə  yi  rəm. Par  la  ment  lər 
ara  sın  da qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  rin, təc  rü-
 bə mü  ba  di  lə  si  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə-
 si  nin əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  maq is -
tə  yi  rəm.

Za  ti-ali  lə  ri, hör  mət  li həm  kar  lar! 
İlk Azər  bay  can par  la  men  ti öl  kə  də 
par  la  ment də  yər  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma -
sın  da mü  hüm rol oy  na  mış  dır. Son-
 ra  dan bu də  yər  lər üzə  rin  də qu  rul -
muş ha  zır  kı par  la  ment güc  lü və 
pe  şə  kar qa  nun  ve  ri  ci ha  ki  miy  yət 
ola  raq müasir döv  lə  ti  ni  zin qu  ru  cu-
 lu  ğun  da bö  yük töh  fə ver  mək  lə gö -
zəl xal  qı  nı  zın ma  raq  la  rı  nı qo  ru  ya -
raq öl  kə  ni  zin in  ki  şa  fı və çi  çək  lən -

əhməd bin İbrahim 
əl-mulla

BəhreynNümayəndələr
MəclisininSədri
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mə  si yo  lun  da ça  lış  maq  da  dır. Se  vin  di  ri  ci hal -
dır ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da  kı yu  bi  ley 
təd  bir  lə  ri Bey  nəl  xalq De  mok  ra  ti  ya Gü  nü ilə 
üst-üs  tə dü  şə  rək öl  kə  ni  zin de  mok  ra  tik də  yər 
və prin  sip  lə  ri güc  lən  dir  mək is  ti  qa  mə  tin  də əz -
mi  ni və ma  ra  ğı  nı bir da  ha nü  ma  yiş et  di  rir. 
Azad və mil  li ira  də  yə əsas  la  nan və xal  qın mə -
na  fe  lə  ri  ni əks et  di  rən bu si  ya  sət ey  nilə Bəh -
reyn Kral  lı  ğın  da mü  şa  hi  də olu  nur. Ha  zır  da 
öl  kə  miz par  la  ment və bə  lə  diy  yə seç  ki  lə  ri ke -
çir  mə  yə ha  zır  la  şır. Bu pro  ses  lər əla  həz  rət Kral 
Hə  məd bin İsa Al Xə  li  fə  nin is  la  hat  lar la  yi  hə  si 
çər  çi  və  sin  də baş tu  ta  raq öl  kə  miz  də de  mok  ra -
tik pro  ses  lə  rin da  va  mı ki  mi də  yər  lən  di  ri  lir. 
Bəh  reyn Kral  lı  ğı di  ni to  le  rant  lıq və müx  tə  lif 
xalq  lar, dil  lər, mə  də  niy  yət  lər, məz  həb  lər ara -
sın  da bir  gə ya  şam prin  sip  lə  ri  nə ina  na  raq bu 
mo  de  li və nü  mu  nə  ni dost Azər  bay  can  da da 
mü  şa  hi  də edir.

Hör  mət  li qo  naq  lar, für  sət  dən is  ti  fa  də edə -
rək Bəh  reyn Kral  lı  ğı  nın iki  tə  rəf  li və müş  tə  rək 
əla  qə  lə  ri  ni in  ki  şaf et  dir  mək əz  min  də olduğu-
nu vur  ğu  lamaq istəyirəm. Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı ilə si  ya  si, iq  ti  sa  di, ic  ti  mai və xü  su -
sən də par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin güc  lən  mə-
 sin  də ma  raq  lı ol  du  ğu  mu  za mi  sal ki  mi son il -

lər Azər  bay  ca  na sə  fər edən Bəh  reyn tu  rist  lə  ri-
 nin get  dik  cə ço  xal  ma  sı  nı və bu  nun  la iki dost 
öl  kə ara  sın  da bir  ba  şa ha  va əla  qə  si  nin ya  ra  dıl -
ma  sı  nı gös  tər  mək olar. Bu da öz növ  bə  sin  də, 
şüb  hə  siz, Bəh  reyn-Azər  bay  can əla  qə  lə  ri  nin 
möh  kəm  li  yi  nin və müş  tə  rək ma  raq  la  rın sə -
viy  yə  si  nin gös  tə  ri  ci  si  dir.

Ey  ni za  man  da, dost öl  kə  lə  ri  mi  zin qar  şı  sın -
da ma  raq kəsb edən bir çox bey  nəl  xalq və re -
gional prob  lem  lə  rə dair si  ya  si dialo  qun güc -
lən  di  ril  mə  si əz  min  də ol  du  ğu  mu  zu vur  ğu  la -
ya  raq, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də ter -
ro  ra və ekst  re  miz  mə qar  şı mü  ba  ri  zə  ni, mə  də  ni 
və el  mi əla  qə  lə  ri, xü  su  sən də el  mi araş  dır  ma   
mər  kəz  lə  ri ara  sın  da əmək  daş  lı  ğı güc  lən  dir -
mə  yin va  cib  li  yi  ni qeyd et  mək is  tə  yi  rəm. Həm-
 çi  nin iki öl  kə  nin əmək  daş  lıq ənə  nə  lə  ri  ni möh-
 kəm  lən  di  rə  cək və koor  di  na  si  ya im  kan  la  rı  nı 
ge  niş  lən  di  rə  cək st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lı  ğı yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  rik. 

Son  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  na tə  rəq  qi 
və çi  çək  lən  mə ar  zu edir və bu gö  zəl öl  kə  yə 
ayaq bas  dı  ğı  mız ilk gün  dən bi  zə gös  tə  ri  lən 
qo  naq  pər  vər  lik və is  ti  qan  lı  lı  ğa gö  rə də  rin tə -
şək  kü  rü  mü bil  di  ri  rəm. Diq  qə  ti  ni  zə gö  rə çox 
sağ olun.
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Rəh  man və Rə  him olan Al  la  hın 
adı ilə!

Hör  mət  li par  la  ment Səd  ri və 
həm  kar  lar! Hör  mət  li de  pu  tat  lar, xa -
nım  lar və cə  nab  lar!

İca  zə ve  rin əv  vəl  cə Ci  bu  ti Res  pub-
 li  ka  sı adın  dan öz sə  mi  mi tə  şək  kür  lə -
ri  mi si  zə çat  dı  rım və həm  çi  nin bu 
ta  ri  xi bay  ram təd  bi  ri  nin tər  ti  bi  nə və 
bu təd  bi  rə bi  zi də  vət et  di  yi  nə gö  rə 
Azər  bay  can xal  qı  na və hö  ku  mə  ti  nə 
tə  şək  kür et  mək is  tə  yi  rəm. Xa  nım  lar 
və cə  nab  lar, əziz dost  lar, biz Azər -
bay  ca  nın ilk par  la  men  ti  nin 100 il  li  yi -
ni qeyd edi  rik. Bu mü  na  si  bət  lə mən 
bö  yük qü  rur və məm  nun  luq his  si ilə 
Ci  bu  ti Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti  nin 
sa  lam  la  rı  nı si  zə çat  dı  rı  ram.

Ci  bu  ti Res  pub  li  ka  sı Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı ilə dost mü  na  si  bət  lər 
sax  la  yır.

Əziz dost  lar, bi  zi bu gün bir ara  ya 
top  la  yan bu ha  di  sə gös  tə  rir ki, Azər-
 bay  can xal  qı öz ta  ri  xi  nə bö  yük diq -

qət ye  ti  rir və onu qo  ru  ma  ğa və gə  lə-
 cək nə  sil  lə  rə ötür  mə  yə bö  yük səy 
gös  tə  rir və bu, təq  di  rə  la  yiq  dir. Qeyd 
edim ki, ən de  mok  ra  tik də  yər  lər 
üzə  rin  də qu  rul  muş ilk par  la  ment 
bir çox ta  ri  xi qə  rar  lar qə  bul et  miş və 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yin  də mü -
hüm rol oy  na  mış  dır. Azər  bay  can 
bü  tün ta  ri  xi keç  mi  şi  nə bax  ma  ya  raq, 
öz möv  cu  diy  yə  ti  ni sax  la  ma  ğa mü -
vəf  fəq ol  muş və həm  çi  nin öz qo  naq-
 pər  vər  li  yi ilə qa  la bil  miş  dir.

Bu qlo  bal  laş  ma döv  rün  də Azər -
bay  can öl  kə  si  nin de  mok  ra  tik və in -
ki  şaf et  miş bir öl  kə  yə çev  ril  mə  si 
üçün bö  yük ad  dım  lar at  mış  dır. Ona 
gö  rə də Azər  bay  can bir çox öl  kə  lər 
üçün nü  mu  nə ol  ma  lı  dır, həm  çi  nin 
bir gənc öl  kə ola  raq bi  zim üçün də 
Azər  bay  can nü  mu  nə  dir. Azər  bay  ca-
 nın üs  tün  lü  yü onun xal  qın  da  dır. 
Azər  bay  ca  nın döv  lət qu  ru  cu  lu  ğun -
da, gə  lə  cə  yə ən bö  yük ad  dı  mın  da 
onun xal  qı  nın ro  lu mü  hüm  dür.

mohamed Ali Huməd
CibutiMilli

AssambleyasınınSədri
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Əziz həm  kar  la  rım, bir il bun  dan qa  baq 
mə  nim öl  kəm Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın 
Xo  ca  lıda soy  qı  rı  ma mə  ruz qal  ma  sı ilə bağ-
 lı bir qət  na  mə qə  bul et  di və biz qə  ti şə  kil  də 
dost Azər  bay  can xal  qı  na qar  şı iş  lə  nən bu 
qət  liamı pis  lə  dik. Bir da  ha bu tri  bu  na  dan 
bə  yan edi  rəm ki, hər han  sı bir əra  zi  nin güc 
yo  lu ilə tu  tul  ma  sı bey  nəl  xalq hü  qu  qa zid -
dir və bu  na gö  rə də Azər  bay  can gec və ya 
tez öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa edə  cək və 
bu da bey  nəl  xalq hü  qu  qun bü  tün prin  sip -
lə  ri  nə uy  ğun ola  caq.

Bi  zim ara  mız  da olan mə  sa  fə  nin çox  lu -
ğu  na bax  ma  ya  raq, qü  rur du  yu  ruq ki, Azər-
 bay  can  la bi  zi bir  ləş  di  rən bağ  lan  tı  la  ra, əla -
qə  lə  rə çox sa  di  qik və əmin ola bi  lər  si  niz ki, 
bi  zim dəs  tə  yi  miz hə  mi  şə si  zin  lə ola  caq.

Ye  kun  da, əziz həm  kar  la  rım, bu səmimi 
qəbul üçün bir da  ha cənab Oq  tay Əsə  do  va 
öz tə  şək  kü  rü  mü bil  di  ri  rəm, həm  çi  nin si  zə 
və bü  tün Azər  bay  can xal  qı  na uzun ömür 
və uğur  lar ar  zu edi  rəm.

Ya  şa  sın Azər  bay  can! Ya  şa  sın Ci  bu  ti-
Azər  bay  can dost  lu  ğu!

AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ
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və 100 il  lik təd  bir  lər  də iş  ti  ra  kı  mız par  la  ment -
lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na olan ma  ra  ğı  mı -
zın və öl  kə  lər ara  sın  da əla  qə  lə  rin güc  lən  di  ril -
mə  sin  də par  la  ment  lə  rin ro  lu  nun va  cib  li  yi  nin 
ba  riz nü  mu  nə  si  dir. Par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı 
xa  ri  ci si  ya  sə  tin ən va  cib is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri 
ola  raq rəs  mi dip  lo  ma  ti  ya  nın güc  lü yar  dım  çı -
sı  na çev  ril  miş  dir. Son il  lər  də öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da əla  qə  lər yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf et  miş  dir. 
Be  lə ki, müx  tə  lif sa  hə  lər  də 16 sa  ziş im  za  lan -
mış, on  lar  dan 6-sı ra  ti  fi  ka  si  ya olun  muş  dur. 
Di  gər sa  ziş  lə  rin də ra  ti  fi  ka  si  ya pro  se  dur  la  rı -
nın tez bir za  man  da hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə ça  lı-
 şa  ca  ğıq. Ey  ni za  man  da, sö  zü  ge  dən sa  ziş  lə  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si və iki  tə  rəf  li əmək  daş  lı  ğın 
güc  lən  di  ril  mə  si  nə nə  za  rət edə  cə  yik.

Re   gional və bey   nəl   xalq müs   tə   vi   də müş   tə  -
rək par   la   ment əmək   daş   lı   ğı   nı güc   lən   dir   mək 
məq   sə   di   lə İs   lam Əmək   daş   lıq Təş   ki   la   tı Par   la  -
ment As   samb   le   ya   sı və Bey   nəl   xalq Par   la   ment 
İt   ti   fa   qı çər   çi   və   sin   də xalq   la   rı   mı   zın və döv   lət   lə-
  ri   mi   zin mə   na   fe   yi na   mi   nə koor   di   na   si   ya   nı möh-
  kəm   lən   dir   mək zə   ru   rə   ti var. Ar   zu edi   rəm ki, 
gə   lə   cək mər   hə   lə   də sö   zü   ge   dən hə   dəf   lə   rə çat  -

maq üçün öl   kə   lə   ri   miz və qa   nun   ve   ri   ci or   qan   la-
  rı   mız ara   sın   da əla   qə   lən   dir   mə   nin güc   lən   di   ril  -
mə   si   nin şa   hi   di olaq. İki   tə   rəf   li müs   tə   vi   də tə   rə  -
fi   miz   dən par   la   ment   lə   ra   ra   sı əla   qə   lə   rin, par la-
ment dip lo ma tiy sı sa hə sin də koor   di   na   si   ya nın 
və bir   gə fəaliy   yə   tin güc   lən   di   ril   mə   si is   ti   qa   mə  -
tin   də səy   lə   ri   mi   zi sə   fər   bər edə   cə   yik. Al   lah   dan 
ha   mı   nı   za uğur   lar, öl   kə   lə   ri   mi   zə da   vam   lı in   ki  -
şaf və ri   fah di   lə   yi   rəm. Çox sağ olun.

Mər  hə  mət  li və rəhm  li Al  la  hın 
adı ilə!

Hör  mət  li qar  da  şım Oq  tay Əsə -
dov, hör  mət  li xa  nım  lar və cə  nab  lar! 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc-
 li  si  nin tə  sis edil  mə  si  nin 100 il  li  yi 
mü  na  si  bə  ti ilə ke  çi  ri  lən tən  tə  nə  li 
təd  bir  də iş  ti  rak et  mək üçün bi  zə 
ün  van  lan  mış sə  mi  mi də  və  ti  nə gö  rə 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  nə - qar  da  şım 
Oq  tay Əsə  do  va də  rin min  nət  dar  lı -
ğı  mı bil  dir  mək is  tə  yi  rəm. Bu gün 
si  zin qar  şı  nız  da şəx  sən öz adım  dan 
və Su  dan par  la  men  ti və xal  qı adın -
dan sı  xış et  mək  dən şə  rəf du  yu  ram.

Bu mü  hüm ta  ri  xin qeyd olun -
ma  sı bö  yük mə  na kəsb et  mək  lə 
ya  na  şı, par  la  ment  lə  rin azad  lıq, de -
mok  ra  ti  ya, əda  lət prin  sip  lə  ri və in -
san  lar ara  sın  da bə  ra  bər  li  yin güc -
lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də əvəz  siz 
bö  yük ro  lu  nun, əl  bət  tə ki, ta  nın -
ma  sı  dır. Par  la  ment  lər de  mok  ra  tik 
qu  ru  cu  lu  ğun di  rə  yi, döv  lə  ti tən -

zim  lə  yən qa  nun  ve  ri  ci st  ruk  tur  dur. 
Xa  tır  lat  maq is  tə  yi  rəm ki, si  zin par -
la  ment qa  dın  la  ra ki  şi  lər  lə bə  ra  bər 
hü  quq ve  rən və seç  ki  lər  də səs  ver -
mə hü  qu  qu ve  rən ilk par  la  ment  lər-
 dən  dir. Öl  kə  mi  zin Azər  bay  can ilə 
yük  sək sə  viy  yə  də əla  qə  lə  ri möv -
cud  dur. Su  dan müs  tə  qil Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nı ta  nı  yan və pay-
 taxt Ba  kı  da 1993-cü il  də sə  fir  lik 
açan ilk döv  lət  lər  dən  dir. Öl  kə  miz 
Azər  bay  can ilə əmək  daş  lıq əla  qə -
lə  ri  ni in  ki  şaf et  dir  mək əz  min  də  dir 
və biz Azər  bay  ca  nın ma  raq kəsb 
et  di  yi BMT və İs  lam Əmək  daş  lı  ğı 
Təş  ki  la  tı tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə  nən 
mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə Su  dan döv  lə  ti 
ki  mi töh  fə ve  rir, yar  dım edi  rik. Öl -
kə  lə  ri  mi  zin rəs  mi  lə  ri ara  sın  da tə -
şək  kül tap  mış yük  sək sə  viy  yə  li si -
ya  si dialoq par  la  ment  lər ara  sın  da 
əmək  daş  lı  ğın la  yiq  li müs  tə  vi  yə 
çat  dı  rıl  ma  sı  na müs  bət tə  sir gös  tə -
rir. Bi  zim ha  zır  da Ba  kı  ya sə  fə  ri  miz 

İbrahim əhməd Ömər
SudanMilli
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və 100 il  lik təd  bir  lər  də iş  ti  ra  kı  mız par  la  ment -
lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na olan ma  ra  ğı  mı -
zın və öl  kə  lər ara  sın  da əla  qə  lə  rin güc  lən  di  ril -
mə  sin  də par  la  ment  lə  rin ro  lu  nun va  cib  li  yi  nin 
ba  riz nü  mu  nə  si  dir. Par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı 
xa  ri  ci si  ya  sə  tin ən va  cib is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri 
ola  raq rəs  mi dip  lo  ma  ti  ya  nın güc  lü yar  dım  çı -
sı  na çev  ril  miş  dir. Son il  lər  də öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da əla  qə  lər yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf et  miş  dir. 
Be  lə ki, müx  tə  lif sa  hə  lər  də 16 sa  ziş im  za  lan -
mış, on  lar  dan 6-sı ra  ti  fi  ka  si  ya olun  muş  dur. 
Di  gər sa  ziş  lə  rin də ra  ti  fi  ka  si  ya pro  se  dur  la  rı -
nın tez bir za  man  da hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə ça  lı-
 şa  ca  ğıq. Ey  ni za  man  da, sö  zü  ge  dən sa  ziş  lə  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si və iki  tə  rəf  li əmək  daş  lı  ğın 
güc  lən  di  ril  mə  si  nə nə  za  rət edə  cə  yik.

Re   gional və bey   nəl   xalq müs   tə   vi   də müş   tə  -
rək par   la   ment əmək   daş   lı   ğı   nı güc   lən   dir   mək 
məq   sə   di   lə İs   lam Əmək   daş   lıq Təş   ki   la   tı Par   la  -
ment As   samb   le   ya   sı və Bey   nəl   xalq Par   la   ment 
İt   ti   fa   qı çər   çi   və   sin   də xalq   la   rı   mı   zın və döv   lət   lə-
  ri   mi   zin mə   na   fe   yi na   mi   nə koor   di   na   si   ya   nı möh-
  kəm   lən   dir   mək zə   ru   rə   ti var. Ar   zu edi   rəm ki, 
gə   lə   cək mər   hə   lə   də sö   zü   ge   dən hə   dəf   lə   rə çat  -

maq üçün öl   kə   lə   ri   miz və qa   nun   ve   ri   ci or   qan   la-
  rı   mız ara   sın   da əla   qə   lən   dir   mə   nin güc   lən   di   ril  -
mə   si   nin şa   hi   di olaq. İki   tə   rəf   li müs   tə   vi   də tə   rə  -
fi   miz   dən par   la   ment   lə   ra   ra   sı əla   qə   lə   rin, par la-
ment dip lo ma tiy sı sa hə sin də koor   di   na   si   ya nın 
və bir   gə fəaliy   yə   tin güc   lən   di   ril   mə   si is   ti   qa   mə  -
tin   də səy   lə   ri   mi   zi sə   fər   bər edə   cə   yik. Al   lah   dan 
ha   mı   nı   za uğur   lar, öl   kə   lə   ri   mi   zə da   vam   lı in   ki  -
şaf və ri   fah di   lə   yi   rəm. Çox sağ olun.

Mər  hə  mət  li və rəhm  li Al  la  hın 
adı ilə!

Hör  mət  li qar  da  şım Oq  tay Əsə -
dov, hör  mət  li xa  nım  lar və cə  nab  lar! 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc-
 li  si  nin tə  sis edil  mə  si  nin 100 il  li  yi 
mü  na  si  bə  ti ilə ke  çi  ri  lən tən  tə  nə  li 
təd  bir  də iş  ti  rak et  mək üçün bi  zə 
ün  van  lan  mış sə  mi  mi də  və  ti  nə gö  rə 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  nə - qar  da  şım 
Oq  tay Əsə  do  va də  rin min  nət  dar  lı -
ğı  mı bil  dir  mək is  tə  yi  rəm. Bu gün 
si  zin qar  şı  nız  da şəx  sən öz adım  dan 
və Su  dan par  la  men  ti və xal  qı adın -
dan sı  xış et  mək  dən şə  rəf du  yu  ram.

Bu mü  hüm ta  ri  xin qeyd olun -
ma  sı bö  yük mə  na kəsb et  mək  lə 
ya  na  şı, par  la  ment  lə  rin azad  lıq, de -
mok  ra  ti  ya, əda  lət prin  sip  lə  ri və in -
san  lar ara  sın  da bə  ra  bər  li  yin güc -
lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də əvəz  siz 
bö  yük ro  lu  nun, əl  bət  tə ki, ta  nın -
ma  sı  dır. Par  la  ment  lər de  mok  ra  tik 
qu  ru  cu  lu  ğun di  rə  yi, döv  lə  ti tən -

zim  lə  yən qa  nun  ve  ri  ci st  ruk  tur  dur. 
Xa  tır  lat  maq is  tə  yi  rəm ki, si  zin par -
la  ment qa  dın  la  ra ki  şi  lər  lə bə  ra  bər 
hü  quq ve  rən və seç  ki  lər  də səs  ver -
mə hü  qu  qu ve  rən ilk par  la  ment  lər-
 dən  dir. Öl  kə  mi  zin Azər  bay  can ilə 
yük  sək sə  viy  yə  də əla  qə  lə  ri möv -
cud  dur. Su  dan müs  tə  qil Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nı ta  nı  yan və pay-
 taxt Ba  kı  da 1993-cü il  də sə  fir  lik 
açan ilk döv  lət  lər  dən  dir. Öl  kə  miz 
Azər  bay  can ilə əmək  daş  lıq əla  qə -
lə  ri  ni in  ki  şaf et  dir  mək əz  min  də  dir 
və biz Azər  bay  ca  nın ma  raq kəsb 
et  di  yi BMT və İs  lam Əmək  daş  lı  ğı 
Təş  ki  la  tı tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə  nən 
mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə Su  dan döv  lə  ti 
ki  mi töh  fə ve  rir, yar  dım edi  rik. Öl -
kə  lə  ri  mi  zin rəs  mi  lə  ri ara  sın  da tə -
şək  kül tap  mış yük  sək sə  viy  yə  li si -
ya  si dialoq par  la  ment  lər ara  sın  da 
əmək  daş  lı  ğın la  yiq  li müs  tə  vi  yə 
çat  dı  rıl  ma  sı  na müs  bət tə  sir gös  tə -
rir. Bi  zim ha  zır  da Ba  kı  ya sə  fə  ri  miz 
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İca  zə ve  rin sö  zü  mün əv  və  lin  də 
mən ha  mı  mı  zın adın  dan qo  naq  pər -
vər  li  yə gö  rə Azər  bay  ca  na tə  şək  kür 
edim. Əl  bət  tə, mə  nim üçün bu  ra  da 
Av  ro  pa  nın ən bö  yük si  ya  si qu  rum  la-
 rın  dan bi  ri  ni təm  sil et  mək çox bö  yük 
bir məm  nu  niy  yət kəsb edir. Bu gün 
bu  ra  ya Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
100 il  lik yu  bi  le  yi  ni qeyd et  mək üçün 
top  laş  mı  şıq. Biz keç  mi  şə bax  saq, 
Azər  bay  can xal  qı  nın ta  ri  xi nöq  te  yi-
nə  zər  dən in  ki  şa  fa, çi  çək  lən  mə  yə nə 
qə  dər sa  diq ol  du  ğu  nu nə  zər  dən ke -
çir  miş ola  rıq. Bu  nu et  di  yi  miz za  man 
özü  mü  zə xa  tır  lat  ma  lı  yıq ki, xa  ti  rə  lər 
keç  miş nöq  te  yi-nə  zər  dən de  yil, gə  lə -
cək nöq  te  yi-nə  zər  dən çox bö  yük əhə-
 miy  yət kəsb edir. Bir qə  dər əv  vəl 
Azər  bay  can rəh  bər  li  yi  nin qeyd et  di -
yi ki  mi, Azər  bay  can De  mok  ra  tik 
Res  pub  li  ka  sı par  la  men  ti  nin ya  ran -
ma  sı müasir döv  lə  tin ya  ran  ma  sı  na 
öz töh  fə  si  ni ver  miş  dir. Bu gün müa-
sir Alov Qül  lə  lə  ri  nin köl  gə  sin  də da -

yan  dı  ğı  mız za  man biz Azər  bay  ca  nın 
ta  ri  xi ir  si  ni ar  tıq hiss edə, Azər  bay  ca-
 nın müs  tə  qil  lik ta  ri  xin  də əl  də et  di  yi 
nailiy  yət  lə  ri gö  rə bi  lə  rik. Müasir 
Azər  bay  can par  la  men  ti, doğ  ru  dan 
da, öz sə  ləf  lə  ri  nin izi ilə ge  də  rək öl -
kə  ni iq  ti  sa  di cə  hət  dən in  ki  şaf edib 
re  gion  da va  cib öl  kə  yə çev  ril  mə  si  nə 
öz töh  fə  si  ni ver  miş  dir. Par  la  ment 
dip  lo  ma  ti  ya  sı çox əhə  miy  yət  li rol 
oy  na  yır. Cə  nab Əli  yev ta  ma  mi  lə 
düz  gün bir şə  kil  də bu fe  no  me  nin nə 
qə  dər mü  hüm əhə  miy  yət kəsb et  di -
yi  ni qeyd et  di. Mə  nim öl  kəm Gür -
cüs  tan Azər  bay  can  la çox güc  lü mü -
na  si  bə  tə ma  lik  dir və bu  nun sa  yə  sin -
də biz ge  niş  miq  yas  lı la  yi  hə  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  rik ki, Cə  nu  bi Qaf  qaz bu əmək-
 daş  lıq çər  çi  və  sin  də in  ki  şaf et  sin. Bu -
ra  da bi  zim hör  mət  li həm  ka  rı  mız, 
Tür  ki  yə  dən olan həm  ka  rı  mız da va -
cib ener  ji la  yi  hə  lə  ri  ni qeyd et  di və 
biz bu əmək  daş  lı  ğı yük  sək qiy  mət -
lən  di  ri  rik.

Georgi Tsereteli
ATƏTPAnınSədri
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Bu gün biz elə bir par  la  men  tin il  dö  nü  mü -
nü qeyd edi  rik ki, o, plü  ra  list bir par  la  ment 
ola  raq qa  dın  la  ra ki  şi  lər  lə bə  ra  bər seç  mək və 
se  çil  mək hü  qu  qu ver  miş  dir. Hət  ta ATƏT re -
gionun  da olan bir sı  ra döv  lət  lər  dən çox-çox 
ön  cə bu  nu et  miş  dir. Re  gion  da konf  lik  tin 
möv  cud ol  ma  sı bü  töv  lük  də ATƏT ola  raq da 
bi  zim üçün çə  tin  lik ya  ra  dan bir prob  lem  dir. 
Bu, əl  bət  tə, bü  tün öl  kə  lə  rin öz de  mok  ra  tik 
öh  də  lik  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  tir  mə  si üçün prob  lem 
ya  ra  dır və bi  zə dik  tə edir ki, bu prob  lem  lə  rin 
həl  li  ni tap  maq va  cib  dir. ATƏT Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sı mə  sə  lə  nin sülh yo  lu ilə həl  li, 
dialo  qun güc  lən  di  ril  mə  si və ya eti  mad ya  rat-
 ma təd  bir  lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də dəs -
tək ver  mə  yə ha  zır  dır. Hör  mət  li dost  la  rım, 
Azər  bay  ca  nın ilk par  la  men  ti bi  zə nə  yi bil  di -
rir? Onu bil  di  rir ki, de  mok  ra  tik və iq  ti  sa  di 
is  la  hat  lar bir-bi  ri  ni ta  mam  la  ma  lı  dır. Qeyd 
olu  nan is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi za  man 
çi  çək  lən  mə də gə  lir. Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın 
in  ki  şa  fı ar  zu  su ha  zır  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lir və biz 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nə xal  qa bu yön  də 
xid  mət et  mə  yi, sülh  lə do  lu gə  lə  cə  yi ya  rat -
maq na  mi  nə xid  mət et  mə  yi ar  zu edi  rik.
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Xə  zər də  ni  zi  nin hü  qu  qi sta  tu  su 
haq  qın  da Kon  ven  si  ya im  za  la  nıb. 
Kon  ven  si  ya  ya üzv olan döv  lət  lə  rin 
par  la  ment  lə  ri qar  şı  sın  da sə  nə  di ra -
ti  fi  ka  si  ya et  mək, da  ha son  ra isə 
kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  na uy -
ğun qa  nun  ve  ri  ci  li  yə də  yi  şik  lik et -
mək ki  mi bir öh  də  lik du  rur.

Son  da bir da  ha Mil  li Məc  li  sin 
bü  tün de  pu  tat  la  rı  nı yu  bi  ley mü  na -
si  bə  ti ilə təb  rik edi  rəm və ha  mı  ya 
möh  kəm can sağ  lı  ğı və fəal, iş  gü  zar 
fəaliy  yət ar  zu edi  rəm.

Hör  mət  li Oq  tay Sa  bir oğ  lu, hör -
mət  li mə  ra  sim iş  ti  rak  çı  la  rı! Ru  si  ya 
Döv  lət Du  ma  sı de  pu  tat  la  rı adın -
dan si  zi Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
100 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə 
təb  rik edi  rəm.

Azər  bay  can və Ru  si  ya de  pu  tat -
la  rı ara  sın  da dost  lu  ğun bö  yük bir 
ta  ri  xi var  dır. Bu ta  rix 1906-cı il  də 
Sankt-Pe  ter  burq  da Döv  lət Du  ma -
sın  da baş  la  mış  dır. Bu  ra  da Əli  mər -
dan bəy Top  çu  ba  şo  vun rəh  bər  li  yi 
ilə Mü  səl  man frak  si  ya  sı fəaliy  yət 
gös  tə  rir  di. Da  ha son  ra o, Azər  bay -
ca  nın ilk par  la  men  ti  nin Səd  ri ol -
muş  dur. Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı və 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da 
im  za  lan  mış dost  luq və st  ra  te  ji tə -
rəf  daş  lıq haq  qın  da bə  yan  na  mə  nin 
10 il  li  yi  ni qeyd et  di  yi  miz müasir 
dövr  də də bi  zim par  la  ment əmək -
daş  lı  ğı  mız uğur  la da  vam et  di  ri  lir. 
Bu gün Ru  si  ya Pre  zi  den  ti Vla  di  mir 
Vla  di  mi  ro  vic Pu  ti  nin və Azər  bay -

can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin rəh -
bər  li  yi ilə bu tə  rəf  daş  lıq daim güc -
lən  mək  də  dir. Par  la  ment üzv  lə  ri də 
bu dost  lu  ğun in  ki  şa  fı  na öz növ  bə -
sin  də töh  fə ve  rir  lər. İlin əv  və  lin  də 
Döv  lət Du  ma  sın  da Ru  si  ya ilə Azər-
 bay  can ara  sın  da dip  lo  ma  tik əla  qə -
lə  rin bər  qə  rar ol  ma  sı  nın 25 il  li  yi  nə 
həsr olun  muş sər  gi ke  çi  ri  lib. Bu  ra -
da Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri cə  nab Oq  tay Əsə  do  vun baş -
çı  lı  ğı ilə Azər  bay  can nü  ma  yən  də 
he  yə  ti iş  ti  rak et  miş  dir. İki ay bun -
dan əv  vəl Döv  lət Du  ma  sı  nın Səd  ri 
cə  nab Vya  çes  lav Vo  lo  di  nin baş  çı  lı -
ğı ilə nü  ma  yən  də he  yə  ti Ba  kı  ya 
rəs  mi sə  fər et  miş  dir. Sə  fər çər  çi  və -
sin  də Döv  lət Du  ma  sı və Mil  li Məc-
 lis ara  sın  da iki  tə  rəf  li ko  mis  si  ya  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da ra  zı  lıq əl  də 
olun  du. İq  ti  sa  di, si  ya  si, mə  də  ni sa -
hə  lər ki  mi ge  niş əmək  daş  lıq mə  sə -
lə  lə  ri de  pu  tat  la  rı  mı  zın diq  qət mər -
kə  zin  də  dir. Bu il av  qus  tun 12-də 
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Xə  zər də  ni  zi  nin hü  qu  qi sta  tu  su 
haq  qın  da Kon  ven  si  ya im  za  la  nıb. 
Kon  ven  si  ya  ya üzv olan döv  lət  lə  rin 
par  la  ment  lə  ri qar  şı  sın  da sə  nə  di ra -
ti  fi  ka  si  ya et  mək, da  ha son  ra isə 
kon  ven  si  ya  nın müd  dəala  rı  na uy -
ğun qa  nun  ve  ri  ci  li  yə də  yi  şik  lik et -
mək ki  mi bir öh  də  lik du  rur.

Son  da bir da  ha Mil  li Məc  li  sin 
bü  tün de  pu  tat  la  rı  nı yu  bi  ley mü  na -
si  bə  ti ilə təb  rik edi  rəm və ha  mı  ya 
möh  kəm can sağ  lı  ğı və fəal, iş  gü  zar 
fəaliy  yət ar  zu edi  rəm.

Hör  mət  li Oq  tay Sa  bir oğ  lu, hör -
mət  li mə  ra  sim iş  ti  rak  çı  la  rı! Ru  si  ya 
Döv  lət Du  ma  sı de  pu  tat  la  rı adın -
dan si  zi Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
100 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə 
təb  rik edi  rəm.

Azər  bay  can və Ru  si  ya de  pu  tat -
la  rı ara  sın  da dost  lu  ğun bö  yük bir 
ta  ri  xi var  dır. Bu ta  rix 1906-cı il  də 
Sankt-Pe  ter  burq  da Döv  lət Du  ma -
sın  da baş  la  mış  dır. Bu  ra  da Əli  mər -
dan bəy Top  çu  ba  şo  vun rəh  bər  li  yi 
ilə Mü  səl  man frak  si  ya  sı fəaliy  yət 
gös  tə  rir  di. Da  ha son  ra o, Azər  bay -
ca  nın ilk par  la  men  ti  nin Səd  ri ol -
muş  dur. Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı və 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da 
im  za  lan  mış dost  luq və st  ra  te  ji tə -
rəf  daş  lıq haq  qın  da bə  yan  na  mə  nin 
10 il  li  yi  ni qeyd et  di  yi  miz müasir 
dövr  də də bi  zim par  la  ment əmək -
daş  lı  ğı  mız uğur  la da  vam et  di  ri  lir. 
Bu gün Ru  si  ya Pre  zi  den  ti Vla  di  mir 
Vla  di  mi  ro  vic Pu  ti  nin və Azər  bay -

can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin rəh -
bər  li  yi ilə bu tə  rəf  daş  lıq daim güc -
lən  mək  də  dir. Par  la  ment üzv  lə  ri də 
bu dost  lu  ğun in  ki  şa  fı  na öz növ  bə -
sin  də töh  fə ve  rir  lər. İlin əv  və  lin  də 
Döv  lət Du  ma  sın  da Ru  si  ya ilə Azər-
 bay  can ara  sın  da dip  lo  ma  tik əla  qə -
lə  rin bər  qə  rar ol  ma  sı  nın 25 il  li  yi  nə 
həsr olun  muş sər  gi ke  çi  ri  lib. Bu  ra -
da Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri cə  nab Oq  tay Əsə  do  vun baş -
çı  lı  ğı ilə Azər  bay  can nü  ma  yən  də 
he  yə  ti iş  ti  rak et  miş  dir. İki ay bun -
dan əv  vəl Döv  lət Du  ma  sı  nın Səd  ri 
cə  nab Vya  çes  lav Vo  lo  di  nin baş  çı  lı -
ğı ilə nü  ma  yən  də he  yə  ti Ba  kı  ya 
rəs  mi sə  fər et  miş  dir. Sə  fər çər  çi  və -
sin  də Döv  lət Du  ma  sı və Mil  li Məc-
 lis ara  sın  da iki  tə  rəf  li ko  mis  si  ya  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da ra  zı  lıq əl  də 
olun  du. İq  ti  sa  di, si  ya  si, mə  də  ni sa -
hə  lər ki  mi ge  niş əmək  daş  lıq mə  sə -
lə  lə  ri de  pu  tat  la  rı  mı  zın diq  qət mər -
kə  zin  də  dir. Bu il av  qus  tun 12-də 
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za  man  da, Mi  sir par  la  men  tin  də Azər  bay  can  la 
dost  luq ko  mis  si  ya  sı da var ki, ona Mi  si  rin 
əl-Əz  hər Uni  ver  si  te  ti  nin rek  to  ru rəh  bər  lik 
edir. Ey  ni za  man  da hö  ku  mət özü də bu qə  bil 
ko  mis  si  ya ya  rat  mış və bu  ra Mi  si  rin ən ta  nın -
mış adam  la  rı cəlb olun  muş  dur. İki öl  kə par -
la  ment  lə  ri  nin ara  sın  da xü  su  si bağ  lı  lıq da var 
ki, bu iki öl  kə əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na öz töh -
fə  si  ni ve  rir. Biz Azər  bay  ca  nın haq  qı ça  tan 
mə  sə  lə  lər  də daim par  la  ment sə  viy  yə  sin  də öz 
töh  fə  mi  zi ver  mi  şik.

Bu gö  zəl mü  na  si  bət  lə Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti  ni də təb  rik et  mək is  tə  yi -
rik. Si  zin nail ol  du  ğu  nuz bu cür in  ki  şaf, tə  rəq-
 qi və mul  ti  kul  tu  ra  lizm ki  mi də  yər  lər bü  tün bu 
keç  di  yi  niz yo  lun əzə  mə  ti  nə aid  dir. Ey  ni za -
man  da, Azər  bay  ca  nın İs  lam dün  ya  sın  da oy -
na  dı  ğı ro  lu da yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik. Cə  nab 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev öz çı  xı  şın  da mü  hüm 
mə  sə  lə  lə  rə to  xun  du və mən xal  qı bu  gün  kü 
yük  sək in  ki  şaf sə  viy  yə  si  nə çat  dır  dı  ğı  nı gö  rə 
ona öz sə  mi  mi tə  şək  kür  lə  ri  mi bil  di  ri  rəm və 
uğur  lar ar  zu  la  yı  ram. 

Mər  hə  mət  li və rəhm  li Al  la  hın adı 
ilə! Aləm  lə  rin rəb  bi  nə həmd ol  sun və 
onun pey  ğəm  bə  ri  nə, pey  ğəm  bə  rin 
ailə  si  nə sə  lat və sa  lam ol  sun.

Əziz dos  tum cə  nab Oq  tay Əsə -
dov, cə  nab  lar, xa  nım  lar, əziz iş  ti  rak-
 çı  lar! Mən si  zə eh  ram  la  rın və məş -
hur əl-Əz  hər Uni  ver  si  te  ti  nin və  tə  ni 
olan Mi  sir  dən sə  mi  mi sa  lam  la  rı  mı 
gə  tir  mi  şəm. Xal  qı  nı  za, par  la  men  ti -
ni  zə və hö  ku  mə  ti  ni  zə in  ki  şaf, çi  çək -
lən  mə və ri  fah ar  zu  la  yı  ram. Bu tən -
tə  nə  li yu  bi  ley  də iş  ti  rak et  mək, xal -
qı  mın və hö  ku  mə  ti  min sa  lam  la  rı  nı 
və təb  rik  lə  ri  ni si  zin  lə bö  lüş  mək mə -
nim üçün bö  yük şə  rəf  dir. Si  zin xal -
qı  nı  zın ta  ri  xin  də ilk par  la  men  tin tə -
si  sin  dən 100 il keç  miş  dir. 1918-ci il -
də ya  ra  dı  lan Azər  bay  can Xalq Cüm-
 hu  riy  yə  ti həm də Şərq  də ilk par  la -
ment  li de  mok  ra  tik res  pub  li  ka  dır. 
İlk mü  səl  man öl  kə  si ola  raq siz qa -
dın  la  rın səs ver  mək hü  qu  qu  nu ta  nı-
 mı  sı  nız; ey  ni za  man  da, baş  qa di  ni 

və et  nik az  lıq  la  ra da par  la  ment  də 
təm  sil olun  maq şan  sı ver  mi  si  niz. 
Be  lə gö  zəl nailiy  yət  lə  rin çul  ğa  laş  dı -
ğı bu gö  zəl təd  bir  də mən an  caq ən 
sə  mi  mi təb  rik  lə  ri  mi və ən ali ar  zu  la-
 rı  mı çat  dı  ra bi  lə  rəm. Qo  naq  pər  vər 
xal  qı  nı  za da çi  çək  lən  mə və in  ki  şaf 
ar  zu  la  yı  ram. Əl  bət  tə ki, Mi  sir və 
Azər  bay  can xalq  la  rı ara  sın  da mü  na-
 si  bət  lə  rin səmimiliyi iki öl  kənin 
müş  tə  rək də  yər  lərinin, adət-ənə  nə -
lərinin və ey  ni za  man  da, ya  xın bir 
coğ  ra  fi areal  la bağ  lı olan tə  mas  la  rın 
qar  şı  lı  ğı  dır. Öl  kə  niz 1991-ci il  də ye -
ni  dən öz is  tiq  la  liy  yə  ti  ni bər  pa et  miş 
və nə  ti  cə  də iki öl  kə ara  sın  da bu əla-
 qə  lər ye  ni  dən vü  sət  lən  miş  dir. İki 
öl  kə ara  sın  da  kı də  rin əla  qə  lə  rin gös-
 tə  ri  ci bağ  lan  mış mü  qa  vi  lə  lə  rin sa  yı -
dır. İn  di  yə ki  mi 50 bu cür hü  qu  qi 
akt bağ  lan  mış  dır. Döv  lət  lə  ri  miz ara-
 sın  da in  di  yə ki  mi yük  sək sə  viy  yə  li 
döv  lət nü  ma  yən  də  lə  ri  nin 50-dən 
çox qar  şı  lıq  lı sə  fə  ri ol  muş  dur. Ey  ni 
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za  man  da, Mi  sir par  la  men  tin  də Azər  bay  can  la 
dost  luq ko  mis  si  ya  sı da var ki, ona Mi  si  rin 
əl-Əz  hər Uni  ver  si  te  ti  nin rek  to  ru rəh  bər  lik 
edir. Ey  ni za  man  da hö  ku  mət özü də bu qə  bil 
ko  mis  si  ya ya  rat  mış və bu  ra Mi  si  rin ən ta  nın -
mış adam  la  rı cəlb olun  muş  dur. İki öl  kə par -
la  ment  lə  ri  nin ara  sın  da xü  su  si bağ  lı  lıq da var 
ki, bu iki öl  kə əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na öz töh -
fə  si  ni ve  rir. Biz Azər  bay  ca  nın haq  qı ça  tan 
mə  sə  lə  lər  də daim par  la  ment sə  viy  yə  sin  də öz 
töh  fə  mi  zi ver  mi  şik.

Bu gö  zəl mü  na  si  bət  lə Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti  ni də təb  rik et  mək is  tə  yi -
rik. Si  zin nail ol  du  ğu  nuz bu cür in  ki  şaf, tə  rəq-
 qi və mul  ti  kul  tu  ra  lizm ki  mi də  yər  lər bü  tün bu 
keç  di  yi  niz yo  lun əzə  mə  ti  nə aid  dir. Ey  ni za -
man  da, Azər  bay  ca  nın İs  lam dün  ya  sın  da oy -
na  dı  ğı ro  lu da yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik. Cə  nab 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev öz çı  xı  şın  da mü  hüm 
mə  sə  lə  lə  rə to  xun  du və mən xal  qı bu  gün  kü 
yük  sək in  ki  şaf sə  viy  yə  si  nə çat  dır  dı  ğı  nı gö  rə 
ona öz sə  mi  mi tə  şək  kür  lə  ri  mi bil  di  ri  rəm və 
uğur  lar ar  zu  la  yı  ram. 

Mər  hə  mət  li və rəhm  li Al  la  hın adı 
ilə! Aləm  lə  rin rəb  bi  nə həmd ol  sun və 
onun pey  ğəm  bə  ri  nə, pey  ğəm  bə  rin 
ailə  si  nə sə  lat və sa  lam ol  sun.

Əziz dos  tum cə  nab Oq  tay Əsə -
dov, cə  nab  lar, xa  nım  lar, əziz iş  ti  rak-
 çı  lar! Mən si  zə eh  ram  la  rın və məş -
hur əl-Əz  hər Uni  ver  si  te  ti  nin və  tə  ni 
olan Mi  sir  dən sə  mi  mi sa  lam  la  rı  mı 
gə  tir  mi  şəm. Xal  qı  nı  za, par  la  men  ti -
ni  zə və hö  ku  mə  ti  ni  zə in  ki  şaf, çi  çək -
lən  mə və ri  fah ar  zu  la  yı  ram. Bu tən -
tə  nə  li yu  bi  ley  də iş  ti  rak et  mək, xal -
qı  mın və hö  ku  mə  ti  min sa  lam  la  rı  nı 
və təb  rik  lə  ri  ni si  zin  lə bö  lüş  mək mə -
nim üçün bö  yük şə  rəf  dir. Si  zin xal -
qı  nı  zın ta  ri  xin  də ilk par  la  men  tin tə -
si  sin  dən 100 il keç  miş  dir. 1918-ci il -
də ya  ra  dı  lan Azər  bay  can Xalq Cüm-
 hu  riy  yə  ti həm də Şərq  də ilk par  la -
ment  li de  mok  ra  tik res  pub  li  ka  dır. 
İlk mü  səl  man öl  kə  si ola  raq siz qa -
dın  la  rın səs ver  mək hü  qu  qu  nu ta  nı-
 mı  sı  nız; ey  ni za  man  da, baş  qa di  ni 

və et  nik az  lıq  la  ra da par  la  ment  də 
təm  sil olun  maq şan  sı ver  mi  si  niz. 
Be  lə gö  zəl nailiy  yət  lə  rin çul  ğa  laş  dı -
ğı bu gö  zəl təd  bir  də mən an  caq ən 
sə  mi  mi təb  rik  lə  ri  mi və ən ali ar  zu  la-
 rı  mı çat  dı  ra bi  lə  rəm. Qo  naq  pər  vər 
xal  qı  nı  za da çi  çək  lən  mə və in  ki  şaf 
ar  zu  la  yı  ram. Əl  bət  tə ki, Mi  sir və 
Azər  bay  can xalq  la  rı ara  sın  da mü  na-
 si  bət  lə  rin səmimiliyi iki öl  kənin 
müş  tə  rək də  yər  lərinin, adət-ənə  nə -
lərinin və ey  ni za  man  da, ya  xın bir 
coğ  ra  fi areal  la bağ  lı olan tə  mas  la  rın 
qar  şı  lı  ğı  dır. Öl  kə  niz 1991-ci il  də ye -
ni  dən öz is  tiq  la  liy  yə  ti  ni bər  pa et  miş 
və nə  ti  cə  də iki öl  kə ara  sın  da bu əla-
 qə  lər ye  ni  dən vü  sət  lən  miş  dir. İki 
öl  kə ara  sın  da  kı də  rin əla  qə  lə  rin gös-
 tə  ri  ci bağ  lan  mış mü  qa  vi  lə  lə  rin sa  yı -
dır. İn  di  yə ki  mi 50 bu cür hü  qu  qi 
akt bağ  lan  mış  dır. Döv  lət  lə  ri  miz ara-
 sın  da in  di  yə ki  mi yük  sək sə  viy  yə  li 
döv  lət nü  ma  yən  də  lə  ri  nin 50-dən 
çox qar  şı  lıq  lı sə  fə  ri ol  muş  dur. Ey  ni 
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sin  də də bi  zim öl  kə  lər sıx əmək  daş  lıq edir  lər. 
Əmi  nəm ki, par  la  ment st  ruk  tur  la  rı çər  çi  və  sin -
də olan mü  na  si  bət  lər da  ha da in  ki  şaf et  di  ri  lə -
cək  dir ki, bu da bi  zim bir  gə ma  raq və də  yər  lə-
 ri  mi  zə qul  luq edə  cək  dir. Son  da bu də  və  tə gö  rə 

si  zə min  nət  dar  lı  ğı  mı bil  dir  mək is  tə  yi  rəm. Ye -
nə də hör  mət  li dost  lar, sə  mi  mi qəlb  dən 100 il -
lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti ilə si  zə öz təb  rik  lə  ri  mi 
və ən xoş ar  zu  la  rı  mı çat  dı  rı  ram, bü  tün Azər -
bay  can mil  lə  ti  nə in  ki  şaf di  lə  yi  rəm.

Hör  mət  li xa  nım  lar və cə  nab  lar! 
Bu gün Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si -
nin 100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə bu  ra  da 
top  laş  mı  şıq və biz bi  li  rik ki, bu ha -
di  sə  lə  rin bö  yük ta  ri  xi kök  lə  ri var. 
Bu bö  yük təd  bir ilə bağ  lı mən si  zə 
öz təb  rik  lə  ri  mi çat  dı  rı  ram.

Azər  bay  can Qa  za  xıs  ta  nın Cə  nu -
bi Qaf  qaz re  gionun  da əsas tə  rəf  da -
şı  dır. Bu ya  xın  lar  da biz dip  lo  ma  tik 
mü  na  si  bət  lə  rin 26 il  li  yi  ni qeyd et -
dik. Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -
den  ti  nin Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
na 2017-ci il  də rəs  mi sə  fə  ri za  ma  nı 
im  za  lan  mış bir sı  ra konk  ret ra  zı  laş -
ma  lar qar  daş öl  kə  lər ara  sın  da növ -
bə  ti in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nin tə  mə  li  ni 
qoy  muş  dur. Onu da qeyd edim ki, 
əl  də edil  miş ra  zı  laş  ma  lar uğur  la hə -
ya  ta ke  çi  ri  lir. Bi  zim sıx mü  na  si  bət -
lə  rin in  ki  şa  fı  nın zə  ma  nə  ti də elə bi -
zim ta  ri  xən ya  xın ol  ma  ğı  mız  dır. 
Qa  za  xıs  tan  da Azər  bay  can dias  po -
ru  nun sa  yı 131 min nə  fər  dən çox -

dur. Azər  bay  can dias  po  ru  nun bi -
zim öl  kə  nin hə  ya  tın  da ge  niş sə  la -
hiy  yə  ti var. Azər  bay  can mil  lə  ti  nin 
nü  ma  yən  də  lə  ri üçün Azər  bay  can 
mil  li di  li  nin və ənə  nə  lə  ri  nin sax  la -
nıl  ma  sı üçün la  zı  mı şə  rait ya  ra  dıl -
mış  dır. Qa  za  xıs  tan  da  Azər  bay  can 
Mə  də  niy  yət Mər  kəz  lə  ri As  so  siasi -
ya  sı İc  ti  mai Bir  li  yi uğur  la fəaliy  yət 
gös  tə  rir. Bir  li  yin həm əya  lət sə  viy -
yə  sin  də, həm də ra  yon sə  viy  yə  sin -
də mər  kəz  lə  ri möv  cud  dur.

Azər  bay  can və Qa  za  xıs  tan ara -
sın  da par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət-
 lər uzun il  lər  dir ki, for  ma  laş  mış  dır 
və 2014-cü il  də Ba  kı  da im  za  lan  mış 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq sa  zi -
şi ilə dəs  tək  lən  miş  dir və bu da həm 
hö  ku  mət rəh  bər  lə  ri, həm də Mil  li 
Məc  lis üzv  lə  ri ara  sın  da ke  çi  ri  lən 
sıx gö  rüş  lər  lə tam dəs  tək  lə  nir. 
Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la  ment As -
samb  le  ya  sı çər  çi  və  sin  də, di  gər par -
la  ment  lə  ra  ra  sı təş  ki  lat  lar çər  çi  və -
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sin  də də bi  zim öl  kə  lər sıx əmək  daş  lıq edir  lər. 
Əmi  nəm ki, par  la  ment st  ruk  tur  la  rı çər  çi  və  sin -
də olan mü  na  si  bət  lər da  ha da in  ki  şaf et  di  ri  lə -
cək  dir ki, bu da bi  zim bir  gə ma  raq və də  yər  lə-
 ri  mi  zə qul  luq edə  cək  dir. Son  da bu də  və  tə gö  rə 

si  zə min  nət  dar  lı  ğı  mı bil  dir  mək is  tə  yi  rəm. Ye -
nə də hör  mət  li dost  lar, sə  mi  mi qəlb  dən 100 il -
lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti ilə si  zə öz təb  rik  lə  ri  mi 
və ən xoş ar  zu  la  rı  mı çat  dı  rı  ram, bü  tün Azər -
bay  can mil  lə  ti  nə in  ki  şaf di  lə  yi  rəm.

Hör  mət  li xa  nım  lar və cə  nab  lar! 
Bu gün Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si -
nin 100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə bu  ra  da 
top  laş  mı  şıq və biz bi  li  rik ki, bu ha -
di  sə  lə  rin bö  yük ta  ri  xi kök  lə  ri var. 
Bu bö  yük təd  bir ilə bağ  lı mən si  zə 
öz təb  rik  lə  ri  mi çat  dı  rı  ram.

Azər  bay  can Qa  za  xıs  ta  nın Cə  nu -
bi Qaf  qaz re  gionun  da əsas tə  rəf  da -
şı  dır. Bu ya  xın  lar  da biz dip  lo  ma  tik 
mü  na  si  bət  lə  rin 26 il  li  yi  ni qeyd et -
dik. Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -
den  ti  nin Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
na 2017-ci il  də rəs  mi sə  fə  ri za  ma  nı 
im  za  lan  mış bir sı  ra konk  ret ra  zı  laş -
ma  lar qar  daş öl  kə  lər ara  sın  da növ -
bə  ti in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nin tə  mə  li  ni 
qoy  muş  dur. Onu da qeyd edim ki, 
əl  də edil  miş ra  zı  laş  ma  lar uğur  la hə -
ya  ta ke  çi  ri  lir. Bi  zim sıx mü  na  si  bət -
lə  rin in  ki  şa  fı  nın zə  ma  nə  ti də elə bi -
zim ta  ri  xən ya  xın ol  ma  ğı  mız  dır. 
Qa  za  xıs  tan  da Azər  bay  can dias  po -
ru  nun sa  yı 131 min nə  fər  dən çox -

dur. Azər  bay  can dias  po  ru  nun bi -
zim öl  kə  nin hə  ya  tın  da ge  niş sə  la -
hiy  yə  ti var. Azər  bay  can mil  lə  ti  nin 
nü  ma  yən  də  lə  ri üçün Azər  bay  can 
mil  li di  li  nin və ənə  nə  lə  ri  nin sax  la -
nıl  ma  sı üçün la  zı  mı şə  rait ya  ra  dıl -
mış  dır. Qa  za  xıs  tan  da  Azər  bay  can 
Mə  də  niy  yət Mər  kəz  lə  ri As  so  siasi -
ya  sı İc  ti  mai Bir  li  yi uğur  la fəaliy  yət 
gös  tə  rir. Bir  li  yin həm əya  lət sə  viy -
yə  sin  də, həm də ra  yon sə  viy  yə  sin -
də mər  kəz  lə  ri möv  cud  dur.

Azər  bay  can və Qa  za  xıs  tan ara -
sın  da par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət-
 lər uzun il  lər  dir ki, for  ma  laş  mış  dır 
və 2014-cü il  də Ba  kı  da im  za  lan  mış 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq sa  zi -
şi ilə dəs  tək  lən  miş  dir və bu da həm 
hö  ku  mət rəh  bər  lə  ri, həm də Mil  li 
Məc  lis üzv  lə  ri ara  sın  da ke  çi  ri  lən 
sıx gö  rüş  lər  lə tam dəs  tək  lə  nir. 
Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la  ment As -
samb  le  ya  sı çər  çi  və  sin  də, di  gər par -
la  ment  lə  ra  ra  sı təş  ki  lat  lar çər  çi  və -

Bektaş Beknazarov
QazaxıstanParlamenti
SenatıSədrininmüavini

AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ



52     Milli Məclis

Hör  mət  li cə  nab Sədr, xa  nım  lar 
və cə  nab  lar, dost  lar! Çexiya par  la -
men  ti adın  dan is  tər  dim ki, azər -
bay  can  lı həm  kar  la  rı  mı sa  lam  la  yım, 
on  la  ra sə  mi  mi qəlb  dən tə  şək  kür 
edim ki, bi  zi Azər  bay  can  da bu qə -
dər yük  sək qo  naq  pər  vər  lik  lə qar  şı-
 la  yır  lar. 

1918-ci il sa  də  cə Azər  bay  can  
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı  nın ya  ra -
dıl  ma  sı ilə xa  rak  te  ri  zə olun  mur. 
Ey  ni za  man  da, mü  səl  man Şər  qin -
də ilk müs  tə  qil, de  mok  ra  tik döv  lə -
tin ya  ran  ma  sı idi.  Bu bö  yük ha  di  sə 
xal  qın öz mil  li şüuru  nu dərk et  mə-
 sin  də çox  mü  hüm rol oy  na  mış  dır, 
Azər  bay  can xal  qı  nın ta  ri  xi ar  zu  su -
nu real  lı  ğa çe  vir  miş  dir, onun müs -
tə  qil  lik uğ  run  da mü  ba  riz  li  yi  ni nü -
ma  yiş et  dir  miş  dir. 

Qeyd et  mək is  tər  dim ki, bu il 
Çe  xi  ya da özü  nün 100 il  li  yi  ni qeyd 
edir. Biz də bu ha  di  sə  yə ol  duq  ca 
yük  sək qiy  mət ve  ri  rik. Bu gün qü -

rur his  si ilə de  yə bi  lə  rik ki, Azər -
bay  can və Çex res  pub  li  ka  la  rı ara -
sın  da mü  na  si  bət  lər st  ra  te  ji xa  rak  ter 
da  şı  yır.  Qar  şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lə  rin 
sə  viy  yə  si de  mək olar ki, hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də da  ya  nıq  lı şə  kil -
də in  ki  şaf et  mək  də  dir, ey  ni za -
man  da, yük  sək əmək  daş  lıq bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  lar sə  viy  yə  sin  də də 
mü  şa  hi  də edi  lir. Bu gün Azər  bay -
can əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də res  pub  li-
 ka  nın ener  ji  təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min 
edir. Çe  xi  ya  sa  hib  kar  la  rı Azər  bay -
can iq  ti  sa  diy  ya  tın  da fəal rol oy  na -
yır  lar. Çe  xi  ya şir  kət  lə  ri Azər  bay  ca -
nın müx  tə  lif nəq  liy  yat inf  rast  ruk -
tur la  yi  hə  lə  rin  də iş  ti  rak edir  lər. 
Ha  zır  da Azər  bay  can  da 20-yə ya  xın 
Çe  xi  ya şir  kə  ti fəaliy  yət gös  tər  mək -
də  dir. Bu gün Çex  Res  pub  li  ka  sı 
Azər  bay  ca  na 1 mil  yard 600 min 
Ame  ri  ka Bir  ləş  miş dol  la  rı  qə  dər 
in  ves  ti  si  ya ya  tır  mış  dır. Bun  dan  
əla  və  Azər  bay  ca  nın Gən  cə Av  to -
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mo  bil Za  vo  du  nun rəh  bər  li  yi ilə 
Çe  xi  ya  nın “Tat  ra” şir  kə  ti ara  sın  da 
me  mo  ran  dum im  za  lan  mış  dır. Bu 
me  mo  ran  dum əsa  sın  da Azər  bay -
can  da müx  tə  lif növ yük av  to  mo  bil-
 lə  ri is  teh  sal olu  na  caq  dır. 

İki öl  kə ara  sın  da  kı əla  qə  lər  də 
fəal si  ya  si dialo  qun möv  cud ol  ma  sı 
əhə  miy  yət  li  dir. Qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı 
əmək  daş  lıq si  ya  si, mə  də  niy  yət, təh-
 sil və di  gər hu  ma  ni  tar sa  hə  lər  də 
mü  na  si  bət  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə 
xid  mət et  miş  dir. 

Çe  xi  ya gə  lə  cək  də də Azər  bay -
can  la  konst  ruk  tiv şə  kil  də əmək -
daş  lıq et  mə  yə və bu əmək  daş  lı  ğı 
qar  şı  lıq  lı hör  mət və fay  da əsa  sın  da 
hə  ya  ta ke  çir  mə  yə ha  zır  dır. Biz yük-
 sək sə  viy  yə  də əmək  daş  lı  ğı bun  dan 
son  ra da in  ki  şaf et  dir  mək niy  yə  tin-
 də  yik. 

AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ
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Ta  ci  kis  ta  nın gö  zün  də Azər  bay  can Qaf  qaz 
re  gionun  da li  der möv  qe  yin  də  dir və bu, 
Ta  ci  kis  tan  da bö  yük  hör  mət və ma  ra  ğa 
sə  bəb olur. 

Bu gün öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da olan əla-
qə lər əsa  sən bi  zim rəh  bər  lər ara  sın  da  kı 
sıx mü  na  si  bət  lər sa  yə  sin  də çox müs  bət 
qiy  mət  lən  di  ri  lir. Bu  nun ba  riz nü  mu  nə  si 
ki  mi Ta  ci  kis  tan Pre  zi  den  ti  nin bu ilin av -
qust ayın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  na   
et  di  yi sə  fə  ri gös  tər  mək olar. Öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər  də əla  qə  lər 
da  ha da də  rin  ləş  miş  dir. Əsas əl  də edil -
miş ra  zı  laş  ma  lar  dan bi  ri də par  la  ment  lə -
ra  ra  sı və qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin  də təc  rü -
bə mü  ba  di  lə  si  nin apa  rıl  ma  sı ol  muş  dur. 

Ən son  da  nü  ma  yən  də he  yə  ti  miz adın-
 dan bu  də  və  tə gö  rə, gö  zəl təş  ki  lat  çı  lı  ğa 
gö  rə, ya  ra  dı  lan gö  zəl şə  raitə gö  rə min  nət-
 dar  lı  ğı  mı  zı bil  di  ri  rik. Ar  zu edi  rik ki, 
Azər  bay  can daim in  ki  şaf et  sin. 

Hör  mət  li Sədr, hör  mət  li təd  bir 
iş  ti  rak  çı  la  rı, xa  nım  lar və cə  nab  lar! 
İca  zə ve  rin Ta  ci  kis  tan nü  ma  yən  də 
he  yə  ti adın  dan ta  ri  xi yu  bi  ley təd -
bi  ri  nə də  və  tə gö  rə si  zə də  rin tə  şək-
 kü  rü  mü bil  di  rim və Ta  ci  kis  tan par-
 la  men  ti adın  dan sə  mi  mi təb  rik  lə  ri-
 mi çat  dı  rım. 

Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res -
pub  li  ka  sın  da be  lə bir par  la  men  tin 
ya  ra  dıl  ma  sı ta  rix  də dö  nüş ya  rat -
mış bir ha  di  sə ol  muş  dur. İs  lam 
dün  ya  sın  da ilk də  fə bu par  la  ment 
qa  dın  la  ra səs  ver  mə hü  qu  qu ver -
miş  dir. Ha  zır  kı Mil  li Məc  lis 100 il 
bun  dan əv  vəl əsa  sı qo  yul  muş  
prin  sip  lə  rə sa  diq ol  du  ğu  nu gös  tə -
rir. 

Müasir Azər  bay  can par  la  men  ti -
nin in  ki  şa  fın  da gör  kəm  li ic  ti  mai və 
döv  lət xa  di  mi, Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin bö  yük əmə  yi ol -
muş  dur. O, Azər  bay  can par  la  men -
tin  də de  mok  ra  tik ənə  nə  lə  rin in  ki -

şaf et  di  ril  mə  sin  də ta  ri  xi rol oy  na -
mış  dır. 

Bu gün Hey  dər Əli  ye  vin yo  lu  nu 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi-
 den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev şə  rəf  lə 
da  vam et  di  rir. Onun əmə  yi sa  yə -
sin  də Azər  bay  can ha  zır  da iq  ti  sa  di, 
so  sial, si  ya  si və di  gər sa  hə  lər  də bö -
yük nailiy  yət  lər əl  də et  mək  lə dün -
ya  da la  yiq  li, nü  fuz  lu yer tut  muş -
dur.

Azər  bay  can  və Ta  ci  kis  tan ara -
sın  da olan mü  na  si  bət  lər ta  ri  xi kök-
 lə  rə ma  lik  dir və bu ta  ri  xi əla  qə  lər 
ne  çə əsr  lər  dir da  vam edir,  həm də 
bi  zim mil  lət  lər ara  sın  da  qar  daş 
mü  na  si  bət  lə  rə əsas  la  nır. Müs  tə  qil -
lik əl  də et  dik  dən son  ra bu  nun da -
ha möh  kəm tə  mə  li Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən qo  yul  muş  dur. Ta  ci  kis -
ta  nın, xü  su  si  lə onun so  vet döv  rün-
 də pay  tax  tı  nın in  ki  şaf et  mə  sin  də 
Hey  dər Əli  ye  vin də bö  yük əmə  yi 
ol  muş  dur. Qeyd et  mək la  zım  dır ki, 
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Ta  ci  kis  ta  nın gö  zün  də Azər  bay  can Qaf  qaz 
re  gionun  da li  der möv  qe  yin  də  dir və bu, 
Ta  ci  kis  tan  da bö  yük  hör  mət və ma  ra  ğa 
sə  bəb olur. 

Bu gün öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da olan əla-
qə lər əsa  sən bi  zim rəh  bər  lər ara  sın  da  kı 
sıx mü  na  si  bət  lər sa  yə  sin  də çox müs  bət 
qiy  mət  lən  di  ri  lir. Bu  nun ba  riz nü  mu  nə  si 
ki  mi Ta  ci  kis  tan Pre  zi  den  ti  nin bu ilin av -
qust ayın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  na   
et  di  yi sə  fə  ri gös  tər  mək olar. Öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər  də əla  qə  lər 
da  ha da də  rin  ləş  miş  dir. Əsas əl  də edil -
miş ra  zı  laş  ma  lar  dan bi  ri də par  la  ment  lə -
ra  ra  sı və qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin  də təc  rü -
bə mü  ba  di  lə  si  nin apa  rıl  ma  sı ol  muş  dur. 

Ən son  da  nü  ma  yən  də he  yə  ti  miz adın-
 dan bu  də  və  tə gö  rə, gö  zəl təş  ki  lat  çı  lı  ğa 
gö  rə, ya  ra  dı  lan gö  zəl şə  raitə gö  rə min  nət-
 dar  lı  ğı  mı  zı bil  di  ri  rik. Ar  zu edi  rik ki, 
Azər  bay  can daim in  ki  şaf et  sin. 

Hör  mət  li Sədr, hör  mət  li təd  bir 
iş  ti  rak  çı  la  rı, xa  nım  lar və cə  nab  lar! 
İca  zə ve  rin Ta  ci  kis  tan nü  ma  yən  də 
he  yə  ti adın  dan ta  ri  xi yu  bi  ley təd -
bi  ri  nə də  və  tə gö  rə si  zə də  rin tə  şək-
 kü  rü  mü bil  di  rim və Ta  ci  kis  tan par-
 la  men  ti adın  dan sə  mi  mi təb  rik  lə  ri-
 mi çat  dı  rım. 

Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res -
pub  li  ka  sın  da be  lə bir par  la  men  tin 
ya  ra  dıl  ma  sı ta  rix  də dö  nüş ya  rat -
mış bir ha  di  sə ol  muş  dur. İs  lam 
dün  ya  sın  da ilk də  fə bu par  la  ment 
qa  dın  la  ra səs  ver  mə hü  qu  qu ver -
miş  dir. Ha  zır  kı Mil  li Məc  lis 100 il 
bun  dan əv  vəl əsa  sı qo  yul  muş  
prin  sip  lə  rə sa  diq ol  du  ğu  nu gös  tə -
rir. 

Müasir Azər  bay  can par  la  men  ti -
nin in  ki  şa  fın  da gör  kəm  li ic  ti  mai və 
döv  lət xa  di  mi, Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin bö  yük əmə  yi ol -
muş  dur. O, Azər  bay  can par  la  men -
tin  də de  mok  ra  tik ənə  nə  lə  rin in  ki -

şaf et  di  ril  mə  sin  də ta  ri  xi rol oy  na -
mış  dır. 

Bu gün Hey  dər Əli  ye  vin yo  lu  nu 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi-
 den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev şə  rəf  lə 
da  vam et  di  rir. Onun əmə  yi sa  yə -
sin  də Azər  bay  can ha  zır  da iq  ti  sa  di, 
so  sial, si  ya  si və di  gər sa  hə  lər  də bö -
yük nailiy  yət  lər əl  də et  mək  lə dün -
ya  da la  yiq  li, nü  fuz  lu yer tut  muş -
dur.

Azər  bay  can  və Ta  ci  kis  tan ara -
sın  da olan mü  na  si  bət  lər ta  ri  xi kök-
 lə  rə ma  lik  dir və bu ta  ri  xi əla  qə  lər 
ne  çə əsr  lər  dir da  vam edir,  həm də 
bi  zim mil  lət  lər ara  sın  da  qar  daş 
mü  na  si  bət  lə  rə əsas  la  nır. Müs  tə  qil -
lik əl  də et  dik  dən son  ra bu  nun da -
ha möh  kəm tə  mə  li Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən qo  yul  muş  dur. Ta  ci  kis -
ta  nın, xü  su  si  lə onun so  vet döv  rün-
 də pay  tax  tı  nın in  ki  şaf et  mə  sin  də 
Hey  dər Əli  ye  vin də bö  yük əmə  yi 
ol  muş  dur. Qeyd et  mək la  zım  dır ki, 
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İn  do  ne  zi  ya par  la  men  ti si  zi, xal -
qı  nı  zı Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı  nın 100 il  lik yu  bi  le  yi 
mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik edir. Ümid  va-
 rıq ki, Mil  li Məc  lis gə  lə  cək  də də 
öl  kə  nin mil  li cə  hət  dən in  ki  şa  fı  na 
və dün  ya  da sül  hün bər  qə  rar ol  ma-
 sı  na töh  fə  si  ni ver  mək  də da  vam 
edə  cək  dir.

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin ya  ra-
 dıl  dı  ğı ta  rix  dən  100 il keç  miş  dir. 
Azər  bay  can Şərq ta  ri  xin  də ilk də  fə 
qa  dın  la  ra seç  ki  də səs  ver  mə hü  qu -
qu ver  miş  dir. 

Xa  nım  lar və cə  nab  lar, İn  do  ne  zi -
ya və Azər  bay  can  iki dost öl  kə  lər -
dir. On  lar bir sı  ra bən  zər cə  hət  lə  rə 
ma  lik  dir  lər. Hər iki öl  kə de  mok  ra -
tik öl  kə  dir. Bu  ra  da əha  li  nin çox 
his  sə  si  ni mü  səl  man  lar təş  kil edir. 
Hər iki öl  kə təs  diq edə bi  lər ki, de -
mok  ra  ti  ya və İs  lam bir-bi  ri  nə qar  şı 
zid  diy  yət təş  kil edən məf  hum  lar 
de  yil. 

1991-ci il de  kab  rın 28-də İn  do -
ne  zi  ya Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü və su  ve  ren -
li  yi  ni ta  nı  mış  dır. Hər iki öl  kə  nin  
qə  dim  ta  ri  xi var.  

Azər  bay  can ilə İn  do  ne  zi  ya ara -
sın  da mü  na  si  bət  lər, ey  ni za  man  da, 
çox bö  yük  po  ten  siala ma  lik  dir. Ti -
ca  rət sa  hə  sin  də, elə  cə də di  gər sa -
hə  lər  də mü  na  si  bət  lə  ri  miz möv  cud-
 dur. Azər  bay  can İn  do  ne  zi  ya  ya ən 
bö  yük xam neft tə  da  rük  çü  sü  dür. 
İki öl  kə ara  sın  da ti  ca  rət mü  na  si  bət-
 lə  ri də il  bəil ar  tır. 

Hör  mət  li Mil  li Məc  li  sin Səd  ri cə -
nab Oq  tay Əsə  dov, sö  zü  mü ba  şa 
çat  dır  ma  mış  dan əv  vəl xü  su  si  lə si  zi 
və di  gər li  der  lə  ri,  Azər  bay  can par-
 la  men  ti  nin üzv  lə  ri  ni Ca  kar  ta  ya - 
İn  do  ne  zi  ya  ya sə  fə  rə də  vət edi  rəm. 
Bi  zi par  la  men  tin 100 il  lik yu  bi  ley 
mə  ra  si  mi  nə də  vət et  di  yi  ni  zə gö  rə 
si  zə tə  şək  kü  rü  mü bil  di  ri  rəm. 
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 dil  li Öl  kə  lə  rin Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı -
na və ey  ni za  man  da, Bey  nəl  xalq 
Türk Aka  de  mi  ya  sı  na qo  şul  duq. Bu 
üç təş  ki  lat  da iş  ti  ra  kı  mı  za yük  sək 
qiy  mət ve  ri  rik. Çün  ki bü  tün türk -
dil  li re  gion  la əmək  daş  lıq ba  xı  mın -
dan bu, bi  zim üçün bö  yük əhə -
miy  yət kəsb edir və iki  tə  rəf  li əla -
qə  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə im  kan 
ya  ra  dır. 

İca  zə ve  rin  uzun əsr  lər  lə dost və 
qo  hum he  sab edi  lən Ma  ca  rıs  tan 
adın  dan si  zə ən xoş ar  zu  la  rı  mı çat -
dı  rım və par  la  men  tə Azər  bay  can 
na  mi  nə gör  dü  yü iş  lər  də uğur  lar di -
lə  yim.

Hör   mət   li par   la   ment Səd   ri, əziz 
azər   bay   can   lı dost   lar, hör   mət   li xa  -
nım   lar və cə   nab   lar! Mən ilk növ   bə-
  də bu də   və   tə gö   rə si   zə min   nət   dar  -
lı   ğı   mı bil   dir   mək is   tə   yi   rəm. Mil   li 
As   samb   le   ya   mı   zın adın   dan bu əla  -
mət   dar ha   di   sə ilə bağ   lı si   zə təb   rik  -
lə   ri   mi   zi çat   dı   rı   ram. 

Son 100 il ər  zin  də, tə  bii ki, Azər-
 bay  ca  nın hə  ya  tın  da, ta  ri  xin  də bir 
çox  çə  tin ha  di  sə  lər də ol  muş  dur. 
La  kin bu gün Azər  bay  can öz fi  ra -
van və çi  çək  lə  nən döv  lə  ti ilə fəxr 
edə bi  lər. 

Ma  ca  rıs  tan üçün Şərq  lə mü  na  si -
bət  lə  rin qu  rul  ma  sı və in  ki  şaf et  di -
ril  mə  si xa  ri  ci si  ya  sə  tin priori  te  ti  dir. 
Ona gö  rə biz Azər  bay  ca  nı ya  xın  
dost və tə  rəf  daş ki  mi qə  bul edi  rik. 
Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da daim in  ki  şaf 
edən iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lər, əla  qə -
lər var. Daimi sə  fər  lər baş ve  rir. 
Bu  gün  kü gə  li  şi  miz də bu  nun da  ha 
bir sü  bu  tu  dur.

Azər  bay  can və ma  car mil  lət  lə  ri 
bir-bi  ri  ni qo  hum xalq ki  mi qə  bul 
edir. Öl  kə  lər ara  sın  da, mil  lət  lər 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin də  rin ta  ri-
 xi kök  lə  ri və ənə  nə  lə  ri möv  cud  dur. 
Ey  ni et  nik qrup  lar - skif  lər, hun  lar, 
xə  zər  lər və s. bi  zim əc  dad  la  rı  mız 
olub. Bi  zim nəin  ki din, qan, elə  cə 
də mə  də  ni bağ  la  rı  mız var, ey  ni za -
man  da, uzun əsr  lər  lə da  vam edən 
mü  na  si  bət  lə  ri  miz bi  zi  da  ha da bir-
 ləş  di  rir. 

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı gö  zəl mü  na  si -
bət  lə  ri  miz var. Azər  bay  can tə  rə  fin-
 dən ar  tıq par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost -
luq qru  pu ya  ra  dı  lıb. Sent  yab  rın 
son  la  rın  da isə Ma  ca  rıs  tan  da be  lə 
bir qru  pun ya  ra  dıl  ma  sı plan  laş  dı -
rı  lır. 

Ma  car par  la  men  ti 2014-cü il  dən 
Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la  ment  
As  samb  le  ya  sı  nın mü  şa  hi  də  çi sta -
tu  su  na ma  lik  dir və bu ilin əv  və -
lin  də mü  şa  hi  də  çi  lər ki  mi biz Türk-
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 dil  li Öl  kə  lə  rin Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı -
na və ey  ni za  man  da, Bey  nəl  xalq 
Türk Aka  de  mi  ya  sı  na qo  şul  duq. Bu 
üç təş  ki  lat  da iş  ti  ra  kı  mı  za yük  sək 
qiy  mət ve  ri  rik. Çün  ki bü  tün türk -
dil  li re  gion  la əmək  daş  lıq ba  xı  mın -
dan bu, bi  zim üçün bö  yük əhə -
miy  yət kəsb edir və iki  tə  rəf  li əla -
qə  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə im  kan 
ya  ra  dır. 

İca  zə ve  rin  uzun əsr  lər  lə dost və 
qo  hum he  sab edi  lən Ma  ca  rıs  tan 
adın  dan si  zə ən xoş ar  zu  la  rı  mı çat -
dı  rım və par  la  men  tə Azər  bay  can 
na  mi  nə gör  dü  yü iş  lər  də uğur  lar di -
lə  yim.

Hör   mət   li par   la   ment Səd   ri, əziz 
azər   bay   can   lı dost   lar, hör   mət   li xa  -
nım   lar və cə   nab   lar! Mən ilk növ   bə-
  də bu də   və   tə gö   rə si   zə min   nət   dar  -
lı   ğı   mı bil   dir   mək is   tə   yi   rəm. Mil   li 
As   samb   le   ya   mı   zın adın   dan bu əla  -
mət   dar ha   di   sə ilə bağ   lı si   zə təb   rik  -
lə   ri   mi   zi çat   dı   rı   ram. 

Son 100 il ər  zin  də, tə  bii ki, Azər-
 bay  ca  nın hə  ya  tın  da, ta  ri  xin  də bir 
çox  çə  tin ha  di  sə  lər də ol  muş  dur. 
La  kin bu gün Azər  bay  can öz fi  ra -
van və çi  çək  lə  nən döv  lə  ti ilə fəxr 
edə bi  lər. 

Ma  ca  rıs  tan üçün Şərq  lə mü  na  si -
bət  lə  rin qu  rul  ma  sı və in  ki  şaf et  di -
ril  mə  si xa  ri  ci si  ya  sə  tin priori  te  ti  dir. 
Ona gö  rə biz Azər  bay  ca  nı ya  xın  
dost və tə  rəf  daş ki  mi qə  bul edi  rik. 
Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da daim in  ki  şaf 
edən iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lər, əla  qə -
lər var. Daimi sə  fər  lər baş ve  rir. 
Bu  gün  kü gə  li  şi  miz də bu  nun da  ha 
bir sü  bu  tu  dur.

Azər  bay  can və ma  car mil  lət  lə  ri 
bir-bi  ri  ni qo  hum xalq ki  mi qə  bul 
edir. Öl  kə  lər ara  sın  da, mil  lət  lər 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin də  rin ta  ri-
 xi kök  lə  ri və ənə  nə  lə  ri möv  cud  dur. 
Ey  ni et  nik qrup  lar - skif  lər, hun  lar, 
xə  zər  lər və s. bi  zim əc  dad  la  rı  mız 
olub. Bi  zim nəin  ki din, qan, elə  cə 
də mə  də  ni bağ  la  rı  mız var, ey  ni za -
man  da, uzun əsr  lər  lə da  vam edən 
mü  na  si  bət  lə  ri  miz bi  zi  da  ha da bir-
 ləş  di  rir. 

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı gö  zəl mü  na  si -
bət  lə  ri  miz var. Azər  bay  can tə  rə  fin-
 dən ar  tıq par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost -
luq qru  pu ya  ra  dı  lıb. Sent  yab  rın 
son  la  rın  da isə Ma  ca  rıs  tan  da be  lə 
bir qru  pun ya  ra  dıl  ma  sı plan  laş  dı -
rı  lır. 

Ma  car par  la  men  ti 2014-cü il  dən 
Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sı  nın mü  şa  hi  də  çi sta -
tu  su  na ma  lik  dir və bu ilin əv  və -
lin  də mü  şa  hi  də  çi  lər ki  mi biz Türk-
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əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si üçün əhə  miy  yə  ti  
bö  yük  dür. 

Bü  tün dün  ya  da 3000-dən çox müx  tə  lif xalq ya  şa  yır 
və on  la  rın ara  sın  da yal  nız 200-ü özü  nün müs  tə  qil döv-
 lə  ti  ni ya  ra  da bil  miş  dir. Azər  bay  can və Mon  te  neq  ro 

xalq  la  rı bəx  ti gə  ti  rən  lər ara  sın  da  dır, çün  ki on  la  rın öz 
döv  lət  lə  ri var  dır. Bu döv  lət  lər  də xoş  bəxt ya  şa  yır  lar. 
Ar  zu edi  rəm ki, Azər  bay  can və Mon  te  neq  ro  nun müs -
tə  qil  li  yi daimi ol  sun. Xalq  la  rı  mız və döv  lət  lə  ri  miz ara-
 sın  da dost  luq əbə  di ol  sun. 

Hör  mət  li cə  nab Sədr, xa  nım  lar 
və cə  nab  lar! Hər şey  dən əv  vəl, 
mən is  tər  dim ki, Mon  te  neq  ro par -
la  men  ti adın  dan və şəx  sən öz 
adım  dan bu gö  zəl, yük  sək sə  viy -
yə  də ke  çi  ri  lən bir təd  bir  də iş  ti  rak 
et  mək üçün şə  rait ya  rat  dı  ğı  nı  za 
gö  rə si  zə tə  şək  kür edim. Təd  bir, 
əl  bət  tə ki, Azər  bay  can xal  qı üçün 
ol  duq  ca mü  hüm əhə  miy  yət kəsb 
edir. 

1918-ci il  ma  yın 28-də Azər  bay-
 can  da de  mok  ra  tik par  la  ment  li res-
 pub  li  ka ya  ra  dıl  mış  dır. Bu res  pub -
li  ka, doğ  ru  dan da, müasir dün  ya 
ide  ya  la  rı  nı özün  də tə  cəs  süm et  di -
rir  di. Azər  bay  can qa  dın  la  ra səs -
ver  mə hü  qu  qu ver  miş  di və bu  nu 
bir sı  ra öl  kə  lər  dən əv  vəl et  miş  di. 

Azər  bay  can xal  qı özü  nün  
qə  dim ənə  nə  lə  ri ilə fəxr edir,  to  le-
 rant  lı  ğa ma  lik ol  ma  la  rı ilə qü  rur 
du  yur. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
mü  səl  man çox  lu  ğa ma  lik olan bir 

cə  miy  yət  dir. Bu  ra  da xris  tian  lar və 
yə  hu  di  lər də ya  şa  yır  lar və bu  
cə  miy  yət to  le  rant  lı  ğın bir nü  mu -
nə  si  dir. Mon  te  neq  ro da öz növ  bə -
sin  də sül  hü, bey  nəl  xalq  və din  lə  r-
a  ra  sı har  mo  ni  ya  nı qo  ru  yub sax  la -
ya bil  miş  dir. 

Mon  te  neq  ro bu gün NA  TO-nun 
üz  vü  dür. Ha  zır  da bey  nəl  xalq ic  ti -
maiy  yət Mon  te  neq  ro və Azər  bay -
ca  na eti  bar  lı tə  rəf  daş  lar ki  mi ba  xır, 
çün  ki on  lar in  ki  şaf yo  lun  da çox 
bö  yük nailiy  yət  lə  rə nail ol  muş  lar. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, son  
il  lər ər  zin  də Azər  bay  can və Mon  te-
 neq  ro ara  sın  da əla  qə  lər, de  mək 
olar ki,  bü  tün sa  hə  lər  də sü  rət  lə in -
ki  şaf et  miş  dir. Sə  na  ye, tu  rizm, mə -
də  niy  yət sa  hə  sin  də əmək  daş  lıq 
üçün bö  yük im  kan  lar möv  cud  dur. 
Rəs  mi şəxs  lər tə  rə  fin  dən müx  tə  lif 
sə  viy  yə  lər  də qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər hə -
ya  ta ke  çi  ril  miş  dir ki, bu sə  fər  lə  rin 
də dost  luq və st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
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əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si üçün əhə  miy  yə  ti 
bö  yük  dür. 

Bü  tün dün  ya  da 3000-dən çox müx  tə  lif xalq ya  şa  yır 
və on  la  rın ara  sın  da yal  nız 200-ü özü  nün müs  tə  qil döv-
 lə  ti  ni ya  ra  da bil  miş  dir. Azər  bay  can və Mon  te  neq  ro 

xalq  la  rı bəx  ti gə  ti  rən  lər ara  sın  da  dır, çün  ki on  la  rın öz 
döv  lət  lə  ri var  dır. Bu döv  lət  lər  də xoş  bəxt ya  şa  yır  lar. 
Ar  zu edi  rəm ki, Azər  bay  can və Mon  te  neq  ro  nun müs -
tə  qil  li  yi daimi ol  sun. Xalq  la  rı  mız və döv  lət  lə  ri  miz ara-
 sın  da dost  luq əbə  di ol  sun. 

Hör  mət  li cə  nab Sədr, xa  nım  lar 
və cə  nab  lar! Hər şey  dən əv  vəl, 
mən is  tər  dim ki, Mon  te  neq  ro par -
la  men  ti adın  dan və şəx  sən öz 
adım  dan bu gö  zəl, yük  sək sə  viy -
yə  də ke  çi  ri  lən bir təd  bir  də iş  ti  rak 
et  mək üçün şə  rait ya  rat  dı  ğı  nı  za 
gö  rə si  zə tə  şək  kür edim. Təd  bir, 
əl  bət  tə ki, Azər  bay  can xal  qı üçün 
ol  duq  ca mü  hüm əhə  miy  yət kəsb 
edir. 

1918-ci il  ma  yın 28-də Azər  bay-
 can  da de  mok  ra  tik par  la  ment  li res-
 pub  li  ka ya  ra  dıl  mış  dır. Bu res  pub -
li  ka, doğ  ru  dan da, müasir dün  ya 
ide  ya  la  rı  nı özün  də tə  cəs  süm et  di -
rir  di. Azər  bay  can qa  dın  la  ra səs -
ver  mə hü  qu  qu ver  miş  di və bu  nu 
bir sı  ra öl  kə  lər  dən əv  vəl et  miş  di. 

Azər  bay  can xal  qı özü  nün 
qə  dim ənə  nə  lə  ri ilə fəxr edir,  to  le-
 rant  lı  ğa ma  lik ol  ma  la  rı ilə qü  rur 
du  yur. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
mü  səl  man çox  lu  ğa ma  lik olan bir 

cə  miy  yət  dir. Bu  ra  da xris  tian  lar və 
yə  hu  di  lər də ya  şa  yır  lar və bu 
cə  miy  yət to  le  rant  lı  ğın bir nü  mu -
nə  si  dir. Mon  te  neq  ro da öz növ  bə -
sin  də sül  hü, bey  nəl  xalq  və din  lə  r-
a  ra  sı har  mo  ni  ya  nı qo  ru  yub sax  la -
ya bil  miş  dir. 

Mon  te  neq  ro bu gün NA  TO-nun 
üz  vü  dür. Ha  zır  da bey  nəl  xalq ic  ti -
maiy  yət Mon  te  neq  ro və Azər  bay -
ca  na eti  bar  lı tə  rəf  daş  lar ki  mi ba  xır, 
çün  ki on  lar in  ki  şaf yo  lun  da çox 
bö  yük nailiy  yət  lə  rə nail ol  muş  lar. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, son 
il  lər ər  zin  də Azər  bay  can və Mon  te-
 neq  ro ara  sın  da əla  qə  lər, de  mək 
olar ki,  bü  tün sa  hə  lər  də sü  rət  lə in -
ki  şaf et  miş  dir. Sə  na  ye, tu  rizm, mə -
də  niy  yət sa  hə  sin  də əmək  daş  lıq 
üçün bö  yük im  kan  lar möv  cud  dur. 
Rəs  mi şəxs  lər tə  rə  fin  dən müx  tə  lif 
sə  viy  yə  lər  də qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər hə -
ya  ta ke  çi  ril  miş  dir ki, bu sə  fər  lə  rin 
də dost  luq və st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
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la  rı  nın fəaliy  yə  ti  nin ak  tiv  ləş  di  ril -
mə  si  va  cib  dir. Azər  bay  can ilə Pol-
 şa ara  sın  da st  ra  te  ji əmək  daş  lıq  la 
bağ  lı yol xə  ri  tə  si im  za  la  nıb. Bu yol 
xə  ri  tə  si xalq  la  rı  mız və öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da prak  ti  ki və çox  şa  xə  li mü -
na  si  bət  lə  rin tən  zim  lən  mə  si  ni hə -
ya  ta ke  çi  rir.  Nə  ha  yət, ti  ca  rət sa  hə-
 sin  də iki  tə  rəf  li, iq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri -
miz möv  cud  dur. Çox bö  yük in  ki -
şaf əl  də et  mi  şik. Se  vi  ni  rəm ki, tez -
lik  lə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da ye  ni bir çər  çi  və sa  ziş əl  də 
olu  na  caq  dır.  O sa  ziş əsa  sın  da so -
sial, iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın hə  ya  ta ke -
çi  ril  mə  si sü  rət  lə  nə  cək  dir. Bu da 
döv  lə  tin müasir  ləş  di  ril  mə  si üçün 
çox va  cib  dir və bu, Pol  şa ilə Azər -
bay  can ara  sın  da ye  ni iki  tə  rəf  li mü -
na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı üçün da im -
kan  lar ya  rat  mış ola  caq  dır. 

Hör  mət  li Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, hör  mət  li Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri, hör  mət  li həm  kar  la -
rım, xa  nım  lar və cə  nab  lar! Mən 
Pol  şa par  la  men  ti adın  dan Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın ha  ki  miy -
yə  ti  ni və xal  qı  nı Azər  bay  can par  la-
 men  ti  nin və müs  tə  qil  li  yi  nin 100 il -
lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik 
edi  rəm. 

İlk de  mok  ra  tik res  pub  li  ka  nın, 
ey  ni za  man  da, de  mok  ra  tik par  la -
men  tin ya  ran  ma  sın  dan 100 il ke  çir. 
Mə  nim üçün çox bö  yük məm  nun -
luq və şə  rəf his  si  dir ki, bu xü  su  si 
gün  də si  zin  lə bir  lik  də  yəm. 

Bu il çox qey  ri-adi bir il  dir. Çün-
 ki bu il  də bi  zim ümu  mi bir yu  bi  le -
yi  miz qeyd olu  nur. 100 il əv  vəl - 
1918-ci il  no  yab  rın 11-də Pol  şa da 
öz müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də et  miş  dir. Biz 
də müs  tə  qil  li  yi  mi  zin 100 il  lik yu  bi-
 le  yi  ni qeyd et  mək üçün ta  ri  xi təd -
bir  lər ke  çi  rə  cə  yik. 

Pol  şa döv  lə  ti  nin yük  sək sə  viy -
yə  li nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə bu təd -
bir  də iş  ti  rak et  mə  si bi  zim əla  qə  lə -
ri  mi  zə ver  di  yi  miz qiy  mə  tin ba  riz 
nü  mu  nə  si  dir. 

Xa  nım  lar və cə  nab  lar,  bi  zim öl -
kə  lə  ri  miz ara  sın  da ən yük  sək si  ya -
si sə  viy  yə  də iki  tə  rəf  li dialoq ya  ra -
dıl  mış  dır. 2017-ci il  də Pol  şa  ya bir 
sı  ra va  cib sə  fər  lər hə  ya  ta ke  çi  ril -
miş  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
rəs  mi sə  fə  ri  ni bu sı  ra  da mi  sal gös -
tər  mək olar. Pol  şa Pre  zi  den  ti And -
jey Du  da  nın 2019-cu ilin bi  rin  ci 
ya  rı  sın  da Azər  bay  ca  na sə  fə  ri plan -
laş  dı  rı  lır. Pol  şa-Azər  bay  can mü  na -
si  bət  lə  ri nöq  te  yi-nə  zə  rin  dən bu 
əmək  daş  lıq in  ki  şaf et  mək  də  dir. 

Biz bu gün Azər  bay  can  la Pol  şa 
par  la  ment  lə  ri ara  sın  da əla  qə  lə  ri -
mi  zi ge  niş  lən  dir  mək üçün səy  lə 
ça  lı  şı  rıq. Bu  nun üçün, əl  bət  tə ki, 
mü  va  fiq par  la  ment dost  luq qrup -
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la  rı  nın fəaliy  yə  ti  nin ak  tiv  ləş  di  ril -
mə  si  va  cib  dir. Azər  bay  can ilə Pol-
 şa ara  sın  da st  ra  te  ji əmək  daş  lıq  la 
bağ  lı yol xə  ri  tə  si im  za  la  nıb. Bu yol 
xə  ri  tə  si xalq  la  rı  mız və öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da prak  ti  ki və çox  şa  xə  li mü -
na  si  bət  lə  rin tən  zim  lən  mə  si  ni hə -
ya  ta ke  çi  rir.  Nə  ha  yət, ti  ca  rət sa  hə-
 sin  də iki  tə  rəf  li, iq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri -
miz möv  cud  dur. Çox bö  yük in  ki -
şaf əl  də et  mi  şik. Se  vi  ni  rəm ki, tez -
lik  lə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da ye  ni bir çər  çi  və sa  ziş əl  də 
olu  na  caq  dır.  O sa  ziş əsa  sın  da so -
sial, iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın hə  ya  ta ke -
çi  ril  mə  si sü  rət  lə  nə  cək  dir. Bu da 
döv  lə  tin müasir  ləş  di  ril  mə  si üçün 
çox va  cib  dir və bu, Pol  şa ilə Azər -
bay  can ara  sın  da ye  ni iki  tə  rəf  li mü -
na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı üçün da im -
kan  lar ya  rat  mış ola  caq  dır. 

Hör  mət  li Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, hör  mət  li Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri, hör  mət  li həm  kar  la -
rım, xa  nım  lar və cə  nab  lar! Mən 
Pol  şa par  la  men  ti adın  dan Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın ha  ki  miy -
yə  ti  ni və xal  qı  nı Azər  bay  can par  la-
 men  ti  nin və müs  tə  qil  li  yi  nin 100 il -
lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik 
edi  rəm. 

İlk de  mok  ra  tik res  pub  li  ka  nın, 
ey  ni za  man  da, de  mok  ra  tik par  la -
men  tin ya  ran  ma  sın  dan 100 il ke  çir. 
Mə  nim üçün çox bö  yük məm  nun -
luq və şə  rəf his  si  dir ki, bu xü  su  si 
gün  də si  zin  lə bir  lik  də  yəm. 

Bu il çox qey  ri-adi bir il  dir. Çün-
 ki bu il  də bi  zim ümu  mi bir yu  bi  le -
yi  miz qeyd olu  nur. 100 il əv  vəl - 
1918-ci il  no  yab  rın 11-də Pol  şa da 
öz müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də et  miş  dir. Biz 
də müs  tə  qil  li  yi  mi  zin 100 il  lik yu  bi-
 le  yi  ni qeyd et  mək üçün ta  ri  xi təd -
bir  lər ke  çi  rə  cə  yik. 

Pol  şa döv  lə  ti  nin yük  sək sə  viy -
yə  li nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə bu təd -
bir  də iş  ti  rak et  mə  si bi  zim əla  qə  lə -
ri  mi  zə ver  di  yi  miz qiy  mə  tin ba  riz 
nü  mu  nə  si  dir. 

Xa  nım  lar və cə  nab  lar,  bi  zim öl -
kə  lə  ri  miz ara  sın  da ən yük  sək si  ya -
si sə  viy  yə  də iki  tə  rəf  li dialoq ya  ra -
dıl  mış  dır. 2017-ci il  də Pol  şa  ya bir 
sı  ra va  cib sə  fər  lər hə  ya  ta ke  çi  ril -
miş  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
rəs  mi sə  fə  ri  ni bu sı  ra  da mi  sal gös -
tər  mək olar. Pol  şa Pre  zi  den  ti And -
jey Du  da  nın 2019-cu ilin bi  rin  ci 
ya  rı  sın  da Azər  bay  ca  na sə  fə  ri plan -
laş  dı  rı  lır. Pol  şa-Azər  bay  can mü  na -
si  bət  lə  ri nöq  te  yi-nə  zə  rin  dən bu 
əmək  daş  lıq in  ki  şaf et  mək  də  dir. 

Biz bu gün Azər  bay  can  la Pol  şa 
par  la  ment  lə  ri ara  sın  da əla  qə  lə  ri -
mi  zi ge  niş  lən  dir  mək üçün səy  lə 
ça  lı  şı  rıq. Bu  nun üçün, əl  bət  tə ki, 
mü  va  fiq par  la  ment dost  luq qrup -

Adam Bielan
PolşaSenatıSədrinin

müavini

AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ



64     Milli Məclis

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin Səd  ri hör  mət  li Oq  tay 
Əsə  dov, xa  nım  lar və cə  nab  lar! İca -
zə ve  rin si  zi Ser  bi  ya par  la  men  ti 
adın  dan və şəx  sən öz adım  dan 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin ya  ra  dıl-
 ma  sı  nın 100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə 
təb  rik edim, ey  ni za  man  da, qo  naq-
 pər  vər  li  yə gö  rə tə  şək  kü  rü  mü bil  di-
 rim. Çox se  vi  ni  rəm ki, Ser  bi  ya par-
 la  men  ti adın  dan si  zin qar  şı  nız  da 
çı  xış edi  rəm. 

Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da hə  qi  qi 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri möv  cud  dur. 
2013-cü il  də Azər  bay  can və Ser  bi  ya 
res  pub  li  ka  la  rı ara  sın  da dost  luq 
mü  na  si  bət  lə  ri və st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
haq  qın  da bə  yan  na  mə im  za  lan  mış -
dır və bu, bir da  ha sü  but edir ki, 
biz əla  qə  lə  ri  mi  zi si  ya  si dialo  qun 
bü  tün sə  viy  yə  lə  rin  də da  ha yük  sək 
bir şə  kil  də da  vam et  di  rə bi  lə  rik. 

Qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nın XX əs  rin 
əv  vəl  lə  rin  də par  la  men  ta  rizm ənə -

nə  lə  ri əsa  sın  da, çox çə  tin bir şə  rait-
 də ya  ra  dıl  ma  sı Azər  bay  can xal  qı -
nın ira  də  si  nin nü  mu  nə  si  dir. Çün  ki 
bu xalq məhz de  mok  ra  tik də  yər  lə -
rə sa  diq ol  du  ğu  nu bu  nun  la nü  ma -
yiş et  dir  miş  dir. 

Hör  mət  li həm  kar  la  rım, für  sət -
dən is  ti  fa  də edə  rək par  la  men  tin 
va  cib bir ro  lu ba  rə  sin  də də da  nış -
maq is  tə  yi  rəm. Bu, xa  ri  ci si  ya  sət  də 
par  la  men  tin oy  na  dı  ğı  rol  dur. Be  lə 
ki, par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı gün -
dən-gü  nə in  ki  şaf edir. Par  la  ment -
lər qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri va  si  tə  si ilə 
mün  tə  zəm ola  raq təc  rü  bə mü  ba  di -
lə  si hə  ya  ta ke  çirir  lər, öz möv  qe  lə  ri-
 ni ra  zı  laş  dır  ma  ğa ça  lı  şır  lar. Müx  tə-
 lif is  ti  qa  mət  lər  də müx  tə  lif par  la -
ment  lər bir  gə hə  rə  kət et  mə  yə səy 
gös  tə  rir  lər. Par  la  men  ta  rizm və par-
 la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı mə  nim fik -
rim  cə, qlo  bal kon  teks  də çox va  cib -
dir. O, müasir za  man  da bir sı  ra 
prob  lem  lə  rin həll olun  ma  sın  da bö -
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yük əhə  miy  yət kəsb edir. Müəy  yən ça  ğı-
 rış  lar, mə  sə  lən, iq  ti  sa  di böh  ran, miq  ra  si -
ya, ter  ror  çu  luq, qlo  bal iq  lim də  yi  şik  lik  lə-
 ri - on  lar sü  rət  li bir şə  kil  də ca  vab tə  ləb 
edir  lər. Bi  zim ümu  mi də  yər  lə  ri  mi  zi qo -
ru  yub sax  la  maq üçün  dialoq ya  rat  ma  ğı-
 mız va  cib  dir. Biz gə  lə  cək  də de  mok  ra  tik 
qu  rum  la  rı  mı  zın, tə  si  sat  la  rı  mı  zın in  ki  şa -
fı  nı da  vam et  dir  mə  li  yik və öz mü  na  si -
bət  lə  ri  mi  zi, xalq  la  rı  mız ara  sın  da olan 
əmək  daş  lı  ğı in  ki  şaf et  dir  mə  li  yik.

Par  la  ment de  mok  ra  tik cə  miy  yət  lər  də 
açar ro  lu  nu oy  na  maq  da da  vam edir və 
bey  nəl  xalq aləm  də sülh və təh  lü  kə  siz  li -
yin bər  qə  rar olun  ma  sı  na ça  lı  şır. Par  la -
ment  lə  ra  ra  sı dialoq va  si  tə  si ilə döv  lət  lər 
ara  sın  da əmək  daş  lıq in  ki  şaf edir. Bu  na 
da Ser  bi  ya par  la  men  ti tam şə  kil  də sa  diq-
 dir. 

Hör  mət  li həm  kar  la  rım, ica  zə ve  rin, bir 
da  ha bu əla  mət  dar yu  bi  le  yin qeyd olun -
ma  sı mü  na  si  bə  ti ilə ev sa  hib  lə  ri  ni təb  rik 
edim və gə  lə  cək fəaliy  yət  lə  rin  də Azər -
bay  can par  la  men  ti  nə uğur  lar ar  zu  la  yım.   
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Hör mət li Sədr, hör mət li qo naq-
lar və həm kar lar! Bir ne çə ay bun-
dan əv vəl  qar daş la rı mız öl kə nin 
mil li bay ra mı nı – Res pub li ka gü nü-
nü  qeyd et miş dir. 100 il əv vəl 
mü səl man Şər qin də ilk də fə Azər-
bay can da de mok ra tik res pub li ka 
qu rul muş dur. Bu gün isə biz par la-
men tin ya ran ma sı nın 100 il li yi nə 
həsr olun muş təd bi rə top laş mı şıq. 
Öz bə kis tan Res pub li ka sı nın Par la-
ment Məc li si adın dan ica zə ve rin 
si zə və Azər bay can xal qı na bu əla-
mət dar gün mü na si bə ti ilə  öz təb-
rik lə ri mi zi çat dı rım.

Azər bay can De mok ra tik Res-
pub li ka sı Azər bay can xal qı nın ta ri-
xin də ilk res pub li ka ola raq, ey ni 
za man da, Şərq də və türk dün ya-
sın da de mok ra tik, dün yə vi və 
hü qu qi döv lə tin nü mu nə si dir. Bax-
ma ya raq ki, bu par la men tin öm rü 
iki il dən çox ol ma mış dır, an caq o, 
Azər bay ca nın in ki şa fı na bö yük 

töh fə ver miş dir. Döv lət çi li yin ya ra-
dıl ma sı, iq ti sa diy ya tın əsa sı nın 
qo yul ma sı, so sial və mə də ni sa hə-
lə rin in ki şaf et di ril mə si üçün 
mü hüm qa nun ve ri ci lik akt la rı 
qə bul olun muş dur. Ən əsas öl kə-
nin sər həd lə ri müəy yən edil miş dir. 
Himn, gerb, bay raq təs diq olun-
muş dur. Rəs mi dil ki mi Azər bay-
can di li elan edil miş dir. Və tən daş-
la ra ir qin dən, di nin dən, mən şə yin-
dən, mil lə tin dən ası lı ol ma ya raq, 
ey ni hü quq lar ve ril miş dir. Bü tün 
mil lət lər, bü tün si ya si qüv və lər bu 
par la ment də təm sil olun muş dur. 

Müasir Azər bay can Res pub li ka-
sı 1991-cı il də müs tə qil li yi ni bər pa 
et dik dən son ra hə min ənə nə lə rə 
sa diq li yi ni nü ma yiş et dir miş, Azər-
bay can De mok ra tik Res pub li ka sı-
nın si ya si və mə nə vi va ri si ol muş-
dur. 1991-ci il okt yab rın 18-də 
Azər bay can Res pub li ka sı Ali So ve-
ti “Azər bay can Res pub li ka sı nın 
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döv lət müs tə qil li yi haq qın da” Kons ti tu si ya Ak tı nı 
qə bul et miş dir.

Ümum mil li li der Hey dər Əli yev Azər bay can Res-
pub li ka sın da müs tə qil li yin bər qə rar edil mə sin də 
bö yük rol oy na mış dır. O, öl kə də qay da-qa nun ya rat-
mış, Azər bay ca nın gə lə cə yi ni müəy yən et miş dir. 
Hə min gə lə cə yi biz bu gün gö rü rük. 

Hör mət li İl ham Əli yev Hey dər Əli ye vin fəaliy yə ti ni 
da vam et di rir və bü tün səy lə ri ni Azər bay ca nın müs tə-
qil li yi nin güc lən di ril mə si nə, bey nəl xalq aləm də nü fu-
zu nun yük səl mə si nə və mil lə tin ri fa hı nın art ma sı na 
yö nəlt miş dir.

Bu gün kü Azər bay can di na mik in ki şaf edən öl kə dir 
və bu in ki şaf da ənə nə vi və mil li də yər lə rə əsas la nır. 
Azər bay can  ar dı cıl ola raq dün ya ya in teq ra si ya si ya sə-
ti apa rır və yük sək nə ti cə lər əl də edir. Bu sa hə də Mil li 
Məc li sin ro lu da da nıl maz dır və ən va ci bi odur ki, Mil-
li Məc li sin öl kə əha li si nin ri fa hı na da tə si ri bö yük dür. 
Bi zim öl kə lər ara sın da olan mü na si bət lə rə gəl dik də, 
bu əla qə lər ey ni ənə nə, dil, din, ta rix  bir li yi nə əsas la-
nır. 

Hör mət li cə nab Sədr, ica zə ve rin bi zim Par la ment 
Məc li si adın dan si zə, azər bay can lı həm kar la rı mı za və 
dost la rı mı za, si zin si ma nız da bü tün Azər bay can xal qı-

na be lə bir əla mət dar gün mü na si bə ti ilə təb rik lə ri mi zi 
çat dı raq, qar daş öl kə mi zə fi ra van lıq və in ki şaf ar zu la-
yaq.
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Hör  mət  li Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin spi  ke  ri, hör -
mət  li xa  nım  lar və cə  nab  lar, əziz 
dost  lar! Bu gün mən bi  zim öl  kə  nin 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri ki  mi 
məm  nu  niy  yət  lə Azər  bay  can  da 
par  la  men  tin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 100 il -
li  yi mü  na  si  bə  ti ilə ke  çi  ri  lən  təd  bir-
 də iş  ti  rak edi  rəm. Bi  zim Mil  li As -
samb  le  ya  nın adın  dan par  la  men  tin 
ya  ra  dıl  ma  sı  nın 100 il  li  yi mü  na  si  bə-
 ti ilə si  zi təb  rik edi  rəm.  

100 il bun  dan əv  vəl - 1918-ci il  də 
Azər  bay  can müs  tə  qil  li  yi  ni elan et -
miş və Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res-
 pub  li  ka  sı  nı ya  rat  mış  dır. Bax  ma  ya -
raq ki, de  mok  ra  tik res  pub  li  ka  nın 
öm  rü çox qı  sa ol  muş  dur, an  caq o, 
ta  rix  də bö  yük rol oy  na  mış  dır, ha  zır-
 kı Azər  bay  ca  nın in  ki  şa  fı üçün bö  yük 
əhə  miy  yət kəsb et  miş  dir. 17 ay ər -
zin  də o, öl  kə  nin fun  da  men  tal hü  qu -
qi, de  mok  ra  tik əsas  la  rı  nı ya  rat  mış  dır 
və döv  lə  ti for  ma  laş  dır  mış  dır. 

Hör  mət  li xa  nım  lar və cə  nab  lar! 
Vyet  nam öl  kə  si və mil  lə  ti Azər  bay-
 can xal  qı  nın in  ki  şa  fı  na se  vi  nir və 
bu  ra  da olan in  ki  şa  fı və si  ya  si sa  bit-
 li  yi yük  sək qiy  mət  lən  di  rir. 

Siz açıq xa  ri  ci si  ya  sət sa  yə  sin  də 
57 bey  nəl  xalq təş  ki  la  tın üz  vü  sü -
nüz, bey  nəl  xalq cə  miy  yət  də la  yiq  li 
ye  ri  ni  zi tu  tur  su  nuz, re  gion  da ən 
sü  rət  lə in  ki  şaf edən öl  kə  lər  dən bi -
ri  si  niz. Ta  ri  xi də  yər  lə  ri  ni  zə   sa  hib 
çıx  maq  la, in  ki  şaf yo  lu  nu seç  mi  si -
niz. Ha  zır  da bu ta  ri  xi ənə  nə si  ya  si 
hə  ya  tı  nız  da da bö  yük rol oy  na  yır, 
Azər  bay  can  la müx  tə  lif öl  kə  lər ara -
sın  da, o cüm  lə  dən Vyet  nam ara -
sın  da mü  na  si  bət  lə  rin güc  lən  di  ril -
mə  si  nə öz töh  fə  si  ni ve  rir.

Biz bir-bi  ri  miz  dən coğ  ra  fi cə  hət-
 dən uzaq mə  sa  fə  də yer  ləş  sək də, 
ox  şar  lıq  la  rı  mız çox  dur. Vyet  nam 
çox ağ  rı  lı mü  ha  ri  bə dövr  lə  ri keç -
miş  dir və bu  gün  kü nailiy  yət  lə  rə 
nail ol  maq üçün şə  rəf  li bir yol qət 
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et  miş  dir. Azər  bay  can ha  ki  miy  yə  ti və 
mil  lə  ti keç  miş  də bi  zə bö  yük dəs  tək 
gös  tər  miş  dir. B una gö  rə  biz si  zə öz 
min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı bil  di  ri  rik. 

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rə gəl  dik -
də, par  la  ment  lə  ri  miz müx  tə  lif par  la -
ment təş  ki  lat  la  rın  da əmək  daş  lıq edir 
və dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri sax  la  yır. 
Vyet  nam ha  zır  da bu əmək  daş  lı  ğın ge -
niş  lən  di  ril  mə  sin  də ma  raq  lı ol  du  ğu  nu 
qeyd edir.

Bu xoş gün mü  na  si  bə  ti ilə Azər  bay-
 ca  na fi  ra  van  lıq, in  ki  şaf və xoş  bəxt  lik 
ar  zu  la  yı  rıq. Ar  zu  la  yı  rıq ki, Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın  Mil  li Məc  li  si  de -
mok  ra  tik də  yər  lə  rə əsas  la  nan ta  ri  xi 
ənə  nə  lə  ri  ni qo  ru  maq  la öz fəaliy  yə  ti  ni 
bun  dan son  ra da da  vam et  dir  sin. Yük-
 sək eti  mad  lar qa  zan  sın və bi  zim mü -
na  si  bət  lər daim in  ki  şaf et  sin.
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çox möh  kəm tə  məl üzə  rin  də ya  ran  dı. Mə  ni ta -
nı  yan hər bir kəs bi  lir ki, əlim  dən gə  lə  ni əsir  gə -
mə  yə  cə  yəm ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mü  na  si  bət-
 lər gə  lə  cək  də  da  ha da in  ki  şaf et  sin və hər iki 
öl  kə ara  sın  da müx  tə  lif sa  hə  lər  də -  si  ya  si, iq  ti  sa-
 di,  hu  ma  ni  tar sa  hə  lər  də  ki in  ki  şa  fa gö  zəl im -
puls  lar ve  ril  sin. Bir  gə ol  du  ğu  muz təq  dir  də hər 
iki öl  kə  nin əha  li  si üçün çox yük  sək nailiy  yət  lər 
əl  də edə bi  lə  rik. Çün  ki biz on  lar üçün, ey  ni  
za  man  da, si  ya  si mə  su  liy  yət də da  şı  ma  lı  yıq.

Avst  ri  ya ilə Azər  bay  ca  nın dip  lo  ma  tik əla -
qə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sın  dan ke  çən 26 il ər  zin  də 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı əmək  daş  lıq yük  sək  
sə  viy  yə  də  dir. Dü  şü  nü  rəm ki, bi  zim ara  mız  da 
dost  lu  ğun möh  kəm  lən  mə  si əsas məq  sə  di  miz 
ol  ma  lı  dır. 

Par  la  men  tin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 100 il  li  yi  
mü  na  si  bə  ti ilə ke  çi  ri  lən bu təd  bir  də iş  ti  rak et -
mə  yi çox bö  yük şə  rəf he  sab edi  rəm və si  zə iş -
lə  ri  niz  də uğur  lar ar  zu  la  yı  ram. 

Hör  mət  li xa  nım  lar və cə  nab  lar, 
hör  mət  li par  la  ment üzv  lə  ri, əziz 
dost  lar! Avst  ri  ya  dan si  zə sə  mi  mi 
sa  lam  lar çat  dı  rı  ram və si  zi yu  bi  ley 
mü  na  si  bə  ti ilə sə  mi  mi qəlb  dən təb-
 rik edi  rəm. 

Mən bi  rin  ci də  fə  dir ki, Ba  kı  da -
yam. Onu de  yə bi  lə  rəm ki, bu  
gö  zəl şə  hə  rə hey  ra  nam. Şə  hə  rin, 
hə  qi  qə  tən, çox əs  ra  rən  giz bir ar  xi -
tek  tu  ra  sı var. Azər  bay  can mə  nim 
üçün, həm  çi  nin müx  tə  lif din  lə  rin 
bir  gə  ya  şa  yış və to  le  rant  lı  ğı  nın  
nü  mu  nə  si  dir. Azər  bay  can əha  li  si -
nin qo  naq  pər  vər  li  yi, is  ti  qan  lı  lı  ğı 
da çox təq  di  rə  la  yiq  dir və onu  
də  yər  lən  di  ri  rəm. 

Dü  zü, mə  nim üçün, əlil ara  ba -
sın  da olan bir şəxs üçün hə  yat o 
qə  dər də asan de  yil, la  kin Azər  bay-
 can  da heç bir çə  tin  lik his  si ya  şa  mı-
 ram və bu  na gö  rə də azər  bay  can  lı -
la  ra - si  zə çox tə  şək  kü  rü  mü bil  di  ri-
 rəm. 

Avst  ri  ya-Azər  bay  can ara  sın  da 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu -
nun həm  səd  ri ola  raq Azər  bay  can -
dan gə  lən nü  ma  yən  də  lə  ri Avst  ri -
ya  da sa  lam  la  maq im  ka  nı  na nail 
ol  mu  şam. Bu, ey  ni za  man  da, bi  zim 
ara  mız  da rəs  mi, gö  zəl əmək  daş  lıq-
 dan əla  və, həm də dost  lu  ğun, öl  kə-
 lə  ri  miz ara  sın  da qar  şı  lıq  lı mü  na  si -
bət  lə  rin ya  ran  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar -
dı və bu, mə  ni xü  su  si  lə məm  nun 
edir. 

Dü  şü  nü  rəm ki, öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da daimi əmək  daş  lıq və bir-bi  ri-
 ni ta  nı  maq iq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ki  şa  fı  na gə  ti  rib çı  xa  ra  caq və hər 
iki öl  kə  nin nailiy  yət  lə  rin  dən di  gər 
öl  kə  lər də fay  da  la  na  caq  lar. 

1991-ci il  də Azər  bay  ca  nın müs  tə -
qil  li  yi  nin bər  pa  sın  dan son  ra  kı iq  ti -
sa  di əla  qə  lər, iq  ti  sa  di in  ki  şaf göz 
qa  ba  ğın  da  dır. Azər  bay  can bu epo -
xa  nı gö  zəl ya  şa  dı və ey  ni za  man  da, 
hər iki öl  kə ara  sın  da mü  na  si  bət  lər 
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çox möh  kəm tə  məl üzə  rin  də ya  ran  dı. Mə  ni ta -
nı  yan hər bir kəs bi  lir ki, əlim  dən gə  lə  ni əsir  gə -
mə  yə  cə  yəm ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mü  na  si  bət-
 lər gə  lə  cək  də  da  ha da in  ki  şaf et  sin və hər iki 
öl  kə ara  sın  da müx  tə  lif sa  hə  lər  də -  si  ya  si, iq  ti  sa-
 di,  hu  ma  ni  tar sa  hə  lər  də  ki in  ki  şa  fa gö  zəl im -
puls  lar ve  ril  sin. Bir  gə ol  du  ğu  muz təq  dir  də hər 
iki öl  kə  nin əha  li  si üçün çox yük  sək nailiy  yət  lər 
əl  də edə bi  lə  rik. Çün  ki biz on  lar üçün, ey  ni 
za  man  da, si  ya  si mə  su  liy  yət də da  şı  ma  lı  yıq.

Avst  ri  ya ilə Azər  bay  ca  nın dip  lo  ma  tik əla -
qə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sın  dan ke  çən 26 il ər  zin  də 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı əmək  daş  lıq yük  sək 
sə  viy  yə  də  dir. Dü  şü  nü  rəm ki, bi  zim ara  mız  da 
dost  lu  ğun möh  kəm  lən  mə  si əsas məq  sə  di  miz 
ol  ma  lı  dır. 

Par  la  men  tin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 100 il  li  yi 
mü  na  si  bə  ti ilə ke  çi  ri  lən bu təd  bir  də iş  ti  rak et -
mə  yi çox bö  yük şə  rəf he  sab edi  rəm və si  zə iş -
lə  ri  niz  də uğur  lar ar  zu  la  yı  ram. 

Hör  mət  li xa  nım  lar və cə  nab  lar, 
hör  mət  li par  la  ment üzv  lə  ri, əziz 
dost  lar! Avst  ri  ya  dan si  zə sə  mi  mi 
sa  lam  lar çat  dı  rı  ram və si  zi yu  bi  ley 
mü  na  si  bə  ti ilə sə  mi  mi qəlb  dən təb-
 rik edi  rəm. 

Mən bi  rin  ci də  fə  dir ki, Ba  kı  da -
yam. Onu de  yə bi  lə  rəm ki, bu 
gö  zəl şə  hə  rə hey  ra  nam. Şə  hə  rin, 
hə  qi  qə  tən, çox əs  ra  rən  giz bir ar  xi -
tek  tu  ra  sı var. Azər  bay  can mə  nim 
üçün, həm  çi  nin müx  tə  lif din  lə  rin 
bir  gə  ya  şa  yış və to  le  rant  lı  ğı  nın 
nü  mu  nə  si  dir. Azər  bay  can əha  li  si -
nin qo  naq  pər  vər  li  yi, is  ti  qan  lı  lı  ğı 
da çox təq  di  rə  la  yiq  dir və onu 
də  yər  lən  di  ri  rəm. 

Dü  zü, mə  nim üçün, əlil ara  ba -
sın  da olan bir şəxs üçün hə  yat o 
qə  dər də asan de  yil, la  kin Azər  bay-
 can  da heç bir çə  tin  lik his  si ya  şa  mı-
 ram və bu  na gö  rə də azər  bay  can  lı -
la  ra - si  zə çox tə  şək  kü  rü  mü bil  di  ri-
 rəm. 

Avst  ri  ya-Azər  bay  can ara  sın  da 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu -
nun həm  səd  ri ola  raq Azər  bay  can -
dan gə  lən nü  ma  yən  də  lə  ri Avst  ri -
ya  da sa  lam  la  maq im  ka  nı  na nail 
ol  mu  şam. Bu, ey  ni za  man  da, bi  zim 
ara  mız  da rəs  mi, gö  zəl əmək  daş  lıq-
 dan əla  və, həm də dost  lu  ğun, öl  kə-
 lə  ri  miz ara  sın  da qar  şı  lıq  lı mü  na  si -
bət  lə  rin ya  ran  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar -
dı və bu, mə  ni xü  su  si  lə məm  nun 
edir. 

Dü  şü  nü  rəm ki, öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da daimi əmək  daş  lıq və bir-bi  ri-
 ni ta  nı  maq iq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ki  şa  fı  na gə  ti  rib çı  xa  ra  caq və hər 
iki öl  kə  nin nailiy  yət  lə  rin  dən di  gər 
öl  kə  lər də fay  da  la  na  caq  lar. 

1991-ci il  də Azər  bay  ca  nın müs  tə -
qil  li  yi  nin bər  pa  sın  dan son  ra  kı iq  ti -
sa  di əla  qə  lər, iq  ti  sa  di in  ki  şaf göz 
qa  ba  ğın  da  dır. Azər  bay  can bu epo -
xa  nı gö  zəl ya  şa  dı və ey  ni za  man  da, 
hər iki öl  kə ara  sın  da mü  na  si  bət  lər 

Barbara Krenn
AvstriyaMilliŞurasının
üzvü,AvstriyaAzərbaycan
parlamentlərarasıdostluq

qrupununrəhbəri
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ma  ğın müm  kün  lü  yü  nün  tə  cəs  sü  mü  nə 
çev  ril  miş  dir. 

Qeyd et  mə  li  yəm ki, mən son 8 il  də 
Azər  bay  ca  na 6 də  fə sə  fər et  mi  şəm. Öl  kə-
 nin  ne  cə in  ki  şaf et  di  yi  nin, ümu  miy  yət  lə, 
ne  cə ida  rə olun  du  ğu  nun şəx  sən özüm 
şa  hi  di ol  mu  şam. Bir  ləş  miş Kral  lıq öz 
müs  tə  qil  li  yi  nə ma  lik olan bir döv  lət ki  mi 
müs  tə  qil  lik uğ  run  da apa  rı  lan mü  ba  ri  zə -
lə  ri dəs  tək  lə  yir. BMT-nin qə  rar  la  rı Dağ -
lıq Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si ilə bağ  lı müt  ləq ic -
ra olun  ma  lı  dır. Real  lıq on  dan iba  rət  dir 
ki, bu, ən uzun müd  dət da  vam edən, yə -
ni Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı  nın ta  ri -
xin  də möv  cud olan ən uzun  müd  dət  li 
mü  na  qi  şə  lər  dən bi  ri  dir. Bu mə  sə  lə ilə 
bağ  lı biz bu gö  zəl öl  kə  nin əha  li  si ilə  
çi  yin-çi  yi  nə da  ya  nı  rıq. Biz  öl  kə  nin əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nün bər  qə  rar və bər  pa olun -
ma  sı  nı dəs  tək  lə  yi  rik. Nə  ha  yət, biz Bir -
ləş  miş Kral  lıq və Azər  bay  can ola  raq qı  sa 
müd  dət  də de  yil, uzun müd  dət  də dost -
luq et  mək niy  yə  tin  də  yik.       

Hör  mət  li Sədr, hör  mət  li iş  ti  rak -
çı  lar! İca  zə ve  rin müx  tə  lif par  ti  ya -
la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri  nin bir ara  ya 
gəl  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti adın  dan 
si  zi sa  lam  la  yım və par  ti  ya  la  rı təm -
sil edən dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri 
ola  raq si  zi təb  rik edim.

Bu gün Azər  bay  can par  la  men  ti -
nin ya  ran  ma  sı  nın 100 il  lik yu  bi  le -
yi  nin qeyd olun  ma  sı ilə bağ  lı çox 
va  cib bir gün  dür. Bu gün  biz Şərq-
 də ilk də  fə qa  dın  la  ra səs  ver  mə hü -
qu  qu ver  miş bir par  la  men  tin 100 
il  li  yi  ni qeyd edi  rik. An  caq onun 
öm  rü qı  sa ol  sa da, de  mok  ra  ti  ya uğ -
run  da mü  ba  ri  zə da  vam et  miş və 70 
il son  ra Azər  bay  can ye  ni  dən öz 
müs  tə  qil  li  yi  nə qo  vuş  muş  dur. 

Biz  Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
ilə, Azər  bay  can xal  qı ilə əmək  daş -
lıq et  mək  dən çox məm  nu  nuq. Bir -
ləş  miş Kral  lıq “Bi-Pi” ola  raq Azər -
bay  can xalq ilə “Əs  rin mü  qa  vi  lə -
si”ni im  za  la  mış  dır. 

Ey  ni za  man  da, çox məm  nun  luq-
 la qeyd et  mək is  tə  yi  rəm ki, “Bi-Pi” 
Azər  bay  can  da Cə  nub Qaz Dəh  li  zi-
 nin ti  kin  ti  sin  də iş  ti  rak edir ki, bu 
da bü  töv  lük  də Av  ro  pa  nın ener  ji 
təh  lü  kə  siz  li  yi üçün va  cib olan bir 
la  yi  hə  dir. 

İki gö  zəl öl  kə ara  sın  da mü  na  si -
bət  lər da  vam edir. Bi  zim uni  ver  si -
tet  lə  ri  miz ara  sın  da əmək  daş  lıq əla-
 qə  lə  ri ya  ran  mış  dır.  Çox se  vi  ni  rəm 
ki, cə  nab Pre  zi  dent bir il ər  zin  də   
bi  zim Baş na  zir  lə üç də  fə gö  rüş  
ke  çir  miş  dir. İki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lər 
nə  ti  cə  sin  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri güc  lən  di  ril -
miş  dir. “Av  ro  vi  zi  ya”, “Av  ro  pa 
Oyun  la  rı”, “For  mu  la 1” ya  rış  la  rı  nı 
de  dik  lə  ri  mə mi  sal gös  tər  mək olar. 

Azər  bay  can de  mok  ra  tik in  ki  şaf 
nə  ti  cə  sin  də dün  ya  ya in  teq  ra  si  ya 
et  miş  dir və de  mok  ra  tik bir döv  lət 
ola  raq, mad  di ne  mət  lər  dən  düz -
gün is  ti  fa  də et  mək  lə nə  lə  rə nail ol -

Bob Bləkmən
BöyükBritaniya

İcmalarPalatasının
üzvü,BöyükBritaniya

parlamentinin
Azərbaycanladostluq
qrupununrəhbəri
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ma  ğın müm  kün  lü  yü  nün  tə  cəs  sü  mü  nə 
çev  ril  miş  dir. 

Qeyd et  mə  li  yəm ki, mən son 8 il  də 
Azər  bay  ca  na 6 də  fə sə  fər et  mi  şəm. Öl  kə-
 nin  ne  cə in  ki  şaf et  di  yi  nin, ümu  miy  yət  lə, 
ne  cə ida  rə olun  du  ğu  nun şəx  sən özüm 
şa  hi  di ol  mu  şam. Bir  ləş  miş Kral  lıq öz 
müs  tə  qil  li  yi  nə ma  lik olan bir döv  lət ki  mi 
müs  tə  qil  lik uğ  run  da apa  rı  lan mü  ba  ri  zə -
lə  ri dəs  tək  lə  yir. BMT-nin qə  rar  la  rı Dağ -
lıq Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si ilə bağ  lı müt  ləq ic -
ra olun  ma  lı  dır. Real  lıq on  dan iba  rət  dir 
ki, bu, ən uzun müd  dət da  vam edən, yə -
ni Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı  nın ta  ri -
xin  də möv  cud olan ən uzun  müd  dət  li 
mü  na  qi  şə  lər  dən bi  ri  dir. Bu mə  sə  lə ilə 
bağ  lı biz bu gö  zəl öl  kə  nin əha  li  si ilə 
çi  yin-çi  yi  nə da  ya  nı  rıq. Biz  öl  kə  nin əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nün bər  qə  rar və bər  pa olun -
ma  sı  nı dəs  tək  lə  yi  rik. Nə  ha  yət, biz Bir -
ləş  miş Kral  lıq və Azər  bay  can ola  raq qı  sa 
müd  dət  də de  yil, uzun müd  dət  də dost -
luq et  mək niy  yə  tin  də  yik.       

Hör  mət  li Sədr, hör  mət  li iş  ti  rak -
çı  lar! İca  zə ve  rin müx  tə  lif par  ti  ya -
la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri  nin bir ara  ya 
gəl  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti adın  dan 
si  zi sa  lam  la  yım və par  ti  ya  la  rı təm -
sil edən dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri 
ola  raq si  zi təb  rik edim.

Bu gün Azər  bay  can par  la  men  ti -
nin ya  ran  ma  sı  nın 100 il  lik yu  bi  le -
yi  nin qeyd olun  ma  sı ilə bağ  lı çox 
va  cib bir gün  dür. Bu gün  biz Şərq-
 də ilk də  fə qa  dın  la  ra səs  ver  mə hü -
qu  qu ver  miş bir par  la  men  tin 100 
il  li  yi  ni qeyd edi  rik. An  caq onun 
öm  rü qı  sa ol  sa da, de  mok  ra  ti  ya uğ -
run  da mü  ba  ri  zə da  vam et  miş və 70 
il son  ra Azər  bay  can ye  ni  dən öz 
müs  tə  qil  li  yi  nə qo  vuş  muş  dur. 

Biz  Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
ilə, Azər  bay  can xal  qı ilə əmək  daş -
lıq et  mək  dən çox məm  nu  nuq. Bir -
ləş  miş Kral  lıq “Bi-Pi” ola  raq Azər -
bay  can xalq ilə “Əs  rin mü  qa  vi  lə -
si”ni im  za  la  mış  dır. 

Ey  ni za  man  da, çox məm  nun  luq-
 la qeyd et  mək is  tə  yi  rəm ki, “Bi-Pi” 
Azər  bay  can  da Cə  nub Qaz Dəh  li  zi-
 nin ti  kin  ti  sin  də iş  ti  rak edir ki, bu 
da bü  töv  lük  də Av  ro  pa  nın ener  ji 
təh  lü  kə  siz  li  yi üçün va  cib olan bir 
la  yi  hə  dir. 

İki gö  zəl öl  kə ara  sın  da mü  na  si -
bət  lər da  vam edir. Bi  zim uni  ver  si -
tet  lə  ri  miz ara  sın  da əmək  daş  lıq əla-
 qə  lə  ri ya  ran  mış  dır.  Çox se  vi  ni  rəm 
ki, cə  nab Pre  zi  dent bir il ər  zin  də  
bi  zim Baş na  zir  lə üç də  fə gö  rüş 
ke  çir  miş  dir. İki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lər 
nə  ti  cə  sin  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri güc  lən  di  ril -
miş  dir. “Av  ro  vi  zi  ya”, “Av  ro  pa 
Oyun  la  rı”, “For  mu  la 1” ya  rış  la  rı  nı 
de  dik  lə  ri  mə mi  sal gös  tər  mək olar. 

Azər  bay  can de  mok  ra  tik in  ki  şaf 
nə  ti  cə  sin  də dün  ya  ya in  teq  ra  si  ya 
et  miş  dir və de  mok  ra  tik bir döv  lət 
ola  raq, mad  di ne  mət  lər  dən  düz -
gün is  ti  fa  də et  mək  lə nə  lə  rə nail ol -

Bob Bləkmən
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İcmalarPalatasının
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Cə  nab Sədr, əziz azər  bay  can  lı 
dost  la  rım! Si  zin qar  şı  nız  da çı  xış 
et  mək  dən, xü  su  si  lə də par  la  men -
tin ya  ran  ma  sı  nın  100-cü il  dö  nü -
mü  mü  na  si  bə  ti ilə si  zin ya  nı  nız  da 
ol  maq  dan çox bö  yük  qü  rur his  si 
du  yu  ram.  Ey  ni za  man  da, mən 
çox gö  zəl an  la  yı  ram ki, 100 il bun-
 dan ön  cə Azər  bay  can üçün bu 
par  la  men  tin ya  ran  ma  sı nə qə  dər 
önəm  li ol  muş  dur. Azər  bay  can 
müs  tə  qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra 
mü  səl  man alə  min  də ilk də  fə 
demokratik par  la  ment ya  ran  mış -
dır. Bu par  la  ment qı  sa bir za  man -
da möv  cud ol  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, 
əl  bət  tə ki, bu  ra  da bir sı  ra ha  di  sə  lə-
 rin baş ver  mə  si  nə rəğ  mən 1919-cu 
ilin iyu  nu  na qə  dər 300-dək sə  nəd 
qə  bul olun  muş  dur. Ey  ni za  man -
da, qa  dın  la  ra səs  ver  mə hü  qu  qu 
ve  ril  miş və bu, xü  su  si  lə mə  də  ni və 
de  mok  ra  tik nöq  te  yi-nə  zər  dən 
dün  ya  ya bir me  saj ol  muş  dur. Bu 

nə  zər  dən döv  lə  tin de  mok  ra  tik 
əsas  lar  la ida  rə olun  ma  sı  na və elə -
cə də Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
miq  yas  da müs  tə  qil bir döv  lət ki  mi 
for  ma  laş  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  mış -
dır. 

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin o 
vaxt  kı səd  ri Əli  mər  dan bəy Top -
çu  ba  şov öm  rü  nün so  nu  na qə  dər 
Fran  sa  da ya  şa  mış  dır və Fran  sa  nın 
Sen Klu qə  bi  ris  tan  lı  ğın  da dəfn 
edil  miş  dir. Bu tor  paq şə  rəf du  yur 
ki, məhz Azər  bay  can par  la  men  ti -
nin ilk Səd  ri ora  da dəfn ol  unmuş -
dur. Əli  mər  dan bəy Top  çu  ba  şov 
heç vaxt Ba  kı  ya qa  yıt  ma  mış  dır. 
La  kin onun əsas məq  sə  di öz ide -
ya  la  rı  nı da  vam et  dir  mək ol  muş -
dur.

Bu  dur, Azər  bay  can öz müs  tə  qil-
 li  yi  ni bər  pa et  miş  dir. O, dün  ya  nın 
ən yük  sək tri  bu  na  la  rın  dan ilk par -
la  men  ti  nə  nə qə  dər sa  diq ol  du  ğu -
nu daim nü  ma  yiş et  di  rir. 

Jan-Fransua mansel
FransadaAzərbaycanın
DostlarıAssosiasiyasının

prezidenti
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Mən fik  ri  mi ta  mam  la  ya  raq, cə -
nab Sədr, bi  zə bu şə  raiti ya  rat  dı  ğı -
nız üçün si  zə, Azər  bay  ca  na ən gö -
zəl, xoş ar  zu  la  rı  mı çat  dı  rı  ram və 
par  la  men  tin ya  ran  ma  sı  nın 100 il  li -
yi mü  na  si  bə  ti ilə si  zi təb  rik edi  rəm. 
Tez  lik  lə əra  zi  lə  ri  ni  zin azad edil  mə -
si  ni ar  zu  la  yı  ram.
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Əziz həm  kar  lar, möh  tə  rəm qo  naq-
 lar! Sa  lam  la  rı  mı və məm  nun  luq his -
si  mi, ey  ni za  man  da, za  ti-ali  lə  ri Kra -
lın İor  da  ni  ya ilə Azər  bay  ca  nı bir-bi -
ri  nə sıx bağ  la  yan ta  ri  xi əla  qə  lər  dən 
qü  rur duy  du  ğu  nu bu  ra  dan si  zə çat -
dır  maq mə  ni çox se  vin  di  rir. Azər -
bay  can par  la  men  ti ilə İor  da  ni  ya par -
la  men  ti ara  sın  da sıx mü  na  si  bət  lə  rin 
for  ma  laş  ma  sı se  vin  di  ri  ci hal  dır. İor -
da  ni  ya par  la  men  ti ola  raq Azər  bay -
can par  la  men  ta  ri  lə  ri  ni bu əla  mət  dar 
ta  ri  xi gün mü  na  si  bə  ti i  lə təb  rik edi -
rik. Azər  bay  can par  la  men  ti  nin çı  xar-
 dı  ğı qə  rar  la  rın ro  lu  nu və əhə  miy  yə -
ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik. 

Fəxr  lə bil  dir  mək is  tə  yi  rəm ki, 
Azər  bay  can ilə İor  da  ni  ya  nı müs  bət 

də  yər  lə  rə söy  kə  nən əla  qə  lər bir  ləş  di-
 rir. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin və İor-
 da  ni  ya Kra  lı  nın hi  ma  yə  dar  lı  ğı al  tın -
da müx  tə  lif sfe  ra  la  rı əha  tə edən bu 
əla  qə  lər ən yük  sək sə  viy  yə  yə ça  tıb. 
Bu mü  na  si  bət  lər əsa  sın  da bir çox 
mü  qa  vi  lə  lər bağ  la  nıb. Hü  qu  qi, iq  ti -
sa  di və di  gər sa  hə  lər  də əmək  daş  lıq 
bu  nun gös  tə  ri  ci  si  dir. Biz bun  lar  la ki -
fa  yət  lən  mə  mə  li  yik, səy  lə  ri  mi  zi da  ha 
da ar  tır  ma  lı  yıq. Çün  ki iki  tə  rəf  li əla -
qə  lər mü  na  si  bət  lə  rin gə  lə  cək in  ki  şa -
fı  na tə  kan ve  rir. 

Son  da ica  zə ve  rin, mən si  zə - par -
la  ment nü  ma  yən  də  lə  ri  nə, xal  qı  nı  za 
və hö  ku  mə  ti  ni  zə sa  lam  la  rı  mı çat  dı -
rım. Si  zə da  ha çox in  ki  şaf və ri  fah 
ar  zu  la  yı  ram.

Hör  mət  li Sədr, par  la  ment üzv  lə  ri, 
hör  mət  li qo  naq  lar, xa  nım  lar və cə -
nab  lar! Ha  mı  nı  zı sa  lam  la  yı  ram. Bu 
gün siz Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res -
pub  li  ka  sı   par  la  men  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı -
nın 100 il  li  yi  ni qeyd edir  si  niz. 1918-ci 
il  də Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res  pub-
 li  ka  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı Azər  bay  can xal-
 qı üçün bö  yük bir nailiy  yət idi. Bu 
ha  di  sə Azər  bay  ca  nın ta  ri  xin  də bö  yük 
bir iz qoy  muş  dur. Hə  min dövr  də 
Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka -
sı  nın par  la  men  ti tə  rə  fin  dən bir çox 
mü  hüm qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı qə  bul 
edil  miş  dir. Bu dövr  də mü  hüm döv  lət 
qu  rum  la  rı, va  cib at  ri  but  lar ya  ra  dıl -
mış  dır. Hin  dis  tan par  la  men  ti adın -
dan bu təd  bir va  si  tə  si i  lə Azər  bay  can 
xal  qı  na və döv  lə  ti  nə sö  zü  ge  dən ta  ri  xi 
nailiy  yət  lə bağ  lı təb  rik  lə  ri  mi və ən 
xoş ar  zu  la  rı  mı çat  dı  rı  ram. Hin  dis  tan 
və Azər  bay  can ara  sın  da çox sıx, gö  zəl 
ta  ri  xi əla  qə  lər möv  cud  dur. Öl  kə  lə  ri -
miz ara  sın  da əmək  daş  lıq si  ya  si, iq  ti -

sa  di, mə  də  ni və di  gər sa  hə  lər  də in  ki -
şaf edir və biz mü  na  si  bət  lə  rin qar  şı -
lıq  lı hör  mət əsa  sın  da qu  rul  ma  sın  dan 
çox məm  nu  nuq. 

 Hö  ku  mət sə  viy  yə  sin  də yük  sək sə -
viy  yə  li əla  qə  lər dost  luq mü  na  si  bət  lə -
ri  mi  zin də  rin  ləş  mə  si  nə tə  kan ve  rə  cək. 
2018-ci il  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da əla -
qə  lər iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı-
 na tə  kan ve  rib. Biz öl  kə  lə  ri  miz ara  sın -
da, elə  cə də par  la  mant  lə  ra  ra  sı dialoq 
və əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı üçün səy  lə  ri -
mi  zi da  vam et  di  ri  rik. Par  la  ment  lə  rin 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı sə -
fər  lə  ri  ni dəs  tək  lə  yi  rik. Mil  li Məc  li  sin 
rəh  bər  li  yi  nə qo  naq  pər  vər  li  yə və çox 
gö  zəl qar  şı  la  ma  ya gö  rə nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin adın  dan min  nət  dar  lı  ğı  mı 
bil  dir  mək is  tə  yi  rəm. Bi  zim Pre  zi  den  ti-
 mi  zin, vit  se-pre  zi  den  ti  mi  zin və Baş 
na  zi  ri  mi  zin, ey  ni za  man  da, Hin  dis  tan 
par  la  men  ti  nin spi  ke  ri  nin adın  dan ən 
xoş ar  zu  la  rı  mı  zı çat  dı  ra  raq si  zi bir da -
ha təb  rik edi  rəm. 
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Əziz həm  kar  lar, möh  tə  rəm qo  naq-
 lar! Sa  lam  la  rı  mı və məm  nun  luq his -
si  mi, ey  ni za  man  da, za  ti-ali  lə  ri Kra -
lın İor  da  ni  ya ilə Azər  bay  ca  nı bir-bi -
ri  nə sıx bağ  la  yan ta  ri  xi əla  qə  lər  dən 
qü  rur duy  du  ğu  nu bu  ra  dan si  zə çat -
dır  maq mə  ni çox se  vin  di  rir. Azər -
bay  can par  la  men  ti ilə İor  da  ni  ya par -
la  men  ti ara  sın  da sıx mü  na  si  bət  lə  rin 
for  ma  laş  ma  sı se  vin  di  ri  ci hal  dır. İor -
da  ni  ya par  la  men  ti ola  raq Azər  bay -
can par  la  men  ta  ri  lə  ri  ni bu əla  mət  dar 
ta  ri  xi gün mü  na  si  bə  ti i  lə təb  rik edi -
rik. Azər  bay  can par  la  men  ti  nin çı  xar-
 dı  ğı qə  rar  la  rın ro  lu  nu və əhə  miy  yə -
ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik. 

Fəxr  lə bil  dir  mək is  tə  yi  rəm ki, 
Azər  bay  can ilə İor  da  ni  ya  nı müs  bət 

də  yər  lə  rə söy  kə  nən əla  qə  lər bir  ləş  di-
 rir. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin və İor-
 da  ni  ya Kra  lı  nın hi  ma  yə  dar  lı  ğı al  tın -
da müx  tə  lif sfe  ra  la  rı əha  tə edən bu 
əla  qə  lər ən yük  sək sə  viy  yə  yə ça  tıb. 
Bu mü  na  si  bət  lər əsa  sın  da bir çox 
mü  qa  vi  lə  lər bağ  la  nıb. Hü  qu  qi, iq  ti -
sa  di və di  gər sa  hə  lər  də əmək  daş  lıq 
bu  nun gös  tə  ri  ci  si  dir. Biz bun  lar  la ki -
fa  yət  lən  mə  mə  li  yik, səy  lə  ri  mi  zi da  ha 
da ar  tır  ma  lı  yıq. Çün  ki iki  tə  rəf  li əla -
qə  lər mü  na  si  bət  lə  rin gə  lə  cək in  ki  şa -
fı  na tə  kan ve  rir. 

Son  da ica  zə ve  rin, mən si  zə - par -
la  ment nü  ma  yən  də  lə  ri  nə, xal  qı  nı  za 
və hö  ku  mə  ti  ni  zə sa  lam  la  rı  mı çat  dı -
rım. Si  zə da  ha çox in  ki  şaf və ri  fah 
ar  zu  la  yı  ram.

Hör  mət  li Sədr, par  la  ment üzv  lə  ri, 
hör  mət  li qo  naq  lar, xa  nım  lar və cə -
nab  lar! Ha  mı  nı  zı sa  lam  la  yı  ram. Bu 
gün siz Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res -
pub  li  ka  sı   par  la  men  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı -
nın 100 il  li  yi  ni qeyd edir  si  niz. 1918-ci 
il  də Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res  pub-
 li  ka  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı Azər  bay  can xal-
 qı üçün bö  yük bir nailiy  yət idi. Bu 
ha  di  sə Azər  bay  ca  nın ta  ri  xin  də bö  yük 
bir iz qoy  muş  dur. Hə  min dövr  də 
Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka -
sı  nın par  la  men  ti tə  rə  fin  dən bir çox 
mü  hüm qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı qə  bul 
edil  miş  dir. Bu dövr  də mü  hüm döv  lət 
qu  rum  la  rı, va  cib at  ri  but  lar ya  ra  dıl -
mış  dır. Hin  dis  tan par  la  men  ti adın -
dan bu təd  bir va  si  tə  si i  lə Azər  bay  can 
xal  qı  na və döv  lə  ti  nə sö  zü  ge  dən ta  ri  xi 
nailiy  yət  lə bağ  lı təb  rik  lə  ri  mi və ən 
xoş ar  zu  la  rı  mı çat  dı  rı  ram. Hin  dis  tan 
və Azər  bay  can ara  sın  da çox sıx, gö  zəl 
ta  ri  xi əla  qə  lər möv  cud  dur. Öl  kə  lə  ri -
miz ara  sın  da əmək  daş  lıq si  ya  si, iq  ti -

sa  di, mə  də  ni və di  gər sa  hə  lər  də in  ki -
şaf edir və biz mü  na  si  bət  lə  rin qar  şı -
lıq  lı hör  mət əsa  sın  da qu  rul  ma  sın  dan 
çox məm  nu  nuq. 

 Hö  ku  mət sə  viy  yə  sin  də yük  sək sə -
viy  yə  li əla  qə  lər dost  luq mü  na  si  bət  lə -
ri  mi  zin də  rin  ləş  mə  si  nə tə  kan ve  rə  cək. 
2018-ci il  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da əla -
qə  lər iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı-
 na tə  kan ve  rib. Biz öl  kə  lə  ri  miz ara  sın -
da, elə  cə də par  la  mant  lə  ra  ra  sı dialoq 
və əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı üçün səy  lə  ri -
mi  zi da  vam et  di  ri  rik. Par  la  ment  lə  rin 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı sə -
fər  lə  ri  ni dəs  tək  lə  yi  rik. Mil  li Məc  li  sin 
rəh  bər  li  yi  nə qo  naq  pər  vər  li  yə və çox 
gö  zəl qar  şı  la  ma  ya gö  rə nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin adın  dan min  nət  dar  lı  ğı  mı 
bil  dir  mək is  tə  yi  rəm. Bi  zim Pre  zi  den  ti-
 mi  zin, vit  se-pre  zi  den  ti  mi  zin və Baş 
na  zi  ri  mi  zin, ey  ni za  man  da, Hin  dis  tan 
par  la  men  ti  nin spi  ke  ri  nin adın  dan ən 
xoş ar  zu  la  rı  mı  zı çat  dı  ra  raq si  zi bir da -
ha təb  rik edi  rəm. 
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Hör  mət  li cə  nab Pre  zi  dent, hör -
mət  li hö  ku  mət nü  ma  yən  də  lə  ri, 
hör  mət  li Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Mil  li Məc  li  sinin Səd  ri, hör  mət  li de -
pu  tat  lar, hör  mət  li qo  naq  lar!   

Bu gün həm İta  li  ya, həm də mə -
nim üçün çox va  cib bir gün  dür. Bu 
gün mən bu  ra  da İta  li  ya  nı təm  sil 
edi  rəm və biz İta  li  ya ilə Azər  bay -
can ara  sın  da möh  kəm dost  lu  ğun 
möv  cud  lu  ğu  nu bir da  ha təs  diq 
edi  rik. 1918-ci il  də Azər  bay  can De -
mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı ya  ran  dı  ğı 
za  man ilk mü  səl  man par  la  ment  li 
res  pub  li  ka idi. Bu res  pub  li  ka tə  rə -
fin  dən qa  dın  la  ra seç  ki hü  qu  qu ve -
ril  miş  dir və et  nik az  lıq  la  rın hü  quq-
 la  rı ta  nın  mış  dır. 

Biz ti   ca   rət, elm və in   cə   sə   nət sa  -
hə   sin   də əmək   daş   lıq et   mə   li   yik. Hər 

za   man Şərq və Qər   bi bir   ləş   di   rən 
bir yol ay   rı   cın   da yer   lə   şən Azər   bay-
  can İta   li   ya üçün əhə   miy   yət kəsb 
et   miş   dir. İta   li   ya Azər   bay   can   la 
əmək   daş   lı   ğa çox bö   yük əhə   miy   yət 
ve   rir. Bu gün ta   rix keç   miş   də ol   du  -
ğu ki   mi cə   rə   yan et   mək   də   dir. İta   li  -
ya və Azər   bay   can hər za   man yax   şı 
dost   lar ol   muş   lar və əla   qə   lər ta   ri  x 
bo   yun   ca in   ki   şaf et   miş   dir. Öl   kə   lə   ri  -
miz ara   sın   da bir   gə səy   lər və tə   şəb  -
büs   lər nə   ti   cə   sin   də dialo   qu da   vam 
et   di   rə və bu dialo   qu dün   ya   ya eşit  -
di   rə bi   lə   rik. Azər   bay   can xal   qı   na ən 
xoş ar   zu   la   rı   mı   zı çat   dır   maq is   tə   yi  -
rəm. Bü   tün İta   li   ya si   zə dəs   tək ve  -
rir. Ya   şa   sın İta   li   ya, ya   şa   sın Azər  -
bay   can! Çox sağ olun. 

Hör mət li Oq tay Əsə dov, hör mət li de pu tat-
lar, hör mət li qo naq lar! Mən Lit va Res pub li ka sı 
Sey mi nin Səd ri nin adın dan təb rik mək tu bu nu 
oxu maq is tə yi rəm: “Hör mət li cə nab Sədr, mən 
öz adım dan və Lit va Res pub li ka sı Sey mi nin 
adın dan sə mi mi qəlb dən si zin döv lə ti ni zi və 
Mil li Məc li si ni zi Azər bay can da döv lət çi li yin 
bər qə rar ol ma sı nın 100 il li yi mü na si bə ti ilə 
təb rik et mək dən məm nun luq du yu ram. 100 il 
bun dan əv vəl ya ra dıl mış Azər bay can Res pub-
li ka sı İs lam dün ya sın da ilk de mok ra tik döv lət 
idi. Hə min döv lət, hər şey dən əla və, qa dın la ra 
seç ki hü qu qu ver miş di və bu nu bır sı ra Qərb 
döv lət lə rin dən əv vəl et miş di.

Lit va və Azər bay can ara sın da əla qə lər, 
tə rəf daş lıq mü na si bət lə ri qar şı lıq lı hör mət və 
an laş ma əsa sın da di na mik in ki şaf edir. Lit va 
Res pub li ka sı Sey min də Azər bay can Res pub li-
ka sı nın par la men ti ilə dost luq qru pu möv cud-
dur. Azər bay can Cə nu bi Qaf qaz da Lit va nın 
əsas ti ca rət partn yor la rın dan bi ri dir. Biz iki tə-
rəf li iq ti sa di əmək daş lı ğın in ki şaf et di ril mə-
sin də ma raq lı yıq ki, ye ni qar şı lıq lı-fay da lı 

əmək daş lıq sa hə lə ri müəy yən edil miş ol sun. 
Biz Azər bay ca nın Av roat lan tik mə ka na in teq-
ra si ya sı nı, NA TO-nun eti bar lı tə rəf da şı ki mi 
Əf qa nıs tan da sülh mə ram lı əmə liy yat lar da 
iş ti rak et mə si ni yük sək qiy mət lən di rir, Azər-
bay ca nın bu tə şəb büs lə ri ni dəs tək lə yi rik. 

Ümu mi ma raq lar gə lə cək də iki tə rəf li əmək-
daş lıq mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mək üçün 
çox yax şı fun da ment dir. Əmi nəm ki, döv lət lə-
ri miz gə lə cək də də iki tə rəf li iq ti sa di, si ya si, 
mə də ni əla qə lə ri da vam et di rə cək lər. Biz bir-
lik də iş lə yə cə yik ki, öl kə lə ri miz və xalq la rı mız 
bun dan fay da lan mış ol sun. 

Bu əla mət dar gün mü na si bə ti i lə hör mət li 
cə nab Sədr si zə və si zin rəh bər li yi niz al tın da 
fəaliy yət gös tə rən par la men tə uğur lar və məh-
sul dar iş ar zu edi rik. Xal qı nı za isə çi çək lən mə 
və in ki şaf ar zu la yı rıq. Cə nab Sədr, bir da ha 
si zi təb rik edi rəm və si zə öz də rin hör mə ti mi, 
eh ti ra mı mı ifa də edi rəm. Lit va Sey mi nin Səd-
ri”. Çox sağ olun. 

Covani Russo
İtaliyaDeputatlar
Palatasınınüzvü

Rimante Şalaşeviçute
LitvaSeymininSosial

işlərvəəmək
komitəsininsədri
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Hör  mət  li cə  nab Pre  zi  dent, hör -
mət  li hö  ku  mət nü  ma  yən  də  lə  ri, 
hör  mət  li Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Mil  li Məc  li  sinin Səd  ri, hör  mət  li de -
pu  tat  lar, hör  mət  li qo  naq  lar!   

Bu gün həm İta  li  ya, həm də mə -
nim üçün çox va  cib bir gün  dür. Bu 
gün mən bu  ra  da İta  li  ya  nı təm  sil 
edi  rəm və biz İta  li  ya ilə Azər  bay -
can ara  sın  da möh  kəm dost  lu  ğun 
möv  cud  lu  ğu  nu bir da  ha təs  diq 
edi  rik. 1918-ci il  də Azər  bay  can De -
mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı ya  ran  dı  ğı 
za  man ilk mü  səl  man par  la  ment  li 
res  pub  li  ka idi. Bu res  pub  li  ka tə  rə -
fin  dən qa  dın  la  ra seç  ki hü  qu  qu ve -
ril  miş  dir və et  nik az  lıq  la  rın hü  quq-
 la  rı ta  nın  mış  dır. 

Biz ti   ca   rət, elm və in   cə   sə   nət sa  -
hə   sin   də əmək   daş   lıq et   mə   li   yik. Hər 

za   man Şərq və Qər   bi bir   ləş   di   rən 
bir yol ay   rı   cın   da yer   lə   şən Azər   bay-
  can İta   li   ya üçün əhə   miy   yət kəsb 
et   miş   dir. İta   li   ya Azər   bay   can   la 
əmək   daş   lı   ğa çox bö   yük əhə   miy   yət 
ve   rir. Bu gün ta   rix keç   miş   də ol   du  -
ğu ki   mi cə   rə   yan et   mək   də   dir. İta   li  -
ya və Azər   bay   can hər za   man yax   şı 
dost   lar ol   muş   lar və əla   qə   lər ta   ri  x 
bo   yun   ca in   ki   şaf et   miş   dir. Öl   kə   lə   ri  -
miz ara   sın   da bir   gə səy   lər və tə   şəb  -
büs   lər nə   ti   cə   sin   də dialo   qu da   vam 
et   di   rə və bu dialo   qu dün   ya   ya eşit  -
di   rə bi   lə   rik. Azər   bay   can xal   qı   na ən 
xoş ar   zu   la   rı   mı   zı çat   dır   maq is   tə   yi  -
rəm. Bü   tün İta   li   ya si   zə dəs   tək ve  -
rir. Ya   şa   sın İta   li   ya, ya   şa   sın Azər  -
bay   can! Çox sağ olun. 

Hör mət li Oq tay Əsə dov, hör mət li de pu tat-
lar, hör mət li qo naq lar! Mən Lit va Res pub li ka sı 
Sey mi nin Səd ri nin adın dan təb rik mək tu bu nu 
oxu maq is tə yi rəm: “Hör mət li cə nab Sədr, mən 
öz adım dan və Lit va Res pub li ka sı Sey mi nin 
adın dan sə mi mi qəlb dən si zin döv lə ti ni zi və 
Mil li Məc li si ni zi Azər bay can da döv lət çi li yin 
bər qə rar ol ma sı nın 100 il li yi mü na si bə ti ilə 
təb rik et mək dən məm nun luq du yu ram. 100 il 
bun dan əv vəl ya ra dıl mış Azər bay can Res pub-
li ka sı İs lam dün ya sın da ilk de mok ra tik döv lət 
idi. Hə min döv lət, hər şey dən əla və, qa dın la ra 
seç ki hü qu qu ver miş di və bu nu bır sı ra Qərb 
döv lət lə rin dən əv vəl et miş di.

Lit va və Azər bay can ara sın da əla qə lər, 
tə rəf daş lıq mü na si bət lə ri qar şı lıq lı hör mət və 
an laş ma əsa sın da di na mik in ki şaf edir. Lit va 
Res pub li ka sı Sey min də Azər bay can Res pub li-
ka sı nın par la men ti ilə dost luq qru pu möv cud-
dur. Azər bay can Cə nu bi Qaf qaz da Lit va nın 
əsas ti ca rət partn yor la rın dan bi ri dir. Biz iki tə-
rəf li iq ti sa di əmək daş lı ğın in ki şaf et di ril mə-
sin də ma raq lı yıq ki, ye ni qar şı lıq lı-fay da lı 

əmək daş lıq sa hə lə ri müəy yən edil miş ol sun. 
Biz Azər bay ca nın Av roat lan tik mə ka na in teq-
ra si ya sı nı, NA TO-nun eti bar lı tə rəf da şı ki mi 
Əf qa nıs tan da sülh mə ram lı əmə liy yat lar da 
iş ti rak et mə si ni yük sək qiy mət lən di rir, Azər-
bay ca nın bu tə şəb büs lə ri ni dəs tək lə yi rik. 

Ümu mi ma raq lar gə lə cək də iki tə rəf li əmək-
daş lıq mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mək üçün 
çox yax şı fun da ment dir. Əmi nəm ki, döv lət lə-
ri miz gə lə cək də də iki tə rəf li iq ti sa di, si ya si, 
mə də ni əla qə lə ri da vam et di rə cək lər. Biz bir-
lik də iş lə yə cə yik ki, öl kə lə ri miz və xalq la rı mız 
bun dan fay da lan mış ol sun. 

Bu əla mət dar gün mü na si bə ti i lə hör mət li 
cə nab Sədr si zə və si zin rəh bər li yi niz al tın da 
fəaliy yət gös tə rən par la men tə uğur lar və məh-
sul dar iş ar zu edi rik. Xal qı nı za isə çi çək lən mə 
və in ki şaf ar zu la yı rıq. Cə nab Sədr, bir da ha 
si zi təb rik edi rəm və si zə öz də rin hör mə ti mi, 
eh ti ra mı mı ifa də edi rəm. Lit va Sey mi nin Səd-
ri”. Çox sağ olun. 
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Mil  li Məc  li  sin Səd  ri cə  nab Oq  tay 
Əsə  dov! Hör  mət  li təd  bir iş  ti  rak  çı -
la  rı, xa  nım  lar və cə  nab  lar! Mən bu 
təd  bir  də iş  ti  rak et  mə  yi  mi  zə gö  rə 
qü  rur hissi ke  çir  di  yi  mi  zi ifa  də edir, 
für  sət  dən is  ti  fa  də edə  rək Li  van 
par  la  men  ti spi  ke  ri  nin və rəh  bə  ri -
nin adın  dan Azər  bay  can xal  qı  na 
və öl  kə rəh  bər  li  yi  nə döv  lət müs  tə -
qil  li  yi  ni  zin 100-cü il  dö  nü  mü mü -
na  si  bə  ti i  lə təb  rik  lə  ri çat  dı  rı  ram. 
Azər  bay  ca  nın bu il  lər ər  zin  də keç -
di  yi yo  lu, öl  kə  niz  də və  tən  daş cə -
miy  yə  ti  nin qu  rul  ma  sı  nı, Azər  bay -
ca  nın dün  ya  ya töh  fə  lə  ri  ni yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  rik. 

Biz par  la  men  ta  ri  lər ola  raq Azər -
bay  can ilə Li  van ara  sın  da mü  na  si -
bət  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  ni dəs -
tək  lə  mə  li  yik. Par  la  ment  lə  ri  miz  də 
Azər  bay  can-Li  van dost  luq qrupla-

rının ya  ra  dıl  ma  sı  nı dəs  tək  lə  mə  li -
yik, bu sa  hə  də təc  rü  bə  mi  zi bö  lüş -
mə  li  yik. Mə  də  niy  yət və ti  ca  rət sa -
hə  sin  də təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si apar -
ma  lı  yıq.

Li  van par  la  men  ti  nin spi  ke  ri 
adın  dan si  zin  lə hər cür əmək  daş  lıq 
et  mə  yə ha  zır ol  du  ğu  mu  zu bil  di  ri -
rik. Bü  tün sfe  ra  lar  da iki  tə  rəf  li əla -
qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə  si  ni və xalq -
la  rı  mı  zın ma  raq  la  rı  na xid  mət edən 
fəaliy  yə  ti  mi  zi da  vam et  dir  mə  li  yik. 
Mən für  sət  dən is  ti  fa  də edə  rək 
Azər  bay  can xal  qı  na ürək  dən öz sə -
mi  mi sa  lam  la  rı  mı çat  dı  rı  ram. Biz 
xal  qı  nı  zın, döv  lə  ti  ni  zin keç  di  yi bu 
bö  yük in  ki  şaf və çi  çək  lən  mə mər -
hə  lə  si  ni yük  sək də  yər  lən  di  ri  rik. 
Yük  sək qo  naq  pər  vər  li  yi və təş  ki  lat-
 çı  lı  ğı xü  su  si qiy  mət  lən  di  ririk. Ya  şa-
 sın Azər  bay  can və Li  van dost  lu  ğu! 

əyub Hmayed
LivanTəmsilçilər
Məclisininüzvü,
LivanAzərbaycan
parlamentlərarası

dostluqqrupununüzvü
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Hör  mət  li cə  nab Oq  tay Əsə  dov, 
hör  mət  li par  la  ment üzv  lə  ri, həm  kar -
lar, xa  nım  lar və cə  nab  lar! Azər  bay  can 
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı  nın, elə  cə də 
de  mok  ra  ti  ya  nın nü  mu  nə  si olan par  la-
 men  tin ya  ran  ma  sı  nın 100 il  li  yi mü  na -
si  bə  ti i  lə Azər  bay  can xal  qı  nı təb  rik 
edi  rəm. Ey  ni za  man  da, Azər  bay  can 
tə  rə  fin  dən gös  tə  ri  lən yük  sək qo  naq -
pər  vər  li  yə gö  rə tə  şək  kür et  mək is  tə  yi-
 rəm. Bu  ra  da - si  zin gö  zəl öl  kə  niz  də, 
xü  su  si  lə Ba  kı şə  hə  rin  də qal  dı  ğı  mız 
müd  dət  də çox yük  sək qo  naq  pər  vər -
lik  lə üz  ləş  mi  şik. 

Bu, ol  duq  ca va  cib ta  rix  dir. Bu 100 
il  lik de  mok  ra  ti  ya ta  ri  xin  də öl  kə  nin 
və  tən  daş  la  rı öz ira  də  lə  ri  ni ifa  də et -
mək şan  sı əl  də edib  lər. Əl  bət  tə ki, 
de  mok  ra  ti  ya da  vam et  mək  də olan öh -
də  lik  dir, o, daim tək  mil  ləş  mə tə  ləb 
edir ki, seç  ki sis  tem  lə  ri əda  lət  li və şəf-
 faf ol  sun, par  la  men  tin fəaliy  yə  ti və 
onun nə  ti  cə  lə  ri xal  qın ma  raq  la  rı  na 
xid  mət et  sin. Bu ic  las  da de  mok  ra  tik 

in  ki  şaf və tək  mil  ləş  mə is  ti  qa  mə  tin  də 
Mal  ta par  la  men  ti  nin təc  rü  bə  si  ni bö -
lüş  mək is  tə  yi  rəm. Mal  ta  da par  la  men -
tin ic  las  la  rı onun in  ter  net sə  hi  fə  sin  də 
işıq  lan  dı  rı  lır, bun  dan əla  və te  le  fon 
tət  biq  lə  ri va  si  tə  si ilə də bu ic  las  la  rı iz -
lə  mək müm  kün  dür. Par  la  men  tin dai-
mi ko  mi  tə  lə  ri və stan  dart  lar üz  rə ko -
mis  si  ya  sı da  ha çox sə  la  hiy  yət əl  də et -
miş  dir, par  la  ment üzv  lə  ri də da  xil ol -
maq  la döv  lət rəs  mi  lə  ri  nin ic  ti  mai hə -
ya  tı üzə  rin  də nə  za  rə  ti hə  ya  ta ke  çi  rir. 
Mal  ta  da par  la  ment üzv  lə  ri əha  li  nin 
müx  tə  lif tə  bə  qə  lə  ri  ni – müx  tə  lif əha  li 
qrup  la  rı  nı təm  sil edir. Si  ya  si par  ti  ya -
lar öz po  pul  yar  lıq  la  rı  na gö  rə par  la -
ment  də təm  sil olu  nub  lar. 

Son  da bil  dir  mək is  tə  yi  rəm ki, Azər-
 bay  can par  la  men  ti  nin bun  dan son  ra 
da ən yük  sək stan  dart  la  ra mü  va  fiq 
ola  raq fəaliy  yə  ti  ni da  vam et  dir  mə  si  ni 
ar  zu edi  rəm. Ümid edi  rəm ki, Mal  ta 
ilə Azər  bay  can ara  sın  da əmək  daş  lıq 
get  dik  cə da  ha da in  ki  şaf edə  cək  dir. 

Biron Kamilleri
Maltaparlamentinin

deputatı,
Parlamentlərarası
İttifaqdanümayəndə
heyətininrəhbəri
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Hör  mət  li Sədr, hör  mət  li həm -
kar  lar! Bu mö  tə  bər təd  bir  də iş  ti  rak 
və çı  xış et  mək mə  nim üçün ol  duq -
ca xoş  dur. Bü  tün təd  bir iş  ti  rak  çı  la -
rı  na həm  kar  la  rım adın  dan ən xoş 
ar  zu  la  rı çat  dı  rı  ram. Biz in  di ta  ri  xi 
öz öl  kə  lə  ri  mi  zin hə  ya  tı ilə öl  çü  rük. 
Bu gün biz bü  tün dün  ya  da cə  miy -
yət  lə  rin par  ça  lan  ma  sı  nı mü  şa  hi  də 
edi  rik. Ha  zır  da cə  miy  yə  ti bir  ləş  di -
rən priori  tet də  yər  lə  rə eh  ti  yac var. 
Bu də  yər  lə  rin ət  ra  fın  da sıx bir  ləş -
mək la  zım  dır ki, mil  lə  tin, xal  qın 
ürə  yin  də əks-sə  da ya  rat  sın. Ha  zır -
da biz qlo  bal  laş  ma şə  raitin  də ya  şa-
 yı  rıq. Ar  tıq hər öl  kə  nin uğur  la  rı 
ay  rı-ay  rı sa  hə  lər  də əl  də et  di  yi in  ki-
 şaf  dan ası  lı  dır. Bu, həm də get  dik -

cə öl  kə  lə  ra  ra  sı mə  nə  vi, mə  də  ni və 
di  ni əla  qə  lər  dən ası  lı ola  caq  dır. Biz 
bü  tün öl  kə  lər  də dialoq və sülh for-
 ma  laş  dır  ma  lı  yıq ki, qaç  qın  lar ol -
ma  sın, ter  ro  rizm ol  ma  sın. Bu, si  ya-
 sət  çi  lə  rin, apa  rı  cı di  ni rəh  bər  lə  rin 
bir  gə möv  qe  yin  dən da  ha çox ası  lı -
dır. Bu  ra  da biz Al  la  ha inan  cı  mı  za, 
öz döv  lət  çi  lik ru  hu  mu  za əsas  lan -
ma  lı  yıq. 

İca  zə ve  rin mən bir da  ha si  zi - 
həm par  la  ment nü  ma  yən  də  lə  ri  ni, 
həm Azər  bay  can xal  qı  nı təb  rik 
edim, bu mü  na  si  bət  lə çox  say  lı 
nailiy  yət  lər ar  zu  la  yım. Slo  va  ki  ya 
mil  lə  ti  nin adın  dan tə  şək  kür edi -
rəm, diq  qə  ti  ni  zə gö  rə çox sağ 
olun.  

Hör  mət  li Sədr, xa  nım  lar və cə -
nab  lar, həm  kar  lar, dost  lar! Bu mö -
tə  bər təd  bir  də iş  ti  rak et  mək mə  nim 
üçün bö  yük şə  rəf  dir. 100 il bun  dan 
əv  vəl Azər  bay  can xal  qı de  mok  ra -
tik res  pub  li  ka  nı və de  mok  ra  tik si -
ya  sət əsa  sın  da öz par  la  men  ti  ni ya -
rat  mış  dır. Hə  min dövr  də çox mü -
hüm is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çi  ril  miş -
dir, mil  li mən  su  biy  yə  tin  dən ası  lı 
ol  ma  ya  raq hər kə  sə səs  ver  mə hü -
qu  qu ve  ril  miş  dir. Əha  li  nin bö  yük 
his  sə  si mü  səl  man olan Azər  bay -
can  da hə  min dövr  də qa  dın  la  ra ilk 
də  fə səs  ver  mə hü  qu  qu ve  ril  miş  dir. 
Bu ad  dı  mın ta  ri  xi əhə  miy  yə  ti  ni 

unut  maq ol  maz. Azər  bay  can De -
mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı 23 ay ömür 
sür  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, zən  gin 
fəaliy  yə  tə ma  lik olan bir döv  lət ol -
muş  dur, bu öl  kə və onun par  la -
men  ti tə  rə  fin  dən dün  ya miq  ya  sın -
da mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik olan 
ad  dım  lar atıl  mış  dır. Azər  bay  can 
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı, onun 
par  la  men  ti cə  mi iki il ömür sür  mə-
 si  nə bax  ma  ya  raq, özün  dən son  ra 
bö  yük də  yər  lər bu  rax  mış  dır. Ha -
mı  nı  zı təb  rik edir və ən xoş ar  zu  la-
 rı  mı  zı çat  dı  rı  ram. Tə  şək  kür edi -
rəm.

Peter marçek
SlovakiyaXalq
Radasının

Azərbaycanladostluq
qrupununrəhbəri

matyaz nemek
SloveniyaDövlət
MəclisininXarici
əlaqələrkomitəsinin

sədri
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Hör  mət  li Sədr, hör  mət  li həm -
kar  lar! Bu mö  tə  bər təd  bir  də iş  ti  rak 
və çı  xış et  mək mə  nim üçün ol  duq -
ca xoş  dur. Bü  tün təd  bir iş  ti  rak  çı  la -
rı  na həm  kar  la  rım adın  dan ən xoş 
ar  zu  la  rı çat  dı  rı  ram. Biz in  di ta  ri  xi 
öz öl  kə  lə  ri  mi  zin hə  ya  tı ilə öl  çü  rük. 
Bu gün biz bü  tün dün  ya  da cə  miy -
yət  lə  rin par  ça  lan  ma  sı  nı mü  şa  hi  də 
edi  rik. Ha  zır  da cə  miy  yə  ti bir  ləş  di -
rən priori  tet də  yər  lə  rə eh  ti  yac var. 
Bu də  yər  lə  rin ət  ra  fın  da sıx bir  ləş -
mək la  zım  dır ki, mil  lə  tin, xal  qın 
ürə  yin  də əks-sə  da ya  rat  sın. Ha  zır -
da biz qlo  bal  laş  ma şə  raitin  də ya  şa-
 yı  rıq. Ar  tıq hər öl  kə  nin uğur  la  rı 
ay  rı-ay  rı sa  hə  lər  də əl  də et  di  yi in  ki-
 şaf  dan ası  lı  dır. Bu, həm də get  dik -

cə öl  kə  lə  ra  ra  sı mə  nə  vi, mə  də  ni və 
di  ni əla  qə  lər  dən ası  lı ola  caq  dır. Biz 
bü  tün öl  kə  lər  də dialoq və sülh for-
 ma  laş  dır  ma  lı  yıq ki, qaç  qın  lar ol -
ma  sın, ter  ro  rizm ol  ma  sın. Bu, si  ya-
 sət  çi  lə  rin, apa  rı  cı di  ni rəh  bər  lə  rin 
bir  gə möv  qe  yin  dən da  ha çox ası  lı -
dır. Bu  ra  da biz Al  la  ha inan  cı  mı  za, 
öz döv  lət  çi  lik ru  hu  mu  za əsas  lan -
ma  lı  yıq. 

İca  zə ve  rin mən bir da  ha si  zi - 
həm par  la  ment nü  ma  yən  də  lə  ri  ni, 
həm Azər  bay  can xal  qı  nı təb  rik 
edim, bu mü  na  si  bət  lə çox  say  lı 
nailiy  yət  lər ar  zu  la  yım. Slo  va  ki  ya 
mil  lə  ti  nin adın  dan tə  şək  kür edi -
rəm, diq  qə  ti  ni  zə gö  rə çox sağ 
olun.  

Hör  mət  li Sədr, xa  nım  lar və cə -
nab  lar, həm  kar  lar, dost  lar! Bu mö -
tə  bər təd  bir  də iş  ti  rak et  mək mə  nim 
üçün bö  yük şə  rəf  dir. 100 il bun  dan 
əv  vəl Azər  bay  can xal  qı de  mok  ra -
tik res  pub  li  ka  nı və de  mok  ra  tik si -
ya  sət əsa  sın  da öz par  la  men  ti  ni ya -
rat  mış  dır. Hə  min dövr  də çox mü -
hüm is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çi  ril  miş -
dir, mil  li mən  su  biy  yə  tin  dən ası  lı 
ol  ma  ya  raq hər kə  sə səs  ver  mə hü -
qu  qu ve  ril  miş  dir. Əha  li  nin bö  yük 
his  sə  si mü  səl  man olan Azər  bay -
can  da hə  min dövr  də qa  dın  la  ra ilk 
də  fə səs  ver  mə hü  qu  qu ve  ril  miş  dir. 
Bu ad  dı  mın ta  ri  xi əhə  miy  yə  ti  ni 

unut  maq ol  maz. Azər  bay  can De -
mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı 23 ay ömür 
sür  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, zən  gin 
fəaliy  yə  tə ma  lik olan bir döv  lət ol -
muş  dur, bu öl  kə və onun par  la -
men  ti tə  rə  fin  dən dün  ya miq  ya  sın -
da mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik olan 
ad  dım  lar atıl  mış  dır. Azər  bay  can 
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı, onun 
par  la  men  ti cə  mi iki il ömür sür  mə-
 si  nə bax  ma  ya  raq, özün  dən son  ra 
bö  yük də  yər  lər bu  rax  mış  dır. Ha -
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Hör  mət  li Mil  li Məc  li  sin Səd  ri cə -
nab Oq  tay Əsə  dov, hör  mət  li de  pu-
 tat  lar, hör  mət  li həm  kar  la  rım! Əl -
bət  tə, bu gün Mil  li Məc  lis  də be  lə 
bir tən  tə  nə  li təd  bir  də iş  ti  rak et  mək 
bö  yük şə  rəf  dir. Azər  bay  can xal  qı 
100 il bun  dan əv  vəl Azər  bay  can 
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı  nı elan et -
mək  lə öz se  çi  mi  ni qətiləşdirmişdir. 
De  mok  ra  ti  ya, seç  ki hü  qu  qu  nun tə -
min edil  mə  si, bə  ra  bər  lik hə  min 
dövr  də Azər  bay  can xal  qı  nın hə  ya -
tı  nın bir his  sə  si  nə çev  ril  miş  dir. 
Azər  bay  can xal  qı öz di  ni, mə  də  ni 
və ta  ri  xi keç  mi  şi  nə çox bö  yük əhə -
miy  yət ve  rir. Öz se  çim  lə  ri  ni hə  ya  ta 
ke  çi  rən Azər  bay  can öl  kə baş  çı  sı İl -
ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə qar  şı  ya 
çı  xan ça  ğı  rış  la  rın öh  də  sin  dən la  yi -
qin  cə və müs  bət şə  kil  də gə  lir. Öl  kə 
əha  li  si öz və  tə  ni ilə qü  rur du  yur. 

Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da ye  ni bir sa  zi  şin im  za  lan -
ma  sı göz  lə  ni  lir ki, bu, bi  zim mü  na-

 si  bət  lə  ri  miz  də irə  li  yə doğ  ru bir ad -
dım ola  caq  dır. Ha  zır  da əmək  daş  lıq 
sa  hə  lə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si üçün 
da  nı  şıq  lar apa  rı  lır. Azər  bay  can iq -
ti  sa  diy  ya  tı  nı di  ver  si  fi  ka  si  ya et  mək 
niy  yə  tin  də  dir. Biz bu  nu təq  dir edi-
 rik. Biz ener  ji sa  hə  si ilə ya  na  şı, di -
gər sa  hə  lər  də - təh  sil, nəq  liy  yat, 
tu  rizm, kənd tə  sər  rü  fa  tı və rə  qəm -
sal iq  ti  sa  diy  yat sa  hə  sin  də də  əmək-
 daş  lıq et  mək is  tə  yi  rik.

Azər  bay  ca  na sə  fə  rim za  ma  nı öl -
kə  də bır sı  ra də  yi  şik  lik  lər gör  düm. 
Dü  şü  nü  rəm ki, irə  li  yə atıl  mış hər 
bir ad  dım, bü  tün bu də  yi  şik  lik  lər 
1918-ci il  də möv  cud ol  muş Azər -
bay  can De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı -
nın prin  sip  lə  ri  nə əsa  sən hə  ya  ta ke -
çi  ri  lir. O prin  sip  lər ki, Azər  bay  can 
və  tən  daş  la  rı  nı bir ara  ya gə  ti  rir, on -
la  rı bir  ləş  di  rir. Azər  bay  can  da di  ni 
ic  ma  la  rın – xris  tian, mü  səl  man, yə -
hu  di və atəş  pə  rəst  lə  rin möv  cud  lu -
ğu ilə bir da  ha ta  nış ol  muş ol  dum. 

Səyyad Kərim
Avropaİttifaqı

Azərbaycanparlament
əməkdaşlıqkomitəsinin

həmsədri
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On  la  rın möv  cud  lu  ğu, əl  bət  tə ki, öl -
kə  də  ki to  le  rant  lı  ğı nü  ma  yiş et  di  rir 
və biz Av  ro  pa ola  raq on  lar  dan çox 
şey öy  rən  mə  li  yik. Ha  zır  da is  la  mo -
fo  bi  ya və an  ti  se  mi  tizm bü  tün Av  ro-
 pa  da möv  cud  dur.

Bi  zim par  la  ment  lə  ra  ra  sı dialo -
qu  muz da  vam edə  cək. Birlikdə 
xalq  la  rı  mı  zın ri  fa  hı, ma  raq  la  rı na -
mi  nə bir çox iş  lər gö  rə bi  lə  rik və 
ina  nı  rıq ki, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı-Azər -
bay  can mü  na  si  bət  lə  ri da  ha da güc -
lə  nə  cək, də  rin  lə  şə  cək. Baş  lı  ca də -
yər  lər əsa  sın  da bu əmək  daş  lıq in  ki-
 şaf edə  cək və biz dün  ya ni  za  mı  na 
öz töh  fə  mi  zi ve  rə  cə  yik. 

Hör  mət  li cə  nab Sədr, hör  mət  li 
həm  kar  la  rım! Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
27 öl  kə  si adın  dan Azər  bay  ca  na ən 
üm  də ar  zu  la  rı   çat  dır  maq is  tə  yi  rəm. 
Çox sağ olun, diq  qə  ti  ni  zə gö  rə tə -
şək  kür edi  rəm.
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Hörmətli Sədr! Tür  ki  yə Bö  yük 
Mil  lət Məc  li  si  nin hör  mət  li Səd  ri, 
bu  ra  da iş  ti  rak edən qo  naq öl  kə  lə -
rin sədr  lə  ri və par  la  men  ta  ri  lə  ri, 
Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin də -
yər  li mil  lət və  kil  lə  ri! Qa  ra də  niz 
İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par -
la  ment Məc  li  si  nin türk nü  ma  yən -
də  li  yi adın  dan ha  mı  nı  zı sa  lam  la  yı-
 ram. Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res -
pub  li  ka  sı  nın ya  ran  ma  sı  nın 100-cü 
il  dö  nü  mü  nün qeyd olun  ma  sı mü -
na  si  bə  ti   ilə si  zin  lə bir  lik  də ol  ma  ğı -
mız  dan məm  nun  lu  ğu  mu bil  di  ri -
rəm. Yük  sək qo  naq  pər  vər  li  yə gö  rə 
Azər  bay  can xal  qı  na, Azər  bay  can 
par  la  men  ti  nin hör  mət  li Səd  ri  nə və 
üzv  lə  ri  nə tə  şək  kür edi  rəm. Bö  yük 

döv  lət xa  di  mi Hey  dər Əli  ye  vin ifa-
 də  si ilə de  sək, Tür  ki  yə ilə Azər  bay-
 can bir mil  lət, iki döv  lət  dir. 

Cə  nab Sədr, hör  mət  li mil  lət və -
kil  lə  ri! Müs  tə  qil  li  yi  nin 100-cü il  dö -
nü  mü  nü qeyd et  di  yi  niz qar  daş 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın son 
il  lər  də yük  sə  li  şi Tür  ki  yə  də bö  yük 
qü  rur və se  vinc  lə iz  lə  ni  lir. Azər -
bay  ca  nın bun  dan son  ra da in  ki  şaf 
edə  cə  yi  nə, güc  lə  nə  cə  yi  nə, böl  gə -
nin is  tiq  rar abi  də  si ola  ca  ğı  na ina -
mı  mı  zı ifa  də edi  rik. Azər  bay  can 
xal  qı  nı və döv  lə  ti  ni müs  tə  qil  li  yi  nin 
100-cü il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə sə -
mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm, xal  qı-
 nı  zı və Mil  li Məc  li  sin hör  mət  li üzv-
 lə  ri  ni sa  lam  la  yı  ram. 

Cemal Öztürk
Qaradənizİqtisadi
ƏməkdaşlıqTəşkilatı
ParlamentMəclisinin

üzvü
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Azər  bay  can Re  spub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin Səd  ri cə  nab Oq  tay Əsə -
dov, hör  mət  li mil  lət və  kil  lə  ri, xa -
nım  lar və cə  nab  lar! Bu gün bu 
tən  tə  nə  li təd  bir  də iş  ti  rak et  mək  dən 
qü  rur duy  du  ğu  mu ifa  də et  mək is -
tə  yi  rəm. Bir  ləş  miş Ərəb Əmir  lik  lə -
ri döv  lə  ti  nin, hö  ku  mə  ti  nin və xal -
qı  nın sa  lam  la  rı  nı si  zə çat  dır  maq -
dan şə  rəf du  yu  ram. Bu ta  ri  xi gün 
mü  na  si  bə  ti i  lə si  zə təb  rik  lə  ri  mi  zi 
çat  dı  rır, uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

Bi  zim öl  kə  miz  lə Azər  bay  can 
ara  sın  da çox uni  kal əla  qə  lər möv -
cud  dur. Bir  ləş  miş Ərəb Əmir  lik  lə  ri 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni ta  ni -
yan ilk öl  kə  lər  dən bi  ri  dir və öl  kə  lə-
 ri  miz ara  sın  da mü  na  si  bət  lər daim 
in  ki  şaf edir. Bu əla  qə  lər çər  çi  və  sin-
 də par  la  ment  lər ara  sın  da müş  tə  rək 
ko  mis  si  ya  lar ya  ra  dıl  mış və bir sı  ra 
yı  ğın  caq  lar ça  ğı  rıl  mış, qar  şı  lıq  lı zi -
ya  rət  lər ol  muş  dur. Du  bay Əmi  ri 

və ey  ni za  man  da, Bir  ləş  miş Ərəb 
Əmir  lik  lə  ri  nin Baş na  zi  ri şeyx Ra -
şid Əl Mək  tu  mun Azər  bay  ca  na ta -
ri  xi sə  fə  ri ol  muş  dur və bu sə  fər 
əs  na  sın  da bir sı  ra an  laş  ma me  mo -
ran  dum  la  rı im  za  lan  mış, bir çox 
mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə olun  muş  dur. 
Bir  ləş  miş Ərəb Əmir  lik  lə  ri Azər -
bay  ca  na son vaxt  lar 800 mil  yon  luq 
sər  ma  yə qoy  muş  dur və iki öl  kə 
ara  sın  da ümu  mi sər  ma  yə  nin həc -
mi iki mil  yar  dı ke  çib. Öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da əmək  daş  lıq üçün əl  ve  riş  li 
şə  rait möv  cud  dur. Xü  su  si  lə də, 
kənd tə  sər  rü  fa  tı, ha  va nəq  liy  ya  tı və 
sə  na  ye sa  hə  sin  də. Mən bir da  ha 
100 il  lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti i  lə si  zə 
öz sə  mi  mi təb  rik  lə  ri  mi çat  dı  rı  ram. 
Ar  zum bu  dur ki, iki döv  lət ara  sın -
da  kı mü  na  si  bət  lər, xü  su  si  lə par  la -
ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər da  ha yük  sək 
zir  və  lə  rə çat  sın. Çox sağ olun. 

Jamal Al Hai
Birləşmiş

ƏrəbƏmirlikləri
parlamentininüzvü
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı par  la -
men  ti  nin Səd  ri, za  ti-ali  lə  ri cə  nab 
Oq  tay Əsə  dov! Hör  mət  li qo  naq  lar, 
xa  nım  lar və cə  nab  lar! Azər  bay  can 
parlamentinin 100 illiyi mü  na  si  bə  ti 
ilə ke  çi  ri  lən tən  tə  nə  li təd  bir  də iş  ti -
rak et  mək üçün mə  nə ün  van  lan  mış 
də  və  tə gö  rə si  zə də  rin tə  şək  kü  rü -
mü bil  di  ri  rəm. Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Qaf  qaz re  gionun  da bö -
yük rol oy  na  yan döv  lət  lər  dən  dir və 
bu öl  kə  nin re  gional və bey  nəl  xalq 
müs  tə  vi  də bö  yük hör  mə  ti var  dır. 
Xü  su  si  lə də, İs  lam alə  min  də, ey  ni 
za  man  da, İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki-
 la  tın  da Azər  bay  ca  nın bö  yük ro  lu 
var  dır. Biz də Azər  bay  ca  nın bü  tün 
hə  dəf  lə  ri  nin, bü  tün ar  zu  la  rı  nın hə -
ya  ta keç  mə  si  ni ar  zu edi  rik. Re  gion-
 da və dün  ya  da bey  nəl  xalq sül  hün 
tə  min olun  ma  sın  da Azər  bay  ca  nın 
ro  lu bö  yük əhə  miy  yət kəsb edir.

Cə  nab Sədr, xa  nım  lar və cə  nab -
lar! Bir çox mü  hüm is  ti  qa  mət  lər  lə 

ya  na  şı, par  la  ment  lər ara  sın  da təc -
rü  bə mü  ba  di  lə  si  nin hə  ya  ta ke  çi  ril -
mə  si, iq  ti  sa  di, ic  ti  mai və si  ya  si mə -
sə  lə  lə  rin həl  lin  də bir-bi  ri  mi  zə kö -
mək et  mək İs  lam Əmək  daş  lıq Təş -
ki  la  tı  nın fəaliy  yə  tin  də baş  lı  ca is  ti -
qa  mət  lər  dən  dir. Biz təş  ki  lat ola  raq 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ və ət  ra  fın  da  kı ra -
yon  la  rın tez  lik  lə ge  ri qay  ta  rıl  ma  sı -
nı və bü  tün bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 
bu xü  sus  da qə  bul olun  muş qə  rar 
və qət  na  mə  lə  ri  nin ən qı  sa za  man -
da hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni ar  zu  la  yır 
və tə  ləb edi  rik. Biz bu is  ti  qa  mət  də 
daim Azər  bay  ca  nı dəs  tək  lə  mi  şik 
və dəs  tək  lə  yə  cə  yik. 

Ey  ni za  man  da, xoş mü  na  si  bə  tə 
gö  rə tə  şək  kür edir, Azər  bay  can 
xal  qı  nı və par  la  men  ti  ni sə  mi  mi 
qəlb  dən təb  rik et  mək is  tə  yi  rəm. 
Diq  qə  ti  ni  zə gö  rə çox sağ olun.

məhəmməd  
Qureyşi niyaz

İslamƏməkdaşlığı
TəşkilatıParlament
İttifaqınınbaşkatibi

AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ



İş  ti  rak  çı  la  ra sə  mi  mi tə  şək  kü  rü -
mü bil  di  ri  rəm. Mən çox şa  dam ki, 
bu  ra  da iş  ti  rak edi  rəm. Əl  cə  zair 
par  la  men  ti   adın  dan təb  rik  lə  ri  mi  zi 
bil  di  ri  rəm. Biz si  zin se  vin  ci  ni  zə şə -
ri  kik. Əl  bət  tə ki, bu, əla  mət  dar bir 
ta  rix  dir. Bu gün Azər  bay  can par  la-
 men  ti  nin 100 il  lik yu  bi  le  yi  ni qeyd 
edi  rik. Azər  bay  can ilə Əl  cə  zair ara-
 sın  da or  taq də  yər  lər möv  cud  dur. 

De  mək is  tə  yi  rəm ki, res  pub  li  ka  nı 
qo  ru  yub sax  la  maq onu tə  sis et -
mək  dən çə  tin  dir. Bu prin  sip Əl  cə -
zair döv  lə  ti üçün çox önəm  li  dir. 
Əl  cə  zair  döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni qo -
ru  maq üçün fəaliy  yə  ti  ni mü  tə  ma  di 
ola  raq da  vam et  di  rir. Biz Azər  bay -
can  da qa  nu  nun ali  li  yi  nin - hü  qu -
qun üs  tün  lü  yü  nün hökm sür  mə  si 
ba  rə  də mə  lu  mat  lı  yıq. Biz bu gün 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 100 il  lik 
yu  bi  le  yi ilə bağ  lı se  vin  ci  ni  zi bö  lü -
şü  rük. Bu, hə  qi  qə  tən də, ta  ri  xi ha -
di  sə  dir. Biz daim sülh şə  raitin  də 
ya  şa  ya  raq öz fəaliy  yə  ti  mi  zi da  vam 
et  dir  mə  li və par  la  ment dip  lo  ma  ti -
ya  sı  nı önə çək  mə  li  yik. Əl  cə  zair 
par  la  men  ti  nin par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əlaqələr üzrə 190 deputat qrupu 
möv  cud  dur. On  lar  dan bi  ri də 
Azər  bay  can  la bağ  lı  dır. Azər  bay  can 
par  la  men  ti  nin 100 il  lik yu  bi  le  yi 
mü  na  si  bə  ti   ilə və be  lə bir təd  bi  rə 
gö  rə si  zi bir da  ha təb  rik edi  rəm.

Karabaş Abdulrızaq
Əlcəzairparlamentinin

Sədrmüavini
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