




www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MİLLƏT VƏKİLİ
ÜÇÜNCÜ İL

Bakı - 2014



Buraxılışa məsul:    Fuad Babayev
                                    siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  
                                     

www.elkhan-suleymanov.az saytının nəşri olan bu kitab-
da Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin üzvü kimi fəaliyyətinin üçün-
cü ili (1 yanvar 2013-ci il – 31 dekabr 2013-cü il) ölkə və xa-
rici KİV-də dərc olunan xəbərlərin, müraciət və çıxışların, 
müsahibələrin, eləcə də foto-şəkillərin dili ilə şərh olunur.  

Kitaba həmçinin, millət vəkilinin seçki qərargahı tərəfindən 
hazırlanmış “Şamaxının millət vəkili, Avronest Parlament As-
sambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü Elxan Süley-
manovun  1 illik fəaliyyəti haqqında hesabat” daxil edilmiş-
dir.

ISBN: 978 9952-485-12-8

1200500000  qrifli nəşr
  036-2014

© www.elkhan-suleymanov.az  2014



5
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

SEÇKİ - 2010

85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclis üzvlüyünə 
namizəd SÜLEYMANOV ELXAN SİRAC 

OĞLUNUN həyat və fəaliyyəti 
haqqında qısa məlumat

Süleymanov Elxan Sirac oğlu 1940-cı ildə Göyçay ra-
yonunun Hacalı kəndində anadan olmuşdur. O, 1953-
cü ildə 7 illik təhsilini başa vurduqdan sonra Göyçay 
Pedaqoji Texnikumunun ibtidai məktəb müəllimliyi 
fakültəsinə daxil olmuş, 1958-ci ildə həmin texnikum-
da təhsilini başa çatdırmışdır. 1961-1966-cı illərdə 
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun mədəni-maarif 
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. Elxan Süley-
manov ali təhsil aldığı dövrdə eyni zamanda pedaqo-
ji fəaliyyətlə məşğul olmuş, Bakının 7 və 25 saylı orta 
məktəblərində müəllim işləmişdir.

E.Süleymanov 1966-cı ildə Respublika Həmkarlar İtti-
faqı Yeyinti Sənayesi İşçilərinin Həmkarlar Komitəsinin 
Fioletov adına klubuna direktor təyin edilmiş və 1979-
cu ilə qədər həmin vəzifədə çalışmışdır. Onun geniş 
fəaliyyəti sayəsində bu klub əsl mədəniyyət və sənət 
ocağına çevrilmiş, bir çox görkəmli sənət xadimləri, 
musiqiçilər, bəstəkarlar, müğənnilər ilk yaradıcılıq ad-
dımlarını məhz burada atmışlar. Həmin illərdə kluba 
toplaşmış sənətçilərin çıxışları bütün Azərbaycanı əhatə 
etmişdir.

Bir təşkilatçı, xeyriyyəçi kimi, Elxan Süleymanovun 
fəaliyyətinin sonrakı dövrləri də mədəniyyət, incəsənət 
və təhsildən ayrılmaz olmuşdur. O, 1981-1982-ci illərdə 
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Yazıçılar İttifaqının Şüvəlandakı Yazıçılar Evinin direk-
toru, 1982-1985-ci illərdə Mədəniyyət Nazirliyi nəzdində 
”Azərattraksion”un baş direktoru işləmiş, 1985-1989-cu 
illərdə isə ”Nizami” kino-teatrının direktoru vəzifəsində 
fəaliyyətini davam etdirmişdir.

E.Süleymanov 23 il ərzində respublikanın müxtəlif 
mədəniyyət müəssisələrinin rəhbəri kimi ölkədə 
mədəniyyət, incəsənət və Azərbaycan kinosunun inki-
şafı və təbliği, gənc istedadların üzə çıxarılması və in-
kişafı üçün yorulmadan çalışmışdır. Bu illər ərzində o, 
bir çox istedadlı gəncin yetişməsi üçün münbit şərait ya-
ratmış, onlara dəstək olmuşdur. Onun rəhbərlik etdiyi 
mədəniyyət ocaqlarında yetişmiş onlarla istedadlı gənc 
bu gün nüfuzlu sənətkarlar, Xalq artistləri kimi respub-
likamızın teatrlarında, kino, musiqi sahələrində uğurla 
fəaliyyət göstərirlər. E.Süleymanovun kino sahəsində 
xidmətləri də xüsusi qeyd olunmalıdır. O, 1987-ci ildə 
Azərbaycanda keçirilən nüfuzlu beynəlxalq kino festi-
valının təşkilatçılarından biri olmuş, bu məqsədlə məhz 
onun təşkilatçılığı ilə ”Nizami” kinoteatrı köklü şəkildə 
rekonstruksiya edilmiş, sənət mərkəzlərindən birinə 
çevrilmişdir.

Bir çox ədəbi-bədii, elmi, maarifçi kitabların işıq üzü 
görməsi, böyük tirajla nəfis tərtibatda dərc edilib oxu-
culara çatdırılması da E.Süleymanovun xeyriyyəçilik 
fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur.

Elxan Süleymanov 1990-1998-ci illər ərzində Rusiya-
Amerika Universitetinin Azərbaycan bölməsinin baş 
direktoru vəzifəsini icra etmişdir. Ölkəmizin müharibə 
şəraitində və keçid dövrünü yaşadığı 1990-1993-cü 
illərdə respublikamızda ərzaq probleminin həllində, o 
cümlədən, əhalinin gündəlik qida məhsulları ilə təmin 
edilməsində fəal iştirak edən E. Süleymanov 1990-1993-
cü illərdə Azərbaycana yüz min tondan çox qənd, şəkər 
tozu, taxıl, taxıl məhsulları və digər bir çox çeşidli ərzaq 
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mallarının gətirilməsini təmin etmişdir. O, 1990-1993-cü 
illərdə müharibə zamanı cəbhə xəttinə, döyüşlərdə işti-
rak edən ordu hissələrinə yüzlərlə ton müxtəlif ərzaq və 
geyim göndərmişdir.

E. Süleymanov Göyçay, Ağsu, Kürdəmir, Biləsuvar ra-
yonları ərazisində 2500 hektar nar bağları salmış, həmin 
ərazilərdə yolları abadlaşdırmış, su kanallarını təmir et-
dirmiş və nəhayət, 850-dən çox ailəni işlə təmin etmişdir.

Bütün Şirvanda məşhur xeyriyyəçi və maarifçi 
kimi tanınmış mərhum babası Hacı Rəhim Əfəndinin 
xeyriyyəçilik fəaliyyətini davam etdirən Elxan müəllim 
Göyçay şəhərində Azərbaycan şairi Əli Kərimə və 
şəhid İsmət Qayıbova abidələr qoydurmuş, Qaraman 
kəndindəki tarixi məscid binasını bərpa etdirmiş və həmin 
kəndə 7 km uzunluğunda yol çəkdirmiş, respublikanın 
300-dən artıq şəhid ailəsinə yardımlar etmiş, 1993-1996-cı 
illər ərzində Göyçay məktəblərində təhsil alan 150 əlaçı 
şagirdi təqaüdlə təmin etmiş, Azərbaycanın müxtəlif re-
gionlarından olan bir çox gənclərin ölkəmizdə, ABŞ-da 
və Avropa ölkələrində təhsillərini davam etdirməsinə, 
doktoranturada oxumasına sponsorluq etmiş, soydaş-
larımızın müxtəlif xəstəliklərdən müalicəsi üçün onları 
maliyyə vəsaiti ilə təmin etmişdir.

E. Süleymanov 2005-ci ildə Azərbaycanda Vətəndaş 
Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasını (AV-
CİYA) təsis etmiş və onun rəhbərliyi ilə bir sıra böyük 
layihələr həyata keçirilmişdir. Xocalı soyqırımına həsr 
edilmiş ”Xocalı soyqırımı”, ”Xocalı soyqırımı: milyon 
imza-bir tələb”, ”Şuşa - qədim Azərbaycan diyarı”, ”Bir 
faciə haqqında iki foto-söhbət”, ”Tarixi faktlar erməni 
miflərinə qarşı” topluları nəşr edilərək ABŞ və Avropa 
dövlətlərinin parlamentlərinə, dünyanın məşhur kitab-
xanalarına göndərilmişdir.

”Xocalı soyqırımı: milyon imza-bir tələb” layihəsi 
çərçivəsində bir milyon Azərbaycan vətəndaşının im-
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zası toplanaraq kitab halında nəşr etdirilmiş, böyük 
dövlətlərin parlamentlərinə təqdim olunmuşdur. Xocalı 
faciəsi şahidlərinin ifadələri toplanmış və Azərbaycan, 
ingilis, rus dillərində dərc etdirilmişdir. Faşizm üzərində 
qələbənin 60 illiyi ərəfəsində keçirilən ”Bakı-qəhrəman 
şəhər” layihəsi çərçivəsində isə İkinci Dünya müharibəsi 
dövründə Azərbaycan paytaxtının xidmətləri növbəti 
dəfə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdır. Azərbaycanda 
keçirilən seçkilərdə və referendumda müşahidəçilik 
və ”exit-poll” fəaliyyətini də həyata keçirən bu təşkilat 
insan hüquqları, söz azadlığı, iqtisadiyyat, ekologiya, 
Xəzərin problemləri ilə bağlı bir çox irimiqyaslı layihələr 
həyata keçirmiş, beynəlxalq konfranslar təşkil etmiş-
dir. Beləliklə AVCİYA çoxşaxəli fəaliyyəti ilə ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdə müsbət imicinin formalaşmasın-
da və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı 
istiqamətində inamla irəliləyir.
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85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclis üzvlüyünə

namizəd Süleymanov Elxan Sirac 
oğlunun seçkiqabağı platforması

Borc, Öhdəlik, Şərəf, Ölkə. Bu dörd müqəddəs söz 
siyasətçinin amal və məramını diktə edir. Mənim üçün bu 
anlayışlar bölünməz vəhdət deməkdir: ruh düşkünlüyü 
olduqda onu bərpa etmək; inama doğru kiçik bir yol ol-
duqda onu doğrultmaq, ümidsizlik olduqda ümidi oyat-
maq.

Ola bilsin, mən bunların hamısının mənasını sizə 
çatdırmaq üçün kifayət qədər natiqlik istedadına və 
təxəyyülün poeziyasına malik deyiləm. Buna inanma-
yanlar deyəcək ki, bunlar yalnız sözlər, yalnız şüar və 
yalnız parlaq ibarələrdir. Hər xırdaçı, hər demaqoq, hər 
pessimist, hər böhtançı, hər riyakar, hər fitnəkar və tam 
müxtəlif xarakterli digərləri hətta istehza və rişxəndlə bu 
sözlərin əhəmiyyətini azaltmağa cəhd edəcəklər.

Bütün həyatım boyu bu dəyərlər, Borc, Öhdəlik, Şərəf 
və Ölkə mənim bələdçilərim olub. Və indi, qırx ildən 
artıq müddətdə yerli, beynəlxalq fəaliyyətdə olduq-
dan sonra mən özümü Şamaxıya, onun vətəndaşlarına 
və regionuna həsr etmək istəyirəm. Bu gün mənim 
diqqətim, mənim öhdəliyim və bütün komandam yal-
nız bir məqsədi səbirsizliklə gözləyir: Bakıda Şamaxı-
nın irəliləyiş və tərəqqisini təmin etmək üçün Milli 
Məclisdə bütün Şamaxı vətəndaşlarının istəklərini re-
allaşdırmaq.

Elxan Süleymanov mümkün olmayan vədlərlə 
təəssürat yaratmaq istəyən namizəd deyil. Mən əmək haq-
larının və ya təqaüdlərin qəfildən qaldırılacağına və işsiz-
lik problemlərinin dərhal həll ediləcəyinə söz vermirəm
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Elxan Süleymanov vəd verib yerinə yetirməyənlərdən 
deyil.

Ancaq bir şey artıq çox aydındır: 7 noyabrda, 
mən həqiqətən Bakıda qapıları aça bilən və Şamaxı 
vətəndaşlarının ölkəmizin paytaxtında unudulmayaca-
ğına inandıra bilən Şamaxı üçün tək namizədəm. 7 no-
yabrda, Elxan Şamaxının həqiqətən təcili problemlərilə 
məşğul olmaq üçün Bakıda zəruri maliyyələşməni tap-
mağı özünə borc biləcək tək namizəddir.

Mən Şamaxı vətəndaşlarına yalnız konkret, lakin 
həyata keçə biləcək bir vəd verəcəyəm. Bu vədi yalnız 
mən verə bilərəm və yalnız mən yerinə yetirə bilərəm. 
Mən bunu yalnız şərəf işi deyil, eyni zamanda öz doğ-
ma Şirvan torpağımın mərkəzi olan Şamaxı rayonuna 
xidmət göstərmək kimi hesab edirəm.

Mən 7 noyabrda bütün Şamaxı seçicilərinin 
dəstəyi ilə bir əsas hədəfi anlamaq istəyirəm: Şamaxı 
vətəndaşlarının daha çox marağında olduqları yüksək 
keyfiyyətli ictimai xidmətlərin (su, işıq, yol, kanaliza-
siya) təcili təmin edilməsi.

Yerli qərarvericilər və vətəndaş cəmiyyətləri ilə dia-
loq vasitəsi ilə 5 illik plan tərtib olunmalıdır. Bu planda 
bütün inşaat investisiyaları xronoloji olaraq nəzərdə tu-
tulmalıdır, burada üstünlük ən pis vəziyyətdə olan və 
ya əhali üçün vacib olan bütün sahələrə verilməlidir. 
Mənim üçün içməli su, qaz, kanalizasiyalar və müasir 
yollar böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu, 21-ci əsrdə in-
san üçün minimal həyat səviyyəsi deməkdir.

Mən Şamaxının bir ilə cənnətə çevriləcəyinə söz ver-
mir, lakin ürəkdən inanıram ki, yollar, kanalizasiyalar, 
su və qazötürücülərinin çəkilməsi, şübhəsiz ki, Şama-
xının görünüşünü addımbaaddım dəyişəcək. Mən iş 
yerlərini artırmaq məqsədilə investisiyaları cəlb etmək 
üçün Şamaxının imkanlarını artıracağam və ən vaci-
bi, bu, nəhayət Şamaxının bütün vətəndaşlarının rahat 
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həyat standartlarını yüksək səviyyəyə çatdıracaq.
Lakin mən bu hədəfə yalnız bütün Şamaxı seçicilərinin 

dəstəyi ilə nail ola bilərəm. Bu iş tək bir şəxsin səyi ol-
mayacaq, bu, bütün Şamaxı vətəndaşlarının istəyinin 
nəticəsi olacaq, yəni onlar Bakıda mənim səsimlə bu 
məqsədlərə nail olacaqlar.

Mənim üçün Şamaxının səsi, vətəndaşların və 
vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı həlledicidir. Buna görə 
də, Şamaxıda seçki ofisi açılıb və bu ofisdə Elxanın ko-
mandası daim bütün sualları cavablandıracaq və bütün 
təklifləri nəzərə alacaq. Əlbəttə ki, bu ofis seçkilərdən 
sonra da açıq qalacaq. Elxan Süleymanov üçün - Şamaxı 
vətəndaşlarından gündəlik məlumatları dinləmək va-
cibdir, çünki mən ictimai pulun əhalinin lazımi real 
ehtiyaclarına xərcləndiyinə əmin olmalıyam.

Mən kasıb adam deyiləm. Allahın köməyi ilə yaxşı 
ailənin məğrur başçısı, uğurlu biznesmen və ruhlanmış 
siyasətçiyəm. Mənim üçün 7 noyabrda ən vacib fərq: 
mənim Şamaxıdan namizədliyim şəxsi zənginləşməyə 
yönəlmir, əksinə, mən Şamaxı regionuna investisiyalar 
cəlb etməklə Şamaxının gələcəyinə olan inamımı sü-
but edəcəyəm.

7 noyabrdan etibarən mən ictimai məsələlərə və Şa-
maxının inkişaf və tərəqqisinə öz vaxtımı və enerjimi 
sərf etməklə hamıya daha çox rifah gətirmək üçün saf 
niyyətimi həyata keçirəcəyəm.

Beləliklə, qoy birdəfəlik bütün Şamaxıya aydın ol-
sun: Elxan Süleymanov üçün bütün bunlar yalnız Borc, 
Öhdəlik, Şərəf və Ölkə ilə bağlıdır.

Mən sizlərdən biriyəm, sevincinizi və kədərinizi 
bölüşürəm və həmişə sizin ixtiyarınızdayam! 
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85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis 

üzvlüyünə namizəd Süleymanov Elxan 
Sirac oğlunun seçicilərə müraciəti

Əziz Seçicilər! 
Sizi və məni yaxından maraqlandıran Şamaxının 

gələcəyi üçün etdiyim müraciətə bir neçə dəqiqə vaxt 
ayırmağınızı xahiş edirəm. Biz hamımız bilirik ki, Şama-
xıda problemlər var və onlar öz həllini tapmalıdır. Siz bu 
problemlərin həllini tələb etdikdə çox böyük tələb yox, 
sadəcə öz haqqınızı tələb edirsiniz. Bu, Sizin haqqınız-
dır və mən Sizin öz haqqınıza çatmağınız üçün Sizinlə 
birlikdə daima çalışacağam.

Vətənimizin gözəl bir guşəsi olan Şamaxıda görəcəyim 
işlərlə bağlı verdiyim vədləri yerinə yetirməyi özümə 
Borc, Öhdəlik və Şərəf bilirəm. Bunlar yalan vədlər de-
yil. Mən vəd verib yerinə yetirməyənlərdən deyiləm.

Əziz Seçicilər! Bu gün rayonumuzda olan vacib 
problemləri real maliyyə resursları olmadan həll etmək 
mümkün deyildir. Bu maliyyə resurslarını tapmaq üçün 
bütün imkanlarımı səfərbər etməyə söz verirəm.

Şamaxının su, işıq, yol, kanalizasiya problemləri həll 
olunmalıdır. Bu, XXI əsrdə insan üçün minimal həyat 
şəraiti deməkdir. Milli Məclisin üzvü seçiləcəyim halda 
Şamaxıda həyata keçirməyi nəzərdə tutduğum 5 illik 
plana uyğun olaraq, bu məsələlərin həlli üçün müvafiq 
strukturlarda daima məsələ qaldırıb həllini tapmağa səy 
göstərəcəyəm.

Şamaxıda yeni iş yerlərinin açılması mənim əsas 
məqsədlərimdən biridir. Bunun üçün yerli və xari-
ci investisiyaların cəlb edilməsinə bütün imkanlarımı 
səfərbər edəcəyəm.
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Hər biriniz müxtəlif səciyyəli problemlərlə rastlaşıb 
çətinliyə düşdükdə mən Sizinlə olacağam.

Mən Şamaxının tərəqqisində iştirak etmək, insanların 
həyat tərzinin yaxşılaşmasına imkanlarımı sərf etmək 
üçün namizədliyimi irəli sürmüşəm. Milli Məclisdə 
sizlərin təmsilçisi, istəklərinizi gerçəkləşdirəcək millət 
vəkiliniz olmağımı 7 noyabrda Sizin Səsiniz həll edəcək. 
Əgər Şamaxının inkişafı və daha da yaxşı olması sizi ma-
raqlandırırsa, tərəddüd etməyin, Noyabr ayının 7-də, El-
xan Süleymanova səs verin, çünki yalnız mən daha fərqli 
işlər görə bilərəm, və bunu da sizin üçün edəcəyəm.

Gəlin gözləməyək! Doğma Şirvan torpağımızın 
mərkəzi Şamaxının işıqlı gələcəyini qurmaqda mən Si-
zin tək və real namizədinizəm. Birlikdə XXI əsr üçün Şa-
maxını quraq! Gəlin indi xəyallarımızın Şamaxısını birgə 
gerçəkləşdirək!

Mən sizlərdən biriyəm, sevincinizi və kədərinizi 
bölüşürəm və həmişə sizin ixtiyarınızdayam!





XƏBƏRLƏR
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”Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində 
(XX əsrin 30-40-cı illər repressiyaları)” 

kitabı
8.01.2013

”Bakı xəbər” qəzeti 
Xalqımıza qarşı XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 

dəfələrlə repressiya siyasətinin həyata keçirilməsinə 
baxmayaraq, bugünkü nəslin yaxın vaxtlara qədər bu 
faciələr barədə çox az məlumatı vardı. Yalnız Azərbaycan 
öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu dəhşətli 
hadisələr haqqında, kommunist rejiminin törətdikləri 
qırğınlar haqqında tədqiqatlar aparılmasına və yeni - 
yeni kitablar nəşr olunmasına şərait yarandı. 

Bu baxımdan E.Süleymanov, M.Zülfüqarlı və 
D.Musayevin yenicə çapdan çıxmış ”Şamaxı qırmızı ter-
rorun hədəfində (XX əsrin 30-40-cı illər repressiyaları)” 
kitabı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ön sözdə müəlliflər 
ermənilərin Azərbaycana köçürülməsi səbəblərini 
göstərir və qeyd edirlər ki, I Pyotrun siyasi xətti onun 
varisləri tərəfindən sonralar da davam etdirilmişdi. I 
(1804-1813-cü illər) və II (1826-1828-ci illər) Rusiya-İran 
müharibələri nəticəsində Şimali Azərbaycanı işğal edən 
Rusiya buraya ermənilərin köçürülməsini reallaşdırma-
ğa başladı. Ermənilər Azərbaycanın digər əraziləri ilə 
yanaşı, Şamaxının Mədrəsə, Sağiyan, Meysəri, Kələxana, 
Zarxı və s. kəndlərinə də köçürülmüşdü. Kitabda xal-
qımızın başına gətirilən müsibətlər tarixi faktlarla, bu 
vaxta qədər geniş oxucu kütləsinə məlum olmayan arxiv 
sənədləri vasitəsilə göstərilir. 

   Əsərin maraqlı cəhətlərindən biri budur ki, müəlliflər 
azərbaycanlıların kommunist rejimi dövründə digər 
xalqlarla müqayisədə daha çox repressiyaya məruz qal-
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masının səbəblərini göstərir. Kitabda o dövrdə Şamaxı-
da repressiyaları həyata keçirmiş vəzifəli şəxslər haqqın-
da da məlumat verilir. Bu həm faktalogiya baxımından 
əhəmiyyətlidir, həm də oxucu əyani şəkildə görür ki, o 
dövrdə repressiyanı həyata keçirən inzibati orqanlarda 
qeyri azərbaycanlılar, əsasən ermənilər çoxluq təşkil 
ediblər. Kitabda qeyd olunur ki, qonşu xalqlardan fərqli 
olaraq azərbaycanlıların həm siyası, həm də dolayı yol-
la milli qırğına məruz qalması repressiyanın miqyasının 
daha geniş olmasına, daha çox insanın qırılmasına səbəb 
olmuşdu. 

   Bu kitab Şamaxıda XX əsrin 30-cu illərində baş ver-
miş repressiyalara aid ilk geniş tədqiqat əsəridir. Kitab 
yazılarkən yazılı mənbələrlə yanaşı, Qərbdə geniş yayıl-
mış şifahi tarixdən, yəni hadisələrin canlı şahidi olmuş 
şamaxılıların da xatirələrindən istifadə olunub. 

   Əsərin birinci fəsli ”Təklə faciəsi” adlanır. Çox ma-
raqlıdır ki, müəlliflər Təklə ficiəsini təhlil edərkən ilk 
növbədə təkləlilərin qədim tarixə malik olduqlarını, 
soyköklərinin haradan qaynaqlandığını, hansı nəslə 
mənsub olduqlarını tarixi faktlarla izah edir. 

   Müəlliflərin qeyd etdiyi kimi, 70 nəfər kəndlinin heç 
bir günahı olmadan cəzalandırılması repressiyanın miq-
yasını artırmaq və Moskvaya hesabat vermək məqsədi 
daşıyıb. Kitabda doğru olaraq qeyd olunur ki, kom-
munist rejimində iş bacaran insanın bütün qüvvəsini 
istifadə edib, aradan götürmək kimi metodlar geniş 
yayılmışdı. Oxucu bir daha şahidi olur ki, repressiya 
qurbanlarının istər sadə, istərsə də vəzifəli şəxs olsun, 
hətta partiyaya sadiq olan şəxslərin məhv edilməsi üçün 
azərbaycanlı olması yetərli idi. Kitabda həmçinin belə 
hadisələrin Azərbaycanın digər bölgələrində də həyata 
keçirildiyi qeyd olunur. Minlərlə günahsız insanın məhv 
edilməsi haqqında faktlar 30-40-cı illər repressiyaları 
haqqında obyektiv məlumatlar verməklə yanaşı, həmin 
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dövrdə azərbaycanlılar əleyhinə yeridilmiş siyasətin 
mahiyyətini də üzə çıxarmağa imkan verir. 

   Müəlliflər repressiyanın acı nəticələrini mərhələ - 
mərhələ oxucunun diqqətinə çatdırır və sovet totali-
tar sisteminin qara yellərinin sonrakı illərdə də Təklə 
üzərindən çəkilmədiyini faktlarla göstərir. 1930-1940-cı 
illərdə repressiyaya uğrayanların ailə üzvləri sonrakı 
illərdə də sovet siyasətinin qurbanına çevrilməsi faktları 
sovet rejiminin antihumanist mahiyyətinin bir daha üzə 
çıxarılmasına yaxından kömək edir. 

   İkinci fəsildə biz Şamaxıda keçirilmiş açıq məhkəmə 
prosesləri ilə tanış oluruq. Oxuculara təqdim olunan bu 
kitab çox gərgin zəhmətin nəticəsidir. Günahsız insan-
lara verilmiş işgəncələri oxuyanda dəhşətə gəlməmək 
mümkün deyil. Bu kitab Şamaxı ilə bərabər bütövlükdə 
azərbaycanlıların başına gətirilən müsibətlərin bir sübu-
tudur. Ona görə ki, əsər başdan-başa tarixi faktlarla, sü-
butlarla qələmə alınıb. 

   Şamaxıda keçirilən açıq məhkəmədə müttəhimlər 
kürsüsündə əyləşənlərdən biri olan Həmid Sultanovun 
uzun müddət o dövrün iqtidarına xidmət etməsinə bax-
mayaraq, ona olan haqsız münasibət, verilən işgəncələr 
kommunist rejiminin iç üzünü bir daha üzə çıxarır. Şa-
maxı prosesi məhz H.Sultanovu sıradan çıxarmaq üçün 
təşkil olunduğundan, digərlərinin onun güdazına get-
diyi ehtimal olunur. Burada müəlliflər çox düzgün bir 
nəticəyə gəlir: ”Bu dövrdə əgər Bakı - Şamaxı şosse yolu 
deyil, digər rayon ərazisində yol 

Tikintisi həyata keçirilsə idi, onda Şamaxı prosesinin 
əvəzinə başqa proses, H. Sultanovdan başqa Şamaxıda 
ittiham olunanların əvəzinə isə başqa şəxslər müttəhim 
kürsüsündə əyləşərdilər”.

H.Sultanov əsas hədəf olduğundan, prosesin harada 
cərəyan etməsindən asılı olmayaraq o, məhv edilməli 
idi. Kitabda Şamaxının rəhbər vəzifədə çalışan insan-
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larının, eyni zamanda ziyalılarının saxta ittihamlarla 
cəzalandırılması faktlarla verilir. Eləcə də mühakimə 
olunanların şəxsi ifadələrinin olduğu kimi verilməsi 
əsəri daha maraqlı, oxunaqlı edir. Bu hadisələrlə bağ-
lı mətbuatda çıxan yazılar sübut edir ki,o dövrdə həm 
qorxu, həm də məddahlıqla yazılan məqalə və şeirlər 
çoxluq təşkil edib. Bu baxımdan Məmməd Rahimin 
H.Sultanova həsr etdiyi şeir o dövrün bir növ ədəbi si-
masını əks etdirir. 

Müəlliflər Azərbaycan Respublikası Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanan cinayət 
işlərinə aid sənədlərdən də geniş istifadə edib. Bu 
mənbələrin çoxunun oxucuya ilk dəfə təqdim edilməsi 
kitabın elmi əhəmiyyətini daha da artırır. 

”Şamaxının repressiya qurbanları” fəslində mərhələ-
mərhələ repressiyaya məruz qalmış şamaxılıların 
tərcümeyi-halı haqqında geniş məlumat alır, Azərbaycan 
xalqının mənəviyyatına, tarixinə, mədəniyyətinə vuru-
lan zərbələrin acı nəticələrinin şahidi oluruq. Qafqaz 
Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Mir-
möhsün Həkimzadə, Azərbaycanın tanınmış maarif xadi-
mi, müəllim, yazıçı, tərcüməçi, jurnalist, bir sıra lüğətlər, 
dərsliklər, bədii əsərlər, felyetonlar müəllifi Sultan 
Məcid Qənizadə, mədəniyyət tariximizdə müstəsna yeri 
olan Abbas Mirzə Şərifzadə, Cenevrə elmi cəmiyyətinin 
üzvü, 10 dil bilən poliqlot, Azərbaycanda elektrotexni-
ka elminin, bu sahə üzrə ilk təhsil müəssisəsinin banisi, 
Azərbaycan dilində elektrotexnika dərsliklərinin, elekt-
rotexniki terminlər üzrə ilk türkcə-rusca lüğətin müəllifi 
Axundov Ağa kimi ziyalılar haqqında çıxarılan cəza 
hökmlərini həyəcansız oxumaq qeyri-mümkündür. Ki-
tabda həmçinin bu ziyalıların həyatı və yaradıcılığı haq-
qında verilən məlumatlar ziyalı şəxsiyyətlərimizi tanıt-
maq baxımından da çox önəm daşıyır. 

Ümumiyyətlə, XX əsr Şamaxı tarixinin öyrənilməsində 
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bu kitabın çox böyük əhəmiyyəti var, mövzu günü-
müz üçün çox aktualdır. Bu kitab repressiya dövrünün 
dəhşətlərindən xəbərdar olmaq üçün çox əhəmiyyətli bir 
mənbədir. Kitab həmçinin gənc nəslin vətənpərvərlik 
və milli ruhda tərbiyəsində mühüm əhəmiyyətə malik-
dir. Biz kitabın nəşr olunması münasibətilə müəlliflər 
E.Süleymanovun, M.Zülfüqarlının, D.Musayevin sima-
sında bütün xalqımızı təbrik edirik. 

M.R.Əsədli 
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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Azərbaycanın Avronest Parlament 
Assambleyasındakı nümayəndə 

heyəti bəyanatla çıxış edib
14.01.2013 

APA
Azərbaycanın Avronest Parlament Assambleyasın-

dakı nümayəndə heyəti Dağlıq Qarabağın separat-
çı rejimi tərəfindən Xocalı (Xankəndi) aeroportunun 
istifadəyə verilməsi barədə yayılan məlumata cavab 
olaraq bəyanatla çıxış edib.

Nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət vəkili Elxan 
Süleymanovun APA-ya verdiyi xəbərə görə, bəyanatda 
deyilir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən tanınıb: ”Mövcud beynəlxalq 
hüququn imperativ normalarına əsasən silahlı təcavüz 
və işğal vasitəsilə ərazilərin əldə edilməsi heç bir halda 
qanuni sayıla bilməz. Azərbaycan tərəfinin icazəsi olma-
dan işğal altında olan ərazilərdə hər hansı fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi mövcud beynəlxalq hüquq norma-
larına zidd olmaqla bərabər, Azərbaycan Respublikası-
na münasibətdə dövlət suverenliyi, ərazi bütövlüyü və 
sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinin kobud şəkildə 
pozulmasıdır”. 

Bəyanatda qeyd olunub ki, Dağlıq Qarabağın səması 
Azərbaycanın hava məkanının ayrılmaz tərkib hissəsidir: 
”İşğalçı rejim Dağlıq Qarabağ səmasında mülki aviasi-
yanın uçuşunu həyata keçirəcəyi halda mülki aviasiyaya 
dair 1944-cü il Çikaqo Konvensiyasını pozmuş olacaq. 
Bu hava məkanında uçuşlar ancaq Azərbaycan Dövlət 
Mülki Aviasiya Administrasiyasının razılığı ilə həyata 
keçirilə bilər və bu hava məkanından istifadə edilməsinə 
Azərbaycan Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasın-
dan başqa heç bir qurum icazə verə bilməz. Bu baxım-
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dan hər hansı beynəlxalq təşkilat Xocalı aeroportunun 
istifadəsi ilə bağlı işğalçı rejimə sertifikat verə bilməz. 
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) və Avropa 
Mülki Aviasiya Konfransı (ECAC) məsələ ilə bağlı açıq 
mövqe nümayiş etdirməlidirlər”.

Azərbaycan nümayəndə heyəti vurğulayır ki, 
beynəlxalq ictimaiyyətin ATƏT-in Minsk Qrupunun 
vasitəçiliyi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 
ilə həllinə nail olunması və bu məqsədə çatmaq üçün 
münaqişə tərəfləri arasında qarşılıqlı etimad mühi-
ti formalaşdırmaq istiqamətində səylər göstərdiyi bir 
zamanda, işğalçı rejimin qanunsuz olaraq Xocalı aero-
portunu istismara verməsi cəhdləri təxribat xarakteri 
daşıyır və Ermənistan tərəfinin münaqişənin nizamlan-
masında maraqlı olmadığını sübuta yetirir: ”Aeropor-
tun istismara verməsi cəhdləri tərəflər arasında etibar-
sızlıq atmosferinin gərginləşməsinə yol açır, danışıqlar 
prosesinə dağıdıcı təsir göstərərək, Dağlıq Qarabağın 
statusunun dəyişdirilməsinə dair iddiaların reallaşdı-
rılmasına və işğal cinayətlərinin beynəlxalq səviyyədə 
qanuniləşdirilməsinə xidmət edir”.
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Elxan Suleymanov Polşaya gedir
21.01.2013

Publika.az
Bu il yanvarın 30-dan fevral ayının 3-dək geniş 

tərkibli Azərbaycan nümayəndə heyəti Polşaya səfər 
edəcək. 

Publika.Az-ın verdiyi xəbərə görə, səfər Polşa tərəfdən 
AvroNest PA-nın vitse-prezidenti, Avropa Parlamentinin 
deputatı Jaçek Sayruş-Volski  və Azərbaycan tərəfdən 
AvroNest PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri, Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanov ara-
sında əldə edilmiş razılıq əsasında baş tutacaq.

Elxan Süleymanov bildirib ki, səfərdə əsas məqsəd Pol-
şa və Azərbaycan arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq, 
müəllim və tələbə  mübadiləsinin həyata keçirilməsi 
üçün həlli vacib məsələləri müzakirə etməkdir. Millət 
vəkili Azərbaycan və Polşa münasibətlərinin həm 
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsaslarla inkişaf edərək 
müxtəlif sferaları əhatə etdiyini qeyd etməklə yanaşı bu 
münasibətlərin xüsusilə siyasi, humanitar, iqtisadi, o 
cümlədən enerji təhlükəsizliyi sahələrində daha əhatəli 
olduğunu vurğulayıb.

Səfərin məqsədinin həm də qeyd edilən amillərlə bağlı 
olduğunu diqqətə çatdıran millət vəkili səfər çərçivəsində 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin Varşava ilə yanaşı 
həm də  Lodz, Zgerj və Unievoy şəhərlərində görüşlər 
keçirəcəyini  qeyd edib.  Belə ki, yanvarın 31-də Krakov 
şəhərində Yaqellon və İqtisadiyyat Universitetlərində, 
o cümlədən Strateji Təlimlər İnstitutunda bu Ali təhsil 
müəssisələrinin rəhbərliyi və müəllim-tələbə heyəti ilə, 
səfərin növbəti günü – fevralın 1-də Varşavada Polşanın 
Ali Təhsil və Elm Naziri Barbara Kudritska ilə, Polşa 
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Seyminin Spikeri, Polşa Respublikasının Enerji Naziri, 
Xarici İşlər Naziri, İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri, Pol-
şanın AŞ PA-dakı nümayəndə heyəti və Seymin Xarici 
Əlaqələr Komitəsinin üzvləri ilə, həmçinin AvroNest PA 
çərçivəsində Avropa Parlamentinin Polşalı üzvləri ilə, 
elə həmin gün Avropa Kollecinin rektoru və müəllim-
tələbə heyəti ilə görüşlər nəzərdə tutulmuşdur. Fevralın 
2-də isə nümayəndə heyəti Lodz şəhərinə səfər edəcək 
və burada Lodz şəhərinin rəhbərliyi, eləcə də Lodz-
da fəaliyyət göstərən dövlət və özəl universitetlərin 
rektorları ilə görüşlər keçirəcəkdir. Lodza səfər 
çərçivəsində nümayəndə heyətinin Avropa İnstitutun-
da AvroNest PA-nın vitse-prezidenti Yaçek Saryuş-
Volskinin sədrlik etdiyi Şura ilə görüşü də gözlənilir.

Səfər zamanı təhsil sahəsində əməkdaşlıq, eləsə də 
müəllim və tələbə mübadiləsinin həyata keçirilməsi 
məqsədilə Polşanın Lodz Universiteti, Krakov şəhərində 
yerləşən Yagellon Universiteti və Varşava şəhərində 
yerləşən Avropa Kolleci ilə Azərbaycanın aparıcı 
Universitetləri, xüsusilə də Bakı Dövlət Universiteti ara-
sında əməkdaşlıq imkanlarının müzakirəsi nəzərdə tu-
tulmuşdur.

Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti həmçinin Zgerj 
və Unievoy şəhərlərində olacaq, şəhər meri Jozef Kaç-
marek, region administrasiyasının rəhbəri Vitold Ste-
pien, həmçinin digər rəsmi şəxslərlə görüşəcəkdir. Bu 
görüşlər zamanı Azərbaycanın Şamaxı və Polşa Respub-
likasının Zgerj şəhərləri arasında, həmçinin Şamaxı ra-
yonunun Şəhriyar qəsəbəsi ilə Polşanın Unievoy şəhəri 
arasında qardaşlaşma imkanları müzakirə olunacaqdır.

Səfərə xüsusi önəm verdiyini qeyd edən Elxan Süley-
manov vurğuladı ki, Polşaya səfər edəcək nümayəndə 
heyətinə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri 
Misir Mərdanov, Sənaye və Energetika Naziri Natiq 
Əliyev, Millət vəkilləri, Bakı Dövlət Universitetinin rek-
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toru, akademik Abel Məhərrəmov, Azərbaycan Dillər 
Universitetinin rektoru, professor Səməd Seyidov, Me-
marlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, professor 
Gülçöhrə Məmmədova, Şamaxı rayonunun icra başçısı 
Asif Məmmədov,  o cümlədən ölkəmizin AvroNest PA-
da nümayəndə heyətinin üzvləri olan millət vəkilləri 
Qüdrət Həsənquliyev, Fazil Mustafa, Fərəc Quliyev və 
Ceyhun Osmanlı daxildir.
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Şamaxının  millət vəkili 20 Yanvar 
 şəhidlərinin xatirəsini yad etdi

21.01.2013

elkhan-suleymanov.az
Şamaxının Millət vəkili Elxan Süleymanovun 

təşəbbüsü ilə, hər il olduğu kimi, bu ildə 20 Yanvar 
şəhidləri hörmətlə anılmışdır. Belə ki, qanlı hadisələrin 
23-cü il dönümü Şamaxının Millət vəkilinin səlahiyətli 
nümayəndəsi Dəyanət Musayev bir neçə Şamaxı ziyalısı 
ilə birlikdə Vətənimizin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda 
həlak olmuş Vidadi Məmmədov və Ağanəzər İsrayılo-
vun yaxınlarına baş çəkib. Şamaxının millət vəkili adın-
dan şəhidlərin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə baş 
sağlığı verilmiş və sovqatlar çatdırmışdır.

Azərbaycan uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizin 
ruhları şad olsun! Allah rəhmət eləsin!
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Elxan Süleymanov: ”Ştrasserin məruzəsinə 
səs verməyənlər Avropa dəyərlərinə 

hörmət nümayiş etdirdilər”
24.01.2013

APA
”Bu gün AŞPA-nın qış sessiyasında Azərbaycanın Av-

ropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin 
icrası ilə bağlı 4 illik hesabat məruzəsi qəbul edildi. Bu 
məruzə 12 dekabrda Monitorinq Komitəsinin iclasında 
müsbət bir məruzə kimi qəbul edilmişdi”.

Bunu APA-nın Avropa bürosuna açıqlamasında 
Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin üzvü 
Elxan Süleymanov deyib. 
Onun sözlərinə görə, Monitorinq Komitəsinin sessiyaya 
tövsiyə etdiyi məruzə demək olar ki, heç bir əlavə 
və dəyişikliklər olmadan bütövlüklə qəbul edilib: 
”Monitorinq Komitəsinin iclasında mənim verdiyim 
hər iki təklif: Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 
hərbi yolla işğal etməsi və etiraz aksiyaları ilə bağlı 
hakimiyyətlə aksiya təşkilatçıları arasında kompromis 
tapılması ilə bağlı təkliflər Assambleya tərəfindən 
də qəbul edildi. Qəbul edilmiş bu hesabat göstərir 
ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü 
bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. Bəzi çatışmazlıqlar 
qeyd olunsa da, həmməruzəçilərin də dediyi kimi son 
illərdə Azərbaycanda siyasi irəliləyişlər nəzərəçarpan 
dərəcədədir”.

E. Süleymanov Assambleya iştirakçılarının bu gün 
təsdiq etmədikləri ”Azərbaycanda siyasi məhbuslara 
dair” hesabata da toxunub: ”Kristofer Ştrasserin 
məruzəsi qəbul edilmədi. O məruzə qəbul edilə də 
bilməzdi. Çünki Ştrasser Azərbaycana qarşı qərəzli və 
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ədalətsiz mövqe tutmuşdu. Məruzəçi təyin edildikdən 
dərhal sonra məsələni siyasiləşdirməyə cəhd göstərərək, 
öz müsahibələrində Azərbaycan hakimiyyətini ağır 
cinayətlərdə ittiham edirdi”. 

Deputat Ştrasseri məruzəçi olduğu müddətdə 
Azərbaycanla əməkdaşlıq etməməkdə və obyektiv araş-
dırma aparmamaqda ittiham edib: ”Ştrasserin təqdim 
etdiyi siyahısında həbsdən azad olunanları, terrorçula-
rı, qatilləri, xüsusilə ağır cinayətlər törətmiş şəxsləri si-
yasi məhbus kimi təqdim etmişdi. Ona görə də bu gün 
Ştrasserin məruzəsinə səs verməyənlər əslində Avropa 
dəyərlərinə, ədalətə, hüququn aliliyinə hörmət nümayiş 
etdirmiş oldular. Bununla da üzv ölkələr arasında ayrı-
seçkiliyə, ikili standartlara son qoymağa çağırış edib və 
ədalətə səs verdilər. Bu, haqqın və ədalətin zəfəridir”.

Qeyd edək ki, Avropa Şurası Parlament Assamb-
leyasının qış sessiyasının bugünkü plenar iclasında 
Azərbaycanla bağlı müzakirələr keçirilib. 

AŞ PA Monitorinq Komitəsi adından həmməruzəçilər 
Jozef Debona Qrex və Pedro Aqramuntun hazırladıq-
ları Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdü-
yü öhdəliklərin, eyni zamanda İnsan hüquqları və hü-
quq məsələlər üzrə Komitə adından məruzəçi Kristofer 
Ştrasserin hazırladığı Azərbaycanda siyasi məhbusların 
vəziyyətinə dair iki hesabat Assambleyanın plenar icla-
sında dinlənilib. Hər iki sənəd bir yerdə müzakirəyə çı-
xarılıb.

Hər iki hesabat üzrə 60-ə yaxın parlamentarın çıxışı 
dinlənilib. Əsas müzakirələr ikinci hesabat üzrə aparılıb. 
Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı hesabat səsə qo-
yulduqdan sonra qəbul edilsə də, Azərbaycanda siyasi 
məhbuslarla bağlı ikinci hesabat Assambleyanın plenar 
iclasında qəbul edilməyib.
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AŞPA-da Azərbaycanda “siyasi məhbus” 
məsələsi ilə bağlı qətnamə layihəsinin əleyhinə 
səs verənlər əslində Avropa dəyərlərinə, 
ədalətə, hüququn aliliyinə hörmət nümayiş 

etdirdilər

25.01.2013

AzərTAc
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında alma-

niyalı deputat Kristof Ştrasserin Azərbaycanda ”si-
yasi məhbus” məsələsi ilə bağlı hazırladığı qətnamə 
layihəsinin əleyhinə səs verənlər əslində Avropa 
dəyərlərinə, ədalətə, hüququn aliliyinə hörmət nümayiş 
etdirdilər. 

AzərTAc xəbər verir ki, bu sözləri AŞPA-nın Hüquq 
Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü, Milli 
Məclisin deputatı Elxan Süleymanov yanvarın 25-də ke-
çirdiyi mətbuat konfransında söyləmişdir.

E.Süleymanov bildirmişdir ki, K.Ştrasser hazırla-
dığı məruzədə həbsdən azad olunanları, terrorçuları, 
qatilləri, xüsusilə ağır cinayətlər törətmiş şəxsləri ”si-
yasi məhbus” kimi təqdim etmişdir. Almaniyalı depu-
tat Azərbaycana qarşı qərəzli və ədalətsiz mövqe tut-
muşdu. O, məruzəçi olduğu müddətdə Azərbaycan ilə 
əməkdaşlıq etməmiş və obyektiv araşdırma aparma-
mışdır. Bu səbəbdən də avropalı deputatların böyük 
əksəriyyəti qətnamə layihəsinin əleyhinə səs verdilər, 
beləliklə də ayrı-seçkiliyə, ikili standartlara qarşı çıxdı-
lar. Bu isə haqqın və ədalətin zəfəridir.

E.Süleymanov demişdir ki, hələ 2001-ci ildə Av-
ropa Şurasının (AŞ) müstəqil ekspertləri tərəfindən 
Azərbaycanda ehtimal olunan ”siyasi məhbus”larla bağ-
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lı meyarları əks etdirən qətnamə layihəsi hazırlanmışdır. 
Bu meyarlar qurumun bütün üzv dövlətlərinə deyil, 
təkcə Azərbaycana şamil edilmişdir. AŞ-yə üzv olan 47 
ölkədən yalnız Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin 
araşdırılması ölkəmizə qarşı münasibətdə ikili standar-
tın olduğunu göstərirdi. 

AŞPA-nın növbəti qış sessiyasında Azərbaycan ilə 
bağlı iki məsələnin müzakirə olunduğunu diqqətə 
çatdıran E.Süleymanov həmməruzəçilər Pedro Aqra-
mund və Cozef Debono Qrexin hazırladığı məruzənin 
yüksək səs çoxluğu ilə qəbul edildiyini demişdir. Bildi-
rilmişdir ki, ölkəmizin AŞ qarşısında üzərinə götürdüyü 
öhdəliklərin icrası ilə bağlı dördillik hesabatı əks etdirən 
sənəd təşkilatın Monitorinq Komitəsinin hələ dekab-
rın 12-də keçirilən iclasında müsbət qiymətləndirilmiş, 
demək olar ki, heç bir əlavə və dəyişiklik olmadan qəbul 
edilmişdir.
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 ”5 polyak memarın 15 Bakı binası” 
kitab-abomu çap olunub

29.01.2013

APA
Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun 

təşəbbüsü ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin yan-
varın 30-dan fevralın 3-dək gerçəkləşəcək Polşa səfəri 
ərəfəsində yeni kitab-albom işıq üzü görüb.

 APA-nın xəbərinə görə, Elxan Süleymanovun fərdi 
saytı tərəfindən hazırlanmış nəfis tərtibatlı ”5 polyak 
memarın 15 Bakı binası” kitab-albomu Azərbaycan, pol-
yak və ingilis dillərindədir.

 Kitabda 1893-1913-cü illərdə görkəmli polyak me-
marları – Yuzef Qoslavski, Kazimir Skureviç, Yevgeni 
Skibinski, Yuzef Ploşko və Konstantin Borisoqlebski 
tərəfindən yaradılmış gözəl Bakı binalarından söhbət 
açılır. 

Layihə Elxan Süleymanovun rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilib. Buraxılışa məsul Fuad Babayevdir. Kitab-al-
bomda Elçin T.Əliyevin, Fərid Xayrullinin, Mirnaib 
Həsənoğlunun və Polad Əsədovun fotoları yer alıb.
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Azərbaycan nümayəndə heyəti 
Polşada səfərdədir

31.01.2013

APA
Azərbaycanın Avronest Parlament Assambleyasında-

kı nümayəndə heyətinin rəhbəri, deputat Elxan Suley-
manovun təşəbbüsü ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti 
Polşada səfərdədir. 

APA-nın məlumatına görə, nümayəndə heyəti səfərin 
birinci günü Polşa xarici işlər nazirinin müavini xanım 
Beata Stelmaçla rəsmi görüş keçirib. 

Görüşdə Azərbaycan təhsil naziri Misir Mərdanov, 
sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev, Bakı Dövlət 
Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov, Azərbaycan 
Dillər Universitetinin rektoru Səməd Seyidov, Şamaxı 
rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Məmmədov və 
digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Görüşdə Azərbaycanla 
Polşa arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, 
Azərbaycanın Qərbə inteqrasiyası, Avropa Birliyi ilə 
Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafında Polşa-
nın rəsmi Bakıya göstərdiyi dəstək, Avropanın enerji 
təhlükəsizliyi və s. məsələlər müzakirə edilib. 

Günün sonunda Azərbaycan nümayəndə heyəti və 
Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi tərəfindən dost ölkənin 
ictimai-siyasi xadimlərinin şərəfinə ziyafət verilib. 
Ziyafətdə çıxış edən E.Süleymanov onun təşəbbüsü ilə 
hazırlanmış nəfis tərtibatlı ”5 polyak memarın 15 Bakı 
binası” kitab-albomunu təqdim edib. Azərbaycan, pol-
yak və ingilis dillərində hazırlanmış nəşr böyük maraq 
doğurub. Yanvarın 31-də nümayəndə heyəti Krakovda 
görüşlər keçirəcək.
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Azərbaycan münayəndə heyəti Polşada 
bir sıra görüşlər keçirib

02.02.2013
APA
Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanovun 
təşəbbüsü ilə Polşada səfərdə olan nümayəndə heyətinin 
üzvləri fevralın 1-də Varşavada əhəmiyyətli görüşlər 
keçirib. APA-nın məlumatına görə, qrafik sıx olduğun-
dan nümayəndə heyətinin üzvləri qruplara bölünərək 
müxtəlif məkanlarda görüşlərə qatılıblar. Azərbaycan 
Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanov Adam 
Mitskeviç İnstitutunda keçrilən görüşdən sonra Natolin 
Avropa Kollecində olub. 

Polşa Respublikası Seymində keçirilən görüşdə 
Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin üzvləri Elxan Süleymanov, Qüdrət 
Həsənquliyev, Fərəc Quliyev, Fazil Mustafa, Ceyhun 
Osmanlı ilə yanaşı Bakı Dövlət Universitetinin rektoru 
Abel Məhərrəmov, Azərbaycan Dillər Universitetinin 
rektoru Səməd Seyidov, Memarlıq və İnşaat Universi-
tetinin rektoru  Gülçöhrə Məmmədova, Azərbaycanda 
Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiya-
sının təmsilçiləri Məhərrəm Zülfüqarlı və Fuad Süley-
manov  iştirak ediblər. 

Polşa Seyminin Avropa Şurası Parlament Assamble-
yasında təmsil olunan üzvləri, eləcə də Seymin xarici  
əlaqələr komitəsindən olan deputatlarla görüş zamanı 
qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

Seymin üzvləri Azərbaycanın qərbə inteqrasi-
ya sahəsində əldə etdiyi uğurlardan, Qarabağ prob-
leminin çözülməsi imkanlarından, Avropanın enerji 
təhlükəsizliyi sahəsində Bakının oynadığı səmərəli rol-
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dan danışıblar.
Azərbaycan millət vəkilləri Elxan Süleymanov, Abel 

Məhərrəmov, Gülçöhrə Məmmədova, Səməd Seyidov, 
Qüdrət Həsənquliyev, Fərəc Quliyev, Fazil Mustafa və 
Ceyhun Osmanlı görüşdə çıxış ediblər.

Elxan Süleymanov Azərbaycanla Polşa arasında 
əlaqələrin XIV əsrdən başladığını qeyd edib, polyak 
şairlərin Nəsiminin, Xaqani Şirvaninin, Seyid Əzim 
Şirvaninin əsərlərini tərcümə etdiklərini vurğulayıb. 
Millət vəkili Şamaxıda anadan olmuş memar Yevgeni 
Skibinskinin layihəsi əsasında Bakıda tikilmiş binadan 
bəhs edən ”Keçmiş Persidskaya küçəsindəki sehrli bina 
və onun şamaxılı müəllifi” kitabını və XIX əsrin sonu-
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş 
polyak memarların yaradıcılığına həsr edilmiş ”5 pol-
yak memarın 15 Bakı binası” foto-albomunu təqdim 
edib. Millət vəkili qeyd edib ki, polşali deputatlar daim 
Azərbaycan millət vəkilləri ilə beynəlxalq qurumlarda 
əməkdaşlıq ediblər: Bizim bu səfərimiz bu əməkdaşlığın 
inkişafına öz töhfəsini verəcək”.

Akademik Abel Məhərrəmov Bakı Dövlət Universite-
ti ilə 2 nüfuzlu Polşa universiteti arasında imzalanmış 
əməkdaşlıq sazişlərinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının sənaye 
və energetika naziri Natiq Əliyev Polşanın iqtisadiy-
yat naziri Yanuş Pexotsinski və maliyyə naziri Milolay 
Budzanovski ilə görüşlər keçirib. Daha sonra Natiq 
Əliyev nümayəndə heyətinin üzvləri ilə birlikdə Xarici 
Məsələlər üzrə Polşa İnstitutunda görüş keçirib və ”Ener-
ji  Təhlükəsizliyinə dair Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasında əməkdaşlıq perspektivləri” adlı dinləmələrə 
qatılıb. Fevralın 2-də görüşlər Lodz şəhərində davam 
edir. 
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Azərbaycan nümayəndə heyəti Polşada
 bir sıra görüşlər keçirmişdir

04.02.2013

AzərTAc
 Milli Məclisin deputatı, Avronest Parlament Assamb-

leyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri 
Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə nümayəndə heyəti 
Polşada səfərdədir. 

AzərTAc xəbər verir ki, nümayəndə heyəti səfərin bi-
rinci günü Polşa xarici işlər nazirinin müavini xanım Be-
ata Stelmaç ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə təhsil naziri Misir Mərdanov, sənaye və 
energetika naziri Natiq Əliyev, Bakı Dövlət Universi-
tetinin rektoru Abel Məhərrəmov, Azərbaycan Dillər 
Universitetinin rektoru Səməd Seyidov, Şamaxı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Məmmədov və digər 
rəsmi şəxslər iştirak etmişlər. Görüşdə Azərbaycan ilə 
Polşa arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, 
ölkəmizin Qərbə inteqrasiyası, Avropa İttifaqı ilə 
münasibətlərimizin inkişafında Polşanın dəstəyi, Avro-
panın enerji təhlükəsizliyində respublikamızın rolu və s. 
məsələlər müzakirə edilmişdir. 

Günün sonunda nümayəndə heyəti və Azərbaycanın 
Polşadakı səfirliyi tərəfindən ziyafət verilmişdir. 

Tədbirdə səfir Həsən Həsənov və deputat Elxan Süley-
manov Azərbaycan-Polşa münasibətlərinin tarixindən 
və bu əlaqələrin inkişaf perspektivlərindən danışmışlar.

Ziyafətdə XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş polyak memarların 
yaradıcılığına həsr olunmuş, nəfis tərtibatda çapdan 
çıxmış ”Beş polyak memarın 15 Bakı binası” kitab-al-
bomu təqdim edilmişdir. Azərbaycan, polyak və ingilis 
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dillərində hazırlanmış nəşr böyük maraq doğurmuşdur. 
Azərbaycan nümayəndə heyəti Krakov şəhərində də 

bir sıra görüşlər keçirmişdir. 
Strateji Təlimlər İnstitutundakı görüşdə sənaye 

və energetika naziri Natiq Əliyev, Azərbaycan Dillər 
Universitetinin rektoru Səməd Seyidov və digərləri 
ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın perspektivlərindən 
danışmışlar. 

Krakov İqtisad Universitetindəki görüşdə rektor And-
jey Çoçol və prorektor Andjey Sokolovski nümayəndə 
heyətinə təhsil ocağı haqqında ətraflı məlumat vermişlər. 

Nümayəndə heyətinin üzvlərindən təhsil naziri Mi-
sir Mərdanov, sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev, 
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov, 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rek-
toru Gülçöhrə Məmmədova, deputat Elxan Süleyma-
nov iki ölkə arasında mövcud dostluq əlaqələrindən, 
əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərindən söhbət açmış-
lar. 

Görüşün sonunda Bakı Dövlət Universiteti ilə Krakov 
İqtisad Universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında pro-
tokol imzalanmışdır. 

Krakovda sonuncu görüş XV əsrin əvvəllərindən 
fəaliyyət göstərən Yagellon Universitetində keçirilmiş-
dir. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında xüsusən təhsil 
sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin 
vacibliyi vurğulanmışdır. 

Sonra Bakı Dövlət Universiteti ilə Yagellon Univer-
siteti arasında əməkdaşlıq haqqında protokol imzalan-
mışdır.

Polşaya səfərin qrafiki sıx olduğundan nümayəndə 
heyətinin üzvləri qruplara bölünərək müxtəlif görüşlər 
keçirmişlər. Belə görüşlərdən birini təhsil naziri Misir 
Mərdanov Adam Mitskeviç İnstitutunda keçirmişdir. 
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Görüşdən sonra nazir Natolin Avropa Kollecində ol-
muşdur. 

Polşa Respublikası Seymində keçirilən görüşdə 
Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin üzvləri deputatlar Elxan Süley-
manov, Qüdrət Həsənquliyev, Fərəc Quliyev, Fazil 
Mustafa, Ceyhun Osmanlı, Bakı Dövlət Universitetinin 
rektoru Abel Məhərrəmov, Azərbaycan Dillər Universi-
tetinin rektoru Səməd Seyidov, Azərbaycan Memarlıq və 
İnşaat Universitetinin rektoru Gülçöhrə Məmmədova, 
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yar-
dım Assosiasiyasının təmsilçiləri Məhərrəm Zülfüqarlı 
və Fuad Süleymanov iştirak etmişlər.

Polşa Seyminin Avropa Şurası Parlament Assamble-
yasında təmsil olunan üzvləri, eləcə də Seymin xarici 
əlaqələr komitəsindən olan deputatlarla görüşdə qarşı-
lıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmuşdur. 

Seymin üzvləri Azərbaycanın Qərbə inteqrasi-
ya sahəsində əldə etdiyi uğurlardan, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində 
ölkəmizin ədalətli mövqeyindən, Avropanın enerji 
təhlükəsizliyində respublikamızın rolundan danışmış-
lar. 

Nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycan ilə Polşa 
arasında əlaqələrin XIV əsrdən başladığını qeyd etmiş, 
polyak şairlərin Nəsiminin, Xaqani Şirvaninin, Seyid 
Əzim Şirvaninin əsərlərini tərcümə etdiklərini vurğula-
mışlar. 

Deputat Elxan Süleymanov Şamaxıda anadan ol-
muş memar Yevgeni Skibinskinin layihəsi əsasında Ba-
kıda tikilmiş binadan bəhs edən ”Keçmiş Persidskaya 
küçəsindəki sehrli bina və onun şamaxılı müəllifi” kita-
bını və ”Beş polyak memarın 15 Bakı binası” fotoalbo-
munu təqdim etmişdir. 

Bildirilmişdir ki, polşalı deputatlar daim azərbaycanlı 
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həmkarları ilə beynəlxalq qurumlarda səmərəli 
əməkdaşlıq etmişlər. Səfərin bu əməkdaşlığın inkişafına 
töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunmuşdur.

Akademik Abel Məhərrəmov Bakı Dövlət Universiteti 
ilə Polşanın nüfuzlu iki universiteti arasında imzalanmış 
əməkdaşlıq sazişlərinin əhəmiyyətindən danışmışdır. 

Həmin gün Azərbaycanın sənaye və energetika naziri 
Natiq Əliyev Polşanın iqtisadiyyat naziri Yanuş Pexot-
sinski və maliyyə naziri Milolay Budzanovski ilə görüşlər 
keçirmişdir. Daha sonra nazir Natiq Əliyev nümayəndə 
heyətinin üzvləri ilə birlikdə Xarici Məsələlər üzrə Pol-
şa İnstitutunda görüş keçirmiş, ”Enerji təhlükəsizliyinə 
dair Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq 
perspektivləri” mövzusunda dinləmələrə qatılmışdır.
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Azərbaycanın Şamaxı və Polşanın 
Konstantinuv-Lodski şəhərləri qardaşlaşır

04.02.2013

AzərTAc
Milli Məclisin deputatı, Avronest Parlament Assamb-

leyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri El-
xan Süleymanovun təşəbbüsü ilə Polşada səfərdə olan 
nümayəndə heyəti səfərin dördüncü günü Lodz Voye-
vodalığında görüşlər keçirmişdir. 

AzərTAc xəbər verir ki, Konstantinuv-Lodski 
şəhərində keçirilən görüşdə deputat Elxan Süleyma-
nov və Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif 
Məmmədov şəhər merinə ölkəmiz, o cümlədən qədim 
Şamaxının tarixi haqqında məlumat vermişlər. 

Azərbaycan-Polşa münasibətlərindən söhbət açan 
E.Süleymanov 1858-ci ildə Şamaxıda anadan ol-
muş polyak əsilli memar Yevgeni Skibinskinin Bakı-
da layihələndirdiyi binalardan danışmışdır. Şamaxı 
şəhərində memarın abidəsinin ucaldılacağını bildirən 
deputat tanınmış Azərbaycan heykəltəraşı Natiq Əliyev 
tərəfindən hazırlanacaq heykəlin maketini merə təqdim 
etmişdir. 

Görüşün sonunda Şamaxı ilə Konstantinuv-Lodski 
şəhərlərinin qardaşlaşması ilə bağlı niyyət protokolu 
imzalanmışdır.
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Azərbaycan nümayəndə heyətinin Polşaya 
səfəri çərçivəsində doqquz rəsmi görüş 

keçirilmiş, 10 sənəd imzalanmışdır
06.02.2013

AzərTAc
Azərbaycan nümayəndə heyətinin Polşaya səfəri 

çərçivəsində doqquz rəsmi görüş keçirilmiş, 10 sənəd 
imzalanmışdır. 

AzərTAc xəbər verir ki, bu sözləri fevralın 6-da Mil-
li Məclisin deputatı, Avronest Parlament Assambleya-
sında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan 
Süleymanov rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Pol-
şaya səfərinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konf-
ransında demişdir. 

Bildirilmişdir ki, Elxan Süleymanovun təşəbbüsü 
ilə reallaşan səfər çərçivəsində Varşava, Krakov, Lodz 
şəhərlərində keçirilən görüşlərdə Azərbaycan-Polşa 
əməkdaşlığının inkişaf istiqamətləri müzakirə olunmuş-
dur.
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AvroNest PA-nın komitələrindən birinin 
iclası Bakıda keçiriləcək

08.02.2013

Trend
Fevral ayında AvroNest PA-nın komitələrinin iclasları 

keçiriləcək.
Bu barədə Trend-ə AvroNest PA-da Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət vəkili Elxan Süley-
manov məlumat verib.

Nümayəndə heyətinin rəhbəri bildirib ki, AvroNest 
PA Enerji Təhlükəsizliyi komitəsinin iclası 11-13 fevral-
da Bakıda (Azərbaycan), Siyasi Məsələlər Komitənin ic-
lası 12-13 fevralda Tbilisidə (Gürcüstan), İqtisadi İnteq-
rasiya Komitəsinin iclası isə 14-15 fevralda Kişinyovda 
(Moldova) keçiriləcək.

Elxan Süleymanov komitələrin iclaslarının 
gündəliyinə diqqət çəkərək vurğulayıb ki, bu ilin may 
ayında Brüsseldə AvroNest PA-nın 3-cü növbəti plenar 
sessiyası keçiriləcək. Komitə iclaslarında 3-cü plenar ses-
siya zamanı müzakirəyə çıxarılacaq məruzə layihələrinin 
ilkin təqdimatı keçiriləcək.

Siyasi Məsələlər Komitəsinin iclasında Avropa Parla-
mentinin üzvü, Avropa Mühafizəkarlar və İslahatçılar 
qrupunun üzvü Riszard Çarneki və Ukrayna Parlamen-
tinin üzvü Boris Tarasyuk tərəfindən hazırlanmış ”Şərqi 
Avropa Tərəfdaş ölkələrində regional təhlükəsizlik çağı-
rışları” məruzəsi müzakirəyə çıxarılacaq.

İqtisadi İnteqrasiya Komitəsinin iclasında isə 
həmməruzəçilər - Avropa Parlamentinin deputatı, 
Sosialistlərin və Demokratların Mütərəqqi Birliyinin 
üzvü Yevgeni Kirilov və Moldova Parlamentinin üzvü 
Veaçeslav Yonita - ”Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin mil-
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li qanunvericiliyinin Avropa İttifaqının iqtisadi sahədə 
olan qanunvericilik ilə uzlaşdırılması” mövzusunda 
məruzəni təqdim edəcəklər.

Bakıda keçiriləcək Enerji Təhlükəsizliyi Komitəsinin 
iclasında ”Enerji bazarı ilə bağlı enerji təhlükəsizliyi 
və Şərqi Avropa Tərəfdaşı dövlətləri ilə Avropa İtti-
faqı dövlətləri arasında uyğunlaşdırma” məruzəsi 
müzakirəyə çıxarılacaq. Məruzə Avropa Parlamentinin 
Nederlanddan olan deputatı, Avropa Vahid Sosialistlər 
qrupunun üzvü cənab Gerben-Jan Gerbrandi və Gür-
cüstan Parlamentinin üzvü cənab David Onoprişvili 
tərəfindən hazırlanıb. Komitənin iclasında Azərbaycan 
Respublikasının Sənaye və Energetika naziri Natiq 
Əliyevin, ARDNŞ-in vitse-prezidenti Elşad Nəsirovun 
və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin müa-
vini Valeh Ələsgərovun çıxışlarının nəzərdə tutulur.

Millət vəkili eyni zamanda AvroNest PA-nın Avropa 
Parlamenti komponenti tərəfindən əlavə və düzəlişlər 
üçün son tarix kimi 20 mart 2013-cü il təklif edildiyini 
diqqətə çatdırıb. O, Komitə iclaslarında müəyyən edil-
miş tarixə qədər təklif edilən əlavə və düzəlişlər də 
nəzərə alınmaqla məruzə layihələrinin son variantının 
hazırlanacağını vurğulayıb. Prosedur qaydalarına görə, 
məruzə layihələrinin son variantı komitələrin Avro-
Nest PA-nın plenar sessiyası çərçivəsində Brüsseldə 
keçiriləcək iclaslarında müzakirə yenidən edilərək, 
təsdiqlənmək üçün səsverməyə çıxarılacaq və bundan 
sonra 28-29 may 2013-cü il tarixdə AvroNest PA-nın 
plenar iclasında Komitə tərəfindən təklif olunan yekun 
məruzə qəbul olunacaqdır.
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Ermənistan nümayəndələri Avronest PA-nın 
Bakıda keçiriləcək toplantısında iştirakdan 

imtina ediblər
08.02.2013

APA
Ermənistan nümayəndə heyəti Avronest Parlament 

Assambleyasının (PA) Enerji təhlükəsizliyi komitəsinin 
fevralın 11-13-də Bakıda keçiriləcək iclasında iştirak-
dan imtina ediblər. Bu barədə APA-ya Avronest PA-da 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, deputat El-
xan Süleymanov məlumat verib. O, Azərbaycan tərəfinin 
Ermənistan nümayəndə heyətinin təhlükəsizliyinə 
tam təminat verdiyini bildirib: ”Biz Avronset PA-nın 
həmsədrlərinə bununla bağlı müraciət edərək bəyan et-
dik ki, erməniləri qəbul etməyə, onların təhlükəsizliyinə 
tam təminat verməyə hazırıq və erməniləri Bakıda 
görməyə şad olarıq. Amma bu günlərdə Ermənistan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri Artak Sakaryan Avronest 
PA-nın həmsədrləri Kristian Vigenin və Boris Tarasyu-
ka müraciət edərək bildirib ki, Bakıda keçiriləcək iclas-
da iştirak edə bilməyəcəklər. Səbəb kimi də ölkələrində 
keçiriləcək prezident seçkilərini və buna görə iş 
qrafiklərinin sıxlığını göstəriblər”. 



45
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

”Şamaxının millət vəkili. İkinci il” 
kitabı işıq üzü gördü

15.02.2013

elkhan-suleymanov.az
Şamaxının millət vəkili, Avronest Parlament Assamb-

leyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin üzvü Elxan Süleymanovun 1 de-
kabr 2011-ci ildən 2012-ci ilin sonuna qədər olan dövr 
ərzində fəaliyyətini əks etdirən kitab çapdan çıxıb.

www.elkhan-suleymanov.az saytının nəşri olan 414 
səhifəlik kitabda ölkə və xarici KİV-də dərc olunan 
xəbərlər, müraciət və çıxışlar, müsahibələr, eləcə də yüzə 
qədər foto-şəkil yer alıb. 

Kitaba həmçinin, millət vəkilinin seçki qərargahı 
tərəfindən Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış 
”Şamaxının millət vəkili, Avronest Parlament Assamb-
leyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü Elxan 
Süleymanovun  1 illik fəaliyyəti haqqında hesabat” daxil 
edilib.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu, Elxan Süleymano-
vun millət vəkili kimi seçiciləri qarşısında ikinci hesabat 
kitabıdır. Belə ki, ötən il 2011-ci ilin yekunları ilə bağlı 
”Şamaxının millət vəkili. Birinci il” kitabı çap edilmişdi. 

”Şamaxının millət vəkili. İkinci il” kitabının buraxılı-
şına məsul siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Fuad Baba-
yevdir. 
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Ketrin Eşton Xocalı aeroportu ilə bağlı 
Avropa Parlamenti üzvlərinin sorğusunu 

cavablandırıb
25.02.2013

APA
Ermənistanın və onun formalaşdırdığı separatçı rejimin 

qanunsuz olaraq Xocalı aeroportundan uçuşlara başlaya-
caqlarına dair məlumatlar Avropa parlamentarilərində 
ciddi narahatçılıq doğurub. Bu barədə APA-ya Avronest 
Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanov məlumat verib.Onun 
sözlərinə görə, Avropa Parlamentinin bir qrup deputa-
tı Xocalı aeroportunun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar 
olaraq Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik 
məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi xanım Ketrin Eşto-
na sorğu ilə müraciət edib. K. Eşton fevralın 18-də sor-
ğunu cavablandıraraq məsələyə rəsmi münasibət bil-
dirib. E. Süleymanov deyib ki, K. Eşton ATƏT-in Minsk 
Qrupu həmsədrlərinin Xocalı aeroportunun istifadəyə 
verilməsinin gərginliyi artıracağı ilə bağlı narahatlığını 
ifadə edən 2011-ci il aprel və 2012-ci il iyul bəyanatını tam 
dəstəklədiyini bildirib. O, uçuşların həyata keçirilməsinin 
sülh prosesinə kömək etməyəcəyini və Aİ-nin tərəfləri 
diplomatik həll yolu tapmağa çağırdığını diqqətə çat-
dırıb. Ali Nümayəndə eyni zamanda tərəflərdən mülki 
təyyarəyə qarşı hər hansı təhdid və ya gücdən istifadədən 
imtina etmək, məsələni diplomatik addımlarla həll etmək 
və siyasiləşdirməkdən çəkinmək barədə Minsk Qrupu 
həmsədrlərinə verdikləri təminatlarına hörmət və riayət 
etmələrini gözlədiklərini bildirib.

Ali Nümayəndə eyni zamanda həmsədrlərin 
beynəlxalq hüquqa müvafiq və öz ərazisi üzərində uçuş-
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lar üçün cari təcrübəyə uyğun hərəkət etmək barədə 
tərəflərə etdiyi müraciəti xatırladıb.

K. Eşton bildirib ki, AB-nin qeyd edilmiş ismarışları 
son yüksək səviyyəli diplomatik əlaqələrdə, AB-nin 2012-
ci ilin dekabrında Brüsseldə Ermənistan və Azərbaycanla 
keçirdiyi Əməkdaşlıq Şuralarının iclaslarında, həmçinin 
regiona yüksək səviyyəli səfərlər zamanı hər iki tərəfə 
təkrarən çatdırılıb. AB tərəfləri həm hərəkətlərində, həm 
də sözlərində təmkinli olmağa səsləyib. 
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”Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində 
1930-40-cı illər repressiyaları”

11.03.2013

Xalqqəzeti.com
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yar-

dım Assosiasiyasının dəstəyi və Azərbaycan Dövlət Pe-
daqoji Universiteti tarix fakültəsinin Elmi Şurasının 23 
noyabr 2012-ci il tarixli (3 saylı protokol) qərarı ilə çap 
olunmuş nəfis tərtibatlı fundamental  kitab  belə  adla-
nır. Kitabın müəllifləri Şamaxıdan millət vəkili Elxan Sü-
leymanov, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Məhərrəm 
Zülfüqarlı və ADPU-nun müəllimi, pedaqoji elmlər üzrə 
fəlsəfə doktoru Dəyanət Musayevdir.

Kitab keçən  əsrin 30-40-cı illərində sovetlərin 
Azərbaycanın Şamaxı bölgəsində apardığı amansız 
repressiyanın ifşa edilməsi, kommunist diktaturası-
nın cinayətkar əməllərinin aşkar edilməsi baxımın-
dan əhəmiyyətlidir. Məzmunca siyasi repressiyalar adı 
alan bu qanlı proses, əslində, bütövlükdə Azərbaycan 
cəmiyyətinə qarşı yönəlmiş, müxtəlif vəzifə və peşələrdə 
çalışan insanları əhatə etmiş və nəticədə kütləvi 
sürgünlər və güllələnmələr həyata keçirilmişdir. Doğru-
dur, həmin illərdə bütün İttifaq ərazisində repressiyalar 
həyata keçirilsə də, bu, Azərbaycanda, xüsusilə Şamaxı 
bölgəsində daha amansızlığı ilə seçilmişdi.

Əsər Milli Məclisin deputatı Elxan Süleymanovun 
yazdığı ön sözdən, ”Təklə faciəsi” (I), ”1937-ci ilin okt-
yabrında Şamaxıda keçirilmiş məhkəmə prosesi”  (II) və 
”Şamaxının repressiya qurbanları” (III) adlı fəsillərdən 
ibarətdir.

I fəsildə Şamaxı rayonunun Təklə kəndində baş ver-
miş ağır repressiya hadisələri araşdırılmışdır. Burada 
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1937-ci ilin oktyabrında keçirilmiş məhkəmə prosesinə 
qədər Şamaxıda siyasətdən uzaq, kollektivləşmənin sərt, 
ağır sınaqlarından salamat çıxmış sadə vətəndaşlara, 
kəndlilərə qarşı da repressiyalar həyata keçirildiyi qeyd 
olunur. Hətta bir kənddə keçirilən ”günahlandırma” 
olaylarından sonra 70 nəfər təkləli həbs edilmiş və Ba-
kıya gətirilmişdir. Faktlar onların 60-nın güllələndiyini 
təsdiqləyir. Digər 10 nəfər isə SSRİ-nin ucqar həbs 
düşərgələrinə sürgün olunmuşdur.

II fəsildə 1937-ci ildə Şamaxıda keçirilmiş 
məhkəmə prosesindən söhbət açılır. Bildirilir ki, so-
vet hakimiyyətinə qarşı üsyan hazırlanmasında Şama-
xı, İsmayıllı, Əli-Bayramlı (indiki Şirvan), Qonaqkənd 
və Cəlilabadda saxta ssenari əsasında insanlar kütləvi 
şəkildə cəzalandırılmış və çoxları ”qırmızı terror”un 
qurbanı olmuşdur. Xalq düşməni elan olunan bu 
şəxslərə eyni ittihamlar irəli sürülürdü: əksinqlabçı-
burjua-millətçi, üsyankar-terrorçu, ”ziyankar təşkilatın” 
işində iştirakçı və müsavatçı. Fəsildə Şamaxı məhkəməsi 
zamanı ittiham olunan bir sıra vəzifəli şəxslərin və sadə 
vətəndaşların həbsi ilə bağlı qətimkan tədbirlərinin 
seçilməsi haqqında protokollardan çıxarılan qətnamələr, 
çıxarışlar, qərarlar, arayışlar, həbs olunmuş məhbusların 
anketləri, tərcümeyi-halları və məlumatlar öz əksini tap-
mışdır.

III fəsildə isə Şamaxının bir sıra repressiya qurbanları 
barədə dolğun məlumatlar təqdim olunmuşdur. Maraq-
lı cəhət ondadır ki, sovet imperiyasının Şamaxıda həyata 
keçirdiyi bu qanlı militarist siyasət görkəmli ziyalılardan 
tutmuş, din xadimlərinə, hətta bəzi bolşevik xadimlərinə 
qarşı da aparılmışdır.

Azərbaycanın tanınmış din xadimi Qafqazın şeyxülis-
lamı Mirmöhsün Həkimzadə, vaxtılə 1903-cü ildə sosi-
alist yönümlü ”Hümmət” təşkilatının yaradıcılarından 
biri, 1917-ci il fevral-burjua inqlabından sonra Bakı So-
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vetinin üzvü olmuş Sultan Məcid Əfəndiyev, onun həyat 
yoldaşı, görkəmli ictimai-siyasi xadim Zivər Əfəndiyeva, 
ilk bolşeviklərdən olan Möhsün İsrafilbəyov, görkəmli 
ictiami-siyasi və elm xadimi Sultan Məcid Qənizadə, 
məşhur aktyor Abbas Mirzə Şərifzadə, Avropada 
təhsil almış və görkəmli elektrotexnika və energeti-
ka alimi kimi məşhurlaşmış Ağa Axundov, tanınmış 
cərrah Məmməd Xələfbəyov, xalq hakimi Məhərrəm 
Məhərrəmov, yazıçı, Azərbaycanda təhsil qurucula-
rından hesab olunan Hacıbaba Nəzərli, aşıq sənətinin 
məşhur nümayəndələrindən olan Aşıq Bilal Mikayılov, 
cümhuriyyət dövrünün görkəmli maarif xadimlərindən 
olan Ağalar Mahmudbəyov və digərləri haqqında ətraflı 
məlumatlar verilmişdir.

Beləliklə, ”Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində” kita-
bı Azərbaycan tarixinin ən ziddiyyətli dövrlərindən biri 
olan XX əsrin 30-40-cı illərin repressiyaları mövzusunun 
tədqiqi baxımından əhəmiyyətli araşdırma hesab oluna 
bilər. Onu da qeyd edək ki, kitabın hazırlanmasında, 
zəngin faktoloji materiallardan və geniş ədəbiyyatdan 
istifadə edilmişdir. Kitabın Azərbaycan və ingilis 
dillərində nəşr olunması onun əsas özəlliklərindən biri 
hesab oluna bilər.
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Elxan Süleymanov: ”Beynəlxalq ictimaiyyəti 
Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkilərini 

qeyri-legitim hesab etməyə çağırırıq”
18.03.2013

APA
Avronest Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanov 
Ermənistanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağ-
lı bəyanat yayıb. E. Süleymanovun ofisindən APA-ya 
verilən məlumata görə, bəyanatda qeyd olunub ki, fev-
ralın 18-də Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkiləri 
zamanı beynəlxalq ictimaiyyət ”dövlət administrasi-
yasının bitərəf olmaması və inzibati resurslardan sui-
istifadəni” qeyd edib və seçicilərə təzyiq hallarından na-
rahatlıq ifadə edib: ”Müşahidəçilər seçki günü vəzifəli 
şəxsləri təmsil edən nümayəndələr tərəfindən prosesə 
qeyri-müvafiq müdaxilə olmasını və bəzi ciddi qanun 
pozuntularını müşahidə etdiklərini bildiriblər. Ancaq 
beynəlxalq ictimaiyyətin bu ciddi qeydləri bizi narahat 
etmir. Bizi seçki kampaniyası dövründə prezidentliyə 
namizədlərdən birinə sui-qəsd təşkil edilməsi və odlu si-
lahdan atəş nəticəsində onun yaralanması, prezidentliyə 
namizədlərdən digərinin seçki kampaniyası zamanı baş 
verən pozuntulara etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirməsi 
və nəhayət, çoxsaylı və ciddi hüquq pozuntularına eti-
raz olaraq Ermənistan cəmiyyətinin böyük bir hissəsinin 
seçkilərin nəticələrini tanımaması da bizi narahat et-
mir. Bizi narahat edən və dərindən təəssüfləndirən 
beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanda keçirilmiş prezi-
dent seçkilərini demokratiya, insan hüquqları və hüqu-
qun aliliyi prizmasından müsbət qiymətləndirilməsidir”.
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Bəyanatda qeyd olunur ki, ağırlaşdırıcı məqam on-
dan ibarətdir ki, Azərbaycanın Xocalı şəhərində 26 fev-
ral 1992-ci ildə günahsız mülki əhaliyə qarşı ağır soyqı-
rımı törətmiş erməni silahlı birləşmələrinin komandiri 
Serj Sarkisyan yenidən prezident seçilib. S. Sarkisyanın 
Xocalıda mülki əhaliyə qarşı etnik zəmində törədilmiş 
qanlı cinayətlərin müəlliflərindən biri və iştirakçısı ol-
duğunu onun özü tərəfindən etiraf edilməsi də xatır-
ladılır: ”Ən anlaşılmaz məqam isə odur ki, beynəlxalq 
ictimaiyyət bu seçkiləri və onun nəticələrini demokra-
tiklik, insan hüquqları və hüququn aliliyi prizmasından 
qiymətləndirməklə Ermənistanın Azərbaycana qarşı si-
lahlı təcavüzü və 20% ərazilərin 25 illik işğalı faktına, 
törədilən bütün müharibə cinayətlərinə, insanlığa qarşı 
cinayətlərə laqeyd münasibətini nümayiş etdirir və hətta 
hərbi cinayətkarın dövlət başçısı seçilməsini təqdir edir. 
Beynəlxalq ictimaiyyət bununla da öz sənədlərində ehti-
va etdiyi demokratik dəyərlər, insan hüquqlarına hörmət, 
hüququn aliliyi kimi bütün fundamental normaları ciddi 
şübhə altına alıb. Bu isə bütövlükdə demokratik dəyərlər 
sisteminin və onların qiymətləndirilməsinin korrozi-
yaya məruz qalmasından xəbər verir. Ermənistanın 
törətdiyi təcavüz cinayətləri, müharibə cinayətləri və 
insanlığa qarşı cinayətlər açıq-aydın insan hüquqları 
və demokratiyaya dair bütün prinsiplərə zidd olma-
sına baxmayaraq, ən mühüm beynəlxalq təşkilatlar: 
ATƏT DTİHB, ATƏT PA, AŞ PA və Avropa Parlamentini 
təmsil edən rəsmi nümayəndə heyətlərinin çox hörmətli 
üzvləri bu seçkiləri təqdir edir. Biz işğalçı dövlət olan 
Ermənistanda keçirilmiş seçkilərə və xüsusilə də günah-
sız mülki əhaliyə qarşı ağır cinayətlər törətmiş bir şəxsin 
prezident seçilməsinə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
demokratiklik, insan hüquqlarına hörmət və hüququn 
aliliyinə riayət edilməsi müstəvisində qiymət verilməsi 
cəhdlərinə etiraz edirik və bu seçkiləri qeyri-legitim he-
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sab edirik. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, beynəlxalq 
ictimaiyyətdən və seçkiləri rəsmi müşahidə missiyala-
rından Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkilərini, 
Serj Sarkisyanın prezident seçilməsini qeyri-legitim he-
sab etməyə çağırırıq. Eyni zamanda, Avropa İttifaqını 
Azərbaycan əraziləri hərbi işğaldan azad edilməyənədək 
Ermənistanla assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina 
etməyə, ATƏT və AŞ Parlament Assambleyalarında, Av-
ropa Parlamentində və digər beynəlxalq təşkilatlarda 
yaranmış vəziyyətin müzakirə edilməsini tələb edirik”.



54
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

Azərbaycan millət vəkili etiraz olaraq 
AŞPA Monitorinq Komitəsinin iclasını 

tərk edib
20.03.2013

APA
Bu gün Avropa Şurası Parlament Assambleyası-

nın Monitorinq Komitəsinin Parisdə iclası keçirilib. 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin də təmsil olunduğu 
iclasda mübahisə baş verib. İclasda iştirak edən millət 
vəkili Elxan Süleymanov APA-ya bildirib ki, o, Moni-
torinq Komitəsində Ermənistanda keçirilmiş prezident 
seçkilərinin nəticələri və beynəlxalq birliyin bu seçkiyə 
münasibəti ilə bağlı çıxış edərkən, sədr Andres Herkel 
ona imkan vermək istəməyib. O, buna səbəb olaraq, req-
lamentin pozulmasını göstərib.

E.Süleymanov isə qeyd edib ki, onun çıxışı əslində 
iclasda iştirak edən Ermənistan deputatlarını və onları 
dəstəkləyənləri qane etməyib.

Onlar dəfələrlə E. Süleymanovun çıxışını kəsməyə 
çalışıblar, yerlərindən replikalar atıb, çıxışın dayandı-
rılmasını istəyiblər. Elxan Süleymanov isə komitədəki 
reqlament pozuntusuna etiraz edərək, çıxışının sonuna 
yaxın sözünü yarımçıq kəsərək, toplantı  zalını tərk edib.

Millət vəkili bildirib ki, o çıxışında bu ilin fevral ayında 
Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkilərinin demok-
ratiya, insan hüquqları və hüququn aliliyi prizmasından 
qiymətləndirilməsinin təccüblü olduğunu vurğulayıb və 
daha sonra qeyd edib: ”Mən burada seçki kampaniyası 
dövründə prezidentliyə namizədlərdən birinə sui-qəsd 
təşkil edilməsi və onun odlu silahdan atəş nəticəsində 
yaralanması və ya ciddi hüquq pozuntularına eti-
raz olaraq Ermənistan cəmiyyətinin böyük bir hissəsi 
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tərəfindən seçkilərin nəticələrinin tanınmaması haqqın-
da danışmaq istəmirəm. Diqqəti daha ciddi və daha ağır 
nəticələri olan cinayət faktlarına yönəltmək istəyirəm: 
Ermənistan 25 ildir ki, Azərbaycana qarşı silahlı təcavüz 
edib və indiyədək 20% Azərbaycan ərazilərini işğal al-
tında saxlayır. Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə etnik 
təmizləmə siyasəti həyata keçirərək bir milyona yaxın 
azərbaycanlının insan hüquqlarını kütləvi və kobud 
şəkildə pozub, onları qaçqın və məcburi köçkünə çevirib. 
Ağırlaşdırıcı məqam həm də odur ki, Azərbaycanın Xoca-
lı şəhərində 26 fevral 1992-cı ildə mülki əhaliyə qarşı soy-
qırım cinayətləri törədən erməni silahlı birləşmələrinin 
komandiri olmuş Serj Sarkisyan Ermənistan preziden-
ti seçilib. İngilis jurnalisti Tomas de Vaal ”Qara bağ. 
Ermənistan və Azərbaycan sülh və müharibə arasında” 
adlı kitabında yazır ki, erməni hərbi komandiri Serj Sar-
kisyandan Xocalının zəbt edilməsi haqqında danışmağı 
xahiş etdikdə, o, sərt cavab verdi və bildirdi ki, ”Xocalı-
ya qədər azərbaycanlılar düşünürdülər ki, bizimlə zara-
fat etmək olar, onlar düşünürdülər ki, ermənilər mülki 
əhaliyə əl qaldırmağa qadir deyillər. Biz bu stereotipi 
sındırmağı bacardıq”. Göründüyü kimi, Serj Sarkisyan 
Xocalıda mülki əhaliyə qarşı etnik zəmində törədilmiş 
qanlı cinayətlərin müəlliflərindən biri və iştirakçısı oldu-
ğunu etiraf edir. 

Digər üzv dövlətin ərazilərini işğal altında saxla-
yan, bu ərazilərdə mülki əhalinin etnik mənsubiyyətinə 
görə hüquqlarını kütləvi və kobud şəkildə pozan 
Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkilərinin demok-
ratiya, insan hüquqları və hüququn aliliyi prizmasından 
qiymətləndirilməsi öz-özlüyündə qeyri-normal haldır 
və demokratik dəyərlər sisteminin korroziyaya məruz 
qalmasından xəbər verir. 

Bununla bərabər, mülki əhaliyə qarşı ağır cinayətlər 
törətmiş bir şəxsin prezident seçilməsinə Avropa Şura-
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sında demokratiklik, insan hüquqlarına hörmət və hü-
ququn aliliyinə riayət edilməsi müstəvisində qiymət 
verilməsi demokratiya prinsiplərinə ziddir. 

Mən işğalçı dövlətdə keçirilmiş seçkilərin demokra-
tiklik baxımından dəyərləndirilməsinə, insanlığa qarşı 
cinayətlər törətmiş şəxsin prezident seçilməsinin de-
mokratik birlik tərəfindən təqdir edilməsinə və legitim 
sayılmasına qarşı etirazımı bildirirəm və bu məsələnin 
AŞPA-nın yaz plenar iclasında müzakirə edilməsini 
tələb edirəm”. 

E. Süleymanov daha sonra qeyd edib ki, belə ”anti-
demokratik qiymətləndirmə üzv ölkələr arasında olan 
mübahisəli məsələlərin müharibəyə çevrilməsinə təkan 
verir və dünya xalqlarının demokratiyaya olan inamını 
puç edir”.
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Şamaxıda iki görüş keçirildi
28.03.2013

elkhan-suleymanov.az
Şamaxının Quşçu kəndində görüş keçirilib. Görüşdə 

Şamaxının Millət Vəkili Elxan Süleymanovun səlahiyyətli 
nümayəndəsi Dəyanət Musayev, tarix elmləri üzrə 
fəlsəfə doktoru Məhərrəm Zülfüqarlı, Söz Azadlığı 
Müdafiə Fondunun icraçı direktoru Vüqar Tofiqli və b. 
iştirak edib. Görüşdə Şamaxının Millət Vəkilinin dəstəyi 
ilə nəşr olunmuş kitablardan danışılmış, yerli camaatın 
mövcud problemləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıl-
mışdır.

Görüş kənd tam orta məktəbində keçirildi. Görüşdə 
müəllimlərdən Eminalı Məmmədov, Kərim Gülalıyev, 
Əvəz Kərimov, Ağamirzə Həsənov və b. çıxış edərək, 
qonaqlara və Şamaxının Millət Vəkili Elxan Süleyma-
nova öz minnətdarlıqlarını bildirdilər ki, həyata keçir-
diyi layihəyə əsasən kəndlərə içməli su xəttləri çəkdirir, 
şamaxılı gənclərə təhsil alanmasında dəstək və yardım 
edir. Daha sonra qonaqlara mövcud problemlər haqqın-
da da məlumat verildi. 

Şamaxının Məlikçobanlı kəndində görüş keçirilib. 
Görüşdə Şamaxının Millət Vəkili Elxan Süleymanovun 
səlahiyyətli nümayəndəsi Dəyanət Musayev, Ənvər Qa-
farlı, hüquqşunas Arzuxan Əlizadə və b. iştirak edib. 
Görüşdə Şamaxının Millət Vəkilinin dəstəyi ilə nəşr 
olunmuş kitablardan danışılmış, yerli camaatın möv-
cud problemləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
Görüş kənd mədəniyyət evində keçirildi. Görüşdə çıxış 
edən Sənan Abdullayev, Nağı Nuriyev, kəndin axundu 
Bədirxan Ağayev və b. Şamaxının Millət Vəkili Elxan Sü-
leymanova öz minnətdarlıqlarını bildirdilər ki, hər bay-
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ram kənddə yaşayan şəhid ailələrini, Qəhrəman Anaları, 
kimsəsizləri və ehtiyacı olanları yada salır, bayram sov-
qatı göndərir. 
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Şamaxıda ”Azərbaycanlılara qarşı 
erməni vandalizmi: 1918-ci il Şamaxı 

soyqırımı” mövzusunda 
konfrans keçirilib

30.03.2013

APA
Şamaxı rayonunda ”Azərbaycanlılara qarşı erməni 

vandalizmi: 1918 – ci il Şamaxı soyqırımı” mövzusunda 
elmi–praktik konfrans keçirilib. 

APA-nın məlumatına görə Azərbaycanda Vətəndaş 
Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının (AV-
CİYA) və Şamaxı rayon İcra Hakimiyyətinin birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə 31 mart soyqırımı və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğurunda şəhid olanla-
rın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Konfrans-
da Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına 
Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyli, 
Şamaxı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayev 
çıxış edib. Məlumat verilib ki, erməni quldurları 1918-
ci ildə Azərbaycanın Bakı, Quba, Qarabağ, Zəngəzur və 
digər ərazilərində olduğu kimi Şamaxıda da dəhşətli 
talan və vəhşiliklər törədiblər. S.Şaumyanın tapşırığı ilə 
Şamaxıda böyük mülk, var-dövlət sahibi olan Stepan La-
layev gizlincə Şamaxıda, eləcə də, Mədrəsə, Kərkənc, Sa-
qiyan, Zarxı, Meysəri kəndlərində yaşayan ermənilərə, 
həmçinin rus kəndlərinə-Xilmilli, Qızmeydan, Çuxur-
yurda silah-sursat paylayıb, onları başdan-ayağa silah-
landıra bilib. Stepan Lalayevin başçılıq etdiyi erməni 
əsgərlər azğınlaşaraq 1918-ci ilin mart-aprel aylarında 
Şamaxıda müsəlmanları soyub-talayıb və qırıblar. Şa-
maxı şəhərinin müsəlmanlar yaşayan hissəsi¬nə od vu-
rulub, 13 məhəllə məscidi və məşhur Cümə məscidi yan-
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dırılıb, mədəniyyət abidələri dağıdılıb. Dinc əhali Cümə 
Məscidinin içərisinə doldurularaq diri-diri vəhşicəsinə 
yandırılıb. Bu faciənin ürək ağrıdan qanlı izləri indi də 
Cümə Məscidinin divarlarında yaşayır. Erməni quldur-
lar Şamaxı şəhərində və kəndlərdə 8-12 min, bütövlükdə 
Şamaxı qəzasında isə 40 minə yaxın dinc insanı qətlə 
yetiriblər, onların yalnız 12 min nəfəri qeydə alınıb. 

Bildirilib ki, 1918-ci ildə  Şamaxının dinc müsəlman 
əhalisinə qarşı törədilən erməni cinayətləri haqqın-
da həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırması 
üçün tədqiqat işləri aparmaq, müxtəlif dillərdə kitab 
və məqalələr nəşr etmək, elmi konfranslar təşkil etmək 
zəruridir. Məhz buna görə də AVCİYA 2011–ci ilin mar-
tında Şamaxıda beynəlxalq konfrans keçirib və ”Şama-
xı soyqırımı” adlı  Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr 
olunan kitabın təqdimatını keçirib. Assosiasiya 2012-ci 
ilin martında Bakıda  ”Azərbaycanda erməni terroru-
nun izləri: 1918-ci il Şamaxı soyqırımı” mövzusunda  
elmi–praktik konfrans keçirib. Assosiasiyanın dəstəyi ilə 
və millət vəkili Qənirə Paşayevanın ssenarisi əsasında 
çəkilən ”Şamaxı soyqırımı” adlı sənədli film  də faciə 
haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında mühüm 
rol oynayır.

Konfransda AVCİYA-nın  üzvü, tarix üzrə fəlsəfə 
doktoru Məhərrəm Zülfüqarlı ”Şamaxı soyqırımının 
tarixşünaslığı”, Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin dosenti Minaxanım Əsədli  ”Şamaxının 
mədəniyyət abidələrinə qarşı erməni vəhşilikləri” möv-
zusunda məruzə edib. Sonda konfrans iştirakçılarına 
AVCİYA-nın ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi 
soyqırımlarla bağlı hazırladığı kitablar və disklər payla-
nılıb.



61
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

Şamaxının Bağırlı kəndində görüş keçirilib
30.03.2013

elkhan-suleymanov.az
Şamaxının Bağırlı kəndində görüş keçirilib. Şama-

xının millət vəkili Elxan Süleymanovun səlahiyyətli 
nümayəndəsi Dəyanət Musayev, professorlar Rüstəm 
Məmmədov, Nadir Abdullayev və b. iştirak etdiyi 
görüşdə Şamaxının millət vəkilinin dəstəyi ilə nəşr olun-
muş kitablardan danışılmış, yerli camaatın mövcud 
problemləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Kənd sakinləri adından Səlimov Səlimxan, Azər 
Quliyev, Qurban Cəbrayılov çıxış edərək, qonaqla-
ra və Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanova öz 
minnətdarlıqlarını bildirdilər.
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Şamaxının Sabir qəsəbəsində görüş
30.03.2013

elkhan-suleymanov.az
Şamaxının Sabir qəsəbəsində görüş keçirilib. 

Görüşdə Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun 
səlahiyyətli nümayəndəsi Dəyanət Musayev, profes-
sorlar Çingiz İsmayılov, Kamil Səlimov və b. iştirak 
ediblər. Görüşdə Şamaxının millət vəkilinin dəstəyi ilə 
nəşr olunmuş kitablardan danışılmış, yerli camaatın 
mövcud problemləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıl-
mışdır. Görüşdə çıxış edən Şərqiyyə Cəbrayılova, Səbinə 
Əliyeva, Gülnur Babaşova, Soltan Osmanov və b. qonaq-
lara öz minnətdarlıqlarını bildirdilər.
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Mərzəndiyə kəndində görüş
30.03.2013

elkhan-suleymanov.az
Şamaxının Mərzəndiyə kəndində görüş keçirilib. 

Görüşdə Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun 
səlahiyyətli nümayəndəsi Dəyanət Musayev, profes-
sorlar Ramiz Sevdimalıyev, Rauf Sultanov və b. iştirak 
ediblər. Görüşdə Şamaxının millət vəkilinin dəstəyi ilə 
nəşr olunmuş kitablardan danışılmış, yerli camaatın 
mövcud problemləri ətrafında fikir mübadiləsi apa-
rılmışdır. Görüş kənd mədəniyyət evində keçirildi. 
Görüşdə çıxış edən Niyazxan müəllim, ağbirçək Tavat 
nənə, Ağamurad Mərzəngəli, kəndin ağsaqqalı Saab-
xan dayı Şamaxının Millət Vəkili Elxan Süleymanova öz 
minnətdarlıqlarını bildirdilər ki, kimsəsizləri və ehtiyacı 
olanları hər zaman yada salır, bayram sovqatı göndərir.
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Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü 
AŞPA rəhbərliyinə müraciət edib

19.04.2013

APA
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında (AŞPA) 

Azərbaycanın nümayəndə heyətinin üzvü Elxan Süley-
manov AŞPA prezidenti Jan Klod Minyona, AŞ-nın baş 
katibi Torbyörn Yaqlanda, AŞPA-nın baş katibi Voysix 
Saviçkiyə və AŞPA üzvlərinə müraciət edib. 

APA-nın məlumatına görə, müraciətdə bildirilir ki, 
aprelin 22-də AŞPA-nın yaz sessiyasında Ermənistanda 
keçirilmiş prezident seçkiləri müzakirə olunacaq: 
”Həmin müzakirələrlə əlaqədar fikirlərimi diqqətinizə 
çatdırmaq istəyirəm. Cari ilin mart ayının 20-də Monito-
rinq Komitəsinin iclasında Ermənistanda keçirilən pre-
zident seçkilərini müşahidə missiyasının rəhbəri xanım 
Karin Voldset bu ölkədə keçirilmiş seçkiləri demokratik 
olaraq qiymətləndirdi və təqdir etdi. Bununla əlaqədar 
biz Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərinin qeyri-
demokratik olması barədə 5 ölkəni təmsil edən 24 nəfər 
deputatın imzası ilə mouşn sənədi təqdim etmişik. Eyni 
zamanda diqqətə çatdırmaq istərdim ki, AŞPA-nın bu 
ilin yanvar sessiyasında iştirak edən 225 deputatdan 
196 nəfəri Monitorinq Komitəsinin Azərbaycanda de-
mokratiyanın vəziyyətinə dair məruzəsi əsasında hazır-
lanmış qətnaməyə səs vermişdir və həmin qətnamədə 
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən hərbi 
işğalını ehtiva edən müddəa var. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının, Avropa Parlamenti-
nin, AŞPA-nın Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 
işğal etməsini pisləyən və işğal altında olan Azərbaycan 
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ərazilərinin qeyd-şərtsiz azad edilməsini tələb edən 
qətnamələrinin olduğunu bir daha diqqətinizə çatdı-
raraq, aşağıdakı suallarımı cavablandırmanızı sizdən 
xahiş edirəm:

1. Avropa Şurasının üzvü olan bir dövlətin, 
Ermənistanın, Avropa Şurasının üzvü olan digər 
dövlətin, Azərbaycanın torpaqlarını 25 ilə yaxın bir 
müddət ərzində işğal altında saxlamasına münasibətiniz 
necədir?

 2. Xocalı soyqırımının təşkilatçısı və fəal iştirakçı-
larından biri olan Sarkisyanın 10 ildən artıq müddət 
ərzində Ermənistanın ali dövlət rəhbəri olduğu dövrdə 
işğala son qoymadan və iki ölkə arasında sülhə nail 
olmaq istiqamətində heç bir müsbət addım atmadığı 
təqdirdə yenidən Ermənistanın prezidenti seçilməsini 
necə qiymətləndirirsiniz? 

3. Ermənistan prezidenti olaraq Sərkisyanın fəaliyyət 
göstərdiyi dövrdə işğal olunmuş Azərbaycan ərazisində 
Xocalı  aeroportunun tikilib istifadəyə verilməsi cəhd-
lərini Cənubi Qafqazda gərginliyin artmasına yönəlmiş 
təxribat kimi dəyərləndirirsinizmi? 

4. Ermənistan bu ilin iyul ayından etibarən Avropa 
Şurasının Nazirlər Kabinetinə rəhbərlik edəcək. Digər 
üzv dövlətin ərazilərini hərbi işğal  altında saxlayan bir 
dövlətin Avropa Şurasında Avropa dəyərləri, demokra-
tiya, insan hüquqları və hüququn aliliyinə nəzarət edən 
bir ququma rəhbərlik etməsini necə dəyərləndirirsiniz? 

5. İşğalçı dövlətdə keçirilən seçkilərin demokratik-
lik müstəvisində qiymətləndirilməsi və ümumiyyətlə, 
işğalçı dövlətin Avropa Şurasında üzv dövlət kimi 
fəaliyyət göstərməsi demokratiya, söz azadlığı, qanu-
nun aliliyi ilə ziddiyyət təşkil etmirmi? 

Hörmətli həmkarlar, təəssüf ki, Ermənistanda 
keçirilən prezident seçkiləri ilə əlaqədar sizlərə ünvan-
ladığım 18.03.2013-cü il tarixli bəyanatıma heç bir reak-
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siya olmadı. Lakin ümidvaram ki, ədalət zəfər çalacaq 
və Siz demokratiya, insan hüquqları və hüququn alili-
yini dəstəkləyəcəksiniz”. 
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Şamaxıda növbəti hüquqi yardım günü 
keçirildi

23.04.2013

elkhan-suleymanov.az
22 aprel 2013-cü il tarixində millət vəkili Elxan Süley-

manovun təşəbbüsü ilə Şamaxı sakinlərinə hüquqi yar-
dım günü keçirilmişdir. Hüquqşünas qrupu ilə görüşə 
20-yə yaxın vətəndaş gəlmişdi. Vətəndaşların bir qisminə 
hüquqi məsləhətlər verilmiş, bir çoxlarının şikayət 
ərizələri qəbul edilmişdir. Müraciətlər əsasən rayon-
da torpaq mübahisələri, qaz və su təchizatı, məhkəmə 
qərarlarının icrası ilə bağlı olmuşdur. Bundan başqa 
vətəndaşlar bir çox qurumlarda onların müraciətlərinə 
baxılmaması, ərizə və şikayətlərinə cavab verilməməsi ilə 
bağlı haqlı narazılıqlarını bildirmişlər. Bəzi vətəndaşlara 
yerində hüquqi yardım göstərilsə də, bir sıra məsələlərlə 
bağlı aidiyyəti orqanlara deputat sorğusu ilə müraciət 
etmək qərarı verildi.
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Elxan Süleymanovun AŞPA-ya 
məktubu dünya mediasında geniş yayılıb

26.04.2013

APA
Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin rəhbəri, AŞPA-da Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin üzvü Elxan Süleymanovun 
AŞPA-ya məktubu haqda məlumat dünya mediasın-
da geniş yayılıb. APA-nın xəbərinə görə, ingilis, alman 
və fransız dillərində 345 onlayn saytda yerləşdirilmiş 
məktubda bildirilir ki, Ermənistanın Avropa Şurasın-
da gələcək sədrliyi Azərbaycanda narahatlıq yaradır: 
”Azərbaycan qonşu Ermənistanın Avropa Şurasının 
Nazirlər Komitəsinə sədrlik etməsi barədə qərara eti-
razını bildirir, çünki bu ölkə milyonlarla Azərbaycan 
vətəndaşının köçkün düşməsi və fundamental hüquq-
larının pozulması ilə nəticələnən işğalı davam etdirir. 
Digər üzv dövlətin ərazilərini işğal altında saxlayan 
dövlətin sədrliyini necə qiymətləndirirsiniz?” 

E. Süleymanov qeyd edib ki, BMT, Avropa Parlamenti 
və hətta AŞPA-nın özünün qətnamələrinə zidd olaraq 25 
ildir digər üzv dövlətin ərazisini işğal altında saxlaması-
na baxmayaraq, Ermənistana sədrlik həvalə olunub. O, 
1992-ci ilin 26 fevralında Azərbaycanın Xocalı şəhərində 
törədilmiş qırğınla əlaqəsi olan keçmiş hərbi komandir 
Serj Sarkisyanın yenidən seçilməsi ilə nəticələnən buil-
ki prezident seçkiləri ilə bağlı da məsələ qaldırıb. Nor-
veçli siyasətçi xanım Karin Voldsetin rəhbərlik etdiyi 
AŞPA-nın müşahidə missiyası hesabatda Azərbaycan 
ərazisinin hərbi işğala məruz qalmasını qeyd etsə də, 
seçkiləri demokratik olaraq qiymətləndirib. E. Süleyma-
nov öz məktubunda bunun ”demokratiya, söz azadlığı 
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və hüququn aliliyi”nin bütün qaydalarına zidd oldu-
ğunu söyləyib. K. Voldsetin hesabatına cavab olaraq, 
azərbaycanlı parlamentar Ermənistanda keçirilən pre-
zident seçkilərinin qeyri-demokratik olması barədə 5 
ölkəni təmsil edən 24 nəfər deputatın imzası ilə sənəd 
təqdim edib.
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Elxan Süleymanov: ”İşğalçı dövlətin 
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik 

etməsi Avropa dəyərlərinə hörmətsizliyin 
nümayişindən başqa bir şey deyil”

29.04.2013

APA
AŞPA-nın yaz sessiyası çərçivəsində 5 nümayəndə 

heyətini təmsil edən 25 deputatın imzası ilə fevralın 18-
də Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkilərində AŞPA 
seçki müşahidə missiyasına etirazı özündə ehtiva edən 
qətnamə layihəsinin müzakirəyə çıxarılmasının qar-
şısını alınıb. Bu barədə APA-ya AŞPA-da Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin üzvü Elxan Süleymanov məlumat 
verib. 

E.Süleymanov bildirib ki, AŞPA deputatlarının im-
zaladıqları qətnamə layihəsində qaldırılan məsələ prin-
sipial xarakter daşıyıb: ”Həmin qətnamə təklifində sor-
ğulanırdı ki, Avropa Şurasının üzvü olan digər dövlətin 
– Azərbaycanın – 20% ərazisini zorakılıqla işğal edən, 
1 milyona yaxın insanı məcburi köçkünə çevirən, əsas 
beynəlxalq hüquq normalarını, demokratiya, insan hü-
quqları və qanunun aliliyinin bütün standartlarını pozan 
Ermənistanda hansı meyarlarla seçki müşahidə missiyası 
təşkil edilə və demokratiyanın səviyyəsi qiymətləndirə 
bilər? Başlıca olaraq, qətnamə təklifində beynəlxalq seçki 
müşahidə missiyalarının təşkil edilməsi üçün ilkin zəruri 
şərtin digər dövlətin ərazisinin işğal edilməməsi təklifi 
irəli sürülmüşdü və bu zəruri şərtin müəyyənləşdirilərək 
qəbul edilməsi üçün açıq müzakirələrin keçirilməsinin 
vacibliyi vurğulanırdı. Sənəd layihəsində qeyd edilirdi 
ki, işğal kimi beynəlxalq cinayət hərəkətinə görə təqsirli 
olan hər hansı üzv dövlətdə seçkilərin monitorinqinin 
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keçirilməsini, həmin seçkilərin demokratik standartlar 
prizmasından dəyərləndirilməsini təşkil etməzdən əvvəl 
işğalın aradan qaldırılması və əvvəlki hüquqi vəziyyətin 
bərpası mütləq ilkin şərt olmalıdır”.

Millət vəkili assambleyada prosedur qaydalarına uy-
ğun təqdim olunmasına baxmayaraq, müxtəlif bəhanələrlə 
qətnamə layihəsinin qarşısının alınmasının Azərbaycan 
tərəfini narahat etdiyini bildirib. E.Süleymanov hesab 
edir ki, qətnamənin müzakirəyə çıxarılmamasının səbəbi 
AŞPA-da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı 
bir müzakirənin aparılmasının qarşısının alınması cəhdləri 
ilə bağlıdır: ”İnsan hüquqlarına, demokratiya və hüququn 
aliliyinə hörməti  özünün əsas məqsədi hesab edən AŞPA 
üçün bu utancverici və narahatedici hal sayılmalıdır. Belə 
hallardan biri də ondan ibarətdir ki, işğalçı Ermənistan bu 
ilin iyul ayından Avropa Şurasının əsas qurumlarından biri 
olan Nazirlər Komitəsinə sədrlik edəcək. Hesab edirəm 
ki, Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycanın ərazilərini 
işğal altında saxlayan digər üzv dövlətin – Ermənistanın 
– Avropa Şurasında Avropa dəyərləri, demokratiya, in-
san hüquqları və hüququn aliliyinə nəzarət edən bir qu-
ruma sədrlik etməsi qeyd edilən dəyərlərə hörmətsizliyin 
nümayişindən başqa bir şey deyil”. 

E.Süleymanov qeyd edib ki, yaz sessiyasından əvvəl 
AŞPA-ya Xocalı faciəsinin həmmüəllifi və aktiv iştirak-
çılarından biri olmuş Serj Sarkisyanın yenidən prezident 
seçilməsinin demokratiya və insan hüquqları prizmasın-
dan qiymətləndirilməsinin yolverilməzliyini ehtiva edən 
bir neçə məktubla müraciət edib, lakin bu məktubların 
heç birinə indiyədək cavab verilməyib: ”Görünür, bu-
nun səbəbi cinayətkar əməllərinin ört-basdır edilməsi 
məqsədilə Ermənistanın AŞPA tərəfindən müəyyən 
mənada çətir altına alınaraq veto və ya açıq demokratik 
müzakirələrin susdurulması yolu ilə ”toxunulmazlıq” 
əldə etməsi ilə bağlıdır”. 
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Azərbaycanın Avronest PA-dakı
 nümayəndə heyətinin rəhbəri 

Avropa  strukturlarının rəhbərlərinə 
məktub ünvanlayıb

02.05.2013

APA
Azərbaycanın Avronest Parlament Assambleyasında-

kı nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanov Av-
ropa Parlamentinin prezidentinə, Avropa Komissiyasına, 
Avropa İttifaqına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinə, 
Avronest PA-nın həmprezidentlərinə, Avropa Parlamen-
tinin və Avronest PA-nın bütün üzvlərinə məktub ün-
vanlayıb. Bu barədə APA-ya E. Süleymanovun ofisindən 
məlumat verilib. 

Məktubda qeyd olunub ki, beynəlxalq müşahidə mis-
siyaları 18 fevralda Ermənistanda keçirilmiş prezident 
seçkilərini çoxsaylı pozuntular olmasına baxmayaraq, 
demokratiya, insan hüquqları və hüququn aliliyi priz-
masından ”demokratik seçkilər” kimi dəyərləndirib: 
”Həmin ölkə Azərbaycanın ərazisini 25 ilə yaxın bir 
dövrdə işğal altında saxlamaqla, işğal olunmuş torpaq-
larda yaşayan və ya yaşamalı olan vətəndaşların funda-
mental insan hüquqlarının hər gün pozulması faktına 
məhəl qoymamaqla və 1992-ci ilin fevralında törətdiyi 
Xocalı soyqırımı cinayətini rədd etməklə göstərdiyi ümu-
mi davranışla və demokratik dəyərlərə hörmətsizlik nü-
mayiş etdirməklə, həm Avropa İttifaqı, həm də Avropa 
Şurasının prinsip və dəyərlərini kobud şəkildə pozur”. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının, Avropa Parlamentinin, 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Ermənistanın 
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsini pisləyən və iş-
ğal altındakı Azərbaycan ərazilərinin qeyd-şərtsiz azad 
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edilməsini tələb edən qətnamələrinin olduğunu diqqətə 
çatdıran E. Süleymanov məktubda ümumilikdə 9 sorğu 
verib.

1. Avropa Şurasının və Avronest PA-nın üzvü olan 
bir dövlətin – Ermənistanın – Avropa Şurasının üzvü 
olan digər dövlətin – Azərbaycanın torpaqlarını 25 ilə 
yaxın bir müddət ərzində işğal altında saxlamasına 
münasibətiniz necədir? 

2. Xocalı soyqırımının təşkilatçısı və fəal iştirakçıla-
rından biri olan Serj Sarkisyanın 10 ildən artıq müddət 
ərzində Ermənistanın yüksək səviyyəli dövlət məmuru, 
baş nazir, son 5 ildə isə ölkə prezidenti olduğu dövrdə 
işğala son qoymadan və iki ölkə arasında sülhə nail 
olmaq istiqamətində heç bir müsbət addım atmadığı 
təqdirdə yenidən Ermənistanın prezidenti seçilməsini 
necə qiymətləndirirsiniz?

3. Cənubi Qafqazdakı həssas vəziyyəti nəzərə alaraq, 
S. Sarkisyanın Ermənistan prezidenti olduğu dövrdə 
işğal altında olan Azərbaycan ərazisində Xocalı aero-
portunun tikilib istifadəyə verilməsi cəhdlərini necə 
qiymətləndirmək olar? 

4. İşğalçı dövlət Ermənistan 2013-cü ilin iyul ayından 
etibarən Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinə rəhbərlik 
edəcək. Bu dövlətin yuxarıda ağlasığmaz problemlər fo-
nunda demokratiya, insan hüquqları və hüququn alili-
yi kimi Avropa dəyərlərini müəyyənləşdirən, müdafiə 
və nəzarət edən bir quruma rəhbərlik etməsini necə 
dəyərləndirirsiniz? 

5. Avropa İttifaqı sazişlərə əsasən qorumalı oldu-
ğu prinsiplərini birbaşa kobud şəkildə pozan ölkənin 
rəhbər mövqeyə keçməsinə barmaqarası baxırsa və 
bunu müzakirə edirsə, Avropa dəyərləri Avropa Parla-
menti tərəfindən necə müdafiə olunur?

6. Aİ-Ermənistan Assosiasiya Sazişinə dair danışıqlar 
necə davam edə bilər və Ermənistan Azərbaycan torpaq-
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larını qeyri-qanuni işğal atında saxlayarkən, sizin quru-
munuz bu danışıqları necə irəli sürə bilər? 

7. Qurumunuzun sülh və demokratiyanı müdafiə 
etmək missiyası daşıdığını nəzərə alsaq, seçkiləri 
müşahidə missiyası Ermənistanda keçirilmiş son pre-
zident seçkilərinin olduqca mübahisəli nəticələrinə göz 
yumursa və kütləvi qırğında və insan hüquqlarını ko-
bud şəkildə pozmaqda təqsirləndirilən, sülh, demokrati-
ya və hüququn aliliyinə hörmətsizlik nümayiş etdirmiş 
şəxsin yenidən seçilməsini qanuniləşdirirsə, Avropa Par-
lamenti öz düzgünlüyünü necə müdafiə edə bilər? 

8. Ermənistan missiyasında iştirak etmiş 
həmkarlarınızın Azərbaycan ərazilərinə qarşı edilmiş 
təcavüzə dəstək vermələri kimi şərh edilə bilən bəyanatları 
gərginliyin artmasına səbəb ola bilirsə, ”Şərq Tərəfdaşı” 
ölkələrinə qarşı parlamentin münasibətindəki ikili stan-
dartlardan qaçmaq üçün nə planlaşdırırsınız?

9. Əgər bütün Ermənistan qoşunlarını Azərbaycan 
ərazilərindən geri çağırmaq barədə Avropa Parlamenti-
nin dəfələrlə etdiyi çağırışlara uzun müddət məhəl qo-
yulmursa, o zaman, cənab prezident, sizin qurumunuza 
bu cür əhəmiyyət verməyən dövlətə göstərdiyiniz tole-
rantlığa və onunla dialoqa necə haqq qazandırırsınız?
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Şamaxının millət vəkili Elxan 
Süleymanovun ideya müəllifi olduğu 

2 kitab uğur qazanıb
04.05.2013

avciya.az
Azərbaycan Naşirlər və Poliqrafçılar İctimai Birliyinin 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr etdiyi İ Ümum-
respublika ”Kitab sənəti” müsabiqəsində birinci yerə 
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yar-
dım Assosiasiyası ( www.avciya.az) tərəfindən hazırlan-
mış, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 
20-ci ildönümünə həsr edilmiş ”Bakı haqqında 20 etüd” 
(Bakı, 2011) kitabı layiq görüldü.

Bu kitab ”Şərq-Qərb” Nəşriyyat  Evinin mətbəəsində 
çap olunub.

Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi (www.aliyev-
heritage.org) tərəfindən hazırlanmış ”Tarixi Azərbaycan 
dövlətləri” (Bakı, 2012) kitabı isə müsabiqənin xüsusi 
diplomunu aldı.

Bu kitab ”CBS Polygraphik Production”  mətbəəsində  
çap olunub.

Hər iki kitabın ideya müəllifi AVCİYA-nın prezidenti, 
Şamaxının millət vəkili, Avronest Parlament Assamble-
yasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Av-
ropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin üzvü Elxan Süleymanovdur.
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Şamaxının Böyük Vətən Müharibəsi əlil 
və iştirakçıları yad edildi

08.05.2013

elkhan-suleymanov.az
Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanov 

qələbənin 68-ci il dönümü münasibətilə Böyük Vətən 
Müharibəsi əlil və iştirakçılarını təbrik edib. Millət 
vəkilinin səlahiyyətli nümayəndəsi Dəyanət Musa-
yev və qərargahın əməkdaşları Şamaxı rayonunda ya-
şayan 32 veteranı təbrik edərək, millət vəkili adından 
qiymətli hədiyyələri onlara təqdim etmişdirlər. Vete-
ranlar hər zaman onları əziz tutduğuna və hər zaman 
diqqət mərkəzində saxladığına görə Elxan Süleymanova 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
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AzərTAc-ın Fransadakı xüsusi müxbirinin 
”Azərbaycan həqiqətləri Avropa Şurasında” 

kitabı çapdan çıxmışdır
09.05.2013

AzərTAc
Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin (AzərTAc) 

Fransadakı xüsusi müxbiri Əsgər Əliyevin ”Azərbaycan 
həqiqətləri Avropa Şurasında” kitabı CBS mətbəəsində 
nəfis tərtibatda çapdan çıxmışdır. AzərTAc xəbər verir ki, 
Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzvlüyünə 
qəbul edildiyi dövrdən AŞPA-nın bütün sessiyalarının 
gedişini yaxından izləyən müəllifin bu kitabında 2001-
2004-cü illər əhatə olunmuşdur.

Kitabda ölkəmizin Avropa Şurası Parlament Assamb-
leyasındakı nümayəndə heyətinin fəaliyyəti ilə bağlı 
mətbuatda dərc olunmuş materiallarla yanaşı, AzərTAc-
ın da məlumatlarından geniş istifadə edilmişdir.

Politologiya fənninin tədris olunduğu ali məktəblərin 
tələbələri, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tu-
tulmuş kitabın ”Müəllifdən” yazısında qeyd olunur ki, 
Azərbaycan nümayəndə heyəti ilk dəfə AŞPA-nın 2001-
ci il aprelin 23-dən 27-dək davam etmiş yaz sessiyasın-
da fəaliyyətə başlamışdır. Həmin dövrdə nümayəndə 
heyətinə ulu öndər Heydər Əliyevin xarici siyasətini 
uğurla davam etdirən Milli Məclisin deputatı İlham 
Əliyev rəhbərlik etmişdir. Elə ilk vaxtlardan AŞPA sessi-
yalarında Azərbaycanın haqq səsini avropalı deputatla-
ra, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün geniş dünya 
görüşünə malik İlham Əliyev və nümayəndə heyətinin 
üzvləri böyük səy göstərmişlər. 

Nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham Əliyevin sessi-
yalarda Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 20 faizini 
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işğal etməsi barədə təkzibolunmaz faktlara söykənmiş 
çıxışları bu ölkənin işğalçılıq siyasətinin əsas səbəbləri 
barədə avropalı deputatlarda geniş təsəvvür yaratmış-
dır. İş o yerə çatmışdır ki, hətta erməni mətbuatında dərc 
olunmuş ”Erməni deputatların Strasburq buterbrodu” 
adlı məqalədə ermənilər (bu məqalə tərcümə olunaraq 
Azərbaycan mətbuatında dərc edilmişdir) Azərbaycan 
diplomatiyasının Ermənistanı üstələməsi faktını etiraf 
etməyə məcbur olmuşlar. Əlbəttə, bu, ümummilli lide-
rimiz Heydər Əliyevin yeritdiyi uzaqgörən siyasətin 
təntənəsi və nəticəsi idi.

AŞPA-nın sessiyalarında Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin bütün çıxışlarını hiss və həyəcanla izləyən 
müəllif böyük qürur hissi ilə yazır: ”Mən İlham Əliyevin 
sessiyalarda kəskin çıxışlarının dəfələrlə şahidi olmuşam. 
Erməni deputatlar İlham Əliyevin faktlara söykənmiş 
kəskin və sərt çıxışları qarşısında aciz qalaraq ona etiraz 
etməyə belə cəsarət etmirdilər”.

Böyük peşəkarlıqla hazırlanmış 355 səhifəlik kitab-
da Avropa Şurası haqqında məlumatlar, Azərbaycanın 
Avropa Şurasına üzv qəbul olunması, AŞPA-nın sessi-
yasında ümummilli lider Heydər Əliyevin çıxışı, Ulu 
Öndərin Avropa Şurasının baş katibi ilə görüşü və Av-
ropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinə rəhbərlik etmiş İlham Əliyevin çı-
xışları, görüşləri, müsahibələri və s. öz əksini tapmışdır.

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yar-
dım Assosiasiyasının prezidenti, Milli Məclisin deputa-
tı, Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri, Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
üzvü Elxan Süleymanovun dəstəyi ilə çap olunmuş ki-
tabın redaktoru, psixologiya elmləri doktoru, professor 
Səməd Seyidovdur.
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Bu həftə Sloveniya parlamentində 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

bağlı dinləmələr keçiriləcək
14.05.2013

APA
APA-nın məlumatına görə, Avronest Parlament 

Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Elxan Süleymanovun başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyəti dinləmələrdə iştirak etmək üçün Sloveniyaya 
səfərə gedəcək. Nümayəndə heyətinə Azərbaycanın 
sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev, millət vəkilləri 
Qüdrət Həsənquliyev, Fazil Mustafa və Ceyhun Osman-
lı daxildir.

Sloveniya Milli Assambleyasında baş tutacaq 
dinləmələrdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı si-
lahlı təcavüzü, işğal edilmiş ərazilərdə təcavüzkar 
dövlət tərəfindən aparılmış etnik təmizləmə siyasəti 
nəticəsində bir milyona yaxın azərbaycanlının bütün 
insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması 
və Azərbaycan ərazilərinin işğalı səbəbindən ölkəmizə 
vurulmuş maddi və mənəvi zərərin miqyasına dair 
məsələlər müzakirə ediləcək.

Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
üzvləri Milli Assambleyanın sədri Yanko Veber və Slove-
niyanın baş naziri Alenka Bratusiklə, Milli Assambleya-
nın xarici siyasət komitəsi və Avropa Birliyi Məsələləri 
komitəsinin üzvləri, eləcə də Sloveniya-Azərbaycan 
dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşəcəklər. Bundan 
başqa Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq 
Əliyev Sloveniyanın iqtisadi inkişaf və texnologiya nazi-
ri Stanko Stepişnik ilə görüşəcək.

Səfər zamanı nümayəndə heyətinin üzvləri həmçinin 
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Sempas şəhər meri tərəfindən qəbul ediləcək və Çe-
povanda Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu Mehdi 
Hüseynzadənin məzarını ziyarət edəcəklər.
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Şamaxıda III bədii qiraət müsabiqəsi
 başa çatır
15.05.2013

publika.az
May ayının 18-də Şamaxıdan millət vəkili, AVCİYA-

nın prezidenti Elxan Süleymanovun təşəbbüsü, Söz 
Azadlığını Müdafiə Fondu  (SAMF) və Azərbaycanda 
Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası-
nın birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Mirzə Ələkbər 
Sabirin yaradıcılığına həsr olunmuş III bədii qiraət 
müsabiqəsinin final turu keçiriləcək. 

Publika.Az-ın məlumatına görə, müsabiqənin 
təqdimat mərasimi isə may ayının 20-də Şamaxı 
Mədəniyyət Sarayında baş tutacaq.  Tədbir çərçivəsində 
musabiqənin gedişinə həsr olunmuş sərgiyə də baxış 
keçiriləcək.

Bu günlərdə təşkilat komitəsinin üzvləri Dəyanət 
Musayev və Vüqar Tofiqli  layihə çərçivəsində Şamaxı 
rayonunun tədris müəssisələrində görüşlər keçirərək, 
müsabiqənin  gedişi ilə maraqlanmışlar. Bu məqsədlə 
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şamaxı filialında, 
Şamaxı Humanitar Kollecdə, şəhər 1 və 5 saylı tam orta 
məktəbində müsabqənin gedişi ilə tanış olmuşlar.

Layihə çərçivəsində təşkilat komitəsinin üzvləri 
həmçinin rayon təhsil müəssisələrində çalışan ədəbiyyat 
müəllimlərinin iştirakı ilə seminar keçirmişlər. Görüşdə 
rayonun kənd və qəsəbə  məktəblərində çalışan 30 
nəfərədək ədəbiyyat müəllimi iştirak etmişdir.

SAMF-ın icraçı direktoru V. Tofiqli üçüncü dəfə 
keçirilən müsabiqənin şərtlərindən danışaraq, 
müsabiqənin gedişi barəsində ətraflı danımışdır. SAMF 
təmsilçisi müsabiqəyə edilən bəzi əlavələr haqqında da 
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tədbir iştirakçılarını məlumatlandırmışdır. 
Qeyd edək ki, bu dəfəki müsabiqənin yeniliklərindən 

biri də M.Ə.Sabirin müasirlərinin yaradıcılığına müraciət 
edilməsinə şəraitin yaradılmasıdır.

Qeyd edək ki, müsabiqənin təşkilində əsas məqsəd 
yeniyetmə və gənclər arasında M.Ə.Sabir yaradıcı-
lığının təbliği, görkəmli şairin yaradıcılığının tədris 
prosessində təbliginə metodiki dəstək vermək, tədris 
prosessində fəal şagird və tələbələri üzə çıxarmaqla on-
ları həvəsləndirməkdir.

Xatırladaq ki, qaliblərə Şamaxının millət vəkili, 
AVCİYA-nın prezidenti Elxan Süleymanovun təsis etdi-
yi təqaüd və Fəxri fərmanlar veriləcəkdir.
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Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta
 Fondunun Parlament Şəbəkəsinin 

illik konfransına Bakı ev sahibliyi edəcək
16.05.2013

elkhan-suleymanov.az
23-24 may tarixlərində Bakıda, Gülüstan sarayında 

Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun Parla-
ment Şəbəkəsinin  11-ci İllik Konfransı keçiriləcək. Konf-
ransın yerli təşkilatçısı olan Azərbaycanda Vətəndaş 
Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının prezi-
denti Elxan Süleymanov tədbirlə bağlı bunları bildirdi:

- İllik Konfrans Parlament Şəbəkəsinin 200-dən ar-
tıq parlamentarisini, vətəndaş cəmiyyəti və tərəfdaş 
təşkilatların rəhbərlərini və Dünya Bankı, BVF və regi-
onal inkişaf bankları daxil olmaqla, bir sıra Beynəlxalq 
Maliyyə İnstitutlarının yüksək vəzifəli rəsmilərini 
bir yerə toplayan flaqman tədbiridir. Bakıdakı konf-
ransda iştiraklarını artıq dünyanın 74 ölkəsindən 235 
nəfər təsdiq etmişdir. Onların sırasında 4 ölkənin 
parlamentlərinin spikerləri, 3 vitse-spiker, komitə 
sədrləri, milli parlamentlərin deputatları,  Dünya Bankı 
və BVF-nun rəhbərliyində təmsil olunan şəxsləri qeyd 
etmək olar. Onu da qeyd edim ki, konfransın başlanma-
sına cəmi bir neçə gün qalmasına baxmayaraq konfrans-
da iştirak etmək istəyənlərin müraciətləri hələ də daxil 
olmaqdadır. Biz bunu konfransa və Azərbaycana olan 
maraqla izah edirik.  

İllik Konfrans həm üzvlərin illik ümumi iclası, həm 
də inkişaf konfransıdır. Müxtəlif inkişaf səhmdarları 
arasında düşünmə və müzakirə üçün canlı vaxt olmaq-
la, İllik Konfrans növbəti il üçün Şəbəkənin siyasətini 
müəyyən etmək imkanıdır. İki-üç günlük proqram 
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həvəsləndirici və məlumat xarakterli sessiyalar, eləcə də 
müzakirə üçün bir çox imkanlardan ibarətdir. Bu vaxta 
qədər Şəbəkənin konfransları Haaqa, London, Bern, Afi-
na, Helsinki, Keyptaun, Paris və Brüssel kimi şəhərlərdə 
keçirilmişdi.

 Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
Parlament Şəbəkəsi 2000-ci ildə təsis edilmiş müstəqil 
təşkilatdır və 140-dan artıq ölkənin parlamentarilərinə 
inkişaf məqsədilə əməkdaşlıq sahəsində məsuliyyət və 
şəffaflığın artırılmasını dəstəkləmək üçün platformanı 
təmin edir. Alen Desteks Parlament Şəbəkəsinin hazırki 
sədridir. 2006-cı ilin yanvarından 2010-cu ilin may ayı-
na qədər o, Belçika Parlamentlərarası Dostluq Qrupu 
daxilində Avrasiya ikitərəfli bölməsi və regional qru-
pu və xüsusilə Azərbaycan-Belçika regional qrupunun 
Prezidenti olmuşdur. Şəbəkə öz beynəlxalq katibliyi, 
regional və ölkə filialları vasitəsilə Afrika, Asiya, Av-
ropa və Amerikada 1500-dən çox parlamentarini əhatə 
edir. O, parlamentlər və vətəndaş cəmiyyətinin nəzarət 
rolunu gücləndirməklə, inkişaf məqsədilə əməkdaşlıq 
prosesində şəffaflıq və məsuliyyəti artırmağa səy 
göstərir.

Parlament Şəbəkəsi və Azərbaycan arasında ümumi 
diqqət mərkəzində olan məsələlərə digər işlərlə bərabər, 
təbii ehtiyatların idarə edilməsi üzrə şəffaflıq, vətəndaş 
cəmiyyətində sosial inkişaf və maraq yaratması daxildir. 
XI İllik Konfrans üçün təklif edilən mövzular qeyri-neft 
sektorunun inkişafı, hökümət qərarlarında parlamen-
tin iştirakı və yardımın səmərəliliyi mövzularını əhatə 
edəcək. 
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Sloveniya parlamentinin komitə sədri: 
”Dağlıq Qarabağ münaqişəsi istənilən

 vaxt təhlükəli miqyasda böhrana 
çevrilə bilər”

18.05.2013
APA
Komitə sədri xanım Janja Klasinc Azərbaycan 

nümayəndə heyəti ilə görüşdən sonra bəyanatla çıxış 
edib.

Sloveniya parlamentinin xarici əlaqələr komitəsinin 
sədri xanım Janja Klasinc Azərbaycan nümayəndə 
heyəti ilə görüşdən sonra bəyanatla çıxış edib. APA-nın 
məlumatına görə, xanım Klasinc bildirib ki, parlamen-
tinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvləri Dağlıq Qara-
bağ problemini müzakirə edib, sürətli və səmərəli dinc 
siyasi həll yolunun zəruriliyini, xarici hərbi hissələrin 
işğal edilmiş ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını və 
artıq BMT Baş Assambleyasının 14 may 2008-ci il tarixli 
86-cı plenar sessiyasında qəbul edilmiş qətnaməsində 
bildirildiyi və  BMT, Aİ, Avropa Şurasının bir sıra digər 
qətnamələri və sənədləri, eləcə də digər beynəlxalq 
təşkilatların sənədlərində təkrar edildiyi kimi, 
Azərbaycanın tam suverenliyinin beynəlxalq tanınmış 
sərhədləri çərçivəsində real bərpasını vurğulayıblar.

”Elxan Süleymanovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan 
Respublikası Parlamentinin nümayəndə heyətinin 
üzvləri Sloveniya Parlamentinin deputatlarına Dağ-
lıq Qarabağdakı vəziyyət barədə məlumat verdilər. 
Bu məlumat həmin ərazilərdə 1992-1994-cü illərdə 
Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən müharibə 
nəticəsində 20.000 insanın həlak olması və Ermənistan 
tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və yeddi rayo-
nun bir neçə yüz min əhalisinin zorla öz torpaqlarından 
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çıxarılması faktlarını əhatə edib. 
20 illik diplomatik fəaliyyət və müxtəlif vasitəçiliklər 

bu vaxta qədər hər hansı bir nəticə verməyib. Dağlıq 
Qarabağ problemi açıq olaraq qalır və bununla bərabər 
”dondurulmuş münaqişə” istənilən vaxt təhlükəli miq-
yasda böhrana çevrilə bilər.

Aydındır ki, status-kvo problemin həllinə töhfə ver-
mir, gözlənilməzdir, vəziyyətin daha da pisləşməsinə 
səbəb ola bilər və problemin dinc və konstruktiv həllinə, 
o cümlədən bütövlükdə strateji cəhətdən mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən bu regionun sabitliyinə və Avropa 
Birliyinin münaqişəyə cəlb olunmuş mühüm tərəfdaşları 
olan bu iki ölkənin inkişafına maneə yaradır”
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Avronest Parlament Assambleyasının
 3-cü sessiyası keçiriləcək

20.05.2013
APA
Mayın 27-29-da Brüsseldə Avronest Parlament As-

sambleyasının 3-cü sessiyası keçiriləcək. Bu barədə 
APA-ya Avronest PA-da Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanov məlumat verilib. 
E. Süleymanov bildirib ki, sessiya çərçivəsində plenar 
iclasla bərabər assambleyanın 4 komitəsinin, Büronun, 
Belarus üzrə işçi qrupunun iclasları və yeni yaradıl-
maqda olan Qadınlar Forumunun qeyri-rəsmi görüşü 
keçiriləcək. Prosedur qaydalarına əsasən komitələrin 
iclaslarında müvafiq məruzələr müzakirə edilərək 
qəbul edildikdən sonra plenar iclasda həmin məruzələr 
yenidən müzakirəyə çıxarılmalı və onların əsasında 
qətnamə qəbul olunmalıdır.

E.Süleymanov qeyd edib ki, Sosial Məsələlər Komitəsi 
üzrə həmməruzəçilərin biri Ermənistan nümayəndə 
heyətinin üzvüdür: ”Görünür, bu səbəbdən məruzədə 
”Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələri arasında qapalı sərhədlərin 
mövcudluğu və onların açılmasına çağırış öz əksini ta-
pıb. Burada söhbət Azərbaycanla Ermənistan arasında 
sərhədlərin bağlı olmasından gedir. Bizi narahat edən 
məqam ondan ibarətdir ki, sərhədlərin bağlanmasına 
gətirən səbəb göstərilmir və onun aradan qaldırılması-
na çağırış xatırlanmır. Odur ki, Azərbaycan nümayəndə 
heyəti Sosial Məsələlər Komitəsinin məruzəsinə bir neçə 
düzəlişlər irəli sürüb və yeni müddəa təklifi ilə çıxış 
edib. Əlbəttə ki, bu təkliflər iki ölkə arasında sərhədlərin 
bağlanmasının səbəbi olan Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsini, ölkəmizdə 
qaçqın və məcburi köçkünlər ordusunun mövcudluğu-
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nu diqqətə çəkir, onların öz evlərinə qayıtmaq hüquqla-
rının təmin edilməsinə dair tələbləri əks etdirir”.

Millət vəkili qeyd edib ki, Enerji Təhlükəsizliyi 
Komitəsi üzrə hazırlanmış məruzə bütövlükdə 
Azərbaycanın maraqları baxımından qənaətbəxş olsa da, 
Ermənistan nümayəndə heyətinin irəli sürdüyü bir neçə 
təklif müəyyən narahatlıq yaradır: ”Belə ki, Ermənistan 
heyəti müxtəlif vəziyyətlərdə eyni xarakterli təkliflər 
irəli sürüb. Bu təkliflərin demək olar ki, hamısında ”Şərq 
Tərəfdaşlığı” ölkələri arasında bağlı sərhədlərin açılma-
sına çağırış və enerji siyasəti məsələsində bütün ”Şərq 
Tərəfdaşlığı” ölkələrinin eyni dərəcədə yararlanmasına 
çağırış var. Sözsüz ki, bu təkliflər Azərbaycanın maraq-
larına ziddir və biz Ermənistan tərəfinin bu təkliflərinin 
qəbul edilməsinin qarşısını almağa çalışacağıq”.

E.Süleymanov xüsusi olaraq vurğulayıb ki, əsas 
mübarizə Siyasi Məsələlər Komitəsi üzrə məruzənin 
müzakirəsi ətrafında baş verəcək və indidən proqnoz-
laşdırmaq olar ki, bu zaman gərginlik qaçılmaz ola-
caq: ”Əsas səbəb məruzənin hər bir ”Şərq Tərəfdaşlığı” 
ölkəsi üçün prioritet olan təhlükəsizlik məsələlərinə həsr 
edilməsidir. Belə ki, ”Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələri olan 
Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovanın ərazilərində 
münaqişələr mövcuddur, bundan əlavə bütün tərəfdaş 
ölkələr demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində 
müxtəlif çağırışlar və təhdidlərlə üzləşirlər. Digər 
tərəfdən, məruzə layihəsinə 125 düzəliş təklif edilib 
və bir sıra hallarda bu təkliflər prinsipial xarakter da-
şımasa da, ölkəmizin maraqlarına uyğun gəlmir. Bir 
sıra təkliflər isə var ki, biz onların qarşısını birmənalı 
şəkildə almağa çalışacağıq. Misal üçün, belə təkliflərdən 
biri Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu-
na (ŞT VCF) çoxtərəfli və ikitərəfli tədbirlərin həyata 
keçirilməsində, o cümlədən münaqişə zonalarından 
olan QHT-lərə və fəallara, hər iki icma arasında körpülər 
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qurmaq üçün çalışan QHT-lərə konfrans və görüşlərdə 
iştirak etməyə çağırış edilən təklifi göstərmək istərdim. 
Bu təklif ilk baxışdan ciddi görünməsə də, ölkəmizin 
maraqları baxımından təhlükəlidir. Belə ki, cari ilin 4-5 
aprel tarixində ŞT VCF-nin İdarə Heyətinin Yerevanda 
keçirilmiş iclasında separatçı rejimlərin nəzarəti altın-
da olan ərazilərdə (Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi 
Osetiya və Dnestryanı) fəaliyyət göstərən QHT-lərin 
VCF-nin Moldovada keçiriləcək 5-ci illik görüşündə 
təmsilçiliklərinin təmin edilməsi məsələsi müzakirə edi-
lib. Onların ”Şərq Tərəfdaşları regionları” adı altında ŞT 
VCF-də müstəqil iştirak etmələri barədə Milli Platforma-
larının müzakirələrə başlaması haqda qərar qəbul olu-
nub. Mən dərhal ŞT VCF-nin İdarə Heyətinə müraciət 
ünvanladım və bu qərara qəti etirazımı bildirdim. La-
kin ŞT VCF-nun Rəhbər Komitənin həmsədrinin cavabı 
demək olar ki, məni sarsıtdı. Həmin cavab məktubunda 
vurğulanırdı ki, ”Bu mövzuda Yerevanda etdiyimiz 
müzakirələrlə bağlı hazırda milli platformlarımızla 
məsləhətləşmələr aparılır və artıq məlumatlıyıq ki, Ba-
kıdakı Milli Platformadan olan həmkarlarımız Dağlıq 
Qarabağdan Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun illik icla-
sında iştirak etmək üçün müraciət edən hər hansı QHT-
nin yalnız Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü kimi 
seçilə biləcəyini təkid edir. Rəhbər Komitə bu qərara 
hörmət edir və ona əməl edəcək”. Hesab edirəm ki, 
Azərbaycan Milli Platformasının bu təklifi bizim işimi-
zi ciddi əngəl yaradacaq. Odur ki, onlar vaxt itirmədən 
öz təkliflərini geri götürməlidirlər. Belə ki, münaqişə öz 
həllini hələlik tapmayıb, separatçı rejimin nəzarəti altında 
olan QHT-lərinin təmsilçiləri yalnız etnik ermənilərdən 
ibarət olacaqlar və onlar birmənalı olaraq Ermənistanın 
mənafeyinə xidmət edəcəklər”.

E.Süleymanovun sözlərinə görə, Siyasi Məsələlər 
Komitəsinin məruzəsinə eyni zamanda Azərbaycanın 
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maraqlarına uyğun olan bir sıra prinsipial təkliflər 
irəli sürülüb. Təkliflər tək Azərbaycan nümayəndə 
heyəti tərəfindən deyil, həm də Gürcüstan nümayəndə 
heyəti və bir sıra Avropa Parlamentinin təmsilçiləri 
tərəfindən irəli sürülüb. Bu təkliflərdə əsasən ŞT ölkələri 
ərazisində həll olunmamış silahlı münaqişələrin və iş-
ğal edilmiş ərazilərin mövcudluğu xatırladılır, BMT 
Nizamnaməsində, ATƏT-in Helsinki Yekun Aktında və 
digər müvafiq çoxtərəfli sənədlərdə tövsif edildiyi kimi, 
suverenlik, ərazi bütövlüyü, müstəqillik və sərhədlərin 
toxunulmazlığına Aİ-nin mühüm əhəmiyyəti vurğulanır, 
Rusiya hakimiyyətinə region ölkələrinin suverenliyinə və 
ərazi bütövlüyünə tam hörmətlə yanaşaraq və regional 
sabitliyə daha konstruktiv şəkildə təsir göstərməyə ça-
ğırış edilir. Həmin təkliflərdə həmçinin Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası, AŞPA və 
AP-nin qətnamələrinin yerinə yetirməyin vacibliyi vur-
ğulanır, işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsindən və 
digər Azərbaycan ərazilərindən silahlı qüvvələrin qeyd-
şərtsiz çıxarılması və insan hüquqları kütləvi və kobud 
şəkildə pozulan və silahlı təcavüz nəticəsində qaçqın və 
məcburi köçkünə çevrilən bir milyona yaxın vətəndaşın 
hüquqlarının və onların öz evlərinə qayıdaraq təhlükəsiz 
yaşamasının təmin olunmasına çağırış edilir.
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Şamaxıda Sabirin yaradıcılığına həsr olunan 
III bədii qiraət müsabiqəsi yekunlaşıb

21.05.2013

APA
Şamaxıda millət vəkili, Azərbaycanda Vətəndaş 

Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının (AV-
CİYA) prezidenti Elxan Süleymanovun təşəbbüsü, Söz 
Azadlığını Müdafiə Fondu  (SAMF) ilə AVCİYA-nın birgə 
təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Mirzə Ələkbər Sabirin 
yaradıcılığına həsr olunan III bədii qiraət müsabiqəsi ye-
kunlaşıb. 

APA-nın məlumatına görə, Şamaxı Mədəniyyət Sa-
rayında baş tutan təqdimat mərasimində müsabiqənin 
gedişinə həsr olunmuş sərgiyə də baxış keçirilib. 

Çıxış edən Söz Azadlığını Müdafiə Fondunun sədri, 
xalq şairi Musa Yaqub layihə çərçivəsində təşkilat 
komitəsi üzvlərinin rayon təhsil müəssisələrində ke-
çirdiyi görüşlərdən danışaraq bu il III dəfə keçirilən 
müsabiqənin final turunda 193 nəfər  iştirak etdiyini 
söyləyib. Onun sözlərinə görə, AVCİYA prezidentinin 
təşəbbüsü ilə hər ay 29 nəfərə M.Ə.Sabir adına, iki nəfərə 
isə S.Ə.Şirvani adına təqaüd  verilir.

AVCİYA prezidenti Elxan Süleymanov Şamaxının 
Azərbaycan mədəniyyətinə çoxsaylı şəxsiyyət bəxş et-
diyini və bunların arasında M.Ə.Sabirin xüsusi rolu ol-
duğunu qeyd edib.  Millət vəkili bu günədək keçirilən 
müsabiqə qaliblərinin iştirakı ilə Bakıda geniş teatrlaş-
dırılmış təqdimatın keçiriləcəyini bildirərək, on iki nəfər 
qalibə diplom və  pul mükafatları təqdim edib.

Qeyd edək ki, müsabiqənin təşkilində əsas məqsəd 
yeniyetmə və gənclər arasında M.Ə.Sabir yaradıcılığının 
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təbliği, görkəmli şairin yaradıcılığının tədris prosesində 
təbliğinə metodiki dəstək vermək, fəal şagird və tələbələri 
üzə çıxarmaqla onları həvəsləndirməkdir.
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Bakıda Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta 
Fondunun Parlament Assambleyasının 10-cu 

illik konfransı keçirilir
23.05.2013

APA
Bu gün Bakıda Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun Parlament Şəbəkəsinin 10-cu illik konfransı 
keçirilir.

APA-nın məlumatına görə, tədbirin açılışında BVF-
nin idarəedici direktoru Kristin Laqardenin və Dünya 
Bankının prezidenti Jim Yonq Kimin videomüraciəti 
nümayiş olunub. Daha sonra çıxış edən Parlament 
Şəbəkəsinin prezidenti Alan Desteks bildirib ki, tədbirdə 
75 ölkədən 250-yə yaxın qonaq iştirak edir. Tədbir AVCİ-
YA dəstəyi ilə keçirilir.

Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən inkişaf edən ölkə 
olduğunu deyən A. Desteks bildirib ki, ölkəmiz artıq 
Dünya Bankının və digər təşkilatların donor ölkəsinə 
çevrilib. A. Desteks Azərbaycanın inkişaf xəttini digər 
ölkələrə nümunə göstərib. O, Azərbaycanın öz maliyyə 
resurslarından ölkə iqtisadiyyatının digər sahələrinin in-
kişafı üçün planlaşdırılmış şəkildə istifadə etdiyini vur-
ğulayıb.

Təşkilat rəhbəri konfransın parlamentlərin ölkələrin 
iqtisadi inkişafında rolunu artırmağa xidmət etdiyini 
vurğulayıb.

Tədbir iştirakçılarını salamlayan AVCİYA-nın pre-
zidenti, millət vəkili Elxan Süleymanov çıxışında 
Azərbaycan barədə məlumat verib. O həmçinin Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi barədə qonaqları məlumatlandırıb. 
Xocalıda ermənilərin soyqırımı törətdiklərini deyən 
E.Süleymanov bu soyqırımın səbəbkarlarından bi-
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rinin Avropanın bu gün qəbul etdiyi, Ermənistanın 
indiki prezidenti Serj Sərkisyan olduğunu bildirib: 
”Beynəlxalq qurumlar işğalçı dövlət olan Ermənistanla 
işğala məruz qalan Azərbaycana fərq qoymur. Əksinə 
Ermənistanı dəstəkləyir. Heç bir beynəlxalq təşkilat 
Ermənistana beynəlxalq sanksiyalar tətbiq etmir və bu 
da Ermənistan önündə yaşıl işıq yandırır”.

E.Süleymanov ermənilərin işğal altındakı Dağlıq Qa-
rabağ regionunda yerləşən Sərsəng su anbarının baxım-
sız qaldığını, təmirsiz-baxımsız qalan bu anbarın böyük 
təhlükə yaratdığını bildirib. Onun sözlərinə görə, bu an-
barda qəza baş versə, 400 min əhalinin yaşadığı böyük 
ərazilər su altında qalacaq: ”Fikrimcə, belə bir hal baş 
versə, Ermənistanı dəstəkləyən beynəlxalq təşkilatlar bu 
faciəni Allahın və təbiətin üzərinə atacaqlar”.

Tədbirdə çıxış edən Dünya Bankının xarici məsələlər 
üzrə vitse-preziienti Siril Müller qeyd edib ki, Şəbəkə 
ilk illərdən etibarən parlamentarilər ilə maliyyə qu-
rumları arasında ”buzu sındırmağa” nail olub.

Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov 
qeyd edib ki, Azərbaycan beynəlxalq maliyyə qurumları 
ilə əməkdaşlığa həmişə önəm verib: ”Azərbaycan dün-
yada neft gəlirlərindən istifadə edən azsaylı ölkələr sı-
rasındadır. Azərbaycanın reytinqləri son qlobal böhran 
dövründə pisləşməyib, əksinə yaxşılaşıb”.



95
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

”..Rayonların 400 min əhalisi məhv ola bilər”
23.05.2013

publika.az
Elxan Süleymanov Sərsəng su anbarı ilə bağlı dünya 

parlamentarilərinə çağırış etdi.
”Keçmiş Ağdərə rayonuna, indi isə Tərtər rayonuna 

məxsus olan Sərsəng su anbarının Ermənistan tərəfindən 
işğalı nəticəsində bu anbarda ötən müddət ərzində bö-
yük qəzalı vəziyyət yaranıb. Əgər bu su anbarında qəza 
baş verərsə, Azərbaycanın işğal altında olmayan daha 7 
rayonu yerlə-yeksan və həmin rayonların 400 min əhalisi 
məhv ola bilər”.

Publika.Az-ın məlumatına görə, belə çağırışla fikirləri 
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın Avronest Parla-
ment Assambleyasındakı (PA) nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Elxan Süleymanov bu gün Bakıda keçirilən Dün-
ya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun Parlament 
Şəbəkəsinin toplantısında çıxış edib.

Onun sözlərinə görə, 25 ildən artıq bir müddət 
ərzində Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal 
etməsinə göz yuman dünya birliyi belə bir növbəti faciə 
baş verərsə, onu Allahın və təbiətin üzərinə atacaq. 
E.Süleymanov deyib:

”Çox təəssüf ki, dünya birliyi, beynəlxalq təşkilatlar 
hələ də Ermənistanın təcavüzkarlığına göz görə-görə 
göz yumurlar. Onlar işğalçı Ermənistanla işğala məruz 
qalan Azərbaycan arasında bərabərlik işarəsi qoyurlar. 
Bu 25 ildən artıq müddət ərzində işğala məruz qalan 
və təcavüzə uğrayan Azərbaycan xalqında, Azərbaycan 
cəmiyyətinə böyük narazılıq və təəssüf hissi doğurur.

Bu gün dünyada beynəlxalq hüququn əsas prinsipi 
ərazi bütövlüyünün təmin edilməsidir. Biz də Qarabağ 
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münaqişəsinin məhz bu prinsip əsasında ədalətli həllini 
istəyirik və gözləyirik.

Mən bura gələn nümayəndə heyətlərindən xahiş 
edirəm ki, onlar öz vətənlərinə geri dönəndə bir daha 
hökumətlərini bu problemdən xəbərdar etsinlər və 
Qarabağ münaqişəsinin həllinin ərazi bütövlüyünün 
təmin edilməsi prinsipinə əsasən çözümünə köməklik 
göstərmələrinə çağırsınlar”.
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Bakı beynəlxalq konfransların keçirildiyi 
mərkəzə çevrilməkdədir

24.05.2013

AzərTAc
Bakı beynəlxalq konfransların keçirildiyi mərkəzə 

çevrilməkdədir.
Bu sözləri AzərTAc-a müsahibəsində Dünya Bankı və 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Parlament Şəbəkəsinin 
Bakıda keçirilən illik konfransının iştirakçısı, Dünya 
Bankının Parlament Şəbəkəsinin prezidenti Alən Des-
teks demişdir.

Alən Desteks qeyd etmişdir: ”Konfrans çox yüksək 
səviyyədə təşkil olunmuşdur. Mən konfransın təşkilinə 
görə Azərbaycan rəhbərliyinə, xüsusilə də bu konfran-
sın Bakıda keçirilməsində göstərdiyi dəstəyə görə Elxan 
Süleymanova təşəkkür etmək istəyirəm. Bu çox böyük 
şərəfdir və uğurdur. Bu, onu göstərir ki, Bakı beynəlxalq 
konfransların keçirildiyi mərkəzə çevrilməkdədir. Bizim 
əvvəlki konfranslarımız Brüsseldə, Parisdə, Londonda 
və Helsinkidə keçirilmişdir. İlk dəfədir ki, biz Qərbi Av-
ropadan kənara çıxırıq və bu bir daha onu göstərir ki, 
Bakı beynəlxalq tədbirlərin və konfransların keçirildiyi 
məkana çevrilir”.

Azərbaycanın iqtisadi sahədə əldə etdiyi uğurlara 
toxunan Dünya Bankının Parlament Şəbəkəsinin prezi-
denti demişdir: ”Bakıda Dünya Bankının və Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun siyasətinə dair beynəlxalq konfran-
sın keçirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Dünya Bankının 
ekspertlərinin hesablamalarına görə Azərbaycan son 15 
ildə yoxsulluq dərəcəsini ən çox azaldan ölkələrdən bi-
ridir. Son statistik göstəricilərə görə Azərbaycanda yox-
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sulluğun dərəcəsi 50 faizdən 6-7 faizə enmişdir ki, bu da 
çox böyük və beynəlxalq aləmdə misli görünməyən bir 
göstəricidir”.

Alən Desteks Azərbaycan dövlətinin öz əhalisinin 
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və ölkədə yoxsul-
luq səviyyəsinin aşağı salınması istiqamətində uğurlu 
siyasət həyata keçirdiyini xüsusi vurğulamışdır.
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”Sərsəng – humanitar faciənin qarşısının 
alınması”layihəsinin təqdimatı keçirilir

25.05.2013

elkhan-suleymanov.az
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yar-

dım Assosiasiyasının hazırladığı yeni ”Sərsəng – huma-
nitar faciənin qarşısının alınması” layihəsinin təqdimatı 
keçirilir.

AVCİYA-nın vitse-prezidenti, layihənin rəhbəri Vəli 
Əlibəyov bildirmişdir ki, layihənin məqsədi Ermənistan 
Respublikası ilə həmsərhəd ərazilərdə yerləşən Sərsəng 
su anbarı daxil olmaqla su anbarlarının həmsərhəd və iş-
ğal zonası ilə qonşu ərazilərdə yaşayan insanların həyatı 
və əmlakı üçün törədə biləcəkləri təhlükənin qarşısının 
alınmasına nail olunmasıdır.

Bildirilmişdir ki, Azərbaycanın işğal altında olan 
ərazilərində yerləşən su anbarları hazırda ölkə ərazisi və 
əhalisi üçün potensial təhlükə mənbəyidir.
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Dünya mediası Sərsəng su anbarının qəzalı 
vəziyyətdə olmasından yazır

06.06.2013

APA
Bir müddət əvvəl Azərbaycanda Vətəndaş 

Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının (AV-
CİYA) təşkilatçılığı ilə Dünya Bankı və Beynəlxalq Val-
yuta Fondu Parlament Şəbəkəsinin Bakıda keçirilmiş 
11-ci İllik Konfransı hələ də dünya mediasının diqqət 
mərkəzindədir.

APA-nın xəbərinə görə, ingilis, alman və fransız 
dillərində yayımlanan ”Wall Street Journal”, ”Market-
watch”, ”Boston Globe”, ”Business Journal”, ”Yahoo!”, 
”Deutsche Presse Agentur”, ”Austria Presse Agentur”, 
”Finanz Nachrichten” kimi 306 xarici KİV dünyanın 74 
ölkəsindən 235 nəfər mötəbər qonağın qatıldığı  tədbir 
haqda məlumat yayıb. 

Məlumatda AVCİYA prezidenti, Azərbaycanın Avro-
nest Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Elxan Süleymanovun digər münaqişələrdən 
bəhs edilərkən Dağlıq Qarabağı unutmamaq çağırışı 
xüsusi vurğulanıb, işğal altında olan ərazidə yerləşən 
Sərsəng su anbarının qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı 
xəbərdarlıq edilib. 

Xatırladaq ki, Elxan Süleymanovun Sərsəng su an-
barında qəza baş verəcəyi halda, Azərbaycanın işğal 
altında olmayan daha 7 rayonunun yerlə-yeksan və 
həmin rayonların 400 min əhalisinin məhv ola biləcəyi 
haqda açıqlaması beynəlxalq tədbir iştirakçılarının ma-
rağına səbəb olub. Beynəlxalq tədbirdən dərhal sonra, 
mayın 25-də AVCİYA yaxın 18 ay ərzində reallaşdırıla-
caq ”Sərsəng – humanitar faciənin qarşısının alınması” 
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layihəsinin təqdimatını keçirib. 
İctimaiyyət nümayəndələrinin layihənin gedişatı 

barədə mütəmadi məlumatlandırılması nəzərdə tutulur.
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Elxan Süleymanov: ”Dağlıq 
Qarabağ münaqişə deyil, 

Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı hərbi təcavüzüdür”

11.06.2013

APA
İyunun 10-da Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində 

”İndustrie Magazin Verlag” jurnalının təşkilatçılığı 
ilə ”Azərbaycanın geosiyasəti və Avropanın enerji 
təhlükəsizliyi” adlı Beynəlxalq Konfrans keçirilib.

 APA-nın məlumatına görə, konfransın moderator-
ları Avstriyanın keçmiş kansleri Alfred Qusenbauer və 
Azərbaycanın AvroNest Parlament Assambleyasındakı 
nümayəndə heyətinin rəhbəri, Şamaxının millət vəkili 
Elxan Süleymanov olub. 

Konfransda iştirak edən Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin tərkibinə Azərbaycanın sənaye və energetika 
naziri Natiq Əliyev, millət vəkilləri Qüdrət Həsənquliyev 
və Fazil Mustafa daxil olub. Konfransda İsrailin Avstri-
yadakı səfiri Aviv Şir-On, İtaliyanın keçmiş ticarət və 
sənaye naziri, Farefuturo Fondunun prezidenti Adol-
fo Urso, deputatlar, səfirlər, elmi birlik və institutların 
əməkdaşları, tələbələr, bir sıra şirkətlərin nümayəndələri, 
aparıcı media mənsubları iştirak ediblər. Konfrans işti-
rakçıları Azərbaycanın etibarlı neft-qaz təchizatçısı və 
qeyri-sabit region olan Cənubi Qafqazda Qərbin sabit 
müttəfiqi kimi rolu ilə bağlı fikir mübadiləsi edib, enerji 
daşıyıcıları, iqtisadiyyat, Avropa Birliyi (AB) ilə əlaqələr, 
dini tolerantlıq və mədəniyyətlərarası dialoq mövzula-
rında çıxışlar ediblər. Konfransda Azərbaycanın ən ağrılı 
məsələsi və regionda sabitliyə daim təhlükə olan Dağlıq 
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Qarabağ problemi və onun yaratdığı fəsadlar barədə ge-
niş müzakirələr aparılıb. Konfransın əvvəlində ”Indust-
rie Magazin” jurnalının redaktoru Florian Zangerl  çıxış 
edəcək natiqləri auditoriyaya  təqdim edib.  Sonra Avs-
triyanın keçmiş  kansleri Alfred Quzenbauer iştirakçıla-
rı salamlayıb və tədbirin mövzusunun vacibliyi barədə 
məlumat verib. 

Konfransda çıxış edən Innsbruk Universitetinin pro-
fessoru Gerhard Manqot Cənubi Qafqaz bölgəsində 
mövcud geosiyasi vəziyyət barədə geniş şərh verərək 
qeyd edib ki, bölgədə olan münaqişələr heç də dondu-
rulmuş deyil  və istənilən məqamda qarşıdurmanın si-
lahlı fazası bərpa edilə bilər: ”Rusiya bölgədə baş verən 
münaqişələrin arxasında dayanır və Ermənistanda onun 
2 hərbi bazası mövcuddur. Bu hərbi birləşmələr bütün 
bölgədə olan vəziyyətə nəzarət etməyə imkan verir. 
İran öz növbəsində Rusiya ilə regionda müttəfiqdir və 
Azərbaycanda vəziyyətin gərgin saxlanılmasında ma-
raqlıdır. Bundan əlavə, ABŞ-da olan güclü erməni dias-
poru bu ölkənin regionda olan siyasətinə birbaşa təsir 
edir. AB-nin regionda elə bir təsiri yoxdur. Türkiyə isə 
yeganə dövlətdir ki, Azərbaycana siyasi dəstək verir. Bu 
şəraitdə Azərbaycan özünün güclü və müstəqil xarici 
siyasət yürüdən ölkə olmasını sübut edərək, AB-dən heç 
bir önəmli siyasi dəstək almadığı halda, Avropanın ener-
ji təhlükəsizliyində önəmli rol oynamaqda israrlıdır”.

Vyana Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar İnstitutu-
nun nümayəndəsi Vasili Astrov daha çox AB-nin enerji  
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələlərinə toxunub. 

İsrailin Avstriyadakı səfiri Aviv Şir-On Azərbaycanla 
İsrail arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrindən da-
nışıb, hər iki ölkənin taleyinin və geosiyasi vəziyyətinin 
oxşarlığı barədə fikirlərini bölüşüb. 

Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq 
Əliyev Azərbaycanın neft ixracatının tarixindən, AB-nin 
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enerji təhlükəsizliyində önəmli rol oynamağa hazır ol-
masından danışıb. O qeyd edib ki, Azərbaycanın təsdiq 
edilmiş qaz ehtiyatları 2,6 trln. kubmetr təşkil edir və 
ölkəmiz ildə 12 mlrd. kubmetr qaz ixracatı potensialı-
na malikdir. N.Əliyev yeni perspektiv qaz yataqları və 
Azərbaycanın qonşu ölkələrin qazla təchizatına hazır 
olması barədə məlumat verərək bildirib ki, hazırda Gür-
cüstanın enerji təchizatının 90%-ni Azərbaycan verir. 

Konfransda geniş məruzə ilə çıxış edən millət 
vəkili Elxan Süleymanov bildirib ki, 22 il əvvəl dövlət 
müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra Azərbaycan  
bazar iqtisadiyyatına əsaslanan sivil, demokratik, hü-
quqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunu, 
o cümlədən Avropaya inteqrasiyanı özünün daxi-
li və xarici siyasətinin prioritet istiqamətləri elan edib. 
O qeyd edib ki, dövlət müstəqilliyinin ilk illərindən 
Azərbaycan Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə üzləşib. 
Təcavüz nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ re-
gionu və ətraf 7 rayonu işğal edilib, 1 milyona yaxın 
azərbaycanlının bütün hüquqları pozulub və bu insanlar 
qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib: ”Təəssüf ki, bir çox 
hallarda Dağlıq Qarabağı Ermənistan və Azərbaycan 
arasında mübahisəli ərazi, problemi isə münaqişə kimi 
təqdim edirlər. Lakin, bu, münaqişə deyil, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzüdür. Ermənistan 
Azərbaycana hərbi təcavüz edərək müharibə aparıb və 
Azərbaycan ərazilərini işğal edib. Ermənistan işğalçı, 
Azərbaycan isə işğala məruz qalan tərəfdir. Amma fak-
tiki olaraq işğalçı dövlət olan Ermənistanla işğala məruz 
qalmış Azərbaycan arasında fərq qoyulmur, əksinə, əksər 
hallarda Ermənistan müdafiə olunur. Heç bir beynəlxalq 
təşkilat bu dövlətə qarşı sanksiyalar tətbiq etmir ki, bu 
da onlara işğalçılıq siyasətini davam etdirmək üçün yaşıl 
işıq yandırır”. 

Millət vəkili deyilənlərə misal olaraq AvroNest Par-
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lament Assambleyasının bu ilin may ayında Brüsseldə 
keçirilən plenar sessiyasında baş verənlərə diqqət 
çəkərək bildirib ki, AvroNest PA-nın son sessiyasında 
Ermənistan nümayəndə heyəti və onların havadarla-
rı olan bəzi avropalı deputatlar bu təşkilatın qəbul et-
diyi qətnamələrə işğalçı dövlətlə sərhədlərin açılma-
sı, işğal altında olan ərazilərin de-fakto hakimiyyət 
orqanları ilə əməkdaşlıq qurulması, Avropa İttifaqı 
nümayəndələrinin Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərə 
Azərbaycan hökumətinin razılığı olmadan maneəsiz da-
xil ola bilməsi, müstəqil dövləti olan ermənilərə bir daha 
öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun verilməsi və 
s. bu kimi absurd müddəalar daxil ediblər: ”Məsələnin 
ən acınacaqlı tərəfi odur ki, bu təkliflərin müəllifləri iş-
ğalın aradan qaldırılmasını vacib saymaq əvəzinə, işğal-
çı Ermənistana dəstək göstərirdilər. Lakin Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin prinsipiallığı və məsələyə ciddi 
yanaşması onlara bu məkrli planlarını həyata keçirməyə 
mane oldu”. 

Elxan Süleymanov deyib ki, Azərbaycanın cəbhəyanı 
rayonlarında məskunlaşmış mülki əhali 25 ilə yaxındır 
təhlükə altında yaşayır. Belə ki, Azərbaycan üçün strateji 
əhəmiyyət kəsb edən Sərsəng su anbarı Ermənistanın iş-
ğalı altında qalmış ərazilərdə yerləşir: ”Sərsəng su anbarı 
1976-cı ildə Tərtər çayı üzərində 726 metr hündürlükdə 
inşa edilib və ölkəmizin ən hündür su hövzəsidir, bu an-
bar 125 metr hündürlüyündə bəndə və 560 mln. kubmetr 
su tutumuna malikdir. İşğal nəticəsində Azərbaycanın 7 
rayonu Sərsəng su anbarından istifadə etmək imkanla-
rından məhrum edilib. Sərsəng su anbarı işğal altında ol-
ması səbəbindən texniki qurğular baxımsızlıqla üzləşib 
və hazırda qəzalı vəziyyətə düşüb. Odur ki, bu su anba-
rının təbii fəlakət, texniki nasazlıq və ya əvvəlcədən dü-
şünülmüş təxribat üzündən dağılma ehtimalı böyükdür. 
Qeyd edilmiş səbəblər nəticəsində Sərsəng su anbarı ha-
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zırda Azərbaycan üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevri-
lib və bu təhlükə zaman keçdikcə daha real xarakter al-
maqdadır. Ölkənin 7 rayonunun 400 min nəfər əhalisinin 
həyatı ciddi təhlükə altındadır. Aydındır ki, hər an baş 
verə biləcək qəza ekoloji böhranla yanaşı, mülki əhalinin 
kütləvi şəkildə məhv olmasına və humanitar böhrana 
səbəb ola bilər. Dünya ictimaiyyəti, xüsusilə də dünya-
nın aparıcı güc mərkəzləri nəhayət ki, obyektivlik nüma-
yiş etdirməli, Ermənistanın hərbi işğalına son qoymaq 
istiqamətində konkret addımlar atmalıdırlar. Bu addım-
lar qısa zaman kəsiyində reallaşdırılmalı və Sərsəng su 
anbarında baş verə biləcək qəza nəticəsində regionda 
üzləşəcəyimiz humanitar böhranın qarşısı alınmalıdır”.

Çıxışının sonunda Elxan Süleymanov konfrans-
da iştirak edən siyasətçilərə və KİV nümayəndələrinə 
müraciət edərək, onları Sərsəng su anbarında qəza 
nəticəsində regionda yarana biləcək humanitar böhra-
nın qarşısının alınması məqsədilə dünya ictimaiyyətinin 
məlumatlandırılması, məsələnin beynəlxalq təşkilatlar 
qarşısında qaldırılması və təcili tədbirlərin həyata 
keçirilməsi istiqamətində həyəcan təbili çalmaqda 
Azərbaycana kömək etməyə çağırıb.

Konfransda çıxış edən İtaliyanın keçmiş ticarət və 
sənaye naziri, Farefuturo Fondunun prezidenti Adol-
fo Urso Dağlıq Qarabağ probleminin yaddan çıxmış 
münaqişə olduğunu bildirib.  O, İtaliyanın neft idxalın-
dan asılı olduğunu deyərək, neft idxalının diversifikasi-
yasının vacibliyini vurğulayıb. Sərsəng su anbarı barədə 
danışan Adolfo Urso 1963-cü ildə İtaliyada oxşar bəndin 
uçması nəticəsində 2000 insanın ölümünün böyük faciə 
ilə nəticələnməsini diqqətə çatdırıb və bu cür hadisənin 
Azərbaycanda da hər an baş verə bilməsi təhlükəsi 
barədə narahatlığını ifadə edib. 

Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev çıxışında AB-ni 
Azərbaycanın problemlərinə biganə qalmamağa çağırıb. 
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O qeyd edib ki, AB ilə ölkəmizin əlaqələrinin güclənməsi 
bəzi qonşu dövlətləri qıcıqlandırır və bu əməkdaşlığa 
süni əngəllər yaradılır: ”Lakin buna baxmayaraq, 
Azərbaycan müstəqil siyasət aparır və ciddi nailiyyətlər 
əldə edir”. 

Millət vəkili Fazil Mustafa Azərbaycan və Türkiyənin 
AB-yə ən yaxın müsəlman ölkələri olduğunu qeyd 
edib. O, regionda olan münaqişələrin düşünülmüş və 
məqsədyönlü tarixi ssenarisi barədə fikirlərini bildirib, 
ölkəmizin problemlərini bir daha vurğulayıb.

Tədbirə yekun vuran cənab Qusenbauer AB-
Azərbaycan əlaqələrinin güclənməsi zərurətindən, 
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafından da-
nışaraq media mənsublarını Sərsəng su anbarının hər 
an qəzaya uğraya bilməsi təhlükəsi və bu baş verərsə, 
çoxlu sayda insan tələfatına səbəb olacağı barədə yaz-
mağa cağırıb.

Konfransın sonunda ”Euronews” kanalının 
”Azərbaycan: Qafqaz mozaikası” adlı reportajı təqdim 
edilib.
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Publika.Az portalı mükafatlandırıldı
20.06.2013

publika.az
Bu gün Bakıda Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığına 

həsr olunmuş bədii qiraət müsabiqələrinin (2011-2013-
cü illər) qaliblərinin hesabat çıxışlarına həsr olunan 
tədbir keçirilib.

Publika.Az-ın məlumatına görə, tədbir M.Ə.Sabirin 
doğulduğu Şamaxının millət vəkili Elxan Süleyma-
novun təşəbbüsü, Söz Azadlığını Müdafiə Fondu və 
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yar-
dım Assosiasiyasının birgə təşkilatçılğı ilə keçirilib.

Tədbirdə Milli Məclisin deputatları Elxan Süleyma-
nov, Qüdrət Həsənquliyev, Fazil Mustafa, Publika.Az 
portalının və ”Gündəlik Teleqraf” qəzetinin təsisçisi Ay-
nur Camalqızı, şair Musa Yaqub, şair-yazıçı Əjdər Ol, Şa-
maxı rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Əjdər 
Şükürov və digər şəxslər iştirak ediblər. 

Çıxış edənlər bildirib ki, bu gün yeniyetmə və 
gənclərimizdə ədəbiyyata olan marağın artmasında bu 
tipli müsabiqələrin təşkili xüsusi önəm kəsb edir. 

Qeyd olunub ki, müsabiqənin təşkilində əsas məqsəd 
yeniyetmə və gənclər arasında M.Ə.Sabir yaradıcı-
lığının təbliği, görkəmli şairin yaradıcılığının tədris 
prosesində təbliğinə metodiki dəstək vermək, tədris 
prosesində fəal şagird və tələbələri üzə çıxarmaqla onla-
rı həvəsləndirməkdir. 

Daha sonra qaliblərin yetişməsində ədəbiyyat 
müəllimlərinin müstəsna xidmətləri olduğunu nəzərə 
alaraq 2013-cü ilin yekun təqdimatında çoxsaylı qalibləri 
olan müəllimlər xüsusi diplomlarla təltif edilib. 

Sonda 3 media orqanı - Publika.Az, Azadinform.Az, 
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Salamnews.Az xəbər portalları fəxri diplomlarla təltif 
edilib. 

Xatırladaq ki, M.Ə.Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş 
bədii qiraət müsabiqələri Şamaxıdan millət vəkili Elxan 
Süleymanovun təşəbbüsü ilə 2011-ci ildən etibarən ke-
çirilir. İndiyədək tanınmış ziyalıların qatıldığı münsiflər 
heyətinin qərarı ilə üç il ərzində 29 nəfər qalib seçilib. 
2011-ci ildə 69 nəfər, 2012-ci ildə 82 nəfər, 2013-cü ildə 
isə 196 nəfər final turunda iştirak edib.
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Azərbaycan xəbərdarlıq edir ki, erməni 
işğalı nəticəsində meydana çıxan 
insan tələfatı yaranmaqda olan 

ekoloji fəlakətin əhəmiyyətini azalda bilər
20.06.2013

Cari ilin 10 iyununda Vyanada keçirilmiş 
”Azərbaycanın geosiyasəti və Avropanın enerji 
təhlükəsizliyi” beynəlxalq konfransı haqqında dünya 
mediasında yazılar çıxmaqdadır. Konfransın mode-
ratoru, Azərbaycanın Avronest Parlament Assamble-
yasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Şamaxının 
Millət vəkili Elxan Süleymanovun qərargahından al-
dığımız məlumata görə sizə təqdim etdiyimiz yazı İn-
gilis, Alman və Fransız dillərində 341 onlayn saytda 
yerləşdirilib. 

Vyana, 14  iyun, 2013
Azərbaycan xəbərdarlıq edir ki, Ermənistan tərəfindən 

işğal olunmuş ərazidə yerləşən su bəndinin yararsızlığı-
nın dəhşətli nəticəsi ərazidə ekoloji fəlakətə artıq şərait 
yaratdığından daha çox bənddən aşağı ərazidə yaşayan 
əhali üçün böyük bir təhlükə yaratmaqdadır.

Sərsəng su anbarı Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşir 
və 1990-cı illərin əvvəllərində müharibə zamanı erməni 
qoşunları tərəfindən zəbt olunmuşdur. O vaxtdan bəri 
Ermənistan suvarma suyu təchizatını nəzərdə tutan su 
bəndinin aşağısında yerləşən altı rayona məhəl qoymur, 
yəni Tərtər çayının optimal axınının yalnız 15 faizi axan-
da həmin rayonlar yay mövsümündə quruyurlar.

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi belə qənaətə gəlmişdir ki, ətraf 
mühütə dəyən ziyan 460 növ yabanı ağac və kol – bu-
nun da 70 növü dünyanın heç bir yerində bitmir – eləcə 
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də 4 növ məməli heyvan və səkkiz növ quşdan ibarətdir.
Lakin Dağlıq Qarabağ işğalı qurbanlarının adından 

kampaniya aparan bir millət vəkili bildirdi ki, belə ciddi 
həcmli ətraf mühit problemləri başqa bir labüd fəlakətə 
də yol açır. Avstriyanın Vyana şəhərində çıxış edən El-
xan Süleymanov bildirdi ki, bərbad vəziyyətdə olan su 
bəndinin dağılması təhlükəsi onun xalqının bir nömrəli 
problemidir.

O, bildirdi ki, ”Su bəndi dağıntıya məruz qalarsa və 
ya bəndə zərər yetirilərsə, dörd yüz min insanın yaşa-
dığı ərazi su altında qalacaq, hər iki halın baş verməsi 
mümkündür”.

”Belə ki, su bəndi zəbt olunandan sonrakı onilliklər 
ərzində bizi, əlbəttə ki, ətraf mühit böhranı narahat edir, 
insan həyatı üçün təhlükə bizim bir nömrəli prioriteti-
mizdir”.

Azərbaycan 37 illik su bəndi ilə əlaqədar olan 
təhlükədən o qədər təşvişə düşmüşdür ki, bəndin da-
ğılması nəticəsində nələrin baş verə biləcəyini təhlil 
etmək üçün bu yaxınlarda Su-yapi, Chartis və Türk Su 
İdarəsinin aparıcı mühəndisləri ilə əlaqə yaratmışdır. 
Məlum olmuşdur ki, 100 və 200km/h arasında uzanan 
65 metrə qədər hündürlüklü su divarı ondan aşağıda 
yerləşən ən azı 20 kəndi bataqlığa çevirə bilər.

Dağlıq Qarabağın işğalından sonra 43,000 hektar 
təbiət qoruğu Ermənistanın nəzarəti altındadır, bunun 
da əksər hissəsi heç bir nəzarət olmadığından kənd 
sakinləri tərəfindən odun kimi istifadə edilmişdir.

Su axını sürətinin zəif olmasının səbəb olduğu 
problemlərlə yanaşı, Azərbaycan Respublikası Eko-
logiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ermənistanın ətraf 
mühitə qarşı biganə münasibətindən və civə kimi ağır 
metalların Oxçu və Ağstafa çaylarını çirkləndirməsi ilə 
nəticələnməsindən xəbər verir.



112
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

Elxan Süleymanov ”Human Rights Watch” 
təşkilatının məktubu ilə bağlı bəyanat verdi

20.06.2013

publika.az
Milli Məclisin üzvü, Avronest PA-da Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin rəhbəri , AVCİYA-nın prezidenti 
Elxan Süleymanov ”Human Rights Watch” təşkilatının  
Prezident İlham Əliyevin Brüsselə səfəri ərəfəsində Av-
ropa Komissiyasının Prezidenti Xose Manuel Barrozoya 
ünvanladığı 18 iyun 2013-cü il tarixli məktubu ilə bağlı 
bəyanat verib. Bəyanatda deyilir:

”Son illər ”Human Rights Watch”, ”Amnesty İnter-
national” və Avropa Sabitlik Təşəbbüsü kimi beynəlxalq 
qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən Azərbaycanla 
bağlı vacib hadisələr ərəfəsində qeyri-obyektiv və 
qərəzli xarakterli müraciətlərin hazırlanması və xüsusi 
canfəşanlıqla müxtəlif ünvanlara çatdırılması adi hala 
çevrilib. Bu müraciətlərin əsas məqsədi Azərbaycanı nü-
fuzdan salmaq, onun beynəlxalq imicinə zərbə vurmaq-
dan ibarət olub. 

Belə müraciətlərdən biri ”Human Rights Watch” 
təşkilatı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin Brüsselə səfəri öncəsi hazırla-
nıb və 18 iyun 2013-cü il tarixdə Avropa Komissiyasının 
Prezidenti cənab Xose Manuel Barrozoya ünvanlanıb. 
Müraciət müəllifləri bu dəfə də nəinki öz ənənələrinə sa-
diq qalıblar, onlar hətta ”xeyli irəli gedərək” məktubun 
əvvəlində cənab Barrozonu Prezident İlham Əliyevlə 
baş tutacaq görüşdə ”Azərbaycanda insan hüquqları-
nın vəziyyətinin dayanmadan pisləşməsi ilə bağlı Avro-
pa İttifaqının dərin narahatlığını açıq qeyd etməyə” və 
”Avropa Parlamentinin ötən həftə qəbul edilmiş təcili 
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qətnaməsinə müvafiq olaraq, konkret irəliləyişlərə vadar 
etməyə” çağırırlar. 

Maraqlıdır ki, müraciət müəllifləri Avropa Komis-
siyasının Prezidentini Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentini ”konkret irəliləyişlərə ”vadar etməyə”, 
konkret olaraq ifadə etsək Azərbaycan Pespublikası-
nın prezidentinə təzyiq göstərməyə çağırırlar. Müraciət 
müəllifləri, görünür ki, Azərbaycan Respublikasının bir 
çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tamhüquqlu üzvü 
olmasını, dünya dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli 
əsaslarla qarşılıqlı fayda kəsb edən əməkdaşlıq əlaqələri 
qurmasını, nəhayət, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq və 
tərəfdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirən müstəqil 
dövlət olmasını nəzərə almırlar. Onlar məqsədyönlü 
şəkildə müstəqil dövlətin başçısına hər hansı bir for-
mada təzyiqlərin edilməsinin yolverilməz olmasına 
göz yumurlar. Müraciət müəllifləri planlı şəkildə Aİ ilə 
Azərbaycan arasında münasibətlərin bərabərhüquqlu və 
qarşılıqlı hörmət əsasında inkişaf etdiyini, Azərbaycanın 
Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində etibarlı tərəfdaş olmasına məhəl qoymurlar. 

”Human Rights Watch” təşkilatının Avropa Komissi-
yasının Prezidentinə ünvanlanmış müraciətində heç bir 
fakt gətirilmədən Azərbaycanda ”siyasi motivlərlə həbs 
edilənlər”in olduğu, ”ifadə, birləşmə və sərbəst toplaş-
ma azadlıqlarına dair beynəlxalq öhdəliklərinə zidd 
olan məhdudlaşdırıcı” qanunvericiliyin qəbul edildiyi 
iddia edilir. Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan bazar iq-
tisadiyyatına əsaslanan sivil, demokratik, hüquqi dövlət 
və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunu, inkişaf etmiş sivil 
dünyaya, o cümlədən Avropaya inteqrasiyanı özünün 
daxili və xarici siyasətinin prioritet istiqamətləri elan 
edib. Odur ki, Azərbaycan demokratiya, insan hüquq 
və azadlıqları kimi universal dəyərlərin bərqərar olma-
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sına sadiqdir, bu istiqamətdə Avropanın ixtisaslaşmış 
qurumları ilə əməkdaşlıq edir, daim qanunvericiliyini 
təkmilləşdirir və müvafiq islahatlar aparır. 

Eyni zamanda, xüsusi olaraq vurğulanmalıdır ki, ölkə 
vətəndaşların etiraz aksiyalarının və nümayişlərinin 
keçirilməsi ilə  bağlı xüsusi yerlərin ayrılması Avropa 
ölkələrində qəbul edilmiş praktikadır və qanunvericiliyə 
bu məsələ ilə bağlı müddəaların əlavə edilməsi icitmai 
əsayişin qorunmasına, digər əhalinin hüquqlarının 
təmin edilməsinə xidmət edir. Bununla bərabər, sərbəst 
toplaşma azadlıqlarının yalnız qanunun müəyyən etdi-
yi çərçivədə ifadə edilməsi bütün Avropa ölkələrində 
qəbul edilmiş prinsipdir və ölkədə iğtişaş yaratmaq, 
vətəndaş itaətsizliyinə çağırış cəhdləri kimi hallara qarşı 
adekvat tədbir görülməsi mütərəqqi cəmiyyətlərdə hü-
quq prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil etmir.  

Müraciətdə ”Human Rights Watch” təşkilatının ”Av-
ropa İttifaqı tərəfindən Assosiasiya Sazişi üzrə ilkin 
şərtlər üçün müəyyən olunmuş insan hüquqları stan-
dartları iclasında irəliləyiş əldə etmək istiqamətində 
Azərbaycanın uğursuzluğ”a düçar olması barədə id-
diası açıq-aşkar iftira xarakteri daşıyır. Belə ki, qeyd 
edilənlərin əksinə olaraq, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə 
əlaqələrinin bir hissəsi kimi insan hüquqları şərtlərini 
qəbul etməkdən heç vaxt imtina etməyib. Əksinə, Aİ 
və Azərbaycan arasında Assosiasiya sazişinə dair da-
nışıqlarda tərəflərin irəliləyişlərə nail olması barədə 
bəyanatları fonunda ”Human Rights Watch” təşkilatının 
iddiaları absurd səslənir.

Müraciətdə bir qrup Avropa Parlamentinin 746 depu-
tatdan yalnız 32 nəfər olmaqla üzvlərinin 5%-dən azını 
təşkil edən bir qrup deputatın iştirakı ilə ”Azərbaycan: 
İlqar Məmmədov məsələsi” mövzusunda bu günlərdə 
qəbul edilmiş təəssüf doğuran təcili qətnamə xatırlanır və 
REAL hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədovun ”saxta 
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xuliqanlıqla və zorakılığa təhrik aktı ilə” həbs edildiyi 
iddia edilir. Doğrudan da, 20-30 deputatın mövqeyini 
əks etdirən sənədin Avropa Parlamentinin ümumi möv-
qeyi kimi təqdim edilməsi Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə 
ikitərəfli münasibətlərinə xidmət etmir və bu qurumun 
imicinə xələl gətirir. Belə ki, müzakirə olunan məsələ la-
zımi şəkildə dərindən araşdırılmayıb, qarşı tərəfin rəyi 
öyrənilməyib, birtərəfliliyə və qərəzli münasibətlərə üs-
tünlük veriilib, sənəddə reallığı əks etdirməyən fikirlər 
öz əksini tapıb.

Müraciətdə ”2013-cü ilin fevralında, Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarından 
(QHT) 200 avrodan artıq məbləğdə maliyyə vəsaiti 
alarkən rəsmi qrant sazişi imzalamağı tələb edən qa-
nunvericilik dəyişiklikləri qəbul edilməsi” insan hü-
quqlarının məhdudlaşırılması kimi qiymətləndirilməsi 
də təəccüb doğurur. Azərbaycan hakimiyyətinin bu ad-
dımı ölkədə pul dövriyyəsinin legitim xarakter alma-
sına və ”çirkli” pulların leqallaşdırılmasının qarşısını 
almağa xidmət edir.

Diqqətə çatdırmaq istərdim ki, dövlət müstəqilliyinin 
ilk illərindən Azərbaycan Ermənistanın hərbi təcavüzü 
ilə üzləşib və təcavüz nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ regionu və ətraf 7 rayonu işğal edilib, işğal edil-
miş ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirilib, 
mülki əhalinin hüquqları kütləvi və kobud şəkildə pozu-
lub, regionda humanitar böhran vəziyyəti yaranıb və 1 
milyona yaxın azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə 
çevrilib. Bu vəziyyət 22 ildən artıqdır ki, davam edir. 

”Human Rights Watch” isə beynəlxalq qeyri hökumət 
təşkilatı kimi fəaliyyət göstərir və dünya ölkələrində in-
san hüquqlarına dair hesabatlar hazırlayır, bəyanatlar 
və müraciətlərlə çıxış edir, özünü insan hüquqları və 
demokratiyanın obyektivliyi ilə seçilən müdafiəçisi kimi 
təqdim edir. Məntiqi sual meydana çıxır: nə üçün ayrı-
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ayrı hallarda bu və ya digər şəxsin saxlanılması və ya 
həbsi ilə bağlı böyük hay-küy yaradan ”Human Rights 
Watch” təşkilatı qaçqın və məcburi köçkün həyatı ya-
şayan 1 milyona yaxın Azərbaycanlı mülki əhalinin 22 
ildən artıq bir müddət ərzində kütləvi şəkildə pozulmuş 
hüquqlarının bərpa edilməsi, onların öz evlərinə qayı-
daraq təhlükəsiz yaşamaq hüquqlarının təmin edilməsi 
istiqamətində məruzələr hazırlamayıb?

Məlumdur ki, Azərbaycanın cəbhəyanı rayonla-
rında məskunlaşmış mülki əhali 22 ildən artıqdırr ki, 
təhlükə altında yaşayır. Belə ki, 1976-cı ildə Tərtər çayı 
üzərində 726 metr hündürlükdə inşa edilmiş və 125 
metr hündürlüyündə bəndə və 560 mln.m3 su tutumuna 
malik olan Sərsəng su anbarı Ermənistanın işğalı altın-
da qalmış ərazilərdə yerləşir. Sərsəng su anbarı işğal al-
tında olması səbəbindən texniki qurğular baxımsızlıqla 
üzləşib və onlara xidmət göstərilməməsi səbəbindən ha-
zırda qəza vəziyyətinə düşüb. Odur ki, bu su anbarının 
dağılma ehtimalı böyükdür. Buna görə də Sərsəng su an-
barı hazırda Azərbaycan üçün böyük təhlükə mənbəyinə 
çevrilib və ölkənin 7 rayonunun 400000 (dörd yüz min) 
nəfər əhalisinin həyatı ciddi təhlükə altındadır. Aydın-
dır ki, hər an baş verə biləcək qəza ekoloji böhranla ya-
naşı,  mülki əhalinin kütləvi şəkildə məhv edilməsinə və 
yenidən humanitar böhran vəziyyətinə gətirib çıxaracaq. 
Çox maraqlıdır, hansı səbəblər üzündən ”Human Rights 
Watch” təşkilatı indiyədək Sərsəng su anbarında baş 
verə biləcək qəza nəticəsində bölgədə yaranacaq növbəti 
humanitar böhranın qarşısını almaq məqsədilə heç bir 
sənəd hazırlamayıb?

Görəsən, xüsusi canfəşanlıqla insan hüquqlarının 
Azərbaycanda vəziyyətinə dair qərəzli hesabatlar hazır-
layan ”Human Rights Watch” təşkilatının Ermənistanın 
işğalı nəticəsində yüz minlərlə azərbaycanlının hüquq-
larının pozulmasına biganəlik nümayiş etdirməsinin 
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səbəbləri nədən ibarətdir? Bəlkə, kütləvi və kobud 
şəkildə hüquqları pozulmuş Azərbaycanlıların taleyinə 
”Human Rights Watch” təşkilatının biganəliyinin 
kökündə məsələ ilə bağlı digər təşkilatlardakı səbəblər 
dayanır və ”Human Rights Watch” təşkilatı da 
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair 
mütəmadi olaraq birtərəfli və qərəzli sənədlər hazır-
lamaqla faktiki olaraq digər təşkilatlar kimi açıq-aşkar 
işğalçı Ermənistanın müdafiəçisi kimi çıxış edir. 

İşğalçı Ermənistana belə bir dəstəyə misal olaraq, AV-
RONEST Parlament Assambleyasının bu ilin may ayında 
keçirilən plenar sessiyasını misal gətirmək yerinə düşər. 
Qeyd edilən sessiyada ŞT ölkələrində təhlükəsizlik haq-
qında məruzə müzakirə edildi. Təəccüblü idi ki, qurumun 
Avropa Parlamentindən olan bir sıra üzvləri məruzəyə 
Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin açılma-
sını, maneəsiz ticarət münasibətlərinin qurulmasını, 
Ermənistanın enerji layihələrinə cəlb edilməsini nəzərdə 
tutan təkliflər irəli sürmüşdülər. Kədərli hal ondan ibarət 
idi ki, bu təkliflərin müəllifləri işğalın aradan qaldırılma-
sını, qaçqın və məcburi köçkünlərin pozulmuş hüquqla-
rının bərpa olunmasını vacib saymırdılar, işğalçı 

Ermənistana dəstəyin göstərilməsi onlar üçün daha 
önəmli idi. Yuxarıda qeyd edilənlər kontekstində 
məntiqi olaraq illik 43 milyon ABŞ dollarından atrıq 
büdcəyə malik olan ”Human Rights Watch” təşkilatının 
beynəlxalq QHT-lər şəbəkəsində rolunun nədən ibarət 
olması və əslində hansı məqsədlərə xidmət etməsi barədə 
sual ortaya çıxır. Həqiqətdə isə, ”Human Rights Watch” 
təşkilatının Avropa Komissiyasının Prezidentinə göstəriş 
verməsindən belə qənaətə gəlinir ki,  əslində bu təşkilat 
böyük güc mərkəzləri olan dövlətlər və beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən yaradılaraq Azərbaycan kimi kiçik 
dövlətlərə (Ermənistan istisna olmaqla) təzyiq vasitəsi 
kimi fəaliyyət göstərir və bu məqsədlərə nail olunma-
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sında insan hüquqları və əsas azadlıqlarından alət kimi 
istifadə edir.

Nəhayət, ümid edirəm ki, ”Human Rights Watch” 
təşkilatının bu müraciəti qeyri-obyektiv və qərəzli bir 
sənəd kimi qiymətləndiriləcək, Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham Əliyevlə Avropa Komissi-
yasının Prezidenti cənab Xose Manuel Barrozonun Brüs-
sel görüşünün mahiyyətinə və ikitərəfli maraqları əks 
etdirən işgüzarlığına təsir göstərə bilməyəcək”.
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Elxan Süleymanov: ”AŞPA açıq-aşkar işğalçı 
Ermənistanın müdafiəçisinə çevrilib”

28.06.2013

APA
Millət vəkili Elxan Süleymanov və onun AŞPA - 

dakı 24 həmkarı tərəfindən imzalanan və müzakirəyə 
qoyulan Dağlıq Qarabağ və onun 7 ətraf rayonunun 
Ermənistan tərəfindən qanunsuz işğalına göz yuman 
beynəlxalq ictimaiyyəti tənqid edən ilk qətnamə təklifi 
artıq aprelin 21-i Strasburqda AŞPA-nın yaz sessiya-
sı zamanı Assambleya tərəfindən veto ilə əngəlləndi. 
Bununla belə, bu qətnamə təklifinin məqsədi yalnız 
digər dövlətin işğal olunmamasının beynəlxalq seç-
ki müşahidə missiyalarına və ya demokratiya və insan 
hüquqlarının qiymətləndirilməsi ilə bağlı digər rəsmi 
tədbirlərə ev sahibliyi etmək üçün ilkin şərt olub-ol-
mamasını müəyyənləşdirmək məqsədilə açıq müzakirə 
aparmaq idi.

9 may 2013-cü ildə Avropa Şurası Parlament As-
sambleyasının Avropa İttifaqı daxilindəki 8 müxtəlif 
ölkəsindən – Belçika, Polşa, Finlandiya, Birləşmiş Kral-
lıq, İtaliya, İspaniya, İrlandiya və Bolqarıstandan olan 
31 üzvü tərəfindən qətnamə təklifi irəli sürüldü. Bu 
təklif Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə qarşıdakı 
sədrlik dövründə Ermənistanın mövqeyi ilə bağlı Av-
ropa İttifaqı deputatlarının narahatlığını ifadə edir və 
Ermənistanın təcavüzkar dövlət mövqeyini aradan qal-
dırmaq məqsədilə təcili addımlar atmağı xahiş edirdi.

”Beynəlxalq ictimaiyyətin bir sıra qətnamələrində 
Ermənistan silahlı təcavüzə görə Avropa Şurası 
tərəfindən də açıq-aydın dəfələrlə pislənilən təcavüzkar 
dövlət kimi göstərilmişdir, belə ki, Ermənistanın bu 
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məsələyə münasibəti AŞPA-nın əsas prinsipləri ilə bir-
başa ziddiyyət təşkil edir.

Parlament Assambleyasının üzvləri Ermənistanın 
bu münasibətindən o dərəcədə narahatdırlar ki, 
Ermənistanın 1 iyul 2013-cü ildə başlamalı olan 
sədrliyindən ciddi şəkildə ehtiyat edirlər.

Hesab edirik ki, Nazirlər Komitəsindəki 
həmkarlarımıza tövsiyə vermək düzgün və müvafiq 
olar ki, onlar qarşıdakı sədrliyi dövründə Ermənistanın 
mövqeyini ciddi nəzərdən keçirsinlər və Ermənistan 
hakimiyyətinin öz təcavüzkar dövlət mövqeyini ara-
dan qaldırmaq istiqamətində dərhal addımlar ataca-
ğını təmin etmək məqsədilə onlara istənilən təzyiqi 
göstərsinlər”. 

Aydındır ki, 31 Avropalı deputat bu qətnamə təklifi 
vasitəsilə diqqəti Avropa Şurasının Azərbaycan qarşısın-
dakı öhdəliklərini yerinə yetirməməsi faktına yönəltmək 
istəyiblər.

Digər tərəfdən, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısın-
dakı öhdəliklərini gündəlik əsasda yerinə yetirir. Lakin 
Avropa Şurası daim Azərbaycana təzyiq göstərir və ikili 
standartlardan əl çəkmək niyyətində deyil.

Hamısı Avropa İttifaqından olan 31 deputatın imzala-
dığı bu ikinci təklifə veto qoyula bilməzdi. 

Lakin Sədarət Komitəsi bu qətnamə ilə bağlı da ”heç 
bir addım atmamağa” qərar verdi və bu təklif də veto 
ilə nəticələndi. Buna baxmayaraq, qətnamə təklifi son-
da çap və nəşr olundu və Prosedur Qaydalarına müva-
fiq olaraq, AŞPA-nın Strasburqda 2013-cü il 25 iyunda 
keçirilən Büro iclasının gündəliyinə daxil edildi. 

Lakin Büro bazar ertəsi, 2013-cü il 25 iyunda hətta 
AŞPA üzvlərinin 1/10-i tərəfindən imzalanmış bu təklifə 
heç bir diqqət yetirmədi. Onlar müzakirə üçün vaxtın 
kifayət etmədiyini bəhanə  gətirdilər və beləliklə, Sədarət 
Komitəsinin əvvəlki qərarına Büroda baxılmadı, lakin 
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sənədlərdə isə guya məsələyə baxılması qeyd olunub. 
Bununla belə, qətnamə təklifinə ilk olaraq imza at-

mış Birləşmiş Krallıqdan cənab Mayk Hankok AŞPA-
nın iyunun 25-i səhər keçirilmiş plenar sessiyasında 
məsələnin qaldırılmasını təkid etdi. O, Assambleyanı 
vəziyyətlə  daha yaxşı tanış olmağa və bütün üzvləri buna 
məsuliyyətlə yanaşmağa çağırdı. O, Büronun bu vacib 
məsələ barədə hətta müvafiq müzakirə də keçirmədiyinə 
təəsüfünü bildirdi. Təəssüf ki, onun şərhləri və tələbi 32 
səs əleyhinə, 22 səs lehinə olmaqla, bir daha Assambleya 
tərəfindən əngəlləndi. 

Demokratiya və qanunun aliliyini mükəmməl müdafiə 
etməli beynəlxalq qurum olan AŞPA öz üzvlərinin 1/10 
hissəsinin ədalətli tələbinə necə hörmət etməyə bilər? 
Məsələ açıq qalır.

Hər ikisi açıq-aydın müvafiq formada olan qətnamə 
təklifləri ədalətlə gözlənilə bilən siyasi cavabını tapmadı. 
Hər hansı müzakirədən əvvəl hər iki təklifə mane olun-
du. Nə üçün? 

Nəyə görə AŞPA kor-koranə şəkildə işğalçı 
Ermənistanı dəstəkləyir, lakin Azərbaycanın ədalətli hü-
ququna məhəl qoymur. Bu təkrarlanan halların səbəbi 
nədir? 

Bu gün 26 iyun 2013-cü ildə deputat Elxan Süleyma-
novun təşəbbüsü ilə üçüncü qətnamə təklifi imzalandı 
və Strasburqda irəli sürüldü. Bu təklif 18 ölkədən olan 
AŞPA-nın 45 üzvü tərəfindən imzalandı: Azərbaycan, 
İtaliya, San Marino, Birləşmiş Krallıq, Finlandiya, Bol-
qarıstan, Fransa, Polşa, Andorra, İspaniya, Makedoniya, 
Türkiyə, Bosniya-Herseqovina, Albaniya, Rumıniya, Lit-
va, İrlandiya və Avstriya. 

AŞPA Azərbaycanın işğal edilməmiş ətraf rayon-
larının ən azı bir milyona yaxın azərbaycanlı əhalisi 
üçün həyati əhəmiyyətə malik Sərsəng su anbarı-
nın işğal nəticəsində baxımsızlıqdan çox bərbad və 
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təhlükəli vəziyyətə düşməsinin humanitar faciə ilə 
nəticələnəcəyini və onun ətraf rayonların əhalisi üçün 
təhlükəli olduğunu vurğulayır. Bu səbəbdən Assamb-
leya işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində yerləşən su 
təchizatı və irriqasiya sistemlərinin beynəlxalq hüqu-
qun fundamental prinsipləri pozulmaqla, Ermənistan 
tərəfindən qeyri-qanuni blokada edilməsini kəskin 
şəkildə pisləyir və Ermənistanın gücdən bu şəkildə sui-
istifadə etməsini qeyri-insani davranış hesab edir.

Son olaraq, lakin mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir 
məqam kimi, Assambleya Ermənistan hərbi qüvvələrini 
su anbarı və bütün əlaqəli irriqasiya sistemləri 
üzərindəki qeyri-qanuni nəzarəti əvvəlki beynəlxalq 
qətnamələrə uyğun şəkildə Azərbaycan hakimiyyətinə 
təhvil verməyə çağırır.

AŞPA Bürosunun 2013-cü ilin payızında belə aydın 
təklifin bu dəfə ciddi nəzərdən keçirilə bilməsi ilə bağlı 
qərar verəcəyi gözlənilir və bu qərar AŞ Parlament As-
sambleyasın Azərbaycanla əməkdaşlığının həqiqətən də 
əhəmiyyət daşıyıb-daşımadığını aydınlaşdıracaq. 

Bu vaxta kimi biz əvvəlki təkliflərə yalnız dəfələrlə 
veto qoyulması ilə üzləşdik və təəssüf ki, Avropa Par-
lamenti, Avronest PA və ya ATƏT PA kimi beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən də eyni yanaşmanın şahidi olduq. 

Hər kəsə aydındır ki, beynəlxalq təşkilatların, 
eləcə də Avropa Şurasım Parlament Assambleyasının 
Azərbaycana qarşı təzyiqlər tətbiq etmə cəhdlərinin 
səbəbləri aşağıdakılardır:

a) İşğalçı Ermənistanın Avropa Şurasının Nazirlər 
Komitəsinə sədrlik etdiyi dövrdə ona qəyyumluq etmək 
və onun toxunulmazlığını təmin etmək.

b) Azərbaycan heç vaxt işğal olunmuş ərazilərinin 
ədalətli və doğru şəkildə qaytarılmasını tələb 
etməməlidir. Bu məqsədlə Azərbaycana müxtəlif 
təzyiqlər etməklə onun başını qatmaq və ərazilərinin 
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Ermənistan tərəfindən işğalı faktının unutdurulmasına 
nail olunmalıdır. 

Lakin beynəlxalq təşkilatlar anlamalıdır ki, 
Azərbaycan xalqı bir sıra beynəlxalq qətnamələrdə 
birmənalı olaraq təsdiqlənmiş qanuni tələblərindən heç 
vaxt geri çəkilməyəcək.

Ermənistan nümayəndə heyəti AŞPA-da Dağlıq Qa-
rabağa dair alt komitəni 2010-cu ildən boykot edir, onun 
işində iştirak etməkdən imtina edir. Avropa Şurası isə 3 
il ərzində davamlı olaraq buna göz yumaraq, ermənilərə 
havadarlıq edir və alt komitənin fəaliyyətinin bərpa 
edilməsi üçün Ermənistan nümayəndə heyətinə heç 
bir mövcud hüquqi təsir vasitələrindən istifadə etmir. 
Əksinə, bunun əvəzində Azərbaycan və Ermənistan 
nümayəndə heyətlərinin qeyri-rəsmi görüşlər keçirməsi 
təklifi irəli sürülüb. Çox təəccüblü haldır ki, AŞPA 2 üzv 
ölkə arasında mövcud olan problemi, Ermənistana hava-
darlıq edərək, rəsmi alt komitə səviyyəsində müzakirə 
etməkdən çəkinir və  məsələnin həllini nümayəndə 
heyətlərinin qeyri-rəsmi görüşləri çərçivəsində etməklə 
dünya ictimaiyyətinin gözünə kül atır. Bu təklif, əslində, 
dünya ictimaiyyətində guya Azərbaycan tərəfinin işğa-
la son qoyulmadan Ermənistanla barışması kimi yan-
lış fikir formalaşdırmağa yönəlib. İlk baxışda sıravi bir 
təklif kimi görünən bu model, əslində, Azərbaycan xal-
qına və Azərbaycan dövlətinə qarşı yönəlmiş təxribatdır 
və onun təhqir edilməsidir. Bunun başqa adı yoxdur!!! 
Bu, erməni işğalçılarının tapdağı altında inildəyən tor-
paqlarımızın iniltisini duymamaqdır. Digər beynəlxalq 
təşkilatlar kimi, AŞ PA da Ermənistana sanksiyalar 
tətbiq etməməklə vaxtı uzadır və bununla da problemin 
unudulmasına xidmət edir. Zaman isə işğalçının xeyrinə 
işləyir.

Avropa Şurası Parlament Assambleyası daxil olmaq-
la, beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq ictimai fikri davam 
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edən bu ədalətsizlikdən yayındırmaq məqsədilə davam-
lı, qəsdən və qərəzli şəkildə Azərbaycana insan hüquqla-
rı və azadlıqlarını pozan ölkə imici verməyə cəhd edirlər. 
Azərbaycan ictimaiyyəti hesab edir ki, Avropa Şurası və 
beynəlxalq qurumlarda Azərbaycana qarşı bu davam-
lı kampaniya bir başlıca məqsəd daşıyır: beynəlxalq 
ictimaiyyətin Ermənistan tərəfindən 1 milyondan artıq 
azərbaycanlının hüquqlarının kütləvi və kobudcasına 
pozulması, 20 ilə yaxın müddətdə qaçqın və məcburi 
köçkünlərin olması və onların öz evlərinə qayıtmaq və 
təhlükəsiz yaşamaq hüquqlarının təmin edilməməsini 
unutmasına və bütün bunların onların diqqətindən 
kənarda qalmasına nail olmaq.

Bütün bunları ciddi nəzərə alarkən belə bir sual 
meydana çıxır:  Azərbaycanın  Avropa  Şurası kimi 
beynəlxalq qurumların üzvü olaraq qalmasının 
arqumentləri nədir? Öz üzv dövlətinin qanuni və 
ədalətli tələblərinə ciddi yanaşmayan, əksinə həmin 
ölkənin etibarlılığı və müsbət adına daim hücumlar 
edən bir təşkilatın üzvü olmaqla Azərbaycan nə əldə 
edəcək?

Avropa  Şurası Parlament Assambleyası bir neçə ay 
ərzində Sərsəng su anbarına dair təklifi ciddi nəzərdən 
keçirməklə, düzgün əməkdaşlıq və müsbət siyasi 
təcrübəyə həqiqətən qiymət verdiyini sübut edə bilər.

Əgər bir daha, bu üçüncü təklifə də veto qoyulsa, bizə 
və legitim tələblərimizə yalnız hörmətsizlik nümayiş 
etdirən bu təşkilata üzv kimi gələcəyimiz barədə ciddi 
düşünməliyik.

Nəticə etibarilə, biz təcavüzkar dövlətə qarşı effek-
tiv sanksiyaların tətbiqi uğrunda mübarizəmizi davam 
etdirəcəyik. Beynəlxalq ictimaiyyət üçün aydın olmalı-
dır ki, Azərbaycan bu ədalətli və düzgün mövqeyindən 
geri çəkilməyəcək.
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”Human Rights Watch” 
təşkilatı Ermənistanın işğalçılıq 

siyasətinə faktiki olaraq səssiz qalıb”
02.07.2013

elkhan-suleymanov.az
Millət vəkili Elxan Süleymanovun ingilis, alman və 

fransız dillərində 332 onlayn saytda məqaləsi yerləşdirilib
Şamaxının millət vəkili, Avronest Parlament Assamb-

leyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri 
Elxan Süleymanovun ”Azərbaycan insan hüquqlarına 
sadiqliyini müdafiə edir” başlıqlı məqalə xarici media or-
qanlarında yer alıb. Elxan Süleymanovun qərargahından 
BayMedia-ya verilən məlumata görə, məqalə ingilis, al-
man və fransız dillərində 332 onlayn saytda yerləşdirilib. 
Məqaləni oxuculara təqdim edirik.

Azərbaycan insan hüquqlarına sadiqliyini müdafiə 
edir

Brüssel, 21 iyun 2013-cü il
Azərbaycan Avropaya daha çox inteqrasiya etmək 

səylərini davam etdirdi, belə ki, cümə günü Prezident İl-
ham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Herman 
van Rompuy və Avropa Komissiyasının Prezidenti Xose 
Manuel Barroso ile enerji təhlükəsizliyi və Ermənistan 
tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisi möv-
zularında danışıqlar aparmaq üçün görüşdülər.

Əliyev Azərbaycanın gələcək və bu gün üçün 
ümidlərini təqdim edərkən, ölkə insan hüquqlarının po-
zulması ilə bağlı son iddiaları da sıxışdırdı.

Əliyevin səfəri ərəfəsində Human Rights Watch 
təşkilatı tərəfindən Barrosoya göndərilən məktuba isti-
nad edən Azərbaycanın Avronest PA-dakı nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanov hüquqlar qru-
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punu əsas missiyalarına laqeydlik göstərməkdə və 
Azərbaycandakı vəziyyəti təhrif etməkdə təqsirləndirdi.

Human Rights Watch ”Azərbaycanın bir çox nü-
fuzlu beynəlxalq təşkilatların tamhüquqlu üzvü oldu-
ğunu, dünya dövlətləri ilə artıq ikitərəfli və çoxtərəfli 
əsaslarda qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurduğunu və 
nəhayət, Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq və 
tərəfdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirən müstəqil bir 
respublika olduğunu nəzərə almır”, – deyə Süleymanov 
bildirdi.

Məktub Azərbaycanı naməlum hüquq pozuntuların-
da təqsirləndirir və Barrosonu siyasət dəyişiklikləri üçün 
Azərbaycana təzyiq göstərməyə təşviq edirdi.

Süleymanov məktubdakı bəyanatların heç birinin 
faktiki əsas irəli sürmədiyini diqqətə çatdırıb. Əvəzində, 
Azərbaycan ”sivil, demokratik, hüquqi dövlət və 
vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edildiyini, eyni zaman-
da daxili və xarici siyasətinin prioritet istiqamətləri kimi 
Avropaya inteqrasiyasını elan etmişdir”.

”Azərbaycan özünü Avropa insan hüquqları stan-
dartlarına uyğunlaşmağa həsr etmişdir. Azərbaycan de-
mokratiya, insan hüquq və azadlıqları kimi ümumbəşəri 
dəyərlərin bərqərar edilməsi üçün səylərini əsirgəmir, 
bu istiqamətdə Avropanın ixtisaslaşmış institutları ilə 
əməkdaşlıq edir, daim öz qanunvericiliyini təkmilləşdirir 
və müvafiq islahatlar həyata keçirir”, – deyə o bildirib.

Süleymanov eyni zamanda, bütün Avropa ölkələrində 
qəbul edilmiş prinsip kimi Azərbaycanın bir tərəfdən 
söz və sərbəst toplaşma azadlığını təmin edən, digər 
tərəfdən ictimai təhlükəsizlik və asayişi qoruyan qanun-
larını müdafiə edib.

Təşkilatın Azərbaycana aidiyyatı olan məsələlərdə 
ikili standartların tətbiq olunmasında məharətli oldu-
ğunu qeyd edən Süleymanov bildirib ki, Human Rights 
Watch təşkilatı Ermənistanın etnik təmizləməsinə və 
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sonradan Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş ətraf rayon-
larında azərbaycanlıların insan hüquqlarının pozulma-
sına faktiki olaraq səssiz qalmışdır.

Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar Ermənistan-
Azərbaycan müharibəsi zamanı zəbt edilib, ardınca 
isə müharibənin sonunda bir milyondan artıq etnik 
azərbaycanlı rayonlardan zorla qovulub. Ermənistan 
BMT və digərləri tərəfindən beynəlxalq hüququn po-
zulması kimi xarakterizə olunan işğala son qoymaqdan 
imtina edir.
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Azərbaycan vətəndaşları Aİ-ni Sərsəng su 
anbarı ilə bağlı tədbir görməyə çağırır

02.07.2013

Trend
Azərbaycan Avropa Parlamentinə işğal edilmiş Dağ-

lıq Qarabağ ərazisində yerləşən və dağılmaqda olan su 
bəndini əsaslı təmir etməyi Ermənistandan tələb etməsi 
üçün çağırış edib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanda 
Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasi-
yasının (AVCİYA) prezidenti, Şamaxının millət vəkili, 
”Avronest” Parlament Assambleyasında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanovun 
qərargahından verilən məlumatda deyilir.

Çağırış su anbarı ətrafında yaşayan sakinlər tərəfindən 
dəstəklənib.

Məlumatda deyilir ki, sakinlər öz qorxularını ifadə edir 
və ümid edirlər ki, Avropanın müdaxiləsi Ermənistanı 
125 metr hündürlüklü su bəndinin yaratdığı təhlükəni 
müəyyənləşdirmək məqsədilə bəndin ətraflı texniki 
yoxlanışını aparmağa sövq edə bilər.

Sakinlərin məyusluğunu artıran fakt odur ki, 
Ermənistan 20 ildən bəri onların irriqasiya məqsədilə ti-
kilmiş su bəndindən istifadə etmələrinə imkan vermir.

Sərsəng bəndi 12 kilometr uzunluğu olan gölün 
üzərində tikilib. Bədbəxt hadisə baş verərsə, hidroloqlar 
30 kəndin su altında qalacağını müəyyən ediblər.

Qeyd edək ki, AVCİYA Sərsəng su anbarında müm-
kün humanitar faciənin qarşısının alınmasına yönələn 
irimiqyaslı layihə həyata keçirir.
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Avropa Parlamentinin 
deputatları Azərbaycanda səfərdədirlər

08.07.2013

APA
Millət vəkili, Avronest PA-da Azərbaycan nümayəndə 

heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanovun dəvəti ilə Av-
ropa Parlamenti üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti 
Azərbaycanda səfərdədir. 

APA-nın məlumatına görə, iyulun 8-9-da 
Azərbaycanda olacaq nümayəndə heyətinə Mario David 
(Portuqaliya), xanım Rəşida Dati (Fransa), Filip Kaçma-
rek (Polşa), xanım Elena Antonesku (Rumıniya) və keç-
miş deputat Jorge Morgado (Portuqaliya) daxildir. 

Nümayəndə heyətini Belçika federal parlamentinin 
deputatı Alain Desteks müşayiət edir.  

Avropa Parlamentinin deputatlarının səfər 
çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti Administrasiya-
sında, Xarici İşlər Nazirliyində, Sənaye və Energetika 
Nazirliyində, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsində olmaları nəzərdə tutulub. 

Nümayəndə heyəti üzvlərinin Qaradağ rayonu-
nun Müşviqabad qəsəbəsində məcburi köçkün ailələri 
üçün yaradılmış şəraitlə tanışlıq səfəri və helikopterlə 
Ağdamda yerləşən məcburi köçkün qəsəbəsinə baxış 
keçirmələri gözlənilir.

Avropa Parlamentinin deputatlarının səfəri onların 
Azərbaycanın problemləri ilə yaxından tanış olmalarına 
və ölkəmizə davamlı siyasi dəstək vermələrinə xidmət 
edəcək.
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Avropa Parlamenti Azərbaycan üzrə 
seçki monitorinqini dayandırmaq 

qərarına gəlib
 11.07.2013

Trend
Azərbaycan bu həftənin əvvəli öz müstəqil tarixində 

mühüm məqama çatıb. Belə ki, Avropa Parlamentinin 
Azərbaycanı seçki müşahidə missiyalarının tələb olun-
duğu ölkələr siyahısından çıxardığı elan edildi. Trend-in 
məlumatına görə, bunu Azərbaycanın Avronest PA-da 
nümayəndə heyətinin rəhbəri, Avronest PA-nın vitse-
prezidenti Elxan Süleymanov deyib.

E.Süleymanov hesab edir ki, bu xəbər 2013-cü ilin okt-
yabr ayında ölkəmizdə keçiriləcək prezident seçkiləri 
ərəfəsində böyük bir andır:

”Avropa İttifaqı yarandığı vaxtdan etibarən bir çoxları 
tərəfindən demokratik inkişafın zirvəsi kimi simvolizə 
edilən beynəlxalq təşkilat olub. Onun Parlamenti 27-dən 
artıq (hazırda 28) ölkədən demokratik yolla seçilmiş or-
qan kimi Avropa Komissiyası ilə birlikdə dünyada de-
mokratiyanın vəziyyətinin monitorinqi sahəsində çox 
iş görür. O, ötən on il ərzində Avropa İttifaqı nöqteyi-
nəzərindən demokratiya yolunda ”problemləri” olan 
ölkələrə 100-dən artıq seçki müşahidə missiyası reallaş-
dırıb”.

O, qeyd edib ki, Avropa Parlamenti Aİ və Azərbaycan 
arasındakı əməkdaşlığın bir hissəsi kimi Azərbaycanda 
keçirilmiş 2005, 2008 və 2010-cu il seçkilərinə üç missi-
ya göndərib və onların hamısı müvafiq şəkildə irəliləyişi 
qeyd edərək olduqca müsbət hesabatlar hazırlayıb-
lar: ”Gənc demokratiya olan Azərbaycan Aİ ilə bir çox 
sahələrdə əməkdaşlıq edir və hazırda onlarla Assosi-
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asiya Sazişi ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu saziş ticarət 
və mədəniyyət əlaqələrinin inkişafına, o cümlədən 
təhsil, nəqliyyat və digər sahələrdə Avropadan daha 
çox dəstəyin alınmasına səbəb olacaq. AP-nin bir çox 
üzvləri Azərbaycanı Ermənistanla mübarizəsində də 
dəstəkləyir. Bunu Aİ ilə hər hansı Assosiasiya Sazişi-
nin bağlanmasını Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş 
ərazilərdən çıxarılması ilə şərtləndirən AP məruzəsində 
görmək olar”.

E.Süleymanov bildirib ki, indi 2013-cü ildə Parlament 
üç missiyadan sonra Azərbaycan üzrə seçki monitorin-
qini dayandırmaq qərarına gəlib. Bu etibar nəhayət ki, 
Azərbaycana Avropada yeni və təkmilləşmiş demokra-
tik obraz verir, elə bir obraz ki, seçki prosesini beynəlxalq 
norma və dəyərlərə uyğun keçirəcəyi gözlənilir:

”Qeyd edək ki, Parlament 2013-cü ildə Ermənistana 
missiya göndərmişdi və bir missiyanı da Gürcüstana 
göndərməyi planlaşdırır. Bununla Cənubi Qafqazda 
Azərbaycan demokratik standartlara bu səviyyədə cavab 
verən ilk ölkə olur. Bu yeni obrazın inkişafa doğru yol-
da Azərbaycana kömək edəcəyinə ümid edilir. Beləliklə, 
mən ümid edirəm ki, Azərbaycan gələcəkdə Avropa ilə 
yaxın əlaqələr quracaq və hər iki tərəfdaş iqtisadi və 
mədəni mübadilədən inkişaf edə, həm regionlarında və 
həm də bütün dünyada daha təhlükəsiz və daha sabit 
cəmiyyət qurula biləcək”.
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Millət vəkili: ”Azərbaycana seçki müşahidə 
missiyası göndərməmək qərarını 

Avroparlamentin Prezidentlər 
Konfransı və Koordinasiya 

qrupu verib”
12.07.2013

APA
”Azərbaycan oktyabrda keçiriləcək prezi-

dent seçkilərini izləmək üçün müşahidə missiyası 
göndərilməsi məqsədilə bu ilin may ayında Avropa 
Parlamentinə dəvət məktubu göndərib”. Bunu APA-ya 
açıqlamasında Avronest Parlament Assambleyasının vit-
se-prezidenti, millət vəkili Elxan Süleymanov deyib. O 
bildirib ki, Avropa Parlamentinin Prezidentlər Konfran-
sı, Demokratiyaya dəstək və seçki koordinasiya qrupu 
bu ilin 4 iyulunda keçirilən iclasında 2013-cü ilin ikin-
ci yarısında keçiriləcək seçkiləri müzakirə edib və bir 
sıra ölkələrə seçki müşahidə missiyası göndəriləcəyinə 
dair qərar verib: ”Prezidentlər Konfransının təqdim 
etdiyi seçki keçiriləcək ölkələr siyahısından 4 ölkə se-
çilib və yalnız bu ölkələrə rəsmi seçki müşahidə missi-
yası göndəriləcəyinə dair qərar qəbul edilib. Bu qərara 
əsasən, Azərbaycana oktyabr ayında keçiriləcək prezi-
dent seçkiləri üçün Avropa Parlamentinin rəsmi seçki 
müşahidə missiyası göndərilməməsi nəzərdə tutulub”. 

Millət vəkili deyib ki, Avropa Parlamenti bu ilin ikinci 
yarısında yalnız Gürcüstan, Tacikistan, Nepal və Hondu-
rasa rəsmi seçki müşahidə missiyası göndərəcək: ”Məhz 
bu ölkələrə seçki müşahidə missiyası göndərilməsi ilə 
bağlı qərar adıçəkilən ölkələrdə böyük problemlərin 
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ola biləcəyi, buna görə də həmin seçkilərlə bağlı Avro-
pa Parlamentinin məruzə hazırlamasının vacibliyi ilə 
əsaslandırılıb. Bu qərar Prezidentlər Konfransının və 
Koordinasiya qrupunun qərarı olaraq qüvvədədir”.
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Şamaxının millət vəkili Elxan 
Süleymanovun dəstəyi ilə rayonun 

Bağırlı kəndinə su xətti çəkilib
20.07.2013

elkhan-suleymanov.az
Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun 

təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə rayonun Bağır-
lı kəndində sayca 6-cı olan ”Sabir bulağı”-nın açılışı 
həyata keçirilib. Çoxsaylı kənd sakinlərinin iştirakı ilə 
keçirilən tədbiri giriş sözü ilə açan millət vəkili Elxan 
Süleymanov Bağırlı kəndində çəkilən su xətti, eləcə də 
Şamaxıda həyata keçirilən digər layihələr barəsində 
kənd sakinlərinə ətraflı məlumat verib. Görüşdə kənd 
sakinlərinin qaldırdığı problemlərin həllinə diqqətlə 
yanaşdığını deyən millət vəkili məsələnin həlli ilə bağ-
lı müvafiq instansiyalara müraciətlər göndəriləcəyini 
qeyd edib.

Tədbirdə iştirak edən Şamaxı rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayev millət vəkilinə 
təşəkkürünü və rayonun problemlərinin həllində 
göstərdiyi yardıma görə minnətdarlığını bildirib.

Tədbir Şamaxıda keçirilmiş M.Ə.Sabir yaradıcılığına 
həsr olunmuş bədii qiraət müsabiqəsinin qaliblərinin 
çıxışları ilə davam etdirilib.

Qeyd edək ki, Bağırlı kəndinə su çəkilişi millət 
vəkilinin təşəbbüsü ilə 6 ay əvvəl başlamış 5 km uzun-
luğunda boru kəməri çəkilib.

Xüsusi ilə qeyd edək ki, daha öncə, Elxan Süley-
manovun dəstəyi ilə 1000 metr məsafədən Şəhriyar 
qəsəbəsinə, 1500 metr məsafədən Adnalı kəndinə, 3000 
metr məsafədən Meysəri kəndinə, 3200 metr məsafədən 
Göylər kəndinə, 4000 metr məsafədən isə Çarhan 



135
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

kəndinə plastik borularla su xətti çəkilib.
Millət vəkilinin dəstəyi ilə daha 2 kənddə su xəttinin 

çəkilişi başa çatdırılmaqdadır. Ümumilikdə Şamaxının 
17 yaşayış məntəqəsinə su xəttinin çəkilməsi nəzərdə 
tutulub.
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Elxan Süleymanov: ”ATƏT PA 
prezident seçkilərini izləmək 
üçün Azərbaycana müşahidə 

missiyası göndərəcək”
26.08.2013

hrc.az
”ATƏT PA-nın yalnız parlament seçkilərini müşahidə 

etdiyi barədə iddialar əsassızdır”.
”ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları 

Bürosu (DTİHB) Azərbaycanda keçiriləcək prezident 
seçkilərini izləmək üçün 30 nəfərdən ibarət uzunmüddətli 
müşahidə missiyası formalaşdırıb. Müşahidə missiyası-
na kimin rəhbərlik edəcəyi də artıq məlumdur”. Bu açıq-
lamanı APA-ya Azərbaycanın AVRONEST Parlament 
Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət 
vəkili Elxan Süleymanov verib.

Onun sözlərinə görə, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar 
və İnsan Haqları Bürosu həmçinin 280 nəfərdən ibarət 
qısa müddətli missiya formalaşdırmaq barədə qərar 
qəbul edib və bu müşahidəçilərin də yaxın zamanda 
müəyyənləşəcəyi gözlənilir.

”Eyni zamanda Avropa Şurası Parlament As-
sambleyası müşahidə missiyasının da prezident 
seçkilərini izləyəcəyi məlumdur və məlumat üçün 
bildirmək istəyirəm ki, AŞPA-nın 5-7 nəfərdən ibarət 
uzunmüddətli müşahidə missiyasının üzvləri artıq sent-
yabrın 11-də Bakıya gələcəklər. Avropa Parlamenti isə 
Azərbaycanı seçkilərin izlənəcəyi ölkələrin siyahısına 
salmayıb. Lakin, o da istisna edilmir ki, sentyabr ayın-
da bu mövqe dəyişilə bilər. ATƏT Parlament Assamble-
yasının  prezident seçkilərində müşahidə missiyasının 
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olacağı ilə bağlı deyə bilərəm ki, nüfuzlu mənbələrdən 
aldığım məlumata görə, hələ iyul ayında ATƏT  PA 
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə 
müşahidə missiyası göndərmək qərarına gəlmişdi. 
Lakin, sonradan hansı səbəbdənsə mətbuatda bu qu-
rumun Azərbaycandakı seçkilərə müşahidə missiyası 
göndərməyəcəyi barədə məlumatlar yayıldı. Həmin 
məlumatlarda müşahidə missiyasının gəlməyəcəyinə 
əsas kimi iki arqument göstərilirdi. Birinci arqument 
o idi ki, Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri 
ATƏT PA-nın Budva şəhərində keçiriləcək sessiyası 
ilə üst-üstə düşür. İkinci səbəb kimi isə ATƏT PA-nın 
bir qayda olaraq prezident seçkilərini deyil, parlament 
seçkilərini müşahidə etməsi göstərilirdi. Lakin, bildi-
yiniz kimi, prezident seçkiləri oktyabr ayının 9-a təyin 
edilib və bu tarix sessiyanın keçiriləcəyi tarixlə toqquş-
mur”. 

Elxan Süleymanov digər səbəbin isə ümumiyyətlə 
əsassız olduğunu deyib: ”Belə ki, ATƏT PA bir sıra 
ölkələrdə prezident seçkilərinə müşahidə missiyası 
göndərib. O cümlədən, yaşadığımız regionda yerləşən 
Ermənistanda bu ilin fevral ayında keçirilən prezident 
seçkiləri bu qurumun müşahidə missiyası tərəfindən 
izlənilib. Həmçinin, ATƏT PA-nın oktyabrın 27-də qonşu 
Gürcüstanda keçiriləcək prezident seçkilərinə müşahidə 
missiyası göndərilməsi barədə qərarı var. Belə olan hal-
da Azərbaycandakı prezident seçkilərinə müşahidə mis-
siyasının göndərilməməsi regionda yerləşən ölkələrə 
yanaşmada ayrı-seçkilik kimi qəbul oluna bilər və bu 
da heç şübhəsiz, ATƏT-in regionda olan nüfuzuna xələl 
gətirəcək amildir. Məndə olan məlumata görə, ATƏT PA 
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək 
üçün müşahidə missiyası göndərəcək”.
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Avropa Şurasının Büro iclasında Ermənistan 
tərəfindən işğal olunmuş Sərsəng su anbarına 

dair qətnamə layihəsinə baxılacaq
28.08.2013

APA
Azərbaycanlı deputat AŞPA rəhbərliyinə müraciət edib.
Sentyabrın 2-də Avropa Şurasının Büro iclasında 

18 Avropa ölkəsini təmsil edən 45 deputatın imzası ilə 
Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Sərsəng su anbarı-
na dair qətnamə layihəsinə baxılacaq. 

APA-nın məlumatına görə, bununla əlaqədar, AVCİ-
YA prezidenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası-
nın (AŞPA) üzvü Elxan Süleymanov AŞPA prezidenti 
Jan Klod Minyon, AŞPA baş katibi Voyçex Saviski (Woy-
ciech Sawicki) və AŞPA Büro üzvlərinə məktub ünvan-
layıb. 

Məktubda deyilir: ”Azərbaycanda Vətəndaş 
Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası Sərsəng 
su anbarında mümkün humanitar faciənin qarşısının 
alınmasına yönələn layihənin icrasına başlayıb. 

Sərsəng su anbarı 1976-cı ildə Tərtər çayı 
üzərində 726 metr hündürlükdə inşa edilib, 125 metr 
hündürlüyündə bəndə və 560 mln.m3 su tutumuna 
malikdir. Ermənistanın silahlı təcavüzü və işğalın-
dan əvvəl Sərsəng su anbarından kanallar vasitəsilə 
Azərbaycanın düzənlik hissələrində yerləşən 7 rayonu-
nun ərazilərindəki əkin sahələri suvarılırdı.

Sərsəng su anbarı 1992-ci ildən Ermənistanın işğa-
lı altında qalıb və bunun nəticəsində həmin cəbhəyanı 
rayonlar Sərsəng su anbarından istifadə etmək imkan-
larından məhrum edilib. Sərsəng su anbarı işğal altında 
olduğu 20 ildən artıq müddət ərzində texniki qurğular 
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və avadanlıqlar baxımsızlıqla üzləşib, onlara xidmət 
göstərilməməsi səbəbindən hazırda qəza vəziyyətinə 
düşüb. Odur ki, bu su anbarının təbii fəlakət, tex-
niki və əvvəlcədən düşünülmüş təxribat xarakterli 
səbəblər üzündən dağılma ehtimalı böyükdür. Qeyd 
edilmiş səbəblər nəticəsində Sərsəng su anbarı hazırda 
Azərbaycan üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevrilib, bu 
təhlükə zaman keçdikcə daha real xarakter almaqdadır.

Hər an təxribat, texnogen və ya təbii fəlakət 
nəticəsində baş verə biləcək qəza ekoloji böhranla və bi-
oloji müxtəlifliyin məhvi ilə yanaşı, Azərbaycanın işğal 
edilməmiş ətraf düzənlik rayonlarında məskunlaşmış 
400 000 mülki əhalinin həyatı kütləvi şəkildə məhv 
edilməsi və yenidən bölgədə humanitar böhran 
vəziyyətinin yaranması ehtimalı böyükdür. Odur ki, ha-
zırda həmin əhalinin həyatı Sərsəng su anbarında yaran-
mış vəziyyətlə bağlı daim təhlükə altındadır, onlar bu 
təhlükəli vəziyyətin girovuna çevriliblər. 

Digər tərəfdən, işğalçı dövlət Sərsəng su anbarından 
suyu qışda buraxır və bunun nəticəsində torpaqlar su 
altında qalır, yollar dağılır, sel baş verir. İnsanların və 
kənd təsərrüfatının suya çox böyük ehtiyac duyduğu yay 
mövsümündə isə, əksinə suyun qarşısını kəsir. Bunun 
nəticəsində işğal altında olan illər ərzində Azərbaycan 
iqtisadiyyatına, o cümlədən kənd təsərrüfatına ciddi 
ziyan vurulub, yaşıllıqlar quruyaraq məhv olub, torpa-
ğın bioloji strukturunda dönməz proseslər baş verib, 
bölgədə ciddi ekoloji gərginlik yaranıb.

Qeyd edilənlər kontekstində AVCİYA-nın həyata 
keçirəcəyi layihənin məqsədi Sərsəng su anbarı-
nın vəziyyəti, onun törədəcəyi humanitar fəlakət 
və ekoloji böhran vəziyyəti barədə tək Azərbaycan 
cəmiyyətini deyil, eyni zamanda dünya ictimaiyyətini 
məlumatlandırmaq, beynəlxalq təşkilatlarda müvafiq 
sənədlərin qəbul edilməsinə nail olmaq, mümkün hu-
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manitar fəlakətin və ekoloji böhranın qarşısının alın-
ması istiqamətində tədbirlər paketi hazırlamaq və s. 
ibarətdir. 

Mən Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində 
AŞPA üzvüyəm. İndiyədək iki dəfə Azərbaycan torpaq-
larının işğalı ilə bağlı prosedur qaydalarına uyğun ola-
raq AŞPA deputatları tərəfindən sənəd layihəsi təqdim 
edilsə də, təəssüf ki, Büro bu sənədin müzakirələrə çı-
xarılmasının qarşısını alıb.

Problemin ciddiliyini nəzərə alaraq, iyun ayının 25-də 
Avropanın 18 ölkəsini təmsil edən 45 deputatın imzası ilə 
Sərsəng su anbarına dair yeni bir sənəd layihəsi təqdim 
edildi. Ümid edirik ki, Büronun növbəti iclasında bu 
sənəd layihəsi əvvəlki layihələrin taleyini yaşamayacaq 
və Büro üzvləri bununla da Avropa Şurası məkanında 
yeni bir mümkün olunan faciəyə biganə qalmadıqlarını 
nümayiş etdirəcəklər.

Nəhayət, vurğulamaq istərdim ki, AVCİYA Sərsəng 
su anbarı ilə bağlı layihəyə 2013-cü ilin may ayında baş-
layıb və layihənin həyata keçirilmə müddəti 18 aydır.

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, AVCİYA-nın pre-
zidenti və layihənin rəhbəri kimi, AŞPA rəhbərliyini 
və AŞPA üzvlərini bu layihənin məqsədlərinə kömək 
etməyə çağırıram. 

Ümid edirəm ki, AŞPA Bürosu və Büro üzvləri 
Sərsəng su anbarının Ermənistanın işğalından azad 
edilməsi istiqamətində cəsarətli addımlar atacaq”.
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AŞPA-nın Sədarət Komitəsində Sərsəng su 
anbarı ilə bağlı qətnamə təklifi təsdiqlənib

02.09.2013

APA
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Sədarət 

Komitəsində Sərsəng su anbarı ilə bağlı qətnamə təklifi 
təsdiqlənib. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə 
heyətinin üzvü, AVCİYA-nın prezidenti Elxan Süley-
manovun APA-ya verdiyi məlumata görə AŞPA-nın 
Sədarət Komitəsi sentyabrın 1-də axşam ”Azərbaycanın 
işğal altında olan ərazisindəki Sərsəng su anbarı-
nın təhlükəli vəziyyətinin yarada biləcəyi humanitar 
fəlakətə dair” qətnamə təklifini təsdiqləyib və baxılmaq 
üçün Büroya göndərib. Sədarət Komitəsi eyni zamanda 
Büroya tövsiyə edib ki, qətnamə layihəsi məruzəçi təyin 
edilmək üçün Sosial Məsələlər, Səhiyyə və Davamlı İn-
kişaf Komitəsinə göndərilsin.

E.Süleymanov qeyd edib ki, adı çəkilən qətnamə 
təklifi onun təşəbbüsü ilə iyunun 25-də Avropa-
nın 18 ölkəsini təmsil edən 45 deputatın imzası ilə 
təqdim olunub. O bildirib ki, sənəddə işğal edilmiş 
Azərbaycan ərazilərində yerləşən su təchizatı və irri-
qasiya sistemlərinin beynəlxalq hüququn fundamental 
prinsipləri pozulmaqla Ermənistan tərəfindən qeyri-qa-
nuni blokada edilməsi faktı kəskin şəkildə pislənir və 
Ermənistanın gücdən bu şəkildə sui-istifadə etməsi qey-
ri-insani davranış hesab olunur. Assambleya Ermənistan 
hərbi qüvvələrini su anbarı və bütün əlaqəli irriqasiya 
sistemləri üzərindəki qeyri-qanuni nəzarəti əvvəlki 
beynəlxalq qətnamələrə uyğun şəkildə Azərbaycan 
hakimiyyətinə təhvil verməyə çağırır. Qətnamə hər 
hansı hərbi təxribat planlarının qarşısını almaq və 
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cari şərtlərdə kütləvi insan itkilərinə səbəb olacaq hər 
hansı qəza və ya təbii fəlakətə hazır olmaq məqsədilə 
beynəlxalq ictimaiyyəti dərhal tədbir görməyə səsləyir. 

E. Süleymanovun sözlərinə görə, Sədarət Komitəsinin 
qətnamə layihəsini təsdiqləməsi çox vacib addımdır və 
bir qayda olaraq onun Büroya tövsiyələri geri qaytarıl-
mır. O əlavə edib ki, prosedur qaydalarına əsasən Sosial 
Məsələlər komitəsində təyin ediləcək məruzəçi məsələ 
ilə bağlı məruzə hazırlayacaq və bu məruzə AŞPA-nın 
plenar iclasında müzakirə olunacaq.

E.Süleymanov xüsusi olaraq vurğulayıb ki, AVCİ-
YA üç ay əvvəl Sərsəng su anbarı ilə bağlı geniş miq-
yaslı layihə həyata keçirməyə başlayıb. AŞPA-da 
qətnamə təklifinin qəbul edilməsi də bu layihənin tərkib 
hissəsidir. 

E.Süleymanov AVCİYA-nın Sərsəng su anbarındakı 
mövcud vəziyyətlə əlaqədar sentyabrın 7-də Tərtərdə 
beynəlxalq konfrans keçirəcəyini də əlavə edib. 
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Elxan Süleymanov: ”Qarabağı 
jurnalistlər azad edə bilər”

09.09.2013

publika.az
Bu gün  Tərtərdə Azərbaycanda Vətəndaş  Cəmiyyətinə 

Yardım Assosiasiyası (AVCİYA) təşkilatçılığı ilə həyata 
keçirilən ”Sərsəng - hümanitar faciənin qarşısının 
alınması” layihəsi çərçivəsində ”SOS Sərsəng” adlı 
beynəlxalq konfrans keçirilib. 

Publika.Az-ın Tərtərə ezam olunmuş əməkdaşının 
verdiyi məlumata görə, tədbirdə AVCİYA-nın prezi-
denti, Milli Məclisin deputatı Elxan Süleymanov, Tərtər 
rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Səfərov, 
Fövqaladə Hallar Nazirliyinin (FHN) İdarə rəisi Tariel 
Hüseynov, Azərbaycan-Finlandiya Parlamentlərarası 
Dostluq Qrupunun sədri, Finlandiya Parlamentinin 
üzvü Eoro Lehti, Rusiyadan olan siyasi ekspert Sergey 
Markov, Yunanıstan Parlamentinin keçmiş üzvü Spi-
ridon Kuvelis, Almaniya Bundestaqının keçmiş üzvü 
Haqqı Kəskin, 10-a xarici KİV təmsilçisi və digər şəxslər 
iştirak ediblər. 

Milli Məclisin deputatı E.Süleymanov bildirib ki, 
AVCİYA Sərsəng su anbarı ilə bağlı geniş miqyaslı 
layihə həyata keçirməyə başlayıb. Onun sözlərinə görə, 
Qarabağ problemi bir nömrəli istiqamət elan edilib. 

E.Süleymanov deyib: ”Azərbaycan inkişaf edir və 
bu, müsbət haldır. Ancaq torpaqlarımız hələ də iş-
ğal altındadır. Biz bunu dünya ictimaiyyətinə bəyan 
etməliyik. Bəzən deyirlər ki, ”SOS Sərsəng” layihəsi 
nəyə lazımdır? Biz də düşünmürük ki, bu layihə ilə 
Sərsəngi qaytara bilərik. Biz bu layihə çərçivəsində 
Sərsəng problemi məsələsini dünya ictimaiyyətinə çat-
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dırırıq. Təbliğat işləri lazımınca aparılmasa Qarabağ 
problemi unudulacaq. Bu problemin həllinin bir yolu 
da jurnalistlərin üzərinə düşür. Qarabağı jurnalistlər 
azad edə bilər. Yəni, bu məsələ dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdırılmalıdır. Biz Qarabağı ya sülh, ya da 
müharibə yolu ilə həll edə bilərik. 20 ildən çoxdur 
ki, Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə həllini tapmır. 
Müharibə yolu isə bizim imkanlar çərçivəsində deyil. 
Çünki Ermənistanın arxasında bir neçə güc dövləti da-
yanır, beynəlxalq təşkilatlar isə bu problemin həllinə 
biganə yanaşır. Layihəmizin əsas məqsədi də məhz Qa-
rabağ probleminin beynəlxalq və yerli mətbuatda işıq-
landırılmasıdır. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan 
mediası Qarabağ məsəlsinə istənilən səviyyədə yer 
ayırmır. Mətbuatda müğənnilərdən, nazirlərdən yazı-
lır, ancaq Qarabağ probleminə o qədər də toxunulmur. 
Buna görə də 3-5 il əvvəl Azərbaycan xalqının 80-90 fa-
izi diqqət ayırırdısa, indi bu göstərici 35-40 faizə düşüb. 
Qarabağ problemində ermənilər öz arzularına çatıblar, 
torpaqlarımızı işğal ediblər. İndi elə ola bilər ki, işğal 
altında olan Sərsəng Su Anbarı partladılar və bunun 
nəticəsində 7 rayon su altında qala bilər. Belə olan hal-
da isə indiki ərazilərimizin də işğal təhlükəsi yaranar”.

Tərtər rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı C.Cəfərov 
isə çıxışında deyib ki, Sərsəng Su Anbarı ilə bağlı ya-
ranmış vəziyyət narahatedicidir. Onun sözlərinə görə, 
hazırda həmin anbardan 1-1,5 kubmetr su verilir: ”Su-
yun bu qədər az verilməsinə görə rayonumuzun qu-
raqlıq yaranıb. Belə bir vəziyyət rayon sakinlərini də 
çox narahat edir. Çünki suyun verilməmsi nəticəsində 
son iki-üç ay ərzində rayon əhalisinə təxminə 578 min 
manat ziyan dəyib. Sərsənglə bağlı layihəni həyata 
keçirənlərə dətək olmalıyıq. Başda Elxan Süleymanov 
olmaqla layihəni icra edənlərə təşəkkür edirik”.

Daha sonra tədbirdə digər iştirakçılar çıxış ediblər.
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Deputat 7 tələbəyə təqaüd verdi
09.09.2013

elkhan-suleymanov.az
Deputat Elxan Süleymanov yüksək balla ali 

təhsil müəssisələrinə daxil olmuş Şamaxı rayon 
məktəblərinin məzunlarını mükafatlandırıb.

Məzunlarla görüş zamanı millət vəkili tələbə adı-
nı qazanmış gəncləri təbrik edib, onlara tövsiyələrini 
verib. Qeyd edək ki, Şamaxı tam orta məktəblərinin 7 
məzunu 600-dən çox bal toplaya bilib. Bu gənclərdən 
üçü Şamaxı rayon 5 saylı tam orta məktəbin, ikisi isə 
Əngəxaran kənd tam orta məktəbinin məzunlarıdır. 
Aqil Eyyubov – Türkiyə Yıldız Teknik Universitetinə, 
Ülvi Əsgərov və Müşfiq Yahya – Qafqaz Universitetinə, 
Çinarə Tağıyeva və Kamran Mikayılov – Bakı Dövlət 
Universitetinə, Təhminə Abdullayeva – Prezident Ya-
nında İdarəçilik Akademiyasına, Arzu Fətəliyeva – 
Tibb Universitetinə daxil olublar. Tədbirin yekununda 
E.Süleymanov yeddi məzuna qiymətli hədiyyələr və 
fərdi təqaüdlər təqdim edib.
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AVCİYA ilə AŞPA müşahidə missiyası 
arasında təcrübə mübadiləsi 

davam etdiriləcək 
12.09.2013

APA
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yar-

dım Assosiasiyası (AVCİYA) Seçki Qərargahının rəhbəri 
Məhərrəm Zülfüqarlı Avropa Şurasının Bakı ofisində 
Robert Uolterin rəhbərlik etdiyi Avropa Şurasının Par-
lament Assambleyasının (AŞPA) prezident seçkilərini 
müşahidə missiyasının üzvləri ilə görüşüb.

AVCİYA-dan APA-ya verilən məlumata görə, görüşdə 
Seçki Müşahidə Missiyasının 7 üzvi iştirak edib. 

M. Zülfüqarlı AVCİYA-nın yarandığı gündən bu günə 
kim gördüyü işlər, bu il keçiriləcək prezident seçkiləri 
ilə bağlı assosiasiyanın fəaliyyəti, assosiasiyanın regi-
onal ofislərinin gördüyü işlər, assosiasiyanın apardı-
ğı uzunmüddətli müşahidənin nəticələrini əks etdirən 
aralıq hesabat, seçki ilə əlaqədar KİV-in fəaliyyəti ilə 
əlaqədar aparılan monitorinqin nəticələri, nəşr olunan 
kitab və bülletenlər, regionlarda müşahidəçilər üçün 
keçirilən treninqlər və s. barədə məlumat verib. 

AŞPA müşahidə qrupunun üzvləri prezident seçkiləri 
ilə bağlı görəcəyi işlər barədə AVCİYA nümayəndəsini 
məlumatlandırıb. Görüşdə həmçinin seçkiqabağı 
mühitlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bundan başqa, 
namizədlərin imza toplama və qeydiyyatdan keçmə pro-
sesi, təşviqat kampaniyası üçün ayrılmış yerlər, KİV-in 
fəaliyyəti və s. barədə müzakirələr keçirilib.

Sonda AVCİYA ilə AŞPA müşahidə missiyası arasın-
da təcrübə mübadiləsinin davam etdirilməsinə dair ra-
zılıq əldə olunub.



147
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

ATƏT PA Azərbaycanda keçiriləcək 
prezident seçkilərinə müşahidə 

missiyası göndərir
12.09.2013

azadinform.az
Avronest PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

rəhbəri, Şamaxının Millət vəkili Elxan Süleymanovun 
verdiyi məlumata əsasən ATƏT Parlament Assamble-
yası 9 oktyabrda Azərbaycanda keçiriləcək prezident 
seçkilərinə müşahidə missiyası göndərəcək.

O, bildirib ki, ATƏT Parlament Assambleyasının Pre-
zidenti Ranko Krivokapiç Azərbaycanda keçiriləcək pre-
zident seçkilərinə müşahidə missiyasının göndəriləcəyi 
barədə qurumun bütün nümayəndə heyətlərinə məktub 
göndərib və seçkiləri müşahidə missyasının formalaş-
dırılması üçün beynəlxalq katibliyə öz nümayəndələri 
haqqında məlumat verməyi xahiş edib.

Elxan Süleymanov qeyd edib ki, ATƏT-in fəaliyyətdə 
olan sədri ATƏT PA-nın keçmiş Prezidenti Volfqanq 
Qrossrukun təqdimatı əsasında Fransa nümayəndə 
heyəti rəhbərinin müavini Mişel Vuazanı iyul ayında 
Xüsusi Koordinator təyin edib. Mişel Vuazan həmçinin 
ATƏT-in Azərbaycanda bütün seçki missiyalarının Xü-
susi Koordinatorudur.
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Şamaxının millət vəkili Elxan
 Süleymanovun adından şagirdlər 

təbrik olundu
 16.09.2013

elkhan-suleymanov.az
Yeni dərs ilinin ilk günü Şamaxının millət vəkili Elxan 

Süleymanovun səlahiyyətli nümayəndəsi Dəyanət Mu-
sayev, Qərargahın bir qrup əməkdaşı ilə birgə, Şama-
xı rayonunun Y.Məmmədəliyev adına qəsəbə, eləcə də 
Məlhəm, Əngəxaran, Avaxıl və Mərzəndiyyə kənd tam 
orta məktəblərinin tədbirlərində iştirak etmişlər. Onlar 
Elxan Süleymanovun adından birinciləri təbrik edib, 
onlara məktəb ləvazimatlarından ibarət hədiyyələrini 
çatdırıblar. Tədris ilinin ilk günündə həm də Məlhəm 
kənd tam orta məktəbinin 2 qapısı və pilləkanı Elxan 
Süleymanovun təşəbbüsü və dəstəyi ilə təmir edilərək 
məktəblilərin istifadəsinə verilib verilib.
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Avropa Parlamentinin 
Azərbaycanda seçkiləri izləyəcək 

müşahidə missiyasının tərkibi açıqlanıb
26.09.2013

APA
Müşahidə missiyasına italiyalı deputat rəhbərlik edəcək. 
Avropa Parlamentinin Azərbaycanda seçkiləri 

izləyəcək müşahidə missiyasının tərkibi açıqlanıb. 
Bu barədə APA-ya Avronest Parlament Assambleya-

sında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan 
Süleymanovun ofisindən məlumat verilib. 

E. Süleymanov bildirib ki, sentyabrın 25-də Avropa 
Parlamentinin Azərbaycanda 9 oktyabrda keçiriləcək 
prezident seçkilərini müşahidə missiyasının tərkibi 
müəyyənləşib. 

Avropa Parlamenti seçkiləri müşahidə missiyasının 
tərkibi Avropa Xalq Partiyasından (EPP) 2 nəfər, Liberal-
Demokratlar (ALDE), Avropa Mühafizəkar və İslahat-
çılar, Avropa Azadlıq və Demokratiya (EFD), Birləşmiş 
solçular və Sosialistlər qruplarının hər birindən bir 
nəfər olmaqla 7 nəfərdən ibarətdir. Missiyanın rəhbəri 
Sosialistlər qrupunun üzvü, italiyalı parlamentari Pino 
Arlaki təyin edilib.
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”Bakı haqqında etüdlər” foto-albomu 
işıq üzü görüb

04.10.2013

APA
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yar-

dım Assosiasiyasının (AVCİYA) yeni nəşri - ”Bakı haq-
qında etüdlər” foto-albomu çapdan çıxıb.

APA-nın məlumatına görə, bu nəşr iki il öncə işıq 
üzü görmüş ”Bakı haqqında 20 etüd” foto-albomunun 
yeniləşdirilmiş və təkmilləşdirilmiş variantıdır. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20-ci 
ildönümünə həsr edilən, oxucuların və paytaxtımızın 
qonaqlarının böyük marağına səbəb olan həmin foto-al-
bom peşəkarlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. 
Belə ki, foto-albom Azərbaycan Nəşriyyatçılar və Po-
liqrafiyaçılar Birliyinin Heydər Əliyevin anadan olma-
sının 90 illiyinə həsr etdiyi I Ümumrespublika ”Kitab 
sənəti” müsabiqəsinin əsas mükafatına layiq görülüb. 
Nadir tapılan nəşrə çevrilməsi foto-albomun yeni vari-
antını  hazırlamaq zərurətini meydana çıxarıb. 

Nəfis tərtibatla ”Şərq-Qərb” mətbəəsində çap olunan 
foto-albomda Azərbaycan paytaxtının tarixi və bu günü 
fotolar və lakonik mətnlər vasitəsilə oxuculara çatdırı-
lır. Foto-albomda tanınmış Azərbaycan fotoqrafları ilə 
yanaşı, Fabrizio Giraldi (İtaliya), Aleksandr Belenkiy 
(Rusiya), Vitaliy Yevdokimov (Özbəkistan) kimi xarici 
fotoqrafların foto-şəkilləri yer alıb.

Nəşrin ideya müəllifi AVCİYA-nın prezidenti, Şama-
xının millət vəkili Elxan Süleymanov, yaradıcı qrupun 
rəhbəri Fuad Babayevdir.
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ATƏT sədrinin xüsusi nümayəndəsi: ”ATƏT 
PA missiyasının üzvləri Azərbaycandakı 

prezident seçkiləri ilə bağlı sənədin 
hazırlanmasında iştirak etməyiblər”

14.10.2013

APA
O, ATƏT Parlament Assambleyasının üzvlərini ATƏT-

in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosundan 
ayrılmağa çağırıb.

”Bu gün Monteneqronun Budva şəhərində ATƏT PA-
nın sessiyası çərçivəsində qurumun Daimi Komitəsinin 
iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanda keçirilən prezi-
dent seçkilərində ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin 
xüsusi əlaqələndiricisi və ATƏT-in qısamüddətli 
müşahidə missiyasının rəhbəri cənab Mişel Vuazen 
məruzə ilə çıxış edib”. Millət vəkili Elxan Süleyma-
novun APA-ya verdiyi xəbərə görə, cənab  Vuazen  
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Büro-
sunun (DTİHB) müşahidə missiyasının Azərbaycanda 
keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı bəyanatında seçki 
prosesi ilə bağlı yalnız neqativ müddəaların əks olun-
duğunu bildirib: ”O, bu bəyanatın ATƏT PA, AŞPA və 
Avropa Parlamenti  müşahidəçilərinin qeyd etdikləri 
müsbət fikirləri əks etdirməyən birtərəfli sənəd olduğu-
nu təəssüflə bildirdi. Cənab Vuazen ATƏT/DTİHB-nin 
hesabatında əks olunan müddəaların böyük əksəriyyəti 
ilə razılaşmağın mümkün olmadığını da qeyd etdi,  bu 
barədə fikirlərini katibliyə təqdim etdiyi hesabatda 
ətraflı izah etdiyini komitə üzvlərinin diqqətinə çat-
dırdı. Mişel Vuazen Azərbaycanda keçirilən prezident 
seçkilərini Avropa Şurası və ATƏT standartlarına ya-
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xınlaşmaq istiqamətində böyük addım adlandırdı. O, 
seçkilərin şəffaf, azad və ədalətli keçirildiyini və de-
mokratiya istiqamətində irəliləyiş olduğunu bir daha 
vurğuladı. Bununla bağlı Avropa Şurası Parlament 
Assambleyası və Avropa Parlamentinin bəyanatlarına 
tamamilə qoşulduğunu bəyan etdi”.

E.Süleymanov bildirib ki, M.Vuazen Daimi 
Komitədəki çıxışı zamanı ATƏT/ DTİHB-nin oktyabrın 
10-da Bakıda səsləndirdiyi bəyanatın ilk cümləsində bu 
bəyanatın ATƏT/DTİHB və ATƏT PA-nın birgə səyləri 
nəticəsində ərsəyə gələn sənəd olması ifadəsinə də 
kəskin etirazını bildirib: ”O, qətiyyətlə bəyan etdi ki, 
ATƏT PA müşahidə missiyasının üzvləri bu sənədin 
hazırlanmasında iştirak etməyiblər. ATƏT PA missi-
yasının rəhbəri olaraq o özü həmin sənədin hazırlan-
masında deyil, müzakirəsində iştirak etdiyini və bu 
bəyanata etirazını bildirdiyini deyib”.

Millət vəkili vurğulayıb ki, Daimi Komitənin iclasın-
da cənab Mişel Vuazen Azərbaycanda keçirilən prezi-
dent seçkilərində şübhəsiz qalib müəyyənləşdiyini bil-
dirib. O, ATƏT Parlament Assambleyasının üzvlərini 
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları 
Bürosundan ayrılmağa çağırıb.
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Elxan Süleymanov: ”Azərbaycan nümayəndə 
heyəti AvroNest PA-da fəaliyyətini 
dayandırmaq məcburiyyətində qalır”

24.10.2013

APA
AvroNest PA-nın vitse-prezidenti Avropa Parlamen-

tini Azərbaycanda gizli təxribat və iğtişaş planlaşdır-
maqda ittiham edib

AvroNest PA-nın vitse-prezidenti, AvroNest PA-da 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süley-
manov Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Şults, 
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Leonid Kojara, Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Jan Klod 
Minyon, ATƏT PA prezidenti Ranko Krivokapiç, Av-
roNest PA həmprezidentləri Y. Kirilov, B. Tarasyuk, 
Prezidentlər Konfransının və Avropa Parlamentinin 
üzvlərinə müraciət edib.    

APA-nın məlumatına görə, müraciətdə deyilir: ”Hələ 
bu ilin iyul ayının əvvəllərində Azərbaycan seçkilərin 
müşahidə ediləcəyi ölkələrin siyahısına salınmadıqda 
biz hesab edirdik ki, ölkədə ciddi problemlərin olma-
masını nəzərə alaraq Avropa Parlamenti  Azərbaycanda 
keçiriləcək Prezident seçkilərinə müşahidə missiyası 
göndərməmək qərarına gəlib. O zaman hətta mən Avro-
Nest PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri 
kimi sizin bu addımınızı Azərbaycanda problemlərin 
olmaması kimi qiymətləndirmişdim. Çünki adətən 
beynəlxalq təşkilatlar seçkilərdə müşahidə missiyaları-
nı problemlərin çox olduğu ölkələrə göndərir. Bu gün 
isə sübut olunur ki, Avropa Parlamentinin hələ iyul ayı-
nın əvvəllərində Azərbaycandakı seçkilərə müşahidə 
missiyası göndərməmək qərarı onun Azərbaycanda 
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gizli təxribat və iğtişaş yaratmaq planlarından irəli 
gəlib. 

Azərbaycanı seçkilərin müşahidə ediləcəyi ölkələr si-
yahısına salmamaqla Avropa Parlamenti siyasi təxribata 
başlayıb və regionda açıq-aşkar işğalçı dövlət olan 
Ermənistana, eləcə də Gürcüstana seçkiləri müşahidə 
missiyası göndərməklə Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə siyasi nüfuzunu zədələməyə cəhd göstərib. 
Nədənsə sonradan sentyabr ayının əvvəllərində Avro-
pa Parlamenti fikrini dəyişib və Azərbaycana seçkiləri 
müşahidə missiyası göndərməyə qərar verib. Bun-
dan sonra Yaşıllar Partiyası istisna olmaqla, Avropa 
Parlamentində fəaliyyət göstərən bütün qruplar və si-
yasi fraksiyaların təmsil olunduğu müşahidə missiyası 
formalaşıb. 

Görünür, formalaşan müşahidə missiyasının nü-
fuzunu görən Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı 
olan mənfur, gizli təxribat planını müşahidə missiyası 
üzvlərinə deməkdən çəkinmiş və seçkilərin nəticələrini 
gözləmişdir. Seçkilərin nəticələri hamıya bəllidir və 
mən Azərbaycandakı prezident seçkilərini müşahidə 
edən Avropa Parlamentinin rəsmi müşahidə missi-
yasının seçkiləri qiymətləndirmə bəyanatından sitat 
gətirirəm: ”Biz Azərbaycana dərs verməyə gəlməmişik, 
demokratiyanın prinsiplərini və seçkiləri müşahidə 
etməyə gəlmişik. Seçkilər azad, şəffaf, ədalətli və de-
mokratiyaya doğru irəliləyişlə, ATƏT və Avropa Şura-
sının standartlarına uyğun keçirilmişdir”.

Görünür, müşahidə missiyasının bu müsbət 
qiymətləndirmələrini görən Azadlıq və Vəhdət evi-
nin rəhbərliyi bərk qəzəblənib və Avropa Parlamenti-
nin qətnamə layihəsinə 32-ci bənd olaraq əlavə qəbul 
edərək seçkilərin ATƏT standartlarına uyğun olmama-
sı və ATƏT-in tələblərinin yerinə yetirilməməsi iddia-
larını həmin bəndə daxil edib. Görünür Avropa Parla-
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mentinin rəhbərliyi və Parlament üzvləri 10 oktyabrda 
ATƏT sədri Leonid Kojaranın AP, AŞPA və ATƏT PA-
nın, eləcə də digər beynəlxalq müşahidə missiyalarının 
müsbət qiymətləndirməsini unudub və bəlkə də elə bun-
lardan da qəzəblənib. Ancaq Avropa Parlamenti nəzərə 
almalıdır ki, DTİHB ATƏT-in çoxsaylı qurumlarından 
yalnız biridir. Seçkiləri izləyən 4 beynəlxalq qurumdan 
üçünün - Avropa Parlamenti, AŞPA və ATƏT Parlament 
Assambleyasının müsbət qiymətləndirmə vermələrinə 
baxmayaraq, AP-nin kiçik ranqlı məmurlardan təşkil 
olunmuş ATƏT DTİHB müşahidə missiyasının qərəzli 
qətnaməsinə təkidlə əsaslanması Avropa Parlament 
deputatlarından formalaşmış İnsan Haqları evinə, AP, 
AŞPA və ATƏT PA-na vurulmuş ağır zərbə, inamsızlıq 
və etibarsızlıqdır. 

ATƏT/DTHİB-nin qərəzli, faktlara söykənməyən bu 
məruzəsinin bir məqsədi var - özlərindən yüksək ranq-
lı məmurların göstərişlərini yerinə yetirmək və güc 
dövlətlərinin Azərbaycanda maraqlarını təmin etməyə 
xidmət etmək, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
mənfi imicini formalaşdırmaq, böhtan və iftiralarla 
Azərbaycanı 20 ildən artıq müddət ərzində işğal olun-
muş torpaqlarından imtina etməyə vadar etmək... La-
kin bu güclər bir məlum həqiqəti dərk etməlidirlər ki, 
Azərbaycan dövləti heç bir təzyiq və hədələrə məhəl 
qoymadan öz müstəqil siyasətini yürütməkdə davam 
edəcək və hazırda olduğu kimi regionun aparıcı dövləti 
olaraq liderlik rolunu qoruyub saxlayacaq. 

Bu gün Avropa Parlamenti və digər beynəlxalq qu-
rumlar Azərbaycanın təkidli tələblərindən sonra 23 
ildən artıq dövr ərzində işğal olunmuş torpaqlarımız 
haqqında icra olunmayan və Ermənistana qarşı heç 
bir sanksiya tətbiq etməyən Qətnamələrlə beynəlxalq 
ictimaiyyəti və Azərbaycan xalqını aldadır. Avropa 
Parlamentinin prezidenti Martin Şults mənə yazdı-
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ğı cavab məktubunda deyir: ”Bu mürəkkəb məsələni 
Azərbaycan və Ermənistanın özü həll etməlidir”. Bu 
absurddur. 

Avropa Parlamentinin seçki müşahidə missiyasının 
qiymətləndirməsinə məhəl qoymadan ATƏT/DTİHB-
ya istinad edilməsinə təkidli çağırışı Azərbaycana qarşı 
təxribat və iğtişaş planlarının bir hissəsidir. Görünür, 
onlar seçkilərin müsbət qiymətləndirilməsindən sonra 
təxribat planlarının baş tutmamasından və Azərbaycanı 
Liviya və Suriyaya çevirə bilmədiklərindən çox məyus 
olublar. Belə bir ədalətsizliyi müstəqil ölkəyə tətbiq 
etmək öz müşahidə missiyasının rəyini nəzərə alma-
dan sifarişli və qərəzli qurum olan ATƏT/DTİHB-ya 
söykənərək böhtanlar atmaq sizlərin Sovet diktaturası 
adlandırdığınız rejimdə belə olmamışdır. Bizdə belə bir 
xalq məsəli var: ”Özünə nüfuz etməyən, başqasına nü-
fuz edə bilməz”. 

Bütün yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq, Azərbaycan 
nümayəndə heyəti Avropa Parlamentinin öz müşahidə 
missiyasının nüfuzuna ciddi zərbə vuran, təxribat 
və iğtişaşlara sövq edən 23 oktyabr 2013-cü il tarixli 
Qətnaməsinin 32-ci bəndini qətiyyətlə rədd edir və araş-
dırmalar aparılıb müvafiq tədbirlər görülməyənə qədər 
bu qurumun yaratdığı AvroNest PA-da fəaliyyətini da-
yandırmaq məcburiyyətində qalır.
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AŞPA Monitorinq 
Komitəsində Azərbaycanda 

keçirilən prezident seçkiləri ilə 
bağlı məlumat xarakterli 

müzakirə aparılıb
08.11.2013

APA
Elxan Süleymanov: ”Çıxış edənlərin mütləq əksəriyyəti 

Azərbaycanda prezident seçkilərinin azad, ədalətli və şəffaf 
keçirildiyini vurğuladılar”.

Noyabrın 7-də Parisdə Avropa Şurası Parlament As-
sambleyası (AŞPA) Monitorinq Komitəsinin növbəti 
iclası keçirilib. Monitorinq Komitəsinin iclasında 
Azərbaycanı ölkənin AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Səməd Seyidov və nümayəndə heyətinin, eləcə 
də Monitorinq Komitəsinin üzvü Elxan Süleymanov 
təmsil ediblər.

Elxan Süleymanovun APA-ya verdiyi məlumata 
görə, iclasda Azərbaycanda keçirilən prezident 
seçkiləri ilə bağlı məlumat xarakterli müzakirələr olub: 
”Müzakirələr zamanı seçkilərdə AŞPA müşahidə mis-
siyasının rəhbəri Robert Uolter və Azərbaycan üzrə 
həmməruzəçi Pedro Aqramuntla yanaşı, daha 12 nəfər 
parlament üzvü çıxış etdi. Çıxış edənlərin demək 
olar ki, mütləq əksəriyyəti Azərbaycanda prezident 
seçkilərinin azad, ədalətli və şəffaf keçirildiyini, ATƏT 
və Avropa Şurasının standartlarına uyğun olduğu-
nu vurğuladılar. Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Səməd Seyidov prezident seçkiləri ilə bağlı ge-
niş məlumat verdi və ATƏT DTİHB-nin qərəzli mövqe-
yini təkzibolunmaz faktlarla ifşa etdi”.

İclasda E. Süleymanov da çıxış edib. O deyib ki, prezi-



158
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

dent seçkilərini müşahidə edən 4 beynəlxalq müşahidə 
missiyasından üçü – AŞPA, Avropa Parlamenti və 
ATƏT PA seçkiləri müsbət qiymətləndiriblər, ATƏT 
DTİHB-nin müşahidə missiyası isə fərqli mövqedən 
çıxış edib. E. Süleymanov çıxışında seçkilərlə bağ-
lı geniş şərh verərək bildirib ki, istər ölkə daxilində, 
istərsə də xaricdə olan bəzi qüvvələr seçkilərin belə 
müsbət qiymətləndiriləcəyini gözləmirdilər: ”Onlar 
ümid edirdilər ki, beynəlxalq təşkilatlar seçkilərə mənfi 
rəy verəcək və bununla da onlar Azərbaycanı avtori-
tar ölkə kimi təqdim etmək imkanı əldə edəcəklər. La-
kin bu plan baş tutmadı. Bundan qəzəblənən həmin 
qüvvələr Azərbaycana qarşı ədalətsiz hücumlara start 
verdilər. Seçkiləri müsbət qiymətləndirən 3 nüfuzlu 
beynəlxalq qurumun müşahidə missiyasında parla-
mentarlar təmsil olunurlar. Onlar azad və müstəqil in-
sanlardır, heç bir qurumdan və şəxsdən asılı deyillər. 
Bu insanlar İnsan Haqları Evinin nümayəndələridirlər. 
Demokratiyanın beşiyi olan parlament üzvləridir. 
ATƏT DTİHB-nin müşahidə missiyasının üzvləri isə 
əvvəlcədən təlim keçərək formalaşmaqla özlərindən 
yüksək ranqlı məmurlardan göstərişlər alan, həmin 
göstərişlərə əməl etməsələr, iş yerlərini, eləcə də digər 
seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak etmək imkanla-
rını itirə biləcəkləri qorxusunu yaşayan kiçik ranqlı 
məmurlardan ibarətdir. Təsadüfi deyil ki, ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan hazırkı sədri də ATƏT DTİHB-nin 
müşahidə missiyasının yox, parlament üzvlərindən 
formalaşmış 3 beynəlxalq müşahidə missiyasının 
seçkilərlə bağlı müsbət bəyanatlarını dəstəkləyib. 
ATƏT DTİHB müşahidə missiyasının qərəzli olduğu-
nu və yalan məlumatlar verdiyini sübut edən bir fakta 
diqqətinizi yönəldirəm. Hesabatda sənədin guya ATƏT 
DTİHB və ATƏT PA-nın birgə səyləri nəticəsində ha-
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zırlanması barədə iddialara ATƏT PA müşahidə missi-
yasının koordinatoru və qısamüddətli müşahidə mis-
siyasının rəhbəri Mişel Vuazen cavab verərək bildirib 
ki, ATƏT PA müşahidə missiyasının üzvləri bu sənədin 
hazırlanmasında iştirak etməyiblər. ATƏT PA missiya-
sının rəhbəri kimi o, özü həmin sənədin hazırlanma-
sında deyil, müzakirəsində iştirak edib və qəbul edilən 
sənədə etirazını bildirib”.

E.Süleymanov Avropa Parlamentinin Avropa Qon-
şuluq Siyasəti üzrə 23 oktyabr tarixli qətnaməsinin 32-
ci bəndinə də münasibət bildirib: ”Avropa Parlamen-
ti bununla öz müşahidə missiyasının seçkilərlə bağlı 
müsbət qiymətləndirməsinə hörmətsizlik və inamsız-
lıq nümayiş etdirib, ATƏT-in bir bürosunun (DTHİB) 
nəticələrinə istinad edərək seçkilərin ATƏT standartla-
rına cavab vermədiyini bəyan edib. Buradan haqlı sual 
doğur, Avropa Parlamentinin faktiki mövqeyi nədir? 
Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək, Cənubi Qafqazda 
sülh və sabitlik yaratmaq istəyirmi? Öz hesabatlarını 
və nümayəndə heyətlərini tanıyırmı?! Avropa Parla-
mentinin və digər beynəlxalq təşkilatların təcrübəsində 
heç vaxt olmayan, öz rəsmi müşahidə missiyasına say-
mazyana yanaşmaqla tərəfdaşına qarşı belə anormal 
vəziyyəti yaratmaqda məqsədi nədir? Avropa Parla-
menti öz müşahidə missiyasına inamsızlıq etməklə 
əslində Azərbaycana yox, öz imicinə zərbə vurub”.

E. Süleymanov çıxışını ölkə daxilində və xaricində 
Azərbaycanın uğurlarına kölgə salmaq istəyənlərə 
xitabən bu sözlərlə bitirib: ”Şübhəsiz, qalibin qələbəsini 
etiraf etmək lazımdır”.
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AVRONEST PA-nın həmsədri Azərbaycanla 
əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bildirib

  27.11.2013
 
APA
AVRONEST PA-nın həmsədri Yevgeni Kirilov 

Azərbaycanın bu qurumdakı nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Elxan Süleymanova məktub göndərib.

APA-nın xəbərinə görə, məktub AVRONEST PA Bü-
rosunun ”Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələrinin dövlət başçı-
larının 28-29 noyabr tarixlərində Vilnüsdə keçiriləcək 
toplantısına ünvanlanmış müraciətinin mətnindən 
Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvü Artak Zakar-
yanın təkidi ilə ŞT ölkələrinin ərazilərində mövcud 
olan münaqişələrlə bağlı ”həlli uzanmış” ifadəsinin çı-
xarılması ilə əlaqədardır. 

Y.Kirilov məktubunda bildirib ki, ”həlli uzan-
mış münaqişələr” ifadəsinin sənəddə əks olunma-
masına baxmayaraq, ümumiyyətlə, ”münaqişələr” 
sözünə bütün növ münaqişələr daxildir – həlli uza-
nan münaqişələr isə bunlardan biridir: ”Bundan baş-
qa, Siyasi Məsələlər, İnsan Hüquqları və Demokratiya 
Komitəsinin may ayında bütöv assambleya tərəfindən 
qəbul olunmuş Şərqi Avropa tərəfdaş ölkələrində re-
gionun təhlükəsizlik problemlərinə dair qətnaməsi 
qəbul olunmuş müraciətə nisbətən daha böyük hüqu-
qi əhəmiyyətə malikdir. Bizim əməkdaşlığımızın Sizin 
tərəfinizdən müvəqqəti olaraq dondurulmasına səbəb 
olan digər məsələlərlə bağlı isə sizi məlumatlandırmaq 
istərdim ki, ötən həftə mən Avropa Parlamentinin pre-
zidenti Martin Şults ilə görüşdüm və o, Vilnüs sammiti 
ərəfəsində prezident Əliyevlə görüşə təşəbbüs göstərib. 
İnanıram ki, bu görüş daha yaxşı anlaşmaya stimul ya-
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radacaq. Sizə bildirmək istərdim ki, mən bizim ara-
mızdakı dialoqu və AVRONEST PA çərçivəsindəki 
əməkdaşlığımızı davam etdirməyə və qarşılıqlı nara-
hatlıq doğuran məsələləri həll etməyin yollarını tap-
mağa hazıram. Ümidvaram ki, Sizin nümayəndə heyəti 
belə bir yenidən başlama cəhdini müsbət qarşılayacaq”.

Xatırladaq ki, noyabrın 2-də AVRONEST PA-
nın Kiyevdə keçirilən Büro iclasında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanov 
bəyanatla çıxış edərək iclası tərk etmişdi. E. Süleyma-
nov öz bəyanatında Avropa Parlamentinin 23 oktyabr 
2013-cü il tarixli qətnaməsində Azərbaycanda keçirilən 
prezident seçkiləri ilə əlaqədar qəbul edilmiş 32-ci  
bəndə etirazını bildirərək Azərbaycan tərəfinin AV-
RONEST PA ilə əməkdaşlığı hansı formatda davam 
etdirəcəyi barədə düşünmək məcburiyyətində qaldı-
ğını, həmçinin Azərbaycan torpaqları işğaldan azad 
edilənədək işğalçı dövlət olan Ermənistanın AVRO-
NEST PA-da ŞT komponenti tərəfindən həmsədrlik 
edəcəyi dövrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
bu qurumda fəaliyyətini dayandırılacağını bildirmiş-
di. E.Süleymanov artıq ”Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələri 
arasında AVRONEST PA-da həmsədrliklə bağlı ra-
zılıq əldə edildiyini söyləyib. Həmin razılığa əsasən 
Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilənədək quru-
ma ŞT komponentindən Ermənistan və Azərbaycanın 
həmsədrlik etməsi məqsədəuyğun deyil və həmsədrliyi 
növbə ilə Gürcüstan, Moldova və Ukrayna həyata 
keçirəcək. Növbəti sədrliyə real namizəd Gürcüstandır.
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113 yaşlı Şamaxı sakini vəfat edib
16.12.2013

Trend
Şamaxının yaşlı sakini, 113 yaşlı Narınc ana dünyasını 

dəyişib.
Trend-in məlumatına görə, 1900-cü ildə dünyaya 

gələn Narınc Müzəffər qızı Nərimanova həyatının son 
günlərinə kimi doğulduğu Avaxıl kəndinin xeyrində və 
şərində yaxından iştirak edirdi. Buna görə də yalnız bir 
nəslin deyil, bütöv bir elin ağbirçəyi sayılırdı.

Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanov qeyd 
edib ki, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisinə seçkilər zamanı onu daha yaxından tanımaq 
imkanı yaranıb: “Qısa bir müddət ərzində aramızda əsil 
ana-oğul ülfəti yarandı. Bu ülfət həyatım boyu mənimlə 
qalacaq. Narınc ananın vəfatı ilə bağlı bütün yaxınları-
na, Avaxıl kəndinin sakinlərinə, eləcə də bütün şamaxı-
lılara dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ALLAH rəhmət 
eləsin!”.
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Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanov 
şamaxılıları Yeni il münasibətilə təbrik edib

28.12.2013

elkan-suleymanov.az
Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanov bu il də 

seçicilərini Yeni ilin gəlişi və Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik etdi. Dekabrın 28-
də Şamaxı rayonunda yaşayan 165 Qəhrəman Anaya, 70 
Qarabağ şəhidi ailəsinə, 34 Böyük Vətən Müharibəsi iş-
tirakçısına Şamaxının millət vəkili adından bayram sov-
qatları çatdırıldı.

Şamaxıda fəaliyyət göstərən 22 bağçada tərbiyə alan 
1145 balacaya da bayram hədiyyələri verildi. Şamaxının 
millət vəkili Kiçik Xınıslı kəndindəki uşaq bağçasında 
düzənlənən yeni il şənliyinə şəxsən qatıldı.

Elxan Süleymanov Şamaxıdakı qərargahında - 2011-
2013-cü illərdə keçirilmiş M.Ə.Sabirin bədii yaradıcılığı-
na həsr olunmuş Bədii qiraət müsabiqələrinin qalibləri, 
son 3 ildə yüksək balla ali məktəblərə daxil olmuş şa-
maxılı tələbələrlə görüşdü, onlara bayram arzularını çat-
dırdı və 60-dan çox şəxsə özünün təsis etdiyi təqaüdləri 
təqdim etdi.
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Deputat Elxan Süleymanov özünün təsis 
etdiyi təqaüdü tələbələrə verib

28.12.2013

elkan-suleymanov.az
Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanov bu il də 

seçicilərini Yeni ilin gəlişi və Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik etdi. Dekabrın 28-
də Şamaxı rayonunda yaşayan 165 Qəhrəman Anaya, 
70 Qarabağ şəhidi ailəsinə, 34 Böyük Vətən Müharibəsi 
iştirakçısına Şamaxının millət vəkili adından bayram 
sovqatları çatdırılıb. Şamaxıda fəaliyyət göstərən 22 bağ-
çada tərbiyə alan 1145 balacaya da bayram hədiyyələri 
verilib. Şamaxının millət vəkili Kiçik Xınıslı kəndindəki 
uşaq bağçasında düzənlənən Yeni il şənliyinə şəxsən qa-
tılıb. Elxan Süleymanov Şamaxıdakı qərargahında son 
3 ildə yüksək balla ali məktəblərə daxil olmuş şamaxılı 
tələbələrlə görüşüb, onlara bayram arzularını çatdırıb və 
özünün təsis etdiyi təqaüdləri təqdim edib.
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Əkrəm Əylisli öz vətəninə, torpağına və
 xalqına xəyanət edib

21.02.2013

Publika.az
Elxan Süleymanov, Şamaxının millət vəkili, 
AVCİYA-nın prezidenti

Həyatda elə məsələlər var ki, ölkə vətəndaşları ona 
biganə qala bilməz,  vətənini, torpağını, xalqını sevən hər 
bir adam bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini bildirməlidir. 
Əkrəm Əylisli və onun ”Daş yuxular” məsələsi də belə 
məsələlərdən biridir. Bu səbəbdən də Əkrəm Əylislinin 
”Daş yuxular” romanı Azərbaycan cəmiyyətində böyük 
etirazlar və kəskin reaksiyalarla müşayiət edilən geniş 
müzakirələrə səbəb olub.  Odur ki, Əkrəm Əylisli və 
onun ”Daş yuxular”ı ilə bağlı vətəndaş mövqeyi nüma-
yiş etdirməyi vacib hesab edirəm.

Ə.Əylislinin ”Daş yuxular” əsərinin ana xətti 
Azərbaycan xalqını təhqir etməkdən, onu XX əsrin 
əvvəllərində və sonunda erməniləri kütləvi şəkildə 
və qəddarcasına qətlə yetirməkdə suçlamaqdan, 
Azərbaycan xalqını qəddar və qaniçən toplum, erməniləri 
isə alicənab, yüksək əxlaqi və digər insani keyfiyyətlərə 
malik olan xalq kimi təqdim etməkdən, İslam dininə 
qarşı hörmətsizlik nümayiş etdirərək yolverilməz for-
mada onu aşağılamaqdan, bunun müqabilində isə əsər 
boyu erməni kilsəsini tərənnüm etməkdən ibarətdir. O 
bu böhtan dolu romanı ilə ermənilərin silahlı təcavüzü 
nəticəsində 1 milyon azərbaycanlının pozulmuş hüquq-
larının bərpasına mane olur və Dağlıq Qarabağ prob-
leminin həllinə onsuz da məhəl qoymayan beynəlxalq 
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təşkilatlara kömək etməklə əslində ermənilərə xidmət 
edir. 

Ə.Əylisli riyakarcasına ”Daş yuxular”ın ermənilər və 
azərbaycanlılar arasında barışığa xidmət edəcəyini vur-
ğulayır. Lakin o, bu yazı ilə Dağlıq Qarabağ işğaldan azad 
edildikdən sonra belə, ermənilər və azərbaycanlıların 
birgə yaşayış imkanlarına ciddi zərbə vurduğu-
nu, Azərbaycan xalqına qarşı nifrət təbliğ etməklə 
öz məqsədinə çatdığını gözəl başa düşür. Görəsən, 
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən iş-
ğal altında saxlanıldığı bir zamanda ”azərbaycanlılarla 
ermənilərin birgə yaşamağının mümkünsüzlüyü” to-
xumlarını səpələyən Ə.Əylisli öz ana vətəninə, öz ana 
torpağına, onu boya-başa çatdırmış və həyatı boyu onun 
bütün nailiyyətlərini təmin etmiş Azərbaycan xalqı-
na qarşı yağdırdığı saxtakarlıq, böhtan və həqarətlərin 
XƏYANƏTKARLIQ olmasının mahiyyətinə varırmı? 
Bəli, Ə. Əylisli Azərbaycan xalqına qarşı xəyanət edib, 
bunun başqa adı yoxdur. 

Şübhəsiz ki, Ə.Əylislinin Azərbaycan cəmiyyətinin 
və dövlətinin verdiyi bütün imkanlardan yararlanmış, 
həyatının böyük bir hissəsini başa vurmuş bir şəxs kimi 
öz xalqını təhqir etməsi, ona xəyanət etməsi, tarixi fakt-
ları saxtalaşdırması təsadüfi ola bilməz. Odur ki, belə 
bir addımın atılması yalnız və yalnız düşünülmüş və 
uzağagedən bir planın tərkib hissəsi olduğu aydın olur. 
Bunu son zamanlar ölkə ictimaiyyətinin kəskin reaksi-
yası ilə üzləşən Əkrəm Əylislinin müxtəlif bəhanələrlə 
”belə getsə ölkəni tərk edəcəyi” kimi bəyanatları da sü-
buta yetirir. 

Davranışı göstərir ki, Ə.Əylisli  əvvəlcədən ermənilərlə 
işbirliyinə girib, ona böyük təminatlar, xaricdə sığınacaq 
alaraq qayğısız həyat şəraitinin yaradılması,  erməni lob-
bisinin imkanlarından istifadə edərək gələcəkdə Nobel 
mükafatının verilməsinə nail olunması kimi görünür 
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vədlər verilib. Hətta bu əsər əsasında filmin çəkilməsi 
və Oskar mükafatına təqdim edilməsi planları da möv-
cuddur. Belə ki, internetdə verilən məlumatlara əsasən 
ermənilər Əkrəmin ”Daş yuxular” əsəri əsasında filmin 
çəkilməsi üçün qısa bir zamanda 4 milyon dollardan artıq 
maliyə toplayıb. Diqqəti çəkən məqam ondan ibarətdir 
ki, ermənilər həmişə bizdən fərqli olaraq Azərbaycana 
və azərbaycanlılara qarşı məsələlərdə həmrəylik və  bir-
lik nümayiş etdirirlər. Odur ki, onların filmin çəkilməsi 
üçün istənilən məbləğdə ianə yığacaqları inandırıcıdır.

Əfsus ki, belə vacib məsələlərdə azərbaycanlılar ara-
sında nəinki həmrəylik və birlik nümayiş etdirilmir, 
hətta bir çox qüvvələr bundan öz maraqları kimi istifadə 
etməyə cəhd göstərirlər. Buna misal olaraq, AŞPA Mo-
nitorinq Komitəsinin Azərbaycan üzrə son məruzəsini 
göstərməyi vacib hesab edirəm. Məruzədə, ilk dəfə ola-
raq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə xüsusi bölmə həsr 
edilib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı hərbi müdaxilə etməsi, torpaqları-
mızın 20%-inin hərbi işğalı, 1 milyona yaxın insanların 
qacqın və köçkün olması kimi müddəalar göstərilib. Bu 
səbəbdən erməni lobbisi həmməruzəçilər Pedro Aqra-
munta və Debono Qrekə qarşı ciddi kampaniyalar aparır-
lar. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda da bir sıra qüvvələr 
milli maraqlara məhəl qoymadan həmməruzəçiləri guya 
başqa məsələlərdə qeyri-obyektivlikdə günahlandırır-
lar. Məsələn, bəzi siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyəti 
təşkilatlarının nümayəndələri öz korporativ maraqların-
dan çıxış edərək faktiki olaraq ermənilərə qoşulmaqla 
beynəlxalq təşkilatların qarşısında həmməruzəçilərin is-
tefası tələbini qaldırmaq üçün ölkəmizdə imza toplama 
kampaniyasına başlayıblar. Həmin insanlar  bununla da, 
təbirincə desək, ermənilərin dəyirmanına su tökürlər və 
erməni təbliğat maşınının bir hissəsinə çevrilirlər.

Maraqlıdır ki, Ə.Əylisli və onu müdafiə etməyə ça-
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lışanlar və qüvvələr ”Daş yuxular” müəllifinin fikir və 
ifadə azadlığının olduğunu bildirirlər. Həmin insanlar 
başa düşmək istəmirlər ki, fikir və ifadə azadlığının hü-
dudları sonsuz deyil,  bu azadlıqlar müəyyən çərçivədə 
qeyri məhdudiyyətsiz həyata keçirilə bilər, bu azadlıq-
lar digərlərinin hüquq və azadlıqlarının pozulması və 
onların təhqir edilməsi hesabına reallaşdırıla bilməz. 
Odur ki, Əkrəm Əylislinin Azərbaycan xalqını təhqir 
etməsinin, ona xəyanət etməsinin fikir və ifadə azadlığı 
ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

Ə.Əylislinin havadarları bilməlidirlər ki, onun 
xəyanətini ölkəmizdə olan bəzi çatışmazlıqlarla 
müqayisə edib əlaqələndirmək cəhdləri böyük faciədir 
və bu, müxtəlif bəhanələrlə cəmiyyətdə başqa fikir for-
malaşdıranlara şərəf gətirmir.  

Digər tərəfdən, fikir və ifadə azadlığından dəm vu-
ran Ə.Əylislinin və onu müdafiə etməyə çalışanların 
Azərbaycan cəmiyyəti nümayəndələrinin reaksiyası-
nın xüsusi təşkil edilmiş kampaniya olması kimi id-
diaları gülüncdür, onlar öz məntiqsiz fikirləri ilə xalqı 
təhqir edirlər, guya bu xalq hər cür təhqirə, alçalmaya 
və xəyanətə biganədir. Belə ki, özünün fikir və ifadə 
azadlığı olduğunu iddia edən Ə.Əylisli digərlərinin də 
fikir və ifadə azadlığı olması faktını qəbul etmir, buna 
dözümsüzlük göstərir. Bu isə bir daha Ə.Əylislinin özü-
nü demokratik düşüncə tərzinin daşıyıcısı kimi təqdim 
etmək istəyinin riyakarlığın təcəssümü olduğunu sü-
buta yetirir. Odur ki, müxtəlif üsullarla öz maraqlarını 
təmin etmək üçün Ə.Əylislinin müdafiəsinə qalxan-
ları öz vicdanlarının mühakiməsinə buraxıram. Onlar 
bilməlidirlər ki, Ə.Əylisli anasına, vətəninə, torpağına 
xəyanət edib. Unutmaq olmaz ki, biz vətənimizə, torpa-
ğımıza sonsuz sevgimizi bildirmək üçün ona ana vətən, 
ana torpaq deyirik.
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Avronest Parlament
Assambleyasının vitse-prezidenti, 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, 
AŞPA-nın üzvü, deputat

Elxan Süleymanovun bəyanatı
18.03.2013

avciya.az
18 fevral 2013-cü ildə Ermənistanda prezident 

seçkiləri keçirilmişdir. Beynəlxalq ictimaiyyət seçkilər 
zamanı ”dövlət administrasiyasının bitərəf olmaması, 
inzibati resurslardan sui-istifadəni” qeyd etmişdir və 
seçicilərə təzyiq hallarından narahatlıq ifadə etmişdir. 
Seçki günü ”vəzifəli şəxsləri təmsil edən nümayəndələr 
tərəfindən prosesə qeyri-müvafiq müdaxilə olmasını və 
bəzi ciddi qanun pozuntularını” müşahidə etdiklərini 
bildirmişlər.

Ancaq beynəlxalq ictimaiyyətin bu ciddi qeydləri 
bizi narahat etmir. Bizi seçki kampaniyası dövründə 
prezidentliyə namizədlərdən birinə sui-qəsd təşkil 
edilməsi və odlu silahdan atəş nəticəsində onun yara-
lanması,  prezidentliyə namizədlərdən digərinin seçki 
kampaniyası zamanı baş verən pozuntulara etiraz ola-
raq aclıq aksiyası keçirməsi və, nəhayət, çoxsaylı və 
ciddi hüquq pozuntularına etiraz olaraq Ermənistan 
cəmiyyətinin böyük bir hissəsinin seçkilərin nəticələrini 
tanımaması da bizi narahat etmir.

Lakin bizi narahat edən və dərindən təssüfləndirən 
beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanda keçirilmiş prezi-
dent seçkilərini demokratiya, insan hüquqları və hüqu-
qun aliliyi prizmasından müsbət qiymətləndirilməsidir. 
Hər halda bu ölkə qonşusu Azərbaycana qarşı silahlı 
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təcavüz edib, indiyədək 20% Azərbaycan ərazilərini 
hərbi işğal altında saxlayır, işğal etdiyi ərazilərdə etnik 
təmizləmə siyasəti həyata keçirib, beləliklə, bir milyona 
yaxın azərbaycanlının insan hüquqlarını kütləvi və ko-
bud şəkildə pozub, onları qaçqın və məcburi köçkünə 
çevirib. Xatırlayın ki, tək Azərbaycan deyil, bütövlükdə 
dünya ictimaiyyəti dəfələrlə Ermənistanı törətdiyi bu 
hərbi cinayətlərə görə beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət 
daşıması faktı ilə üz-üzə qoyub. Ermənistanın işğalçı-
lıq fəaliyyəti, törətdiyi müharibə cinayətləri və insan-
lığa qarşı cinyətləri demokratiya, insan hüquqları və 
hüququn aliliyi ilə nəinki ziddiyət təşkil edir, hətta bu 
dövlətin həmin prinsipləri tanımaq belə istəmədiyini 
sübut edir. Odur ki, Ermənistanda keçirilmiş prezident 
seçkilərinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən demok-
ratiklik, insan hüquqları və hüququn aliliyi prizmasın-
dan qiymətləndirmələri bu dəyərlərə hörmətsizliyin 
təzahürü kimi qiymətləndirilir.

Ağırlaşdırıcı məqam həm də ondan ibarətdir ki, 
Azərbaycanın Xocalı şəhərində 26 fevral 1992-cı ildə 
günahsız mülki əhaliyə qarşı ağır soyqırımı törətmiş 
erməni silahlı birləşmələrinin komandiri Serj Sarkisyan 
prezident seçilib.

Vaşinqtonda yerləşən Beynəlxalq Sülh uğrunda Kar-
negi Fondunun hazırki baş əməkdaşı Tomas de Vaal 
”Qara bağ. Ermənistan və Azərbaycan sülh və müharibə 
arasında” adlı kitabında yazır ki, erməni hərbi koman-
diri Serj Sərkisyandan Xocalının zəbt edilməsi haqqında 
danışmağı xahiş etdikdə, o, bildirdi ki, ”Xocalıya qədər 
azərbaycanlılar düşünürdülər ki, bizimlə zarafat etmək 
olar, onlar düşünürdülər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl 
qaldırmağa qadir deyillər. Biz bu stereotipi sındırmağı 
bacardıq”.

Serj Sərkisyan Xocalıda mülki əhaliyə qarşı etnik 
zəmində törədilmiş qanlı cinayətlərin müəlliflərindən 
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biri və iştirakçısı olduğunu həqiqətən etiraf edir. 
Lakin bu gün dünya günahsız mülki əhaliyə qarşı 
qəddarcasına kütləvi qırğınının törədilməsində birba-
şa məsuliyyəti olan Sərkisyanın yenidən Ermənistanın 
prezidenti seçilməsinin şahidi olur.

Ən anlaşılmaz məqam isə odur ki, beynəlxalq 
ictimaiyyət bu seçkiləri və onun nəticələrini demok-
ratiklik, insan hüquqları və hüququn aliliyi prizma-
sından qiymətləndirməklə Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı silahlı təcavüzü və 20% ərazilərin 25 illik  işğalı 
faktına, törədilən bütün müharibə cinayətlərinə, in-
sanlığa qarşı cinayətlərə laqeyd münasibətini nümayiş 
etdirir və hətta müharibə cinayətkarının dövlət başçısı 
seçilməsini təqdir edir. Beynəlxalq ictimaiyyət bununla 
da öz sənədlərində ehtiva etdiyi demokratik dəyərlər, 
insan hüquqlarına hörmət, hüququn aliliyi kimi bütün 
fundamental normaları ciddi şübhə altına almışdır. Bu 
isə bütövlükdə demokratik dəyərlər sisteminin və on-
ların qiymətləndirilməsinin korroziyaya məruz qalma-
sından xəbər verir.

Təssüfləndirici haldır ki, beynəlxalq ictimaiyyət 
Ermənistan tərəfindən bir milyona yaxın Azərbaycan 
vətəndaşlarının insan hüquqlarının kütləvi və kobud 
şəkildə pozulmasına, 20 ildən artıq müddətdə qaçqın 
və məcburi köçkünlərin mövcudluğuna və onların öz 
yurdlarına qayıtmaq və təhlükəsiz yaşamaq kimi əsas 
hüquqlarının təmin edilməməsinə göz yumur.

Digər tərəfdən, görünür ki, belə ağır cinayətlərə görə 
rəsmi məsuliyyət daşıyan hakimiyyətin təşkil etdiyi 
seçkilərin əsl mahiyyəti beynəlxalq ictimaiyyəti düşün-
dürmür və Ermənistanın törətdiyi təcavüz cinayətləri, 
müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər açıq-
aydın insan hüquqları və demokratiyaya dair bütün 
prinsiplərə zidd olmasına baxmayaraq, ən mühüm 
beynəlxalq təşkilatlar: ATƏT DTİHB, ATƏT PA, AŞ PA 
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və Avropa Parlamentini təmsil edən rəsmi nümayəndə 
heyətlərinin çox hörmətli üzvləri bu seçkiləri təqdir 
edir. Belə antidemokratik mövqe digər üzv ölkələr ara-
sında yeni mübahisələrə təkan verə, hətta gələcəkdə 
müharibələrə zəmin yarada və şübhəsiz, dünya xalqla-
rının demokratiyaya olan inamını sarsıda bilər.

Biz işğalçı dövlət olan Ermənistanda keçirilmiş 
seçkilərə və xüsusilə də günahsız mülki əhaliyə qarşı 
ağır cinayətlər törətmiş bir şəxsin prezident seçilməsinə 
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən demokratiklik, in-
san hüquqlarına hörmət və hüququn aliliyinə riayət 
edilməsi müstəvisində qiymət verilməsi cəhdlərinə eti-
raz edirik və bu seçkiləri qeyri-legitim hesab edirik.

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, beynəlxalq 
ictimaiyyətdən və seçkiləri rəsmi müşahidə missiyala-
rından Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkilərini, 
Serj Sərkisyanın prezident seçilməsini qeyri-legitim he-
sab etməyə çağırırıq. Eyni zamanda, Avropa İttifaqını 
Azərbaycan əraziləri hərbi işğaldan azad edilməyənədək 
Ermənistanla Assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina 
etməyə, ATƏT və AŞ Parlament Assambleyalarında, 
Avropa Parlamentində və digər beynəlxalq təşkilatlarda 
yaranmış vəziyyətin müzakirə edilməsini tələb edirik.

Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistandakı seçkilərin 
yalnız ədalətli qiymətləndirilməsi Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı davam edən hərbi işğalı səbəbindən 
Azərbaycan və erməni xalqları arasında mövcud 
düşmən münasibətlərinin dərinləşməsinin qarşısı-
nın alınmasına kömək edəcəkdir. Bu, həmçinin digər 
ölkələrdə yeni işğalçı müharibələrin baş verməsinin 
qarşısını almağın yeganə yoludur.
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Şamaxının millət vəkili, 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü 
Elxan Süleymanovun çıxışı

28.03.2013

elkhan-suleymanov.az
Şamaxının millət vəkili, Avropa Şurası Parlament As-

sambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü 
Elxan Süleymanov bu gün Monitorinq Komitəsində çıxış 
edib. Azərbaycan millət vəkili çıxış edərkən monitorinq 
komitəsinin sədri Andres Herkel onun sözünü kəsməyə 
cəhd edib. Səbəb kimi reqlamentin pozulması göstərilsə 
də, əslində iclasda iştirak edən Ermənistan deputatları 
və ermənipərəst mövqeyini gizlətməyən qanunvericilər 
Azərbaycan millət vəkilinin çıxışına  mane olmağa çalı-
şıblar.

Elxan Süleymanov həmin şəxslərin yerdən səslən- 
dirdikləri fikirlərə etiraz əlaməti olaraq çıxışının sonun-
da  sözünü yarımçıq kəsərək toplantı  zalını tərk edib.

Millət vəkilinin çıxışının tam mətnini sizə təqdim edi-
rik.

Cənab Sədr,
Hörmətli həmkarlar,
Mən Azərbaycan və erməni xalqları arasında mövcud 

düşmən münasibətlərin dərinləşməsinin qarşısını almaq 
məqsədi ilə sizlərə müraciət edirəm. 

Fevral ayında Ermənistanda keçirilmiş prezident 
seçkilərinin demokratiya, insan hüquqları və hüqu-
qun aliliyi prizmasından qiymətləndirilməsi məni 
təccübləndirir.

Mən burada seçi kampaniyası dövründə prezidentliyə 
namizədlərdən birinə sui-qəsd təşkil edilməsi və onun 
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odlu silahdan atəş nəticəsində yaralanması və ya ciddi hü-
quq pozuntularına etiraz olaraq Ermənistan cəmiyyətinin 
böyük bir hissəsi tərəfindən seçkilərin nəticələrinin ta-
nınmaması haqqında danışmaq istəmirəm.

Mən diqqəti daha ciddi və daha ağır nəticələri olan 
cinayət faktlarına yönəltmək istəyirəm: Ermənistan 
25 ildir ki, Azərbaycana qarşı silahlı təcavüz edib və 
indiyədək 20% Azərbaycan ərazilərini işğal altın-
da saxlayır. Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə etnik 
təmizləmə siyasəti həyata keçirərək bir milyona yaxın 
azərbaycanlının insan hüquqlarını kütləvi və kobud 
şəkildə pozub, onları qaçqın və məcburi köçkünə çevi-
rib. 

Ağırlaşdırıcı məqam həm də odur ki, Azərbaycanın 
Xocalı şəhərində 26 fevral 1992-cı ildə mülki əhaliyə 
qarşı soyqırım cinayətləri törədən erməni silah-
lı birləşmələrinin komandiri olmuş Serj Sarkisyan 
Ermənistan prezidenti seçilib. 

İngilis jurnalisti Tomas de Vaal ”Qara bağ. Ermənistan 
və Azərbaycan sülh və müharibə arasında” adlı kitabın-
da yazır ki, erməni hərbi komandiri Serj Sərkisyandan 
Xocalının zəbt edilməsi haqqında danışmağı xahiş 
etdikdə, o, sərt cavab verdi və bildirdi ki, ”Xocalıya 
qədər azərbaycanlılar düşünürdülər ki, bizimlə zara-
fat etmək olar, onlar düşünürdülər ki, ermənilər mülki 
əhaliyə əl qaldırmağa qadir deyillər. Biz bu stereotipi 
sındırmağı bacardıq”. Göründüyü kimi, Serj Sərkisyan 
Xocalıda mülki əhaliyə qarşı etnik zəmində törədilmiş 
qanlı cinayətlərin müəlliflərindən biri və iştirakçısı oldu-
ğunu etiraf edir.

Digər üzv dövlətin ərazilərini işğal altında saxla-
yan, bu ərazilərdə mülki əhalinin etnik mənsubiyyətinə 
görə hüquqlarını kütləvi və kobud şəkildə pozan 
Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkilərinin demok-
ratiya, insan hüquqları və hüququn aliliyi prizmasından 
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qiymətləndirilməsi öz-özlüyündə qeyri-normal haldır 
və demokratik dəyərlər sisteminin korroziyaya məruz 
qalmasından xəbər verir. 

Bununla bərabər, mülki əhaliyə qarşı ağır cinayətlər 
törətmiş bir şəxsin prezident seçilməsinə Avropa Şura-
sında demokratiklik, insan hüquqlarına hörmət və hü-
ququn aliliyinə riayət edilməsi müstəvisində qiymət 
verilməsi demokratiya prinsiplərinə ziddir. 

Mən işğalçı dövlətdə keçirilmiş seçkilərin demokra-
tiklik baxımından dəyərləndirilməsinə, insanlığa qarşı 
cinayətlər törətmiş şəxsin prezident seçilməsinin de-
mokratik birlik tərəfindən təqdir edilməsinə və legitim 
sayılmasına qarşı etirazımı bildirirəm və bu məsələnin 
AŞPA-nın yaz plenar iclasında müzakirə edilməsini 
tələb edirəm. 

Belə anti-demokratik qiymətləndirmə üzv ölkələr 
arasında olan mübahisəli məsələlərin müharibəyə 
çevrilməsinə təkan verir və dünya xalqlarının demokra-
tiyaya olan inamını puç edir.

Diqqətinizə görə minnətdaram.
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AVRONEST PA-da Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Elxan 
Süleymanovun müraciəti

Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti
Forumunun İdarə Heyətinə 

15.04.2013

Surəti:
AVRONEST PA həmprezidenti Kristian Vigeninə,
AVRONEST PA həmprezidenti Boris Tarasyuka,
AVRONEST PA Büro üzvlərinə

Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu (ŞT 
VCF) İdarə Heyətinin  4-5 aprel 2013-cü il tarixlərində 
Yerevan şəhərində keçirilmiş iclasında ŞT regionun-
da tanınmayan separatçı ərazilərdə (Dağlıq Qara-
bağ, Abxaziya, Şimali Osetiya və Dnestryani ərazilər)  
fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) 
VCF-nin Moldovada keçiriləcək 5-ci illik görüşündə 
təmsilçiliklərinin təmin edilməsi  və ”Şərq Tərəfdaşları 
regionları” adı ilə onlara 10 yer ayrılması üçün ŞT VCF 
Milli Platformalarının müzakirələrə başlaması haqda 
qərar qəbul edilmişdir.

Narahatlıqla qeyd etmək istəyirik ki, ŞT VCF-nun 
İdarə Heyətinin həmin qərarı beynəxalq hüquq normala-
rını, Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığını və 
ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır, o cümlədən həmin 
ŞT ölkələrinin Aİ ilə münasibətlərinin hüquqi əsaslarına 
ziddir.  Hesab edirik ki, separatçı rejimlərin nəzarətində 
olan ərazilərin ’’Şərq Tərəfdaşlığı regionu’’ adlandırıl-
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ması əslində gizli formada işğalçılığa bəraət qazandır-
maq və ŞT dövlətlərinin ərazilərinin işğal edilməsini və 
ya parçalanmasını qanuniləşdirmək cəhdindən başqa 
bir şey deyil. Birmənalı şəkildə vurğulayırıq ki, Aİ-nin 
Şərq Tərəfdaşlığı proqramı mövcuddur, bu proqrama 
əsasən 6 ölkə (Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Mol-
dova, Ermənistan və Belarus) ŞT ölkələridir, Avropa 
İttifaqının heç bir sənədində indiyədək nə ”Avropa İtti-
faqının regionu”, nə də ”Şərq Tərəfdaşlığı regionu” an-
layışlarına rast gəlinməyib və gəlinə də bilməz. Odur ki, 
ŞT VCF ’’Şərq Tərəfdaşlığı regionu’’ ifadəsini siyasi və 
ictimai dövriyyəyə gətirmək cəhdi təxtibatdır, gələcəkdə 
zəncirvari şəkildə çox ciddi və uzaqgedən ağır nəticələr 
verə bilər, eyni zamanda Aİ-nin ŞT proqramının ruhuna 
və məqsədlərinə qarşı yönəlib.

Odur ki, ŞT VCF-nun İdarə Heyətinin qeyd 
edilən qərarına, xüsusilə də Dağlıq Qarabağı ’’Şərq 
Tərəfdaşlığı regionu’’ adlandırmasına qarşı qəti eti-
razımızı bildirirərək bəyan edirik ki, Ermənistan 
tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf rayon-
lar Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hüquqla 
təsbit edilmiş və ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu səbəbdən 
də Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən olan QHT-
lərə ŞT VCF-da təmsilçilik hüququnun verilməsi cəhdi 
beynəxalq hüquq normaları ilə ziddiyyət təşkil etməklə, 
bir tərəfdən Ermənistanın işğalçılıq siyasətini təqdir edir, 
digər tərəfdən isə Azərbaycanın dövlət suverenliyinə 
hörmətsizlik nümayiş etddirir və onu beynəlxalq hüqu-
qun imperativ prinsiplərinə zidd olaraq şübhə altına alır.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Avropa İttifa-
qının ’’Avropa Qonşuluq Siyasəti’’ və Şərq Tərəfdaşlığı 
proqramlarının aktiv iştirakçısıdır, Aİ ölkələri və bu 
ölkələrin vətəndaş cəmiyyətləri ilə müxtəlif sahələrdə 
mövcud əməkdaşlığın gücləndirilməsi və inki-
şaf etdirilməsində maraqlıdır. Hesab edirik ki, VCF 
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İdarə Heyətinin qəbul etdiyi qərar eyni zamanda Aİ 
dəyərlərinə ziddir. Odur ki, biz bu qərarı pisləyirik və 
bəyan edirik ki, işğal edilmiş Azərbaycan əraziləri azad 
edilməyənə, 25 ilə yaxındır ki, qaçqın və məcburi köç-
kün həyatı yaşayan 1 milyona yaxın mülki əhalinin po-
zulmuş hüquqları tam bərpa edilməyənədək Dağlıq Qa-
rabağdan olan QHT-lərin VCF-da təmsilçiliyi müzakirə 
obyekti ola bilməz.

Elxan Süleymanov
AVRONEST PA-da Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin rəhbəri,
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnlişafına 
Yardım Assosiasiyasının (AVCİYA) prezidenti
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Avronest siyasi cəhətdən qeyri-effektiv, 
lakin təhlükəli şəkildə liberal təşkilatdır

30.05.2013

elkhan-suleymanov.az
AvroNest təsis edildiyindən bəri Ermənistan istisna 

olmaqla, Şərq Tərəfdaşı ölkələri üçün heç bir mühüm si-
yasi problemi həll edə bilməmişdir. Hətta, Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ və ətraf yeddi rayonunun işğal altın-
da olması faktının olduğu kimi dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdırmağa mane olmuşdur. Təşkilat yaran-
dığı ilk gündən etibarən sözdə həyati əhəmiyyətli milli 
maraqlara istinad edən veto hüququnun mövcudluğu, 
hər hansı fundamental müzakirənin qarşısını almaq 
üçün yol verirdi. Bu gün, 2013-cü il Brüssel plenar ses-
siyasında eyni ssenari təkrarlandı. Əsas prinsiplərin 
yenidən gücləndirilə bilməməsinə baxmayaraq, işğal 
olunmuş ərazilərlə bağlı  bir neçə təklif də daxil olmaq-
la ümumilikdə ölkəmiz əleyhinə 25-dən çox qərəzli 
təklif və düzəlişin verilməsi Azərbaycanın mövqelərinin 
ciddi zərbə altında  qalması təhlükəsi yaradırdı. 
Azərbaycan nümayəndə heyəti bütün bu gizli niyyətləri 
aşkara çıxarmaqla, onlarla mübarizə apardı və həmin 
düzəlişlərin mətndən çıxarılmasına nail oldu. Bununla 
da, Ermənistan və onun AP-dəki çoxsaylı müttəffiqləri 
tərəfindən endirilən zərbələrin qarşısı alındı.

Eyni zamanda, Azərbaycan nümayəndə heyəti 
ümumilikdə AvroNest-in siyasi hakimiyyətinin 
gücləndirilməsi məqsədilə hər bir təklifə açıq olduğunu 
və Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində əsas problemlər üzrə hər 
hansı müzakirəyə başlamağa hazır olduğunu göstərdi.

1.Ermənistan, Avropa İttifaqının körpə və şıltaq bala-
sıdır
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Brüssel iclasları zamanı Ermənistanın demək olar ki, 
bütün Aİ-yə üzv dövlətlər tərəfindən xüsusi himayə 
edildiyi aydın oldu. Ermənistan, obrazlı şəkildə desək, 
valideynlərindən töhmət almadan istədiyi kimi davra-
nan, istədiyini danışan şıltaq uşaq ilə müqayisə edilə bilər. 
Belə ki, irəli sürülən təkliflər mövcud qətnamələrə və ya 
əsas beynəlxalq prinsiplərə tamamilə zidd olduğu hal-
da belə, AvroNest-də Ermənistanın və onu dəstəkləyən 
bəzi Avropa Parlamenti deputatlarının  təklifləri və 
düzəlişləri həqiqətən də kor-koranə dəstək alır. Təəssüf 
ki, Avropa Parlamenti deputatlarının əksəriyyəti çox za-
man faktlar barəsində konkret bilgiyə malik olmadan al-
dıqları təlimatlara əsasən səs verirlər.

Bu baxımdan Ermənistanın Avropa ölkələrindən və 
onların nümayəndələrindən belə kor-koranə dəstəyə 
malik olmasının səbəblərini təhqiq etmək və anlamağa 
çalışmaq maraqlı olar. 

A. Diasporanın seçki gücü
Avropanın əksər paytaxtlarında güclü Ermənistan 

diasporası yerli siyasi partiyalara böyük təsir göstərir 
və AP-nin üzvlərini erməni maraqlarını dəstəkləməyə 
məcbur etmə vasitəsi kimi yerli səviyyədə mümkün seç-
ki təsirindən sui-istifadə edir. Bu erməni emiqrantların 
yerli erməni sakinlərdən daha çox ekstremist olduqları-
nı göstərən ictimai sirrdir. Avropa siyasi partiyalarının 
və onların AP-dəki nümayəndələrinin əksəriyyəti bu 
erməni diasporasının seçki təhdidləri qarşısında təslim 
olur.

B. Tarixi-dini amil
Ermənistan bütün hallarda qondarma ümumi Avro-

pa xristian irsinə müraciət edir və ”düşmən Müsəlman 
ölkələri” tərəfindən əhatə olunduğunu vurğulaya-
raq, qədim Xristian Avropasında şəfqət hissi oyatma-
ğa çalışır. Bu baxımdan mövcud geosiyasi gərginliklər 
çərçivəsində bir çox Avropa siyasətçilərinin kor-koranə 
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şəkildə bu təəssüfləndirici məntiq ilə addımladığı açıq-
aşkardır. Avropa siyasətçiləri daha dəqiq araşdırma apar-
salar Azərbaycanda dini dözümlülüyün Ermənistana 
nisbətən daha çox olduğunu öyrənərdilər.

C. Azərbaycanın iqtisadi uğuruna qısqanclıq
Avropa İttifaqının prinsiplərindən biri üzvlər arasın-

da həmrəyliyin olmasıdır, baxmayaraq ki, təcrübədə bu 
gün Avropanın valyuta böhranında müşahidə etdiyimiz 
kimi, bunun əksi görünür. Bununla belə, bir çox Avropa 
siyasətçiləri Cənubi Qafqazın açıq-aşkar ən çiçəklənən 
ölkəsi olan Azərbaycandan belə həmrəylik gözləyirlər 
və mövcud vəziyyəti tamamilə eyniləşdirirlər. İlk ba-
xışda bu prinsip yaxşı və doğru görünür, lakin əlbəttə 
ki, real şərtlər daxilində qəbuledilməzdir. Aydındır ki, 
Azərbaycan regionda aparıcı ölkə rolunu oynamağa 
hazırdır, lakin o da aydın olmalıdır ki, Azərbaycanın 
mühüm hissəsini zorakı və hərbi yolla işğal edən qonşu 
ölkəyə münasibətdə heç bir həmrəylik gözləmək olmaz. 
Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində ən böyük 
problem odur ki, avropalılar bu münasibətlərin kökünü 
nəzərə almırlar. Avropalılar və Beynəlxalq ictimaiyyət 
bilməlidir ki, bu münaqişə deyil, bu ermənilərin silah-
lı təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının hərbi 
işğalıdır.

Azərbaycan heç bir baxımdan Ermənistanın Av-
ropa İttifaqı tərəfindən qorunmasının səbəb və 
nəticələrinə görə məsuliyyət daşıya bilməz. Bundan 
əlavə, Azərbaycan belə münasibətə qarşı kifayət qədər 
müdafiəsizdir. Erməni diasporası, tarixi-dini amilin 
mövcudluğu, qısqanclıq – bütün bunlar Azərbaycanın 
siyasi məsuliyyətində olan faktorlar deyildir. 

Qətnamə layihəsində Azərbaycana qərəzli hücumlar:
A. Avropa İttifaqı rəsmilərinin Dağlıq Qarabağa 

maneəsiz səfər edə bilməsi təklifi
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Aydındır ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı rəsmilərinin 
işğal edilmiş ərazilərə rəsmi səfərlər etməklə, hal-hazırda 
o əraziləri idarə edən qeyri-qanuni separatçı qüvvələrə 
haqq verilməsini qəbul edə bilməz. Bu təklif hər hansı 
qayda və ya prinsipi qüvvəyə mindirmək gücü olmayan 
Avronest-in həmin qayda ya prinsipləri pozan belə libe-
ral hərəkətlərə yol verərək, necə təhlükəli ola biləcəyinə 
ən yaxşı nümunədir.

B. İşğal edilmiş ərazilərlə sərhədlərin açılması
Dəhşətli hal odur ki, bəzi Avropa deputatla-

rı Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması 
tələbini səsləndirmək əvəzinə ermənilərlə sərhədlərin 
açılmasını tələb edirlər. Təqdim olunan sənəddə 10-a 
qədər belə düzəliş təklifi var idi. Beynəlxalq qanun-
dan kənar qüvvələr tərəfindən idarə olunan ərazi ilə 
sərhədlər necə açıla bilər? Buna baxmayaraq, bəzi AP 
üzvləri bu təklifin qəbul edilməsinə çağırırdılar. Bu təklif 
bütün beynəlxalq standartlara və təcrübələrə zidd oldu-
ğundan Azərbaycan nümayəndə heyəti bir daha onun 
qarşısını almağa müvəffəq oldu.

C. Avropa İttifaqı və işğal altında olan ərazilərin ”de-
fakto idarəçiləri” arasında əməkdaşlıq edilməsinə çağı-
rışlar

Eyni zamanda bir sıra AP üzvləri bu təklifi imzala-
yaraq, hətta bu işə maliyyə resurslarının ayrılmasını 
da təklif edirdilər. Belə təkliflər açıq-aydın beynəlxalq 
ictimaiyyətin qəbul etdiyi bütün qətnamələrə ziddir. Bu 
gün işğal edilmiş torpaqları ”de-fakto” idarə edən insan-
lar beynəlxalq səviyyədə tanınmayıb, onlar qeyri-qanuni 
hesab edilirlər. Bundan başqa, onları rəsmi şəkildə tor-
paqları işğaldan azad etməyə çağıran Qətnamələr vardır. 
Aİ-nın bu qeyri-qanuni və separatçı rejimlə  əməkdaşlıq 
qurmaq istəyi, həqiqətən də, təhqirdir. Bu, absurd, həm 
də təhlükəli təklif də rədd edildi. 

D. Dərhal ticarət əlaqələrinin qurulması
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Aydındır ki, ərazisi qonşusunun silahlı işğalı al-
tında olduğu zaman hər hansı bir ölkənin təcavüzkar 
ölkə ilə ticarət əlaqələrinə başlaması mümkünsüzdür. 
Azərbaycan hər hansı ticarət əlaqələrinə açıq ölkə oldu-
ğunu, azad bazar iqtisadiyyatına malik, istənilən ölkə 
ilə ticarət əlaqələrini inkişaf etdirməyə hazır müasir 
ölkə olduğunu nümayiş etdirmişdir. Lakin Aİ, əlbəttə, 
Azərbaycanın ərazisinin beşdə birini işğal etmiş və hü-
quqları pozulmuş bir milyona yaxın insanın öz yurd-
yuvasından didərgin düşməsinə səbəb olan ölkə ilə 
ticarət əlaqələrinə başlamasını gözləyə bilməz. 

E. Öz müqəddəratını təyin etmə hüququ
Ermənilər beynəlxalq hüququn öz müqəddəratını 

təyin etmə hüququ prinsipini Qətnamədə xüsusi olaraq 
vurğulamaq istəyirdilər. Lakin Dağlıq Qarabağa dair 
bütün beynəlxalq qətnamələr açıq-aydın Azərbaycan 
dövlətinin ərazi bütövlüyü prinsipinə əsaslanır. Şübhəsiz, 
Azərbaycan heç bir zaman bu fundamental beynəlxalq 
prinsipin sual altına qoyulmasına razılıq verə bilməz. 
Ermənistan bir sıra AP üzvlərinə öz müqəddəratını təyin 
etmə prinsipi vurğulanmazsa, milli maraqları ilə uyğun 
olmadığına görə öz veto qoymaq hüquqlarından istifadə 
və ya daha çox sui-istifadə edəcəkləri barədə hədə-qorxu 
gəlmişdilər. Lakin, Azərbaycan burada da qələbə qazan-
dı, belə ki, bu məsələ qətnaməyə  daxil edilmədi.

Eyni zamanda,  Ermənistan həmişə ”münaqişə 
tərəfi” adlandırılmaqdan imtina etmişdir. Belə ki, on-
lar bu məsələyə birbaşa aidiyyatları olmadığlarını və 
məsuliyyət daşımamalı olduqlarını iddia edirlər. La-
kin burada riyakarlıq üzə çıxır, çünki çox qəribədir ki, 
işğal edilmiş ərazilərdə Ermənistan muxtariyyatçıla-
rının maraqlarına xələl yetirə biləcək təkliflər olduqda 
Ermənistan həmişə hansısa ”milli erməni maraqlarını” 
ortaya atır.

F. İfadə tərzindən daha çox
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Ermənilərin və onların bəzi avropalı tərəfdaşlarının 
təklif etdiyi mətnlərin çoxunda Cənubi Qafqazda-
kı münaqişələrin ”Gürcüstan və Dağlıq Qarabağdakı 
münaqişələr” kimi təsvir olunduğu aşkar olunmuşdu. 
Bu, əlbəttə ki, yanlışdır və rəqiblər bunu məmnuniyyətlə 
sadəcə ifadə tərzinin müzakirəsi adlandıracaqlar. 
Əlbəttə, məsələ belə deyil. Bu ifadə əslində belə ya-
zılmalı idi: ”Gürcüstan və Azərbaycana təsir edən 
münaqişələr”, çünki münaqişə Azərbaycanın bir hissəsi 
olan Dağlıq Qarabağın deyil, birbaşa Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə təsir edir.

Avronest PA-da zərərsiz görünən, lakin Azərbaycanın 
hüquqi və qanuni mövqeyinə ciddi xələl yetirə biləcək 
belə hiyləgər təkliflərə qarşı həmişə ayıq-sayıq olmaq 
lazımdır. Xoşbəxtlikdən, Ermənistanın təklif etdiyi bu 
düzəlişi də Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən 
ləğv edildi. 

G. Münaqişə ərazilərindən olan QHT və fəalların 
dəvət olunması.

AP üzvlərinin bu təklifi də geri götürüldü, belə ki, 
Azərbaycan nümayəndə heyəti diqqəti təklifin qərəzli 
olmasına yönəltdi. Aydındır ki, bəzi fərdi fəallar, çətin ki, 
xalqı belə fundamental məsələ ilə bağlı istənilən tərəfdən 
təmsil edə bilsin. Bu, bütöv bir xaos yaradar və indi ol-
duğundan daha pis formada sülh prosesinə təhlükə 
törədər. Əlbəttə, bu təklifin arxasında duran yeganə 
məqsəd mövqeləri qeyri-siyasi hesab edildiyindən, bəzi 
vətəndaşların daha çox etibarlı olduqlarını iddia edərək, 
onların Azərbaycanın mövqeyini fəal şəkildə korlamala-
rına imkan yaratmaqdır. 

5. Nəticə
Təəssüf ki, Ermənistan böyük göy və sarı ulduz-

lu Avropa İttifaqının çətiri altında gizlənən açıq-aydın 
şıltaq uşaq olduğu səbəbindən, müzakirə və müm-
kün səsvermələrin nəticəsi Azərbaycan üçün çox risk-
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li idi. Biz ermənilərin və onlara dəstək verən bızi AP 
üzvlərinin bütün qeyri-obyektiv təkliflərini və birbaşa 
Azərbaycanın suverenliyini sual altında qoyan təklifləri 
silməyə müvəffəq olaraq, milli maraqlarımızı təmin edə 
bildik. Bundan başqa, bizim əleyhimizə olan hər han-
sı səsvermə nəticəsi bizə qarşı sanksiya və yeni siyasi 
təzyiqlərlə nəticələnə bilərdi. 

Biz həmçinin dərk etməliyik ki, Brüsseldə Avronest 
PA-da qarşı tərəfin bütün bu siyasi fəaliyyətinin mü-
hüm gizli məqsədi var və bu məqsəd hətta bizim üzdə 
gördüyümüzdən daha mühümdür: düşmənlərimizin 
açıq şəkildə təşkil edilmiş hücumlarının əsl niyyəti 
Azərbaycanın son illərdə Avropa ilə müsbət və səmimi 
açıq münasibətlərinin inkişafına əngəl törədilməsini 
təmin etməkdir. Son illərdə Azərbaycana qarşı insan hü-
quqları ilə bağlı bütün əvvəlki hücumlar da eyni strate-
giyaya əsaslanır. 

Bu gün düşmənimiz olan ermənilər öz müttəfiqləri 
olan AP üzvlərinin dəstəyi ilə hətta Azərbaycanda da 
dəstək axtarırlar. Onlar ölkəmizi sarsıtmaq prosesində 
onların tərəfində duracaq Azərbaycanın vətəndaş 
cəmiyyəti, QHT-lər, fəallar və s. arasında tərəfdaşlar tap-
mağa ümid edirlər.

AvroNest PA-nın yaz sessiyasının nəticısindən belə 
qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan Ermənistandan 
işğal altında olan torpaqlarını tələb etməməlidir. Bu 
tələb Beynəlxalq qurumları nəinki qıcıqlandırır, hətta 
qəzəbləndirir. Ədalətli tələbimizə görə Beynəlxalq 
qurumlar açıq-aydın Azərbaycanı susdurmaq üçün 
müxtəlif üsullara əl atırlar. Bəli, Azərbaycan hədəfdədir. 
Bu barədə düşünməyə dəyər. 

Deputat Elxan Süleymanov , AvroNest PA-nın 
yaz sessiyası 
Brüssel, 27-29 may 2013-cü il
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Həqiqətə uyğun olmayan məlumatların 
yayılması ictimaiyyəti çaşdırır

06.07.2013

publika.az
Bu günlərdə Azərbaycan mətbuatında AzərTAc in-

formasiya Agentliyinə istinad edilməklə ”Avropa Şura-
sı Nazirlər Komitəsində sədrliyin Ermənistana keçməsi 
ərəfəsində  Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 
(AŞPA) həmin ölkəyə rüsvayçı ”təcavüzkar ölkə” dam-
ğası vuran sənəd qəbul etməsi” barədə məlumat yayı-
lıb. Bununla əlaqədar bildirmək istəyirəm ki, yayılan 
məlumat həqiqətə uyğun deyil və AŞ PA-da belə bir 
sənəd qəbul edilməyib.

Azərbaycan mətbuatında belə bir ciddi məsələ ilə 
bağlı həqiqəti əks etdirməyən məlumatların yayılması 
Azərbaycan ictimaiyyətini aldadır və həqiqəti saxtalaş-
dırır. Hesab edirəm ki, ölkəmiz üçün taleyüklü məsələ 
ilə bağlı belə halların baş verməsi yolverilməzdir. Bu, 
düşmənimiz olan təcavüzkar Ermənistana əlavə manevr 
imkanı verir, bizim siyasi mübarizəmizə ciddi şəkildə 
neqativ təsir göstərir, Avropa Şurasında Azərbaycana 
qarşı qərəzli mövqedən çıxış edən qüvvələrin bizi 
məqsədyönlü şəkildə ölkə ictimaiyyətini aldatmaq kimi 
ağır ittihamları ilə üzbəüz qoyur və bütövlükdə quru-
ma qarşı münasibətdə qeyri-obyektiv davranış nümayiş 
etdirməkdə onlara bizi suçlamağa imkan verir. Odur ki, 
həqiqəti əks etdirməyən məlumatın mətbuatda yayım-
lanması təhlükəli hal kimi qiymətləndirilməlidir.

Əslində həqiqət budur ki, bizim bütün səylərimizə 
baxmayaraq AŞ PA Avropanın bu quruma üzv olan 
dövlətlərin təmsilçisi olan deputatlarının prosedur qay-
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dalarına tam uyğun şəkildə hazırladığı və imzaladığı iki 
qətnamə təklifini müzakirələrə belə çıxarmaq istəməyib.

Biz AŞPA-da dəfələrlə Dağlıq Qarabağ problemi ilə 
bağlı qeyri-adekvat münasibətin şahidi olmuşuq və 
mən bu barədə vaxtaşırı mətbuat vasitəsilə Azərbaycan 
ictimaiyyətinə məlumat vermişəm. Elə bu məsələ ilə 
əlaqədar bir müddət əvvəl növbəti dəfə mətbuatda çıxış 
edərək insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ixtisas-
laşmış nüfuzlu beynəlxalq təşkilat hesab edilən Avropa 
Şurasının həqiqətdə təcavüzkar Ermənistanın açıq-aşkar 
müdafiəçisi olduğunu ictimaiyyətin diqqətinə çatdır-
mışam. Həmin məlumat tək Azərbaycan mətbuatında 
deyil, eyni zamanda beynəlxalq mediada geniş işıqlan-
dırılmışdır. Belə ki, mənim mövqeyimi əks etdirən mate-
rial cari ilin 28 iyununda  Azərbaycanın 9 saytında dərc 
olunmaqla yanaşı, ölkəmizdən kənarda 360-dan artıq 
nüfuzlu beynəlxalq media qurumlarının internet saytla-
rında işıq üzü görmüşdür.

AŞ PA-da təqdim etdiyimiz birinci qətnamə təklifi 
Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərinə beynəlxalq 
təşkilatların, o cümlədən AŞPA-nın seçkiləri müşahidə 
missiyalarının verdiyi qiymətlə bağlı olub. Bu qətnamə 
təklifi AŞPA-nın 24 üzvü tərəfindən imzalanmışdı. 
Sənəddə Dağlıq Qarabağ və onun 7 ətraf rayonunun 
Ermənistan tərəfindən qanunsuz işğalına göz yuman 
beynəlxalq ictimaiyyət tənqid edilirdi. Bundan əlavə 
qətnamə təklifində digər dövlətin işğal olunmasının 
beynəlxalq seçki müşahidə missiyalarına, eləcə də de-
mokratiya və insan hüquqlarının qiymətləndirilməsi ilə 
bağlı digər rəsmi tədbirlərə ev sahibliyi etmək üçün il-
kin şərt olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədilə 
açıq müzakirə aparmağa çağırış edilirdi. Lakin yaz sessi-
yası zamanı Assambleya tərəfindən bu qətnamə təklifinə 
veto qoyuldu.

AŞPA-nın bu ədalətsizliyindən sonra ikinci qətnamə 
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təklifi 9 may 2013-cü ildə AŞPA-nın Avropa İttifaqı 
daxilindəki 8 müxtəlif ölkəsindən – Belçika, Polşa, Fin-
landiya, Birləşmiş Krallıq, İtaliya, İspaniya, İrlandiya və 
Bolqarıstandan olan 31 üzvü tərəfindən irəli sürülüb. Bu 
təklif Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə 1 iyul 2013-
cü ildən başlayan sədrlik dövründə Ermənistanın möv-
qeyi ilə bağlı Avropa İttifaqı deputatlarının narahatlığını 
ifadə edir və Ermənistanın təcavüzkar dövlət mövqeyini 
aradan qaldırmaq məqsədilə təcili addımlar atmağı xahiş 
edirdi. Qətnamə təklifində qeyd edilirdi ki, Ermənistan 
silahlı təcavüzə görə beynəlxalq ictimaiyyətin bir sıra 
qətnamələrində və Avropa Şurası tərəfindən də açıq-
aydın dəfələrlə pislənilən təcavüzkar dövlət kimi 
göstərilmişdir. Odur ki, Ermənistanın təcavüzkar dövlət 
olması və bu məsələyə münasibəti AŞPA-nın əsas 
prinsipləri ilə birbaşa ziddiyyət təşkil edir. Qətnamə 
təklifində eyni zamanda Nazirlər Komitəsinə qarşıda-
kı sədrliyi dövründə Ermənistanın mövqeyinin ciddi 
nəzərdən keçirilməsi və öz təcavüzkar dövlət mövqeyini 
aradan qaldırmaq istiqamətində dərhal addımlar ataca-
ğını təmin etmək məqsədilə Ermənistan hakimiyyətinə 
istənilən təzyiqin göstərilməsi vacib hesab edilirdi. 
Əfsuslar olsun ki, AŞPA-da  bu qətnamə təklifi ilə bağlı 
da ”heç bir addım atmamağa” qərar verildi və bu təklif 
də veto ilə nəticələndi.

Bu da birmənalı olaraq onu deməyə əsas verir ki, AŞPA 
təcavüzkar Ermənistanı öz himayəsi altına alıb və onun 
müdafiəçisi kimi çıxış edir. Bu qurum, digər tərəfdən, 
müxtəlif  bəhanələrlə Azərbaycan hakimiyyətinə qar-
şı təzyiqlər göstərməyə çalışır. Burada bir məqsəd var: 
Azərbaycanın başı qarışsın, Azərbaycan AŞPA ilə möv-
cud olan uydurma problemlərin həlli ilə məşğul olsun, 
Dağlıq Qarabağ problemi, torpaqların işğaldan azad 
edilməsi, məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtmaq ha-
quqlarının təmin edilməsi kimi ən vacib məsələlər yad-
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dan çıxsın. Mən bu barədə dəfələrlə mətbuatda geniş 
şərhlər vermişəm, yuxarıda qeyd etdiyim məlumatda da 
mənim bu nəticəyə gəlməyim ciddi şəkildə əsaslandırılıb.

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, hesab edirəm 
ki, biz mübariz olmalıyıq, əsl vətənpərvər olmalı-
yıq, istənilən maneələrə, qeyri-obyektivliklərə, qərəzli 
mövqelərə baxmayaraq, legitim yolla məqsədlərimizə 
nail olmağa çalışmalıyıq və buna nail olmalıyıq. Heç 
bir halda mübarizəni yarımçıq qoymamalıyıq, düşmənə 
onun gözləmədiyi istiqamətdən qanuni yolla zərbələr 
vurmalıyıq və, nəhayət, mübarizəmizi məntiqi sonluğa 
çatdırmalıyıq.

Bu prinsipdən çıxış edərək, mənim təşəbbüsümlə 
Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində 
yerləşən Sərsəng su anbarındakı vəziyyətə və onun 
bölgədə törədə biləcəyi humanitar fəlakətin qarşısının 
alınmasına dair bu ilin iyun sessiyasında, daha dəqiqi 25 
iyunda 18 ölkədən 45 deputat tərəfindən qətnamə təklifi 
irəli sürülüb. İnanmaq istəyirəm ki, AŞPA-da bu təklifi 
ciddi nəzərdən keçirəcəklər və sentyabr ayında büro ic-
lasdında bu təklif veto ilə üzləşməyəcək.

Sonda bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, biz 
təcavüzkar dövlət olan Ermənistana qarşı effektiv 
sanksiyaların tətbiqi uğrunda mübarizəmizi davam 
etdirəcəyik və beynəlxalq ictimaiyyət üçün aydın olma-
lıdır ki, Azərbaycan işğal altında olan əraziləri işğaldan 
azad edilənədək öz mübarizəsini davam etdirəcək. Biz bu 
ədalətli və düzgün mövqeyimizdən geri çəkilməyəcəyik.

Elxan Süleymanov 
Azərbaycanın AŞPA-da nümayəndə heyətinin üzvü,
Şamaxının millət vəkili
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Elxan Süleymanov: ”ATƏT/DTİHB-nin 
meydanda tək qalması beynəlxalq təşkilatları 

təlaşa salır”
24.10.2013

APA
Seçki prosesi və onun yekunlarına dair bir sıra 

məsələlərə münasibət bildirmək istəyirəm.
Belə ki, bəzi qüvvələr hələ də Azərbaycanda keçiril-

miş prezident seçkilərinin nəticələrinə kölgə salmağa ça-
lışır və ardıcıl olaraq bu istiqamətdə səylər göstərirlər.  
İlk növbədə onu qeyd etməliyik ki, prezident seçkilərini 
Avropa Şurası Parlament Assambleyası (AŞPA), Avropa 
Parlamenti (AP), ATƏT Parlament Assambleyası kimi 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların müşahidə missiyala-
rı ilə bərabər ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan 
Hüquqları Bürosunun (ATƏT/DTİHB) müşahidə missi-
yası da izləyib. Ümumiyyətlə, builki prezident seçkiləri 
50 mindən çox yerli müşahidəçi və dünyanın müxtəlif 
regionlarını təmsil edən təxminən 100 ölkədən 1400-ə 
yaxın beynəlxalq müşahidəçi tərəfindən müşahidə edi-
lib. Beynəlxalq müşahidəçilər ABŞ və Avropa ölkələrinin 
əksəriyyəti daxil olmaqla dünyanın bütün regionlarını 
təmsil edirdilər. Onu da xüsusilə vurğulamaq istərdim 
ki, ATƏT/DTİHB müşahidə missiyası istisna olmaqla, 
bütün müşahidə missiyaları və müşahidə qrupları 9 
oktyabr seçkilərini azad, şəffaf və ədalətli seçkilər və de-
mokratiyaya irəliləyiş kimi qiymətləndirdilər. 

Avropanın ən nüfuzlu beynəlxalq qurumları olan 
Avropa Şurası Parlament Assambleyası (AŞPA) və Av-
ropa Parlamenti (AP)  müşahidə missiyaları seçkilərin 
nəticələrinə dair birgə bəyanat qəbul etdilər. Həmin 
bəyanatda AŞPA və Avropa Parlamentinin  müşahidə 



195
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

missiyaları ”Azərbaycana dərs vermək və ya ölkədə 
demokratik inkişafın səviyyəsini ölçmək üçün deyil, 
ölkənin demokratiyaya keçidi prosesinə şahidlik etmək 
və bu prosesi təşviq etmək üçün” gəldiklərini vurğulaya-
raq, ”ümumilikdə seçki günü və ondan əvvəl seçki pro-
sesinin azad, ədalətli və şəffaf, AŞPA, ATƏT standartları-
na uyğun keçirildiyini müşahidə” etdiklərini bildirdilər. 
Bu iki nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın müşahidə missi-
yalarının birgə bəyanatında eyni zamanda Azərbaycan 
hökumətinin seçkilərdə böyük sayda müşahidəçiləri 
dəvət etməsini təqdirəlayiq hesab etdikləri, seçkidən 
əvvəl və seçki günü seçki proseslərinin dinc və peşəkar 
şəraitdə keçirilməsi, seçki günü seçki məntəqələrində 
və kənarda təzyiqlərin qeydə alınmadığı, seçki 
məntəqələrinə yaxın ərazidə polislərin görünmədiyi, 
əvvəlki seçkilərlə müqayisədə seçki debatlarının daha 
yaxşı təşkil olunduğu vurğulanıb. 

Diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, ATƏT PA 
müşahidə missiyasının seçkilərin nəticələri ilə bağlı 
mövqeyi də AŞPA və Avropa Parlamenti müşahidə mis-
siyalarının mövqeyi ilə əsasən üst-üstə düşür. Bu mövqe 
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi əlaqələndiricisi 
və ATƏT müşahidə missiyasının rəhbəri cənab Mişel 
Vuazanın 10 oktyabr tarixli bəyanatında öz əksini ta-
pıb. M.Vuazan öz bəyanatında vurğulayır ki, ”bu seçki 
kampaniyası namizədlərin sayı, televiziyalarda kam-
paniyaların bütün namizədlərə açıq olması, seçicilərin 
seçkilərdə 72%-dən artıq iştirakı, Mərkəzi Seçki Komis-
siyası tərəfindən yaxşı təşkilatçılıq və şəffaflıq vasitəsilə 
demokratik inkişafı mümkün edib”. ATƏT müşahidə 
missiyasının rəhbəri öz bəyanatında seçkilərin şəffaf, 
azad və ədalətli keçirildiyini və bununla bağlı Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasının və Avropa Parla-
mentinin bəyanatına tamamilə qoşulduğunu vurğu-
layır. M.Vuazan həmçinin ATƏT/DTİHB məruzəsinin 
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ATƏT PA müşahidəçilərinin və qısamüddətli seçki 
müşahidəçilərinin seçki haqqında qeyd etdikləri müsbət 
fikirləri əks etdirmədiyini də diqqətə çatdırıb. 

Təqdirəlayiq haldır ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan 
sədri cənab Leonid Kojara da seçkilərin nəticələrinə 
dair bəyanatla çıxış etdi. O, bəyanatda ATƏT, Avro-
pa Şurası, Avropa İttifaqı, MDB daxil olmaqla, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatların çoxsaylı müşahidəçiləri, eləcə 
də ATƏT-in iştirakçı dövlətlərindən olan bir çox mil-
li nümayəndə heyətləri tərəfindən müşahidə edilməsi 
faktını təqdir etdiyini bildirdi. L.Kojara  diqqəti ATƏT 
sədrinin xüsusi əlaqələndiricisinin bəyanatına, Avropa 
Şurası və Avropa Parlamentinin seçkini müşahidə edən 
nümayəndə heyətlərinin birgə bəyanatına, həmçinin 
beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatlarına yönəldərək, 
bu bəyanatlarda Azərbaycanda prezident seçkilərinin 
keçirilməsinin bir sıra aspektlərinin ATƏT və Avropa 
Şurasının prinsipləri və demokratik seçkilərə dair digər 
beynəlxalq standartlara cavab vermək istiqamətində 
irəliləyiş olduğunu vurğuladı. 

Eyni zamanda təəssüflə qeyd edirəm ki, ATƏT/
DTİHB müşahidə missiyasının seçkilərin nəticələri üzrə 
qiymətləndirməsi köklü şəkildə fərqli olub. Hesabat-
da sənədin guya ATƏT/DTİHB və ATƏT PA-nın birgə 
səyləri nəticəsində ərsəyə gəlməsi barədə iddialara 
ATƏT PA müşahidə missiyasının rəhbəri Mişel Vuaza-
nın ATƏT PA-nın Budvada keçirilən sessiyası zamanı 
Daimi Komitənin iclasında etiraz etməsi diqqəti çəkən 
məqamlardandır. M.Vuazan birmənalı olaraq bildirir 
ki, ATƏT PA müşahidə missiyasının üzvləri bu sənədin 
hazırlanmasında iştirak etməyiblər. ATƏT PA missiya-
sının rəhbəri kimi o, özü həmin sənədin hazırlanmasın-
da deyil, müzakirəsində iştirak etmişdir və qəbul edilən 
sənədə etirazını bildirmişdir. 

Diqqəti çəkən məqamlardan biri də ondan ibarətdir 
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ki, ATƏT/DTİHB müşahidə missiyasının hesabatında 
seçki prosesi ilə bağlı yalnız neqativ müddəalar əks etdi-
rilmişdir. Bunlar isə dəlil və sübütlarla əsaslandırılmır. 
Misal üçün, hesabatda ”namizədlərin və seçicilərin 
hədələnməsi” kimi absurd iddialar irəli sürülür və 
bu iddialar heç bir sübutla təsdiqlənmir. Hesabatda 
məntəqələrin 11%-də seçki prosesinin mənfi olaraq 
qiymətləndirilməsinin özü də şübhəlidir. Belə ki, ATƏT/
DTİHB müşahidə missiyasının tərkibində cəmi 280 nəfər 
müşahidəçi olub. Azərbaycanda seçki məntəqələrinin 
sayı isə 5300-dən artıqdır. Əgər iddialara inansaq, 
onda DTİHB-nin müşahidəçiləri təxminən 600-ə yaxın 
məntəqədə səslərin sayılması zamanı pozuntular ol-
duğunu qeyd ediblər. 280 nəfərin 600 məntəqədə seçki 
prosesində və səslərin sayılmasında iştirak etməsi faktı 
isə özlüyündə şübhə doğurur.

Bir məsələyə də diqqət çəkmək istəyirəm. MSK sədri 
cənab Məzahir Pənahov DTİHB müşahidə missiyasının 
rəhbəri Tana de Zulueta ilə görüşdə ondan bu iddiaları 
əsaslandırmağı xahiş etdikdə, missiya rəhbəri iddiaları-
nı təsdiq edə biləcək heç bir dəlil və sübut təqdim edə 
bilməyib. 

Təəssüfedici haldır ki, AŞPA, AP, ATƏT PA müşahidə 
missiyaları, ATƏT Sədri və dünyanın müxtəlif ölkələrini 
təmsil edən müşahidəçilərdən ibarət çoxsaylı müşahidə 
qrupları tərəfindən seçkilərin müsbət qiymətləndirilməsi 
barədə bəyanatlarına baxmayaraq, Azərbaycana siyasi 
təzyiq etmək istəyənlər yalnız ATƏT/DTİHB müşahidə 
missiyasının qiymətləndirməsinə istinad edirlər. Bu-
nunla bağlı qeyd etmək istərdim ki, AŞPA və Avropa 
Parlamenti siyasi baxımdan daha vacib qurumlardır. Bu 
qurumlar Avropa inteqrasiya proseslərinin mərkəzində 
duran Avropa İttifaqının və İnsan Hüquqları Evi olan 
Avropa Şurasının Azərbaycan haqqında mövqe və 
fikirlərini ifadə edirlər. Digər tərəfdən, AŞPA, AP və 
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ATƏT PA müşahidə missiyalarının üzvləri öz seçiciləri 
tərəfindən seçilmiş və ölkələrinin milli parlamentlərini 
təmsil edən tanınmış ictimai-siyasi xadimlərdir, onlar bir 
qayda olaraq, seçki prosesi haqqında kifayət qədər biliyə 
malik olan insanlardır. ATƏT/DTİHB müşahidə missi-
yasının üzvləri isə, bir qayda olaraq, ATƏT üzvü olan 
ölkələri təmsil edən orta və aşağı ranqlı məmurlardır, 
onların adətən seçki prosesi haqqında məlumatları çox 
az olur, bir sıra hallarda isə ümumiyyətlə məlumatsız 
olurlar və bir qayda olaraq, kiçik məmurlar olan DTİHB 
böyük məmurların tapşırıqlarını qeyd-şərtsiz yerinə 
yetirməyə məcbur olmuşlar. Bu səbəbdən onlar bu və ya 
digər formada təsir altına düşməyə meylli olurlar. Odur 
ki, bəzi qüvvələr tərəfindən ATƏT/DTİHB müşahidə 
missiyasının qiymətləndirməsinə üstünlük verilməsi an-
laşılan deyil. 

ATƏT/DTİHB-nin məqsədi qərəzli hesabatla 
müxalifəti təxribata sövq etmək, bununla da iğtişaş ya-
radaraq ölkədə stabilliyi pozmaq və beynəlxalq aləmdə 
Azərbaycanın müsbət imicini zədələməyə xidmət 
etməkdir.

Seçkilərin yekunu ilə əlaqədar bir məsələyə də xüsu-
si olaraq diqqəti cəlb etmək istəyirəm. ABŞ-dan 120-dən 
artıq nüfuzlu ictimai-siyasi xadim, keçmiş və hazırkı 
konqresmen və senatorlardan ibarət müşahidə missiyası 
seçkiləri müşahidə edərək müsbət bəyanat verdilər.

Bilavasitə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə 
dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən Qərb-Resurs Vətəndaş 
Cəmiyyətinin İnkişafına Dəstək (VCİD) İctimai Birliyi-
nin həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində 69 seçki dairəsini 
əhatə edən 450 seçki məntəqəsində, o cümlədən ATƏT/
DTİHB-in hesabatda istinad etdiyi Azərbaycan QHT-si 
olan Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi 
Mərkəzinin şimal bölgəsi üzrə koordinatorunun 6 
dairədə keçirdiyi monitorinqin nəticələrinə əsasən də İl-
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ham Əliyev ölkənin 125 dairəsinin 75 dairəsində 81-85% 
səslə şübhəsiz qalib seçilib.

 Eyni zamanda ABŞ-da birinci onluğa daxil olan ”AJF 
& Associates, İnc.” Sorğu Şirkətinin və Fransanın ”Opi-
nion way” Tədqiqat İnstitutunun keçirdikləri exit-polla-
rın nəticəsi olaraq İlham Əliyevə müvafiq olaraq 83,7% 
və 84,9% səs verilməsi təsdiqlənib. Lakin bütün bu uğur-
ları ATƏT/DTİHB görmək istəməyib. 

Seçkilər ərəfəsində müxtəlif bəhanələrlə 
Azərbaycanda stabilliyi pozmaq istəyən qüvvələr də 
oldu. Onlar müxtəlif tədbirlər keçirərək Azərbaycan 
vətəndaşları olan müxtəlif etnik qruplara qarşı guya 
ayrı-seçkiliyin olması kimi iddialar ortaya qoymağa ça-
lışdılar. Bu kontekstdə AVRONEST PA-nın Büro üzvü 
Gerben-Yan Gerbrandinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 
3-də Avropa Parlamentində keçirilən ”Azərbaycanda 
prezident seçkiləri: Odlar Yurdunu hansı gələcək 
gözləyir?” adlı tədbir xüsusilə qeyd edilməlidir. Biz 
hər hansı müzakirələrin əleyhinə deyilik, biz mövcud 
problemlərin müzakirələr yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq. 

Lakin Gerben-Yan Gerbrandinin təşkil etdiyi 
tədbirin özəlliyi ondan ibarət idi ki, həmin tədbirə 
əksəriyyət etibarilə müxalifət mənsubları və milli azlıq-
ların nümayəndələri dəvət edilmişdi. Həmin tədbirdə 
Azərbaycanda guya milli azlıqlarla bağlı problemlərin 
olması barədə absurd iddialar irəli sürüldü.

 Hər hansı böhtan və iftiralara baxmayaraq bir məlum 
həqiqəti xüsusilə vurğulamalıyam ki, Azərbaycan çox-
saylı milli və dini qrupların dinc yaşadığı bir ölkədir, 
tarix boyu bu ölkədə nə etnik, nə də dini zəmində 
münaqişə olmayıb, Azərbaycan dünyada öz milli, etnik, 
dini tolerantlığı ilə nümunə göstərilən ölkələrdəndir. 
Ümumiyyətlə, üzümü Azərbaycanın bədxahlarına tu-
taraq Sizin üçün çox təəccüblü olsa da, mən fəxrlə 
demək istəyirəm ki, tarixlər boyu mənim ölkəm olan 
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Azərbaycanda ”milli azlıqlar”, ”dini azlıqlar” kimi an-
layışlar siyasi və sosial dövriyyədə olmayıb, biz bu an-
layışlarla Sovet İttifaqında yox,  yalnız Avropaya inteq-
rasiya prosesində qarşılaşmışıq. Bu iddiaları isə ancaq 
ölkəyə qarşı siyasi təzyiq kimi qiymətləndirmək olar. 

ATƏT/DTİHB-nin 3 ilkin və aralıq hesabatlarında 
olan qərəzli seçki qiymətləndirməsinə Avropanın inzi-
bati mərkəzi olan Brüsseldə fəaliyyət göstərən Avropa 
Strateji Kəşfiyyat və Təhlükəsizlik Mərkəzi (ASKTM) 
adlı nüfuzlu beynəlxalq təşkilat analitik materiallarla 
münasibət bildirib. Həmin açıqlamalarla www.esisc.
org saytında tanış ola bilərsiniz.

ATƏT/DTİHB-nin qərəzli, faktlara söykənməyən bu 
məruzəsinin bir məqsədi var - özlərindən yüksək ranq-
lı məmurların göstərişlərini yerinə yetirmək və güc 
dövlətlərinin Azərbaycanda maraqlarını təmin etməyə 
xidmət etmək, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
mənfi imicini formalaşdırmaq, böhtan və iftiralarla 
Azərbaycanı 20 ildən artıq bir müddət ərzində işğal 
olunmuş torpaqlarından imtina etməyə vadar etmək. 
Lakin bu güclər bir məlum həqiqəti dərk etməlidirlər 
ki, Azərbaycan dövləti heç bir təzyiq və hədələrə məhəl 
qoymadan öz müstəqil siyasətini yürütməkdə davam 
edəcək və hazırda olduğu kimi regionun aparıcı dövləti 
olaraq liderlik rolunu qoruyub saxlayacaq. 

ATƏT DTİHB-nin Azərbaycandakı seçkiləri 
müşahidə missiyasının rəhbəri xanım Tana de Zulueta-
nın demokratiya və insan haqlarının müdafiəçisi kimi 
çıxış etməsi mənim üçün çox müəmmalıdır. Məlumata 
görə, xanımın nəsli (familiyası) çox əvvəllər insan alve-
ri ilə məşğul olmuşdur. Onlar Afrikadan alınmış qulla-
rı digər ölkələrə satmaqla böyük var-dövlət və sərvət 
sahibi olublar. Demokratik cəmiyyətdə isə insan alveri 
insanlığa qarşı ən böyük cinayətdir. Azərbaycanda belə 
bir məsəl var: ”Ot kökü üstə bitər”. Mən xanımın kö-
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künü sizlərə açıqladım. Azərbaycanın uğurlarına kölgə 
salan bəzi ”demokratların” mənə hücumlar edəcəyini 
çox yaxşı anlayıram. Mən həmin ”demokratlardan” so-
ruşuram: Sizlər sovet quruluşunun qurucuları olan Le-
ninin, Stalinin, Beriyanın və digərlərinin nəslindən olan 
övladlarını bu gün insan haqlarının carçısı kimi qəbul 
edərək hər hansı bir demokratik dövlətin imicini for-
malaşdırmağı onlara tapşırardınızmı?

 
Elxan Süleymanov
AvroNest PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

rəhbəri, 
AŞPA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü 
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Avropa Parlamentinin Prezidenti 
cənab Martin Şultsa

 28.10.2013

elkhan-suleymanov.az
Hörmətli cənab Prezident,
18 fevral 2013-cü il tarixində işğalçı dövlət olan 

Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkiləri Beynəlxalq 
müşahidə missiyaları, o cümlədən Avropa Parlamen-
ti tərəfindən demokratiya, insan hüquqları və hüqu-
qun aliliyi prizmasından ”demokratik seçkilər” kimi 
dəyərləndiriləndən sonra Sizə 02 may 2013-cü il ta-
rixli məktub ünvanlamışdım. Həmin məktubda BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının, Avropa Parlamentinin, Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasının Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsini pisləyən və 
işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinin qeyd-şərtsiz 
azad edilməsini tələb edən qətnamələrinin olduğunu bir 
daha diqqətinizə çatdıraraq, işğalçı dövlətdə keçirilən 
seçkilərin hansı meyarlar əsas götürülməklə demokratik 
adlandırılması və bir sıra digər suallarımı cavablandır-
manızı Sizdən xahiş etmişdim. Lakin, 11.07.2013-cü il ta-
rixli cavab məktubunuz sözün əsl mənasında məndə şok 
effekti yaratdı. Belə ki, məktubdan açıq-aşkar görünür-
dü ki,  Sizə göndərdiyim  məktubu şəxsən oxumamısınız 
və onun məzmunu ilə tanış deyilsiniz. Odur ki, bir daha 
həmin məktubu oxumağınızı məsləhət görməklə yanaşı 
aşağıdakıları diqqətinizə çatdırmağı vacib hesab edirəm.

Necə olur ki, Avropa Şurasının və Avronest PA-nın 
üzvü olan bir dövlətin, Ermənistanın, Avropa Şurası-
nın üzvü olan digər dövlətin, Azərbaycanın torpaqlarını 
25 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında saxlamasına, 
işğalla bağlı qətnamələrin icrasına göz yumur, sanksi-
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yalar tətbiq etməkdən açıq-aydın çəkinirsiniz. İşğalçı 
dövlət olan Ermənistanda keçirilən prezident seçkiləri 5 
nəfərlik rəsmi müşahidə missiyanız tərəfindən demokra-
tik qiymətləndirilir və sizlər də həmin qiymətləndirməni 
dəstəkləyirsiniz. Amma işğala məruz qalmış 
Azərbaycanda keçirilən seçkilərin rəhbərlik etdiyiniz 
Avropa Parlamentinin yaşıllar istisna olmaqla bütün si-
yasi fraksiyaları əhatə edən 7 nəfərdən ibarət müşahidə 
missiyası tərəfindən müsbət qiymətləndirilməsinə bax-
mayaraq dözümsüzlük və qərəzlilik göstərərək, öz 
müşahidə missiyanızın nüfuzuna ciddi zərbə vurmaq 
bahasına olsa belə  dərhal seçkilərin nəticələrinə kölgə 
salmaq məqsədi güdən qətnamə qəbul edirsiniz?!

Qəbul etdiyiniz Avropa Qonşuluq siyasəti üzrə 
23 oktyabr tarixli Qətnamənizin 32-ci bəndində 
Azərbaycandakı son seçkilərin güya ”ATƏT-in standart-
larına cavab verməməsi” iddiasının əks olunması Avro-
pa Parlamentinin öz müşahidə missiyasına inamsızlıq və 
hörmətsizlikdən başqa bir şey deyildir. Bu qətnamənin 
qəbul edilməsi əslində Avropa Parlamentinin özünün 
ciddi bir qurum olmasını şübhə altına alır. Bununla da 
Avropa Parlamenti İnsan haqları, Azadlıq və Vəhdət 
Evindən ədalətsizlik və sifarişləri icra edən quruma 
çevrilmə təhlükəsinə qədəm qoyur.

Ermənistan 25 ilə yaxındır ki, silahlı təcavüz edərək 
Azərbaycan torpaqlarını işğal etmişdir. Rəhbərlik etdiyi-
niz qurumun qəbul etdiyi 23 oktyabr tarixli Qətnamənin 
32-ci bəndini isə mən Azərbaycana qarşı siyasi təcavüz 
hesab edirəm.

Sizlərin Azərbaycanı avtoritar ölkə kimi təqdim etmək 
cəhdləriniz  beynəlxalq aləmdə ölkənin mənfi imicini  
formalaşdırmaq, bununla da Ermənistanın zəbt etdiyi 
torpaqları işğal altında saxlamasına xidmət edərək  böh-
tan və iftiralarla Azərbaycanı işğal olunmuş torpaqların-
dan imtina etməyə vadar etmək məqsədi güdür. 



204
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

Mən sizləri bütün bunlara son qoymağa və 
Azərbaycana qarşı siyasi təzavüzü dayandırmağa çağı-
rıram.

Hörmətlə,
Elxan Süleymanov,
AvroNest PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri
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Avronest PA-nın Büro iclasında Elxan 
Süleymanovun Bəyanatı, Kiyev

02.11.2013 

Hörmətli həmsədrlər, hörmətli həmkarlar,
Bu gün qarşınızda sizlər və Avropa Parlamenti insti-

tutu üçün çətin, lakin əhəmiyyətli mesaj ilə çıxış edirəm. 
Biz həssas vəziyyətə düşmüşük və təəssüf ki, dostlu-
ğun, etimadın və əməkdaşlığın məkanı hesab etdiyi-
miz təşkilatda Azərbaycana qarşı edilən görünməmiş 
hücumlar silsiləsinə reaksiya vermək məcburiyyətində 
qalırıq.

ATƏT/DTİHB müşahidə missiyası istisna olmaqla, 
Avropa Parlamenti, AŞPA, ATƏT PA və digər  müşahidə 
missiyaları seçkiləri azad, şəffaf, ədalətli, ATƏT və Av-
ropa Şurasının standartlarına uyğun keçirilmiş kimi  
qiymətləndirmişlər. ATƏT-in fəaliyyətdə olan Sədri bu 
qurumların qiymətləndirməsini dəstəkləmişdir.

Təəssüf ki, Avropa Parlamenti Avropa Qonşu-
luq siyasəti üzrə 23 oktyabr tarixli Qətnaməsinin 32-
ci bəndində öz müşahidə misiyasının seçkilərlə bağlı 
müsbət qiymətləndirməsinə    hörmətsizlik və inamsızlıq 
nümayiş etdirib, ATƏT-in bir Bürosunun (ATƏT DTHİB) 
nəticələrinə istinad edərək seçkilərin ATƏT standart-
larına cavab verməməsi kimi qiymətləndirmişdir. Sual 
doğur, Avropa Parlamentinin faktiki mövqeyi nədir? 
Azərbaycan ilə əməkdaşlıq etmək, Cənubi Qafqazda 
sülh və sabitlik yaratmaq istəyirmi? Öz hesabatlarını və 
nümayəndə heyətlərini tanıyırmı?! Avropa Parlamen-
tinin və digər beynəlxalq təşkilatların təcrübəsində heç 
vaxt olmayan, öz rəsmi müşahidə missiyasına saymazya-
na yanaşmaqla tərəfdaşına qarşı belə anormal vəziyyəti 
yaratmaqda məqsədi nədir?
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Qeyd etmək istərdim ki, hələ seçkilərin keçirilməsindən 
əvvəl seçkilərlə bağlı problemlərin olacağını bildirərək 
Avropa Parlamentində Azərbaycan əleyhinə kampani-
yalar təşkil edən bir qrup Avropa Parlamenti deputatları 
- Leonidas Donskis (ALDE, Litva), Ulrike Lunacek (Ya-
şıllar, Avstriya), Ana Qomes (SD, Portuqaliya) və Ger-
ben Yan Gerbrandinin  həmlələri kimi əsassız hücumları 
qəbul edə bilmərik. Avropa Parlamenti üçün mesajimiz 
budur, başqalarına hücum etməyə başlamazdan əvvəl öz 
evinizin vəziyyətini yaxşılasdırın. Biz Avropa Parlamen-
tinin beynəlxalq institut kimi hazırkı düşdüyü vəziyyəti 
qınayırıq.

Azərbaycan AvroNest PA-nın rəhbərliyinə dəfələrlə 
müraciət edərək sülhə nail olunana qədər Ermənistanın 
həmsədrliyinə etirazını bəyan etmiş, əks təqdirdə Avro-
Nest PA-da ŞT komponenti kimi Ermənistanın həmsədrliyi 
dövründə fəaliyyətini dayandıracağını bildirmişdir.

Bütün yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq bəyan edirəm:
1. Avropa Parlamentinin 23 oktyabr 2013-cü il tarixli 

qətnaməsində Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri 
ilə əlaqədar öz müşahidə missiyasının nüfuzuna ciddi 
zərbə vuran, təxribat və iğtişaşlara sövq edən 32-ci  bəndini 
qətiyyətlə rədd edir və bu bəndin  səbəbləri ilə bağ-
lı araşdırmalar aparılıb müvafiq tədbirlər görülməyənə 
qədər Azərbaycan tərəfi AVRONEST PA ilə əməkdaşlığı 
hansı formatda davam etdirəcəyi barədə düşünmək 
məcburiyyətində qalır.

2. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməyənədək 
işğalçı dövlət olan Ermənistanın AVRONEST PA-da ŞT 
komponenti tərəfindən həmsədrliyi dövründə bu qurum-
da fəaliyyətini dayandıracaq. 

Diqqətinizə görə minnətdaram və Avropa Parlamenti 
Qətnaməsinin 32-ci bəndinə etiraz əlaməti olaraq Büro ic-
lasını tərk edirəm.



MÜSAHİBƏLƏR
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”Bəzi Avropa ölkələrində insan hüquqları 
ilə bağlı vəziyyət heç də ürəkaçan deyil”

12.01.2013
Palitra
Elxan Süleymanov: ”Bir vaxtlar AŞPA-da Gürcüstanı 

tərifləyənlər indi onu pisləyirlər”.
Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin rəhbəri, Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasında nüma-yəndə heyətinin  üzvü Elxan 
Süleymanov  ”Palitra”ya eksklüziv müsahibə verib.

- Elxan müəllim, yola saldığımız 2012-ci il  Avro-
nest Parlament Assambleyasının ikinci sessiyasının Ba-
kıda keçirilməsi ilə yadda qaldı. Bu mötəbər qurum-
da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olaraq 
fikirlərinizi bilmək istəyərdik.

- Bildiyiniz kimi Avronest Parlament Assambleyası 
(PA) 2-3 may 2011-ci il tarixdə Avropa Parlamentinin 
Brüssel mənzil-iqamətgahında təsis olunub. Təşkilatın 
yaradılmasının əsas təşəbbüskarı Avropa Birliyi olub. 
Məqsəd quruma daxil olan ölkələrlə ”Şərq tərəfdaşlığı” 
ölkələri-Moldova, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, 
Belorus və Ukrayna arasında münasibətlərin 
əlaqələndirilməsi, bu ölkələrdəki problemlərin birgə 
müzakirəsinə nail olmaqdır. Avronest PA bu ölkələrdə 
gedən islahatları da diqqət mərkəzində saxlayır. Biz 
bu qurumun ikinci sessiyasının Bakıda keçirilməsinə 
nail olduq və Avronesitin 2012-ci ildə Bakıda keçirilən 
sessiyası təşkilatın fəaliyyəti baxımından xüsusilə 
əlamətdar oldu. Belə ki, bu sessiyada birinci sessiyadan 
fərqli olaraq Avronest-in ilk qətnaməsi və komitə iclas-
larının qərarları qəbul edildi.  Əgər Avronest-in Bakı 
sessiyası uğursuzluğa düçar olsaydı, qətnamələr qəbul 
edilməsəydi, hətta bu qurumun mövcudluğu sual altı-
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na düşə bilərdi.
Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, 12-13 fevral 2013-cü il 

tarixlərində Avronest Parlament Assambleyasının Ener-
ji Təhlükəsizliyi Məsələləri üzrə Komitəsinin, həmçinin 
İqtisadi inteqrasiya və Avropa İttifaqı Siyasətləri ilə Uy-
ğunluq Komitələrinin iclaslarının da Bakıda keçirilməsi 
nəzərdə tutulub.

- Beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdə insan haqlarının 
pozulmasına dair bəyanatlarına münasibətiniz necədir?

- Təəssüflər olsun ki, beynəlxalq təşkilatlarda 
mütəmadi olaraq Azərbaycana münasibətdə ayrı-
seçkiliklə üzləşirik. Hətta bir sıra məsələlərlə bağ-
lı Avropa strukturlarında bəzi qüvvələr açıq-aşkar 
antiazərbaycan mövqeyi nümayiş etdirirlər və müxtəlif 
formada ölkəmizə təzyiq göstərməyə çalışırlar.

Məsələ burasındadır ki, AŞ üzvü olan bir sıra 
ölkələrdə insan hüquqları və azadlıqları sahəsində 
vəziyyət Azərbaycanla müqayisədə heç də ürəkaçan de-
yil. Məsələn, siz özünüz də media nümayəndəsi olaraq 
təsdiq edə bilərsiniz ki, informasiya texnologiyalarının 
yaratdığı imkanlardan Azərbaycan vətəndaşları heç bir 
məhdudiyyət olmadan istifadə edirlər. Lakin buna bax-
mayaraq, AŞ PA-da 47 üzv ölkədən yalnız Azərbaycanda 
söz azadlığının məhdudlaşdırılması iddia edilir. Başqa 
bir misal göstərim. Dünənə qədər Gürcüstan dünyanın 
ən demokratik, insan haqlarında ən nümunəvi ölkəsi 
kimi təqdim edilirdi. 12 dekabrda isə Gürcüstanı dünən 
tərifləyənlər belə bir fikir səsləndirdilər ki, Gürcüstan-
da 200 siyasi məhbus vardır. Çox acınacaqlı haldır ki, 
Avropa Şurası, Avropa Parlamenti və digər beynəlxalq 
təşkilatlar demokratiya, söz azadlığı və insan haqla-
rı məsələlərini ancaq keçmiş sovet respublikalarından 
tələb edirlər. Özlərində isə guya bu sahədə heç bir prob-
lem yoxdur.

Bu münasibətin kökü isə odur ki, biz haqqımızı tələb 
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edirik, onların ikili standartlı münasibətinə qarşı çıxırıq. 
Biz məsələ qoyuruq ki, bir milyon azərbaycanlının bü-
tün insan və vətəndaş hüquqları pozulub, beynəlxalq 
təşkilatlar həmin hüquqların bərpa olunmasına yar-
dımçı olmalıdır. Lakin əvəzində bizə hücumlar olu-
nur və müxtəlif  siyasi təzyiqlər edirlər ki, biz bu haq-
lı tələblərdən kənarda duraq. Mənim qənaətimə görə, 
bütün bunlar ona görə edilir ki, bir milyondan artıq 
azərbaycanlının hüquqlarının pozulması, bu insanların 
öz dədə-baba yurdlarına qayıtması məsələsi kölgədə 
qalsın.

- Yeri gəlmişkən, yola saldığımız il ərzində sizin 
təşəbbüsünüzlə bir sıra xarici ölkə parlamentlərində 
Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirələr keçirilib. Oxucula-
rımıza bu barədə məlumat verərdiniz. 

- Bəli, il ərzində biz ümumilikdə 5 ölkənin ali qa-
nunverici orqanında Azərbaycanın ən ağrılı problemi 
olan Dağlıq Qarabağla bağlı dinləmələr keçirilməsinə 
və geniş müzakirələr aparılmasına nail olduq. Bun-
lar İtaliya, İspaniya, Belçika, Finlandiya və Andor-
ra parlamentləridir. Qeyd edilən Avropa ölkələrinin 
parlamentlərində keçirilən tədbirlərdə Azərbaycan 
tərəfi geniş tərkiblə iştirak edirdi. Azərbaycanı Baş nazi-
rin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov, iqtisadi in-
kişaf nazirinin müavini Sevinc Həsənova, Avronest PA-
da nümayəndə heyətinin üzvü olan millət vəkilləri Fazil 
Mustafa, Qüdrət Həsənquliyev, Zahid Oruc, Fərəc Quli-
yev, Ceyhun Osmanlı, Fuad Muradov təmsil edirdilər, 
tədbirlərin keçirildiyi ölkələri isə həmin ölkələrin par-
lament üzvləri, ictimai-siyasi, elm və dövlət xadimləri 
təmsil edirdilər.

Xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, müxtəlif Avropa 
ölkələrinin parlamentlərində keçirdiyimiz dinləmələrin 
əsas məqsədi beynəlxalq təşkilatların hərbi işğal-
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la bağlı qəbul etdikləri qərarların yerinə yetirilməsini 
milli parlamentlərin tələb etməsinə nail olmaqdan 
ibarətdir. Belə ki, beynəlxalq təşkilatların qərarlarının 
yerinə yetirilməməsi faktiki olaraq onların təcavüzkar 
Ermənistana köməyi kimi qiymətləndirilə bilər. 
Təcavüzkara qarşı mübarizə isə bəşəriyyətə və insanlığa 
xidmət deməkdir. Odur ki, dinləmələr zamanı biz Dağ-
lıq Qarabağ problemi ilə bağlı BMT Təhükəsizlik Şurası 
və Baş Assambleyası, Avropa Parlamenti, AŞPA, ATƏT 
və digər beynəlxalq qurumlar tərəfindən qəbul edilmiş 
qətnamələrin icra olunmasının vacibliyini tədbir iştirak-
çılarının diqqətinə çatdırırdıq.

- Siz həm də AŞPA Monitorinq Komitəsinin üzvüsü-
nüz. Monitorinq Komitəsinin qətnaməsində Azərbaycanla 
bağlı hansı dəyişikliklər edilib?

- Bildiyiniz kimi dekabr ayında Monitorinq 
Komitəsinin iclasında həmməruzəçilərin ölkəmizlə 
bağlı hazırladıqları yekun hesabat müzakirə edilərək 
qəbul edildi. Müzakirələr zamanı mən məruzənin 
qətnamə hissəsinə iki düzəliş edilməsi təklifi ilə çıxış 
etdim. Birinci düzəliş təklifim aşağıdakı kimi olub: 
”Assambleya təəssüflənir ki, bu danışıqlar indiyə qədər 
heç bir nəzərəçarpan nəticə əldə etməyib, hərbi işğa-
lı pisləyən BMT, AŞPA, Avropa Parlamenti və ATƏT-
in müvafiq qətnamələri indiyədək icra edilməyib”. 
Bu düzəlişə əsasən ilk dəfə olaraq rəsmi qərarlara 
Azərbaycan torpaqlarının ”hərbi işğalı” sözləri əlavə 
edildi. Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvləri və 
antiazərbaycan mövqedən çıxış edən bir sıra deputat-
ların ciddi etirazlarına baxmayaraq, irəli sürdüyüm 
təklifin qəbul edilməsinə nail olduq.

Hesabatda bizim üçün əhəmiyyət kəsb edən 
məqamlardan biri də Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində 
kütləvi aksiyaların, etiraz nümayişlərinin keçirilməsinə 
qadağalarla bağlı idi. Mən bu məsələ ilə əlaqədar çıxış 
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edərək, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı bəndi aşağı-
dakı redaksiyada yenidən yazmağı təklif etdim: ”Bakı 
şəhəri mərkəzinin bəzi hissələrində etiraz aksiyaları-
nın keçirilməsinə icazə vermək məqsədilə təhlükəsizlik 
tələblərinə cavab verən, təşkilatçılar və hakimiyyət üçün 
qəbuledilən kompromis həll yolu tapmaq”. Sonda bu 
təklif də qəbul edildi.

- Kristofer Ştrasserin siyasi məhbuslarla bağlı 
məruzəsinə münasibətinizi bilmək istərdik.

- Onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan AŞ-ın üzvü-
dür, bu quruma daxil olarkən müəyyən öhdəliklər 
götürüb və Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq edir. 
O ki, qaldı Ştrasserin məlum məruzəsinə, Ştrasser 
qərəzlidir və məsələni bilərəkdən siyasiləşdirir. AŞ-
da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri  Səməd 
Seyidov Azərbaycan hökuməti adından rəsmi olaraq 
2 dəfə Ştrasseri ölkəyə dəvət edib, lakin o dəvət edil-
diyi statusla Azərbaycana gəlməkdən imtina edib. 
Məruzəçi ölkəyə gəlmədən digər mənbələrdən əldə et-
diyi məlumatlar əsasında guya ”siyasi məhbus” olduq-
larını iddia etdiyi şəxslərin siyahısını tərtib edib və bu 
səbəbdən də Ştrasserin siyahısı yanlışdır. Azərbaycan 
Prezidenti 26 dekabrda humanizm prinsiplərindən çı-
xış edərək növbəti əfv fərmanını imzaladı. Əfv fərmanı 
87 nəfərə şamil olunub və bu fərmanla adları Ştrasse-
rin siyahısında yer almış, həmçinin AŞPA Monitorinq 
Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçilərinin 
Bakıya son səfəri zamanı qeyd etdikləri 14 məhbus da 
azadlığa buraxılıb. Yanvarın 23-də AŞ-da Ştrasserin 
məlum məruzəsinin müzakirə olunmasına gəldikdə isə 
bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan AŞ-ın üzvü ola-
raq üzərinə müvafiq öhdəliklər götürüb və əgər məruzə 
qəbul olunarsa, hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti 
həmin siyahıda olan şəxslərin cinayət işlərini bir daha 
araşdıracaq və bu barədə AŞ-ı məlumatlandıracaq.
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”Ştrasserin məruzəsinin rədd edilməsi siyasi 
təzyiq vasitələri ilə Azərbaycana təsir etməyin 

perspektivinin olmadığını göstərdi”
25.01.2013

APA
Elxan Süleymanov: ”Azərbaycan tərəfi Ştrasserə 2 

dəfə dəvət məktubu göndərsə də, o, bir dəfə də olsun 
ölkəmizə səfər etmədi”.

- AŞPA-nın plenar iclasında Azərbaycanla bağlı 
məruzələr ətrafındakı müzakirələr necə keçdi?

- AŞPA-nın qış sessiyasının 23 yanvar gününü 
Azərbaycan günü də adlandırmaq olar. Həmin gün həm 
də Avropa Şurası parlamentarilərinin hüququn aliliyi 
və obyektivlik sınağından uğurla keçdiyi gün də adlan-
dırmaq olar. Plenar iclasda eyni zamanda Azərbaycana 
dair iki hesabat müzakirəyə çıxarılmışdı. Bunlardan 
biri Monitorinq Komitəsinin həmməruzəçiləri Pedro 
Aqramunt və Cozef Debono Qrex tərəfindən hazır-
lanmış ”Azərbaycan tərəfindən öhdəlik və vəzifələrin 
icrası”na, digəri isə Hüquq məsələləri və İnsan hüquq-
ları Komitəsinin məruzəçisi Kristof Ştrasserin hazırla-
dığı ”Azərbaycanda siyasi məhbusların izlənilməsi”nə 
dair məruzə idi. Gərgin müzakirələrdən sonra  keçirilən 
səsvermə nəticəsində Pedro Aqramunt və Cozef Debo-
no Qrek tərəfindən hazırlanmış ”Azərbaycan tərəfindən 
öhdəlik və vəzifələrin icrası”na dair məruzə qəbul 
edildi, Ştrasserin ”Azərbaycanda siyasi məhbusların 
izlənilməsi”nə dair məruzəsi isə qəbul edilmədi. 

Deyim ki, Monitorinq Komitəsinin həmməruzəçiləri 
Pedro Aqramunt və Cozef Debono Qrek səlahiyyətləri 
çərçivəsində dəfələrlə Azərbaycana səfər etmişdilər. 
Onlar Azərbaycan iqtidarı, müxalifəti və vətəndaş 
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cəmiyyəti nümayəndələri ilə əməkdaşlıq ediblər, hər 
hansı bir məsələ ilə bağlı obyektiv qiymətləndirmə nü-
mayiş etdirməyə çalışıblar. Bunun nəticəsində onların 
hazırladıqları hesabat balanslaşdırılmış bir sənəd kimi 
dəyərləndirilmişdi. Bu səbəbdən həmməruzəçilərin 
hesabatlarının Monitorinq Komitəsində 12 dekabrda 
müzakirəsi obyektiv və işgüzar şəraitdə keçirildi. Ple-
nar iclasda da çıxış edənlər məruzənin qəbul edilməsin 
dəstəklədilər.

Lakin Ştrasserin səlahiyyətlərini yerinə yetirməsi 
və hazırladığı hesabatla bağlı bu fikirləri qətiyyən 
söyləmək olmaz. O, məruzəçi təyin edildikdən dərhal 
sonra Azərbaycan hakimiyyəti və cəmiyyəti ilə 
əməkdaşlıq qurmaq əvəzinə, hakimiyyətə təzyiqlər 
etmə və məsələni siyasiləşdirmə yolu tutdu. Azərbaycan 
tərəfinin ona 2 dəfə dəvət məktubu göndərməsinə bax-
mayaraq, bir dəfə də olsun ölkəmizə səfər etmədi. Onun 
Azərbaycana gəlmək istəyində olmadığını gördükdə isə 
komitə katibliyinə məktub göndərildi. Məktubda Prezi-
dent Administrasiyasının səlahiyyətli nümayəndəsinin 
Strasburqda Ştrasserlə görüşməyə hazır olduğu bildiri-
lirdi. Lakin Ştrasser bu imkanların heç birindən istifadə 
etmədi, bunun əvəzində məsələni siyasiləşdirməkdə 
davam etdi, guya ona ölkəyə səfər etməsi üçün viza 
verilməməsi iddiaları ilə Azərbaycana qarşı siyasi kam-
paniyalar təşkil etməyə başladı. Nəticədə, onun hazır-
ladığı hesabat birtərəfli, qərəzli və reallıqdan tam uzaq 
yazı kimi gündəmə gəldi. Bu səbəbdən iyun ayında 
Ştrasserin hazırladığı hesabatın Hüquq məsələlərin və 
İnsan hüquqları Komitəsinin iclasında müzakirəsi çox 
gərgin şəraitdə keçdi. Bu gərginlik AŞPA-nın qış ses-
siyası ərəfəsində pik həddə çatdı. Bu cəhdlərə baxma-
yaraq, AŞPA üzvləri Ştrasserin hazırladığı hesabatın 
əleyhinə səs verdilər və bu hesabat rədd edildi.
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- Siz Ştrasseri hesabatını ”birtərəfli, qərəzli və real-
lıqdan tam uzaq bir yazı” adlandırdınız. Hər halda AŞ 
PA-da hazırlanan hesabatdan söhbət gedir...

- Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan üzrə məruzəçi 
mandatı verildikdən sonra Ştrasser ölkəmizə qarşı 
qərəzli və açıq-aşkar düşmən mövqe tutdu, məsələni 
siyasiləşdirmək istiqamətində səylər göstərdi, öz 
müsahibələrində Azərbaycan hakimiyyətini ağır 
cinayətlərdə ittiham etməyə başladı. Bu o deməkdir ki, 
Ştrasser əməkdaşlığı deyil, konfrontasiya və qarşıdur-
ma yolunu seçdi və mandatı çərçivəsində heç bir araş-
dırma aparmadı. O, Azərbaycana qarşı siyasi təzyiqlər 
göstərməyə cəhdlər etməyə başladı. Bu onun ən başlıca 
səhvi olmaqla, Avropa məkanında siyasi fiaskoya uğ-
ramasına gətirib çıxardı. Ştrasser müzakirəyə təqdim 
etdiyi məruzəsində azadlığa buraxılmış məhbusları, 
AŞ PA Baş Katibinin 2001-ci ildə təyin etdiyi müstəqil 
ekspertlərin siyasi məhbus hesab etmədikləri dustaq-
ları, terrorçuları, Azərbaycanda dünyəvi  dövlət quru-
culuğunun zorakılıq tətbiq etməklə dini dövlətlə  əvəz 
etmək kimi ağır cinayətdə ittiham olunanları və digər 
ağır cinayət törətmiş şəxsləri siyasi məhbus kimi təqdim 
etmişdi. Şübhəsiz ki, Avropa Şurası tək Ştrasser və onu 
dəstəkləyən bir qrup insanlardan ibarət deyil, bu qu-
rum sağlam düşüncəli, obyektivliyi ilə seçilən ictimai-
siyasi xadimlər məkanıdır. Əlbəttə ki, Ştrasser məruzəçi 
təyin edildikdən sonra atdığı addımları, onun hansı 
formada mandatına uyğun davranması və araşdırma 
aparması bu insanların diqqət mərkəzində idi. Odur 
ki, onlar tərəfindən Ştrasserin məruzə hazırlayarkən 
hansı mənbələrə istinad etməsi, bu mənbələrin 
mötəbərliyi və obyektivliyi, məruzədə hakimiyyət, 
ölkədə fəaliyyət göstərən müxtəlif siyasi partiyalar, 
QHT-lər və digər vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 
də daxil olmaqla, Azərbaycan cəmiyyətini təmsil edən 
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müxtəlif təbəqələrin mövqelərinin əks etdirilməsi və s. 
kimi məsələlər ciddi şəkildə izlənilirdi. AŞPA plenar 
iclasında səsvermədən əvvəl çıxış edən deputatların 
əksəriyyəti Ştrasserin məruzəsinin birtərəfli, qərəzli 
və reallıqdan uzaq olduğunu bildirdilər. Səsvermə 
nəticəsində isə həmin məruzə qəbul edilmədi, yəni 
əhəmiyyətsiz və adi bir yazıya çevrildi. Odur ki, mən 
ifadəmdə obyektivəm və bir daha bildirirəm ki, Ştras-
serin hazırladığı məruzə birtərəfli, qərəzli və reallıqdan 
tam uzaq bir yazı idi.

- Siz plenar iclasda Azərbaycana dair hər iki məruzə 
üzrə səsvermənin nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz?

- Hər iki məruzə üzrə 60-ə yaxın parlamentar çıxış 
etdi. Əsas çıxışlar Ştrasserin hazırladığı məruzə üzrə 
aparıldı. Səsvermənin nəticələrinə əsasən öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi ilə bağlı məruzə qəbul edildi, siyasi 
məhbuslara dair məruzə isə rədd edildi. Hesab edirəm 
ki, Ştrasserin məruzəsinin qəbul edilməməsi, bir 
tərəfdən, Avropa Şurasında demokratik dəyərlərə, hü-
ququn aliliyinə, hər hansı bir üzv ölkəyə, o cümlədən 
Azərbaycana  qarşı ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi 
prinsiplərinə hörmətin bir daha təsdiqlənməsi kimi 
dəyərləndirilməlidir. Ştrasserin məruzəsinin AŞPA-da 
rədd edilməsi, digər tərəfdən, qurumun Ştrasser və 
onun tərəfdarlarından ibarət qrupun və ya digər hər 
hansı bir qruplaşmanın korporativ maraqlarının həyata 
keçirilməsi üçün poliqon olmadığının təsdiq etdi. Ştras-
serin məruzəsinin AŞPA-da rədd edilməsi, üçüncü 
tərəfdən, bəzi ölkə daxili və xarici qüvvələrə sübut etdi 
ki, müxtəlif siyasi təzyiq vasitələri ilə Azərbaycana təsir 
etməyin heç bir perspektivi yoxdur, Azərbaycana qarşı, 
obrazla desək, ”quyu qazan” özü həmin quyuya düşər.

- Yəni?
- Demək istəyirəm ki, Ştrasser məruzəçi oldu-

ğu 4 il ərzində Azərbaycana qarşı təzyiq etmək üçün 
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müxtəlif vasitələrə əl atdı, müxtəlif manevrlər etməyə 
cəhd etdi. Lakin nə fayda? Onun hazırladığı yazı qəbul 
edilməyərək rədd edildi. Məruzəçi qismində 4 il ərzində 
Azərbaycana qarşı müxtəlif həmlələr etməyə cəhd 
göstərən Ştrasser 23 yanvarda müzakirələr zamanı ya-
zıq görünürdü. O, artıq həmlə etmirdi, müdafiə olun-
maq istəyirdi. Bu onun çıxışında aydıncasına görünür-
dü. Ştrasser özünü müdafiə etmək üçün kövrəkcəsinə 
obyektiv olmağa çalışdığını bildirirdi. Belə ki, Ştrasser 
başa düşürdü ki, onun məruzəsi rədd edilsə, siyasətçi 
və deputat kimi Avropa məkanında onun nüfuzuna bö-
yük və bərpa edilə bilməyən zərbə vurulacaq. Belə də 
oldu. Ştrasserin məruzəsi rədd edildi, onun mandatı isə 
uğursuzluqla başa çatdı. 
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Elxan Süleymanov: ”Beynəlxalq 
təşkilatlar münaqişə haqqında eşitmək 

belə istəmirlər”
13.05.2013

teleqraf.com
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT 

Təhlükəsizlik Şurası və BMT Baş Assambleyası, Avropa 
Parlamenti, AŞPA, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən çoxsaylı qərar və qətnamələr qəbul edilib. 
Bu sənədlərdə Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktı ta-
nınıb, işğal altında olan ərazilərdən Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilib. Buna 
baxmayaraq, indiyədək münaqişənin həlli istiqamətində 
heç bir irəliləyiş əldə olunmayıb və beynəlxalq 
təşkilatlarda bu məsələyə açıq-aşkar biganəlik müşahidə 
edilir. Bu və digər məsələlərlə bağlı suallarımızı AŞ PA-
da Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Avronest 
PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan 
Süleymanov cavablandırır:

- Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı AŞ PA-dakı digər 
ölkə deputatlarının mövqelərini necə dəyərləndirirsiniz?

- AŞ PA özündə 47 ölkəni təmsil edən beynəlxalq 
təşkilatdır. Sözsüz ki, bu qurumda təmsil olunan depu-
tatlar içərisində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ob-
yektiv bilgilərə malik olanlar da, ermənipərəst deputatlar 
da vardır. Digər bir qrup deputat isə münaqişəyə tam la-
qeyd münasibət nümayiş etdirir. Problemə ümumilikdə  
AŞPA çərçivəsində nəzər saldıqda isə çox acınacaqlı 
mənzərənin şahidi oluruq. Məlumdur ki, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi ilə bağlı bu qurum 2005-ci ildə qətnamə 
qəbul edib. Həmin qətnamədə bir üzv dövlət tərəfindən 
digər üzv dövlətin ərazisinin işğal edilməsi və işğal al-
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tında saxlamasının yolverilməz olduğu, işğal altında 
olan ərazilərdə yerli əhaliyə qarşı etnik təmizləmə apa-
rılmasının utancverici hal olduğu bildirilib, Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğal altında olan ərazilərdən çıxa-
rılması, məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtmaq və 
təhlükəsiz yaşamaq hüquqlarının təmin edilməsi tələb 
edilib. Həmin qətnamədə həmçinin Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə dair Alt Komitənin yaradılması haqqında 
müddəa da öz əksini tapıb. 

Yeri gəlmişkən, bir məsələyə də diqqətinizi yönəltmək 
istəyirəm. AŞ PA-nın 2013-cü ildə keçirilən qış sessiya-
sında mənim təklifimlə Monitorinq Komitəsinin hesaba-
tında ilk dəfə olaraq Azərbaycan ərazilərinin hərbi işğa-
lını pisləyən müddəa öz əksini tapdı. Amma təəssüf ki, 
bundan bir qədər sonra Azərbaycanın bir sıra vətəndaş 
cəmiyyəti təşkilatları və siyasi partiyaları həmin təklifin 
hesabata salınmasına dəstək verən həmməruzəçilər 
Jozef Debono Qrex və Pedro Aqramuntun istefaya 
göndərilməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət 
imzaladılar. Bax bu məsələdə hər kəsi bir sual ətrafında 
düşünməyə çağırıram: görəsən, ermənilər onların haqsız 
mövqeyini müdafiə edən, təcavüzlərinə haqq qazandıra-
raq dəstəkləyənləri istefaya göndərməklə bağlı müraciət 
imzalayardılarmı? 

Təcrübədən görürük ki, AŞ PA, bir qayda ola-
raq, qəbul etdiyi qərarların üzv dövlətlər tərəfindən 
yerinə yetirilməsini tələb edir və buna nail olur. La-
kin nədənsə AŞ PA-nın Dağlıq Qarabağla bağlı 
qətnamələrinin müddəaları, digər qətnamələrdən fərqli 
olaraq, bu günədək yalnız kağız üzərində qalıb və heç 
nə dəyişməyib. Bu azmış kimi, AŞ PA rəhbərliyi və əksər 
deputatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qurum-
da müzakirələrin aparılmasını açıq-aşkar dəstəkləmir, 
hətta bu məsələni Azərbaycan və Ermənistanın öz ara-
larında həll etməli olduğunu bildirirlər. Onlar münaqişə 
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ilə bağlı bütün məsələlərdən yan keçməyə çalışırlar. Bu-
nun üçün müxtəlif bəhanələr gətirir və bir çox hallarda 
diqqəti münaqişənin həlli ilə ATƏT-in Minsk Qrupunun 
məşğul olduğuna yönəldirlər.

Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı digər beynəlxalq təşkilatlarda, o 
cümlədən Avropa Parlamentində də analoji münasibət 
hökm sürür. Eyni zamanda, Avronest PA-da da bir qrup 
deputat hesab edir ki, bu qurum münaqişələrin həll 
edilməsi üçün platforma deyil və bu səbəbdən də Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etməyə dəyməz. 
Nəhayət, bütün bu deyilənlər onu deməyə əsas verir 
ki, beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
haqqında eşitmək belə istəmirlər, hətta Azərbaycanın 
təkidlərindən sonra nəsə etmək istəsələr belə atılan ad-
dımlar formal xarakter daşıyır.

- AŞ PA-nın Dağlıq Qarabağ üzrə Alt Komitəsinin 
fəaliyyətinin bərpa edilməsi ehtimalını necə 
qiymətləndirirsiniz?

- Qeyd etdiyim kimi, AŞPA-nın münaqişə ilə bağ-
lı 2005-ci ildə qəbul etdiyi Qətnamədə Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi üzrə Alt Komitənin təsis edilməsi qərara 
alınmışdı. Lakin Alt komitənin ilk sədri Lord Rassel 
Conston dünyasını dəyişəndən sonra faktiki olaraq bu 
Komitə öz fəaliyyətini dayandırdı. 2010-cu ildə AŞ PA Alt 
Komitəsinin bərpa edilməsi haqqında qərar qəbul edildi, 
lakin Ermənistan nümayəndə heyətinin tutduğu qeyri-
konstruktiv mövqe nəticəsində indiyədək bu qərar da 
həyata keçirilməmiş qalıb. Burada AŞ PA rəhbərliyinin 
məsələ ilə bağlı mövqeyi də az rol oynamayıb. Belə ki, 
AŞPA rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ üzrə Alt Komitənin 
fəaliyyətinin davam etdirilməsi əvəzinə Azərbaycan və 
Ermənistan nümayəndə heyətləri rəhbərlərinin qeyri-
rəsmi ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsini dəstəklədiyini 
bildirib. Belə qeyri-formal görüşlərdə isə müsbət nəticəyə 
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nail olunacağını düşünmək sadəcə sadəlövhlükdür. Belə 
məsuliyyətsiz yanaşmanın nəticəsi olaraq hazırda danı-
şıqlar Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətləri 
rəhbərlərinin qeyri-rəsmi görüşləri ilə məhdudlaşdırılıb. 
Onu da deyim ki, sonuncu belə görüş AŞ PA-nın aprel 
ayında keçirilən yaz sessiyası çərçivəsində olub. 

- Alt Komitənin bərpa edilməsinə qarşı çıxan 
ermənilərin bunun üçün irəli sürdüyü iddialar nədən 
ibarətdir?

- Məlumdur ki, ermənilər daim münaqişə ilə bağ-
lı beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaqla, qeyri-obyektiv 
məlumatlar verməklə, tarixi faktları saxtalaşdırmaq-
la məşğuldurlar. Əslində ermənilər elə əvvəldən də 
heç bir iddia irəli sürmədən Alt Komitənin fəaliyyətini 
boykot edərək Beynəlxalq təşkilatların və AŞ PA-nın 
qərarlarına məhəl qoymurdular. Məsələ burasındadır 
ki, onlar problemlə bağlı AŞ PA-da mövcud durumu 
bilirlər və anlayırlar ki, bu sadəcə olaraq laqeydlik deyil, 
əksinə, faktiki olaraq, AŞ PA tərəfindən Ermənistanın 
dəstəklənməsi deməkdir. 

- AvroNest PA-nın Siyasi və sosial komitələri 
tərəfindən hazırlanmış hesabatların mahiyyəti və he-
sabatla bağlı Azərbaycan tərəfinin təklifləri barədə 
fikirlərinizi bilmək istərdik. 

- Bu il mayın 27-28-də Brüsseldə AvroNest PA-nın 
növbəti 3-cü sessiyası keçiriləcək. Sessiyada AvroNest 
PA-nın 4 komitəsi üzrə - Siyasi məsələlər, İnsan hüquqla-
rı və Demokratiya üzrə Komitə; Sosial məsələlər, Təhsil, 
Mədəniyyət və Vətəndaş Cəmiyyəti komitəsi; İqtisadi 
inteqrasiya və Avropa İttifaqı Siyasətləri ilə Uyğunluq 
Komitəsi, eləcə də, Enerji Təhlükəsizliyi Komitəsinin 
hesabat məruzələri qəbul ediləcək. Bu hesabatlara Av-
ropa Parlamentinin üzvləri, Şərq Tərəfdaşı ölkələrinin 
nümayəndə heyətləri və ayrı-ayrı deputatlar tərəfindən 
çoxlu sayda düzəliş təklifləri verilib. Məsələn, təkcə 
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Siyasi Komitənin hesabatına 125 təklif irəli sürülüb. 
Onu da deməliyəm ki, hesabatlarla bağlı Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin də bir sıra təklifləri vardır. Eyni za-
manda, Azərbaycan nümayəndə heyəti olaraq biz digər 
təklifləri də diqqətlə araşdırmışıq. Bunların içərisində 
Azərbaycanın maraqlarına uyğun olan təkliflərlə ya-
naşı maraqlarımıza zidd olan bir sıra təkliflər də var-
dır. Həmin təkliflər əsasən Ermənistan nümayəndə 
heyəti və bəzi avropalı deputatlar tərəfindən irəli sü-
rülüb. Xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün mən həmin 
təkliflərin bəziləri barədə Azərbaycan ictimaiyyətini 
məlumatlandırmağı vacib hesab edirəm. Məsələn, 
ermənilər sərhədlərin açılması və ticarət əlaqələrinin qu-
rulmasını özündə ehtiva edən bir sıra düzəliş təklifləri 
irəli sürüblər. Heç şübhəsiz ki, iqtisadi böhran keçirən 
Ermənistan sərhədlərin açılmasında maraqlıdır. Lakin 
bu məsələdə Azərbaycan dövlətinin prinsipial mövqeyi 
var: işğal altında olan Azərbaycan əraziləri azad olunma-
yana qədər sərhədlərin açılması və ticarət əlaqələrinin 
qurulmasından söhbət belə gedə bilməz. Biz bu möv-
qeyi sonadək müdafiə edəcəyik. Ermənilərin başqa bir 
təklifi beynəlxalq təşkilatları, NATO-nun Avro-Atlantika 
Tərəfdaşlıq Şurasını, ATƏT-i, Avropa Şurasını və eləcə 
də, Şərqi Avropa Tərəfdaşlarımızı regionda təhlükəsizlik 
məsələlərinin müzakirəsindən uzaqlaşdırmağı nəzərdə 
tutur. Əlbəttə, bu təklif də qəbul oluna bilməz. Başqa 
bir təklif polşalı deputat Kristof Lizek tərəfindən verilib. 
O, Dağlıq Qarabağ və işğal altında olan ətraf rayonla-
ra Avropa İttifaqı nümayəndələrinin maneəsiz daxil ola 
bilməsini mümkün edən təkliflə çıxış edib. Əlbəttə, bu 
olduqca absurd yanaşmadır. Bizim mövqeyimiz belədir 
ki, Azərbaycan hökumətinin razılığı olmadan heç bir 
qurum və şəxs həmin ərazilərə daxil ola bilməz və 
Azərbaycan nümayəndə heyəti bu tip düzəlişlərin qəbul 
olunmaması üçün bütün səylərini edəcəkdir. 
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Deyilənlərlə yanaşı, əvvəl də qeyd etdiyim kimi, 
Azərbaycan nümayəndə heyəti olaraq bizim də 
qətnaməyə bir sıra təkliflərimiz vardır. Məsələn, biz 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik 
Şurası, AŞ PA və Avropa Parlamentinin Qətnamələrinin 
yerinə yetirilməsinin vacibliyi, eləcə də, işğal olunmuş 
dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdən silahlı qüvvələrin 
qeyd-şərtsiz çıxarılaraq bütün insan hüquqları pozu-
lan bir milyona yaxın vətəndaşımızın öz doğma yurd-
yuvasına qayıtmasının təmin olunması barədə təklif 
vermişik. Başqa bir təkliflə Azərbaycanın əraziləri işğal-
dan azad olunmayana qədər Ermənistanla Avropa Birli-
yi arasında Assosiasiya sazişi bağlanması prosedurunu 
dayandırmağa çağırmışıq. Bizim yanaşmamız budur ki, 
digər Şərq Tərəfdaşı ölkəsinin ərazilərini işğal etmiş ölkə 
ilə Avropa ittifaqı arasında hansı məntiqlə Assosiasiya 
sazişi bağlana bilər? 

Yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd edim. Bu 
ilin iyin ayından etibarən Ermənistan Avropa Şu-
rasının Nazirlər Komitəsində sədrlik edəcək. Mən 
bununla əlaqədar olaraq etiraz bəyanatı vermişəm 
və Avropa Şurasının, Avropa Parlamentinin bütün 
üzvlərinə müraciət göndərmişəm. Onu da deyim ki, 
bu istiqamətdə Azərbaycan nümayəndə heyəti bundan 
sonra da fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Biz avropa-
lı həmkarlarımıza bir məlum həqiqəti dəfələrlə təkrar 
edirik. Özünü demokratiyanın beşiyi, insan haqlarının 
müdafiəçisi hesab edən Avropa Şurası necə olur ki, digər 
üzv dövlətin ərazilərini işğal altında saxlayan, bir milyo-
na yaxın insanın bütün hüquqlarını kobud şəkildə pozan 
dövlətin bütövlükdə Avropada demokratiyanın bərqərar 
olmasına çalışan, qanunun aliliyini müəyyənləşdirən və 
ona nəzarət edən belə mötəbər qurumda sədrliyinə razı-
lıq verir? 

- Elxan müəllim, münaqişə zonalarından olan QHT-
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lərin Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunda 
müstəqil təmsilçiliyini nəzərdə tutan təkliflə əlaqədar Si-
zin Bəyanatınız olmuşdur. Bu məsələ ilə əlaqədar ətraflı 
məlumat verə bilərsinizmi? 

- Bəli, bu məsələ ilə bağlı mən Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri olaraq ciddi narahatlığımı 
ifadə edərək bəyanatla çıxış etmişəm və hesab edirəm 
ki, Azərbaycan hökuməti, ölkədə fəaliyyət göstərən 
vətəndaş cəmiyyətləri, siyasi partiyalar bu barədə öz 
kəskin sözünü deməlidir. Bunun üçün isə ilk növbədə 
bütün ictimaiyyət narahatlığa əsas verən həmin təkliflə 
əlaqədar düzgün məlumatlandırılmalıdır. Məsələ bu-
rasındadır ki, iş təkcə almaniyalı deputat Verner Şult-
sun münaqişə zonalarından olan vətəndaş cəmiyyətləri 
təmsilçilərinin ikitərəfli və çoxtərəfli tədbirlərin həyata 
keçirilməsində həmin ərazilərin təmsilçisi olaraq 
müstəqil iştirakını nəzərdə tutan düzəliş təklifi ilə bit-
mir. Bu məsələ ilə əlaqədar mən dərhal Şərq Tərəfdaşlığı 
Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun həmsədri Kristof 
Babinskiyə və Avropa Parlamentinin bütün deputat-
larına etiraz məktubu ilə müraciət etdim. Cənab Ba-
binskinin mənə göndərdiyi cavab məktubu isə açığını 
deyim ki, mənim üçün çox gözlənilməz oldu. Məlum 
oldu ki, Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu-
nun Azərbaycan milli platformasının rəhbərliyi hansı 
səbəbdənsə alternativ variant kimi Dağlıq Qarabağ-
dan olan QHT nümayəndələrinin Vətəndaş Cəmiyyəti 
Forumunun illik iclaslarında Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin üzvü kimi təmsilçiliyinə razılıq veriblər və 
bu məsələ ilə bağlı danışıqlar gedir. Bu isə qətiyyən 
yolverilməzdir. 



226
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

Elxan Süleymanov: ”Azərbaycanın təklifləri 
və imkanları orta gəlirli və inkişaf etməkdə 

olan ölkələr üçün ilham ola bilər”
23.05.2013

APA
Bakıda Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu-

nun Parlament Şəbəkəsinin 11-ci İllik Konfransı keçi-
rilir. Konfransın yerli təşkilatçısı olan Azərbaycanda 
Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiya-
sının (AVCİYA) prezidenti, Azərbaycanın Avronest Par-
lament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri 
Elxan Süleymanov APA-ya müsahibə verib.

- Konfrans barədə fikirlərinizi bilmək istərdik.
- Bu gün Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi tədbir Dün-

ya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun Parlament 
Şəbəkəsinin 11-ci İllik Konfransıdır. Bu toplantı Parla-
ment Şəbəkəsinin 200-dən artıq parlamentarını, vətəndaş 
cəmiyyəti və tərəfdaş təşkilatların rəhbərlərini, Dünya 
Bankı, BVFvə regional inkişaf bankları daxil olmaqla, bir 
sıra beynəlxalq maliyyə institutlarının yüksək vəzifəli 
rəsmilərini bir yerə toplayan nümunəvi tədbirdir. Ba-
kıda keçirilən konfransda dünyanın 74 ölkəsindən 235 
nəfər iştirak edir. Onların sırasında Dünya Bankı və 
BVF-nun rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərlə yanaşı, 
4 ölkə parlamentinin spikerləri, 3 vitse-spiker, komitə 
sədrləri, milli parlamentlərin deputatları və digər 
səlahiyyətli şəxslər vardır. Azərbaycan paytaxtında 
keçirilən konfransda bu səviyyədə iştirak heç şübhəsiz 
ki, ölkəmizə olan maraqla izah edilməlidir. İllik Konf-
rans Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun Par-
lament Şəbəkəsinin qarşıdan gələn il barədə yürüdəcəyi 
siyasətini, eləcə də inkişaf və makroiqtisadi prioritetlər 
mövzusunda konfransın prioritetlərini müəyyən etmək 



227
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

üçün üzv ölkələrin illik ümumi yığıncağıdır. Konfrans 
iki gün, 23-24 may tarixlərində keçiriləcək və bu günlər 
üçün tərtib olunan proqrama həvəsləndirici və infor-
masiya sessiyaları, eləcə də müzakirə üçün nəzərdə tu-
tulmuş sessiyalar daxildir. Onu da deyim ki, Bakıdakı 
konfransa qədər şəbəkənin konfransları Haaqa, London, 
Bern, Afina, Helsinki, Keyptaun, Paris və Brüssel kimi 
şəhərlərdə keçirilib.

- Parlament Şəbəkəsi haqqında oxucularımızı 
məlumatlandıra bilərsinizmi?

- Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
Parlament Şəbəkəsi 2000-ci ildə təsis edilmiş müstəqil 
təşkilatdır və 140-dan artıq ölkənin parlamentarlarına 
inkişaf məqsədilə əməkdaşlıq sahəsində məsuliyyət və 
şəffaflığın artırılmasını dəstəkləmək üçün platformanı 
təmin edir. Parlament Şəbəkəsinin hazırkı sədri Alen Des-
teks Azərbaycanda tanınır. O, 2006-cı ilin yanvarından 
2010-cu ilin may ayına qədər Belçika Parlamentlərarası 
Dostluq Qrupu daxilində Avrasiya ikitərəfli bölməsi və 
regional qrupu, xüsusilə də Azərbaycan-Belçika regio-
nal qrupunun prezidenti olub. Şəbəkə öz beynəlxalq ka-
tibliyi, regional və ölkə filialları vasitəsilə Afrika, Asiya, 
Avropa və Amerikada 1500-dən çox parlamentarı əhatə 
edir. O, parlamentlər və vətəndaş cəmiyyətinin nəzarət 
rolunu gücləndirməklə, inkişaf məqsədilə əməkdaşlıq 
prosesində şəffaflıq və məsuliyyəti artırmağa səy 
göstərir.

Parlament Şəbəkəsi və Azərbaycan arasında ümumi 
diqqət mərkəzində olan məsələlərə digər işlərlə bərabər, 
təbii ehtiyatların idarə edilməsi üzrə şəffaflıq, vətəndaş 
cəmiyyətində sosial inkişaf və maraq yaradılması da-
xildir. XI İllik Konfrans üçün təklif edilən mövzular da 
qeyri-neft sektorunun inkişafı, hökumət qərarlarında 
parlamentin iştirakı və yardımın səmərəliliyi barədə 
mövzuları əhatə edəcək.
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- Bakıda keçirilən 11-ci illik konfransın məqsədləri 
barədə nə deyə bilərsiniz?

- Millət vəkilləri də daxil olmaqla, müasir dövrün 
siyasətçilərinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri 
ədalətli artımı təmin edən sürətli qlobal iqtisadiyyatdan 
tam sürətli iqtisadiyyata keçidə və dünya gəncləri üçün 
tələb olunan məşğulluğa kömək etməkdir.

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın sürətli inkişafı neft 
hasilatı, eləcə də neft və qaz gəlirlərinin yüksəlməsi ilə 
əldə edildi. Bu gün Azərbaycanın təklifləri və imkanları 
bir sıra digər orta gəlirli və inkişaf etməkdə olan ölkələri 
güzgü kimi özündə əks etdirir və onun uğurları digər 
ölkələr üçün də ilham ola bilər. Bu il keçirilən Parlament 
Şəbəkəsi Konfransının da əsas məqsədi sosial müdafiə 
vasitəsilə inkişaf etmiş, yeni yaranan, inkişaf etməkdə 
olan və zəif inkişaf etmiş ölkələrdə dayanıqlı, davam-
lı və hərtərəfli artımı təmin etmək, iqlim dəyişikliyini 
yumşaltmaq və dəyişikliklərə uyğunlaşmaq, hasilat 
sənayesi sektorunda düzgünlüyün təbliğ edilməsi 
və parlament nəzarətinin gücləndirilməsidir. Parla-
ment Şəbəkəsi həmçinin konfrans vasitəsilə inkişafda 
və siyasətdə qanunvericiliyin rolunu gücləndirmək 
məqsədi güdür.

Deyilənlərlə yanaşı, konfransın məqsədləri sırasına 
öz ölkələrində müraciət olunan müəyyən məsələlərə 
dair millət vəkillərinin rolu, həmin məsələlərlə əlaqədar 
millət vəkillərinin bilgilərinin artırılması, Dünya Bankı 
və Beynəlxalq Valyuta Fondu kimi beynəlxalq maliyyə 
təşkilatlarının bu məsələ üzrə göstərdikləri dəstəyin 
təhlil edilməsidir.
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Elxan Süleymanov: 
”Azərbaycanın problemlərini 
dünya ictimaiyyəti qarşısında 
inadkarlıqla qaldırmalıyıq”

19.06.2013

APA
İyunun 10-da Vyanada ”İndustrie Magazin Verlag” 

jurnalının təşkilatçılığı ilə ”Azərbaycanın geosiyasəti və 
Avropanın enerji təhlükəsizliyi” mövzusunda beynəlxalq 
konfrans keçirilib.

Konfransda Avstriyanın keçmiş kansleri Alfred Qusen-
bauerun və Azərbaycanın Avronest Parlament Assamble-
yasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Şamaxının millət 
vəkili Elxan Süleymanov moderatorluq edib. Elxan Süley-
manov APA-ya müsahibəsində konfransın əhəmiyyəti və 
nəticələri barədə danışıb.

- Konfrans barədə təəssüratlarınızı bilmək istərdik...
- Konfransla bağlı təəssüratlarım çox yüksəkdir. Bu 

tədbir beynəlxalq konfrans idi və Avropanın mərkəzində 
Vyana şəhərində keçirilirdi. Bununla bərabər konfransda 
bir çox ölkənin tanınmış siyasətçiləri, diplomatlar və dün-
yanın bir sıra nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin 
nümayəndələri iştirak edirdi. Digər tərəfdən, konfransda 
müzakirə edilən məsələlər ölkəmizlə birbaşa bağlı idi və 
müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycanın 
yeri və oynadığı rolu özündə əks etdirirdi. Belə ki, konf-
rans sizin yuxarıda qeyd etdiyiniz kimi, ”Azərbaycanın 
geosiyasəti və Avropanın enerji təhlükəsizliyi” adlanır-
dı. Adından göründüyü kimi, konfransda Avropanın 
enerji təhlükəsizliyi məsələsi Azərbaycanın geniş area-
lı əhatə edən regionda apardığı siyasətlə birbaşa əlaqəli 
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şəkildə müzakirəyə çıxarılmışdı. Bundan əlavə, bizim 
üçün önəm kəsb edən məqam ondan ibarət idi ki, konf-
ransda Azərbaycan geosiyasətin obyekti deyil, subyek-
ti kimi nəzərdən keçirilirdi. Bu, artıq dövlətin dünya 
siyasətində özünəməxsus rol oynamasından, ən azı regio-
nal səviyyədə aparıcı dövlət rolunda çıxış etməsinin etiraf 
olunması demək idi.

Onu da qeyd etməliyəm ki, konfrans çox maraqlı 
məruzələr və çıxışlarla yadda qaldı. Onların məzmunu 
barədə KİV-də ətraflı məlumat verilmişdi və bu 
səbəbdən bu barədə yenidən danışmaq istəmirəm. Yalnız 
məruzəçilər və çıxışçıları bir daha diqqətə çatdırmağı va-
cib hesab edirəm. Tədbirdə Avstriyanın keçmiş  kansleri 
Alfred Quzenbauer, ”İndustrie Magazin Verlag” jurnalı-
nın redaktoru Florian Zangerl, Innsbruk Universitetinin 
professoru Gerhard Manqot, Beynəlxalq İqtisadi Araşdır-
malar İnstitutunun nümayəndəsi Vasili Astrov, İsrailin 
Avstriyadakı səfiri Aviv Şir-On, İtaliyanın keçmiş ticarət 
və sənaye naziri və Farefuturo Fondunun prezidenti 
Adolfo Urso çıxış etdilər.

Vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycanı konfransda 
mənimlə birlikdə sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev, 
millət vəkilləri Fazil Mustafa və Qüdrət Həsənquliyev 
təmsil edirdi. Konfransda dördümüz də çıxış etdik. Konf-
rans yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi və çox önəmli 
müzakirələr aparıldı.

- Qeyd etdiniz ki, konfransda dünyanın bir sıra nüfuzlu 
KİV-in nümayəndələri iştirak edirdi. Sizin dediklərinizdən 
belə nəticə çıxarmaq olar ki, dünya KİV-ində konfrans ge-
niş işıqlandırılıb. Bu doğrudanmı belədir?

- Konfransda müzakirə edilən məsələlər tək Azərbaycan 
üçün əhəmiyyət kəsb etmirdi, bu məsələlər bütövlükdə 
Avropa üçün aktual idi. Belə ki, konfransda qeyri-sabit re-
gion olan Cənubi Qafqazda yerləşən Azərbaycanın Qərbin 
etibarlı tərəfdaşı kimi neft-qaz təchizatında rolu kimi 
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mövzular müzakirə edilirdi. Əlbəttə, Avropa ilə əlaqələrin 
əhəmiyyətinin artdığı bir vaxtda və Azərbaycan qazının 
Avropaya nəql edəcək boru-kəmərinə dair bu ayın sonu 
”Şahdəniz II” konsorsiumunun verəcəyi qərar fonunda 
Vyanada keçirilən konfransa maraq daha da artmışdı. 
Odur ki, KİV nümayəndələrinin konfransda müzakirəyə 
çıxarılan məsələlərə maraqları başa düşülən olmalıdır. 
Digər tərəfdən, konfransda dünyanın bir sıra nüfuzlu KİV 
nümayəndələrinin iştirakı bizim üçün də Ermənistanın 
ölkəmizin Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon da daxil olmaq-
la 20% ərazisinin 22 ildən artıq müddət ərzində işğal altın-
da saxlaması, işğal edilmiş Azərbaycan ərazisində qalmış 
və indiyədək Ermənistanın nəzarəti altında olan Sərsəng 
su anbarının 400 min azərbaycanlının həyatına yaratdığı 
təhlükə və təcili tədbirlər görülməyəcəyi təqdirdə, qeyd 
edilən su anbarında baş verəcək qəza nəticəsində bölgədə 
humanitar böhran vəziyyətinin qaçılmaz olacağını qaldır-
maq üçün nadir imkan yaratmışdı.

Qeyd etməliyəm ki, konfrans zamanı APA, DPA, ”Reu-
ters”, ”Bloomberg”, ”Sole 24 Ore”, ”Radio France İnterna-
tionale”, ”New Europe” və digər beynəlxalq mətbuat qu-
rumları mənimlə və Natiq Əliyevlə eksklüziv müsahibələr 
təşkil etdilər. Eyni zamanda KİV nümayəndələri konfrans-
dan əvvəl və sonra dörd xəbər materialı yayımladılar və 
bu materiallar ingilis, alman və fransız dillərində mindən 
artıq xəbər saytında yerləşdirildi. Qeyd etməliyəm ki, 
”Wall Street Journal”, ”Boston Globe”, ”Business Jour-
nal”, ”Yahoo!”, ”Deutsche Presse Agentur”, ”Austria 
Presse Agentur”, ”Finanz Nachrichten” və ”Yahoo Ger-
many” ABŞ və Avropanın materialı 3 dildə yayımlayan ən 
mühüm xəbər və televiziya saytları arasında idilər. 

Həmçinin qeyd etməliyəm ki, təşkilatçılar konfran-
sa hazırlıq zamanı və konfransdan sonra ”Su anbarının 
dağılması təhlükəsi Dağlıq Qarabağda yeni qaranlıq fəsil 
proqnozlaşdırır” və ”Azərbaycanda təbii qaz hasilatı-
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nın genişlənməsi Avropanın enerji təhlükəsizliyini artı-
rır” başlıqlı iki məqaləni ABŞ-ın nüfuzlu Keçmiş Sovet 
Sosialist Respublikalarını Araşdırma Mərkəzinin veb-
portalında yerləşdirdilər. 

Göründüyü kimi, Vyana konfransı dünya mətbuatında 
geniş işıqlandırılıb. Bu isə konfransda müzakirə edilmiş 
məsələlərin dünya ictimaiyyəti üçün əhəmiyyətində 
xəbər verir.

- Beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı qətnamələr qəbul edib, lakin bu qətnamələrin 
heç biri yerinə yetirilməyib. Bununla bağlı nə demək 
istərdiniz?

- Bu çox ağır və ağrılı sualdır. Birincisi, ”Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi” ifadəsini mən qəbul etmirəm. Bu 
ifadə sizin dediyiniz beynəlxalq təşkilatların mövqeyini 
ifadə edir. Belə ki, onlar ardıcıl olaraq Dağlıq Qarabağ 
ərazisini Ermənistanla Azərbaycan arasına mübahisəli 
ərazi kimi təqdim etməyə çalışırlar. İkincisi, Dağlıq Qa-
rabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu tarixən 
belə olub, indi də belədir və inanıram ki, gələcəkdə də 
belə olacaq. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın hissəsi ol-
ması dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınıb. Üçüncü-
sü, Ermənistan Azərbaycana qarşı silahlı təcavüz edib, 
ölkəmizə və xalqımıza qarşı müharibə aparıb, Dağlıq 
Qarabağ və ətraf 7 rayon daxil olmaqla torpaqlarımızın 
20%-ni işğal edib. Göründüyü kimi, Ermənistan işğalçı 
dövlətdir, Azərbaycan isə işğala məruz qalan dövlətdir. 
Odur ki, söhbət Ermənistanın Azərbaycana qarşı geniş-
miqyaslı müharibəsindən gedir, bunun başqa adı yoxdur. 

Siz doğru qeyd etdiniz, beynəlxalq təşkilatlar 
qətnamələr qəbul ediblər, lakin onların heç biri yerinə 
yetirilməyib. Qeyd edilməlidir ki, bu qətnamələrdə iş-
ğalçı dövlətlə işğala məruz qalan dövlət arasında heç 
bir fərq qoyulmayıb, işğalçı dövlətə qarşı hər han-
sı bir sanksiyalar tətbiq edilməyib. Digər tərəfdən, 
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beynəlxalq təşkilatlar, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ 
problemi ilə bağlı əksər hallarda biganəlik nümayiş 
etdirirlər, bir çox hallarda isə açıq-aşkar Ermənistanın 
müdafiəçisi kimi çıxış edirlər, müxtəlif bəhanələrlə 
problemlə bağlı müzakirələr belə aparmaq istəmirlər. 
Odur ki, beynəlxalq təşkilatlardan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi ilə bağlı obyektiv mövqe gözləmək 
sadəlövhlükdür. Problemin beynəlxalq hüquq norma-
ları çərçivəsində ədalətli həlli bu təşkilatların imkan və 
iradələri daxilində olsa da, onlar bu istiqamətdə heç nə 
etməyəcəklər və etmək belə istəmirlər. Biz buna özü-
müz nail olmalıyıq.

- Tez-tez beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edirsiniz. 
Deyə bilərsinizmi, regionda baş verən hadisələri, möv-
cud reallıqları dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, bu 
hadisələrlə bağlı adekvat və obyektiv reaksiyaya nail 
olmaq mümkündürmü? Bunun üçün nə etmək lazım-
dır?

- Biz onu başa düşməliyik ki, dünya ictimaiyyəti 
qarşısında öz problemlərimizi özümüz qaldırmalı-
yıq, bu məsələdə inadkarlıq nümayiş etdirməliyik, 
ardıcıl olmalıyıq, öz məqsədimizə nail olanadək 
problemlərimizi müxtəlif legitim vasitələrlə dəfələrlə 
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqda davam etməliyik. 
Bunun üçün vətənpərvər olmaq, işğal altında olan tor-
paqlarımızın iniltisini duymaq, usanmadan işləmək, 
hər bir məsələyə kompleks yanaşma nümayiş etdirmək 
lazımdır. Ən vacibi isə Azərbaycanı sevmək lazım-
dır. Problemlə bağlı hər bir Azərbaycan vətəndaşı ar-
dıcıl şəkildə mübariz olmalıdır. Belə olan halda dün-
ya ictimaiyyətindən problemlərin həlli istiqamətində 
adekvat və obyektiv reaksiyaya nail olmaq mümkün-
dür.
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Elxan Süleymanov: ”Dünya ictimaiyyətinin 
diqqətini Sərsəng su anbarının hər an dağılma 

təhlükəsinə yönəltmək istəyirik”
25.06.2013

APA
”Hər hansı hərbi təxribat planlarının qarşısını almaq və 

kütləvi insan itkilərinə səbəb olacaq qəza və ya təbii fəlakətə 
hazır olmaq məqsədilə beynəlxalq ictimaiyyəti dərhal tədbir 
görməyə çağırırıq”.

Sərsəng su anbarında mümkün humanitar faciənin 
qarşısının alınmasına yönələn irimiqyaslı layihə həyata 
keçirən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafı-
na Yardım Assosiasiyasının prezidenti, millət vəkili El-
xan Süleymanovun APA-ya müsahibəsi 

- Bir ay əvvəl rəhbərlik etdiyiniz Azərbaycanda 
Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası 
Sərsəng su anbarında mümkün humanitar faciənin qar-
şısının alınmasına yönələn layihəyə başladığını elan etdi. 
Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım edən təşkilatı 
belə bir mövzuya müraciət etməyə nə vadar etdi?

- AVCİYA-nın fəaliyyəti və layihənin mahiyyəti ilə ta-
nış olmayanlar üçün həqiqətən də qəribə görünə bilər bu 
məsələ. Amma qeyd etmək istərdim ki, 10 illik fəaliyyəti 
dövründə AVCİYA vətəndaş cəmiyyəti problemləri ilə 
yanaşı, bir çox sosial layihələr, eləcə də Ermənistanın iş-
ğalı məsələsinin dünyaya çatdırılması istiqamətində bir 
çox işlər görüb. Sərsəng su anbarı ilə bağlı layihə də bu 
qəbildən olan layihələrdəndir. 1976-cı ildə Tərtər çayı 
üzərində 726 metr hündürlükdə inşa edilmiş, 125 metr 
hündürlüyündə bəndə və 560 mln.m3 su tutumuna ma-
lik olan Sərsəng su anbarı 1992-ci ildən Ermənistanın 
işğalı altında qalıb və texniki qurğuların baxımsızlı-
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ğı nəticəsində hazırda qəza vəziyyətindədir. Bunla-
rı nəzərə alaraq, biz dünya ictimaiyyətinin diqqətini 
Azərbaycanın işğal edilməmiş ətraf rayonlarının əhalisi 
üçün həyati əhəmiyyətə malik Sərsəng su anbarının 
işğal nəticəsində baxımsızlıqdan təhlükəli vəziyyətə 
düşməsinə və hər an dağılma ehtimalına yönəltmək 
istəyirik. Bu, Azərbaycanın 7 rayonunun 400.000 nəfərlik 
əhalisinin həyatını ciddi təhlükə altında qoya bilər.

Layihənin əsas məqsədi isə odur ki, beynəlxalq 
ictimaiyyət, nüfuzlu qurumlar işğal edilmiş 
Azərbaycan ərazilərində yerləşən su təchizatı və irri-
qasiya sistemlərinin beynəlxalq hüququn fundamental 
prinsipləri pozulmaqla Ermənistan tərəfindən qeyri-
qanuni blokada edilməsini kəskin şəkildə pisləsinlər, 
Ermənistanı su anbarı və bütün əlaqəli irriqasiya sistemləri 
üzərindəki nəzarəti əvvəlki beynəlxalq qətnamələrə uy-
ğun şəkildə Azərbaycan hakimiyyətinə təhvil verməyə 
məcbur etsinlər. Biz hər hansı hərbi təxribat planlarının 
qarşısını almaq və cari şərtlərdə kütləvi insan itkilərinə 
səbəb olacaq hər hansı qəza və ya təbii fəlakətə hazır 
olmaq məqsədilə beynəlxalq ictimaiyyəti dərhal tədbir 
görməyə çağırırıq.

- 20 ildən artıqdır ki, Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı işğalı davam edir. Buna göz yuman beynəlxalq 
ictimaiyyətin Sərsəng su anbarı ilə bağlı məsələyə ciddi 
reaksiya verəcəyi nə qədər inandırıcıdır?

- Sözlərinizdə həqiqət var, lakin bu o demək deyil 
ki, biz buna görə mübarizədən əl çəkməliyik. Artıq 25 
ilə yaxın bir müddətdir ki, Ermənistan Azərbaycana 
silahlı təcavüz etməklə Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 ra-
yonu, ümumilikdə torpaqlarımızın 20%-ni işğal edib. 
Ermənistan işğalçı, Azərbaycan isə işğala məruz qa-
lan dövlətdir. Bu illər ərzində beynəlxalq təşkilatlar 
məsələ ilə əlaqədar bir sıra qətnamələr qəbul edərək 
təcavüzkarı pisləyiblər və işğal altındakı ərazilərin azad 
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olunmasını tələb ediblər. Lakin bu da bir həqiqətdir ki, 
qəbul olunan qətnamələrin heç biri yerinə yetirilməyib 
və əslində bu qətnamələrin kağız üzərində qalmasının 
əsas səbəblərindən biri də odur ki, bu sənədlərdə işğal-
çı dövlətə qarşı hər hansı bir sanksiya tətbiq edilməsi 
nəzərdə tutulmayıb. Məsələ burasındadır ki, beynəlxalq 
təşkilatlar problemə ikili standartlarla yanaşaraq işğalçı 
dövlətlə işğala məruz qalan dövlət arasında heç bir fərq 
qoymurlar və ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ problemi 
ilə bağlı biganəlik nümayiş etdirirlər, bir çox hallarda isə 
açıq-aşkar Ermənistanın müdafiəçisi kimi çıxış edərək 
müxtəlif bəhanələrlə problemlə bağlı müzakirələr belə 
aparmaq istəmirlər. Odur ki, beynəlxalq təşkilatlardan 
Dağlıq Qarabağın işğalı ilə bağlı obyektiv mövqe 
gözləmək sadəlövhlükdür. Bir məlum həqiqəti bilməliyik 
ki, problemin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 
ədalətli həlli bu təşkilatların imkan və iradələri daxilində 
olsa da, onlar bu istiqamətdə heç nə etməyəcəklər və 
etmək istəmirlər. Biz onu başa düşməliyik ki, dün-
ya ictimaiyyəti qarşısında öz problemlərimizi özü-
müz qaldırmalıyıq. Bu məsələdə inadkarlıq nümayiş 
etdirməliyik, ardıcıl olmalıyıq, öz məqsədimizə nail 
olanadək problemlərimizi müxtəlif legitim vasitələrlə 
dəfələrlə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqda davam 
etməliyik. Bunun üçün vətənpərvər olmaq, işğal altın-
dakı torpaqlarımızın iniltisini duymaq, usanmadan 
işləmək, hər bir məsələyə kompleks yanaşma nümayiş 
etdirmək lazımdır. Ən vacibi isə Azərbaycanı sevmək 
lazımdır. Problemlə bağlı hər bir Azərbaycan vətəndaşı 
ardıcıl şəkildə mübariz olmalıdır. Belə olan halda dünya 
ictimaiyyəti tərəfindən problemlərin həlli istiqamətində 
adekvat və obyektiv reaksiyaya nail olmaq mümkündür.

- Layihə artıq bir aydır başlayıb. Bu müddət ərzində 
hansı işlər görülüb və hansı nəticələr əldə olunub?

- Əslində 18 aya nəzərdə tutulmuş layihənin ilk aydan 
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hansısa nəticə əldə etməsi çətin məsələdir. Buna baxma-
yaraq, biz bu ay ərzində xeyli iş görə bildik. Layihənin 
fəaliyyət planında ilkin mərhələdə problemin dünya 
ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması nəzərdə 
tutulur. Bu ay ərzində Sərsəng su anbarı ilə bağlı məsələ 
2 nüfuzlu beynəlxalq konfransın – 23-24 mayda Bakıda 
keçirilən Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
Parlament Şəbəkəsinin İllik Konfransı və iyunun 10-da 
Vyanada keçirilmiş ”Azərbaycanın geosiyasəti və Av-
ropanın enerji təhlükəsizliyi” beynəlxalq konfransının 
tribunalarından səsləndirilib. Problemin mahiyyəti ilə 
bağlı ingilis, alman və fransız dillərində 9 məqalə hazır-
lanaraq dünya mətbuatına göndərilib. Bu günə kimi bu 
məqalələr dünyanın 3000-ə yaxın onlayn mətbu orqanın-
da yerləşdirilib. Onların sırasında ”The Wall Street Jo-
urnal”, ”Boston Globe”, ”FinanzNachrichten.de Yahoo”, 
”Deutsche Presse Agentur’sPresseportal”, ”New York 
Business Journal” və s. qeyd etmək olar. 

İkinci istiqamət nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 
diqqətini problemə yönəltməkdir. Bu sahədə də xey-
li irəliləyişlərə nail ola bildik. Düşmənlərimizin daimi 
olaraq bizim mətbuatı izlədiyini nəzərə alaraq mən bu 
barədə bu gün konkret heç nə demək istəmirəm... 

Layihə çərçivəsində yerli və xarici ekspertlərdən 
ibarət müxtəlif ekspert qruplarının formalaşdırılma-
sı da nəzərdə tutulur. Son ay ərzində biz, yerli və xa-
rici qurumlarla əlaqələr yaratmağa nail olduq. Yaxın 
zamanlarda mötəbər ekspert qruplarını cəmiyyətimizə 
təqdim edə biləcəyik. Bundan savayı, Sərsəng su anbarı-
nın hazırkı vəziyyəti ilə bağlı tanınmış xarici konsaltinq 
şirkətinin rəyini də alacağıq. Bu rəy hazır olandan sonra 
artıq o bölgəyə ekspert qruplarının səfərlərinin təşkilinə 
çalışacağıq. 

Sözsüz, belə nəhəng bir layihənin həyata keçirilməsi 
müvafiq maddi və texniki resurslar tələb edir. Layihəni 
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dəstəkləmək təklifiylə xeyli yerli və xarici donorlara da 
müraciət etmişik. Müsbət cavablarımız da artıq var. Bu 
isə o deməkdir ki, layihəmiz davam edəcək və qarşısına 
qoyduğu məqsədlərə nail ola biləcək.



239
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

Elxan Süleymanov: ”Avropa Parlamentinin 
Azərbaycandakı prezident seçkilərinə rəsmi 

müşahidə missiyası göndərməsi nəzərdə 
tutulmayıb” – MÜSAHİBƏ

15.07.2013
APA
”Avropa Parlamenti kimi qurumun nüfuzuna, 

qərarlarına, onun həyata keçirdiyi missiyaların profes-
sionallıq səviyyəsinə kölgə salmaq cəhdləri təəssüf do-
ğurur”

Azərbaycan Parlamentinin üzvü, AvroNest PA-nın vit-
se-prezidenti, AvroNest PA-da Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanovun 12 iyul 2013-
cü il tarixdə Avropa Parlamentinin Azərbaycanı seçki 
müşahidə missiyalarının tələb olunduğu ölkələr siyahı-
sından çıxarması barədə ölkə mətbuatına verdiyi açıq-
lama ciddi müzakirələrə səbəb oldu və birmənalı qar-
şılanmadı. Hətta bu açıqlamanı ”yalan informasiya” və 
”hakimiyyətin spekulyasiyası” adlandıranlar belə oldu. 
Hazırda AP-nin Azərbaycana seçki müşahidə missiyası 
göndərib-göndərməyəcəyi ətrafında, müxtəlif fikirlər 
səsləndirilir. Odur ki, yenidən Milli Məclisin üzvü Elxan 
Süleymanova müraciət edərək məsələyə tam aydınlıq 
gətirməsini xahiş etdik.

–  Avropa Parlamentinin Azərbaycanı seçki müşahidə 
missiyası göndərilən ölkələr siyahısından çıxarması 
barədə məsələyə tam aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirik.

– Avropa Parlamentinin Demokratiyaya Dəstək və 
Seçki Kordinasiya Qrupunun (DDSK Qrupu) 4 iyul 
2013-cü ildə iclası keçirilib. Həmin iclasda 2013-cü 
ilin ikinci yarısında keçiriləcək seçkilər müzakirə edi-
lib və Prezidentlər Konfransının təqdim etdiyi seçki 
keçiriləcək ölkələr siyahısından 4 ölkəyə (Gürcüstan, 
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Tacikstan, Nepal və  Honduras) rəsmi seçki müşahidə 
missiyası göndərilməsinə dair qərar qəbul edilib. DDSK 
Qrupunun ıclası zamanı adı çəkilən ölkələrdə böyük 
problemlərin ola biləcəyi qeyd edilib və bu səbəbdən 
bu ölkələrdə keçiriləcək seçkilər haqqında Avropa Par-
lamentinin məruzə hazırlamasının vacibliyi vurğula-
nıb. İclasda qəbul edilmiş qərara əsasən Azərbaycanda 
oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərinə Avropa 
Parlamenti tərəfindən rəsmi seçki müşahidə missiyası-
nın göndərilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu qərarın qəbul 
edilməsi bizim Seçki Komitəsinin katibliyindən aldığı-
mız məlumatda da öz təsdiqini tapıb. Həmin məlumatı 
olduğu kimi diqqətə çatdırmaq istərdim. Beləliklə, 
Seçki Komitəsinin katibliyinin məlumatında deyilir: 
”Azərbaycana Seçki Müşahidə Missiyası siyahıdan çıxa-
rılıb. Prezidentlər Konfransı və Demokratiyaya Dəstək 
və Seçki Kordinasiya Qrupu Gürcüstana (oktyabr 2013), 
Nepala (19 noyabr), Hondurasa (24 noyabr), Tacikista-
na (noyabr 2013) missiyalar göndərəcək. Hər il cəmi 12 
SMM göndərilə bildiyindən, indiyə qədər yalnız 6 mis-
siya göndərilib və seçkilər olacağı təqdirdə Madaqaskar, 
Misir, Liviya, Tunis, Banqladeş və Fələstinə maksimum 
daha 2 missiya göndərilməsi mümkündür”.

Qeyd etməliyəm ki, 7-10 iyul tarixlərdə Avropa Par-
lamentinin 5 nəfər üzvündən ibarət nümayəndə heyəti 
AvroNest PA-nın Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
dəvəti ilə Azərbaycanda səfərdə oldular. Avropa Par-
lamentinin DDSK Qrupunun üzvü Filip Kaçmarek də 
həmin heyətin tərkibində Bakıya gəlmişdi. O, 4 iyulda 
DDSK Qrupunun iclasında iştirak etdiyini və həmin ic-
lasın qəbul etdiyi qərara əsasən Azərbaycanın Avropa 
Parlamentinin SMM göndərəcəyi siyahıda olmadığını 
təsdiq etdi.

Qeyd edilənlər kontekstində məlumat vermək 
istəyirəm ki, Azərbaycan tərəfi may ayının 10-da 
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seçkiləri müşahidə etmək barədə AP-nə müraciət edib. 
Lakin DDSK Qrupunun qəbul etdiyi qərara əsasən 
Azərbaycanda bu ilin oktyabr ayında keçiriləcək 
seçkilərə Avropa Parlamentinin müşahidə missiyasının 
göndərilməsi nəzərdə tutulmayıb.

– Mətbuatda yayılan digər bir məlumatda Avro-
pa Parlamentinin  Azərbaycana SMM göndərilib-
göndərilməməsi ilə bağlı qərarın sentyabr ayında qəbul 
ediləcəyi bildirilir...

– Mətbuatda yayılan bu cür məlumatlardan xəbərim 
var. Maraqlıdır ki, bu xəbər Hollandiyada yaşayan və 
bu ölkədəki partiyalardan birinin üzvü olan İsa Yu-
sibov adlı azərbaycanlıya istinadən yayılıb. Mən nə 
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında, nə da Avropa 
siyasətçiləri, ictimai-siyasi xadimləri arasında belə ada 
rast gəlməmişəm. Odur ki, mən bu məlumata qeyri-cid-
di yanaşıram. Diqqəti çəkən ”ən maraqlı” məqam isə on-
dan ibarətdir ki, Hollandiyadakı ”partiyalardan birinin 
üzvü olan” həmyerlimiz deyib: ”... ona verilən məlumata 
görə, seçkidən öncəki həftədə Brüsseldə Avropa Birli-
yinin yuxarı eşelonunun da iştirakı ilə seçkilərlə bağlı 
müzakirələr aparılacaq. Azərbaycan müxalifətini orada 
təmsil etmək mənə  təklif edildi”. Maraqlı və o qədər 
şübhə doğuran fikirdir, deyilmi? Hörmətli ”partiyalar-
dan birinin üzvü” ifadəsində bir tərəfdən məlumatı do-
layı yolla əldə etdiyini bildirir, digər bir tərəfdən başqa 
bir ölkənin ”partiyalardan birinin üzvü” ola-ola həmin 
müzakirələrdə Azərbaycan müxalifətini təmsil etməyin 
ona təklif olunduğunu bildirir.

Digər bir tərəfdən, Avropa Parlamenti mətbuat 
xidmətinin rəhbəri Marjory van den Broeke ”Azadlıq” 
radiosuna parlament üzvlərinin hər hansı ölkə üzrə 
rəsmi qərar qəbul etmədiklərini, bu barədə qərarın par-
lamentin prezidenti və siyasi qrup rəhbərləri tərəfindən 
sentyabrda veriləcəyini və Azərbaycanda seçkini 
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müşahidə etməmək təklifinin irəli sürülmədiyini bildir-
diyi barədə məlumat yayılıb. Hər halda fikir səslənibsə, 
ona münasibət bildirməliyəm. Mən artıq müvafiq qərarın 
qəbul edilməsi barədə yuxarıda kifayət qədər məlumat 
verdim. Bundan əlavə, bildirmək istəyirəm ki, hər bir 
məsələni müzakirə edərkən məntiqi yaxınlaşma nüma-
yiş etdirilməlidir. Biz DDSK Qrupunun qərarına əsasən 
müşahidə missiyası göndəriləcək ölkələrdə seçkilərin 
keçiriləcəyi tarixə nəzər salanda görürük ki, seçkilər 
Gürcüstanda 27 oktyabrda, Nepalda, Hondurasda və 
Tacikistanda isə noyabr ayında keçiriləcək. Beləliklə, 
aydın olur ki, bu ölkələrdə seçkilər Azərbaycandan 
sonra keçiriləcək. Onda məntiqi sual meydana gəlir: 
nə üçün seçkilərin oktyabrın sonunda və noyabr ayı 
ərzində keçiriləcək ölkələrə missiyaların göndərilməsi 
məsələsi iyul ayının əvvəlində həll edildiyi halda, okt-
yabrın birinci yarısında həmin ölkələrdən xeyli əvvəl 
seçkilər keçiriləcək Azərbaycana müşahidə missiyası-
nın göndərilməsi barədə qərar sentyabrda veriləcək? Bu 
normal bir halda məntiqsizliyin nümayişidir. Bu gün 
Demokratiyaya Dəstək və Seçki Kordinasiya Qrupu-
nun qərarında Azərbaycana rəsmi müşahidə missiyası 
göndərilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu qərara kölgə sa-
lanlar həmişə olduğu kimi Avropa Parlamentinə hücum-
lar edə bilərlər, heç şübhəsiz ki, edənlər də tapılacaq, o 
zaman Avropa Parlamenti Azərbaycana təzyiq etmək 
üçün bu fürsətdən məharətlə istifadə edə bilər. Amma 
həmin qüvvələr həm də nəzərə almalıdırlar ki, Avropa 
Parlamenti il ərzində cəmi 12 seçki müşahidə missiyası 
göndərir, artıq 6 missiya ilin birinci yarısında göndərilib, 
ilin ikinci yarısında 4 missiyanın göndərilməsi barədə 
qərar qəbul edilib, yerdə qalan 2 missiya isə Mada-
qaskar, Misir, Liviya, Tunis, Banqladeş və Fələstində 
seçkilər keçiriləcəyi təqdirdə onların maksimum ikisinə 
göndəriləcək.
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- Mətbuatda Avropa Parlamentinin indiyə qədər 
Azərbaycanda heç bir seçkidə böyük müşahidə missiyası 
ilə fəaliyyət göstərmədiyi də bildirilir. Avropa Parlamen-
tinin müşahidəçiləri əsasən ATƏT-in, Avropa Şurasının 
müşahidə missiyası ilə birgə Azərbaycanda seçkilərin 
monitorinqini aparıblar. Bu fikirlərə münasibətinizi 
bilmək istərdik.

- Avropa Parlamentinin seçkiləri müşahidə missiyala-
rı bir qayda olaraq böyük tərkibə malik olmurlar, həmin 
missiyalar 4-7 nəfərdən ibarət olur. Azərbaycanda keçi-
rilmiş 2005, 2008 və 2010-cu il seçkilərinə göndərilmiş 
üç missiya da həmin çərçivədən kənara çıxmayıb və 
bu missiyaların hər biri 7 nəfərdən ibarət olub. Həmin 
missiyalar azsaylı olmağına baxmayaraq, ölkənin va-
cib regionlarında müşahidələr aparıblar. Misal üçün 
göstərmək olar ki, AP-nin 2005-ci il missiyası Bakıda, 
Gəncədə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında və Salyan-
da müşahidələr aparıb. Əfsuslar olsun ki, mətbuatda bu 
məsələ ilə bağlı qeyri-professional fikirlər səsləndirilib. 
Belə ki, guya AP-nin indiyədək Azərbaycanla bağlı ay-
rıca müşahidə missiyasının olmadığı, Avropa Parla-
mentinin müşahidəçilərinin əsasən ATƏT-in, Avropa 
Şurasının müşahidə missiyası ilə birgə Azərbaycanda 
seçkilərin monitorinqini apardıqları, Avropa Birliyi üçün 
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bü-
rosunun (ATƏT/DTİHB) müşahidə missiyasının verdiyi 
hesabatın əsas olduğu bildirilir. Nüfuzlu beynəlxalq qu-
rumların birinin digərindən əsas olduğunu düşünmək 
absurddur. Bir daha vurğulayıram ki, 2005, 2008 və 2010-
cu illərdə AP Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərə missiya-
lar göndərib. AP-nin missiyaları sözsüz ki, beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən aparılan seçki müşahidə missiya-
sının tərkib hissəsi olub, həmin missiyalar AŞPA, ATƏT 
PA və ATƏT/DTİHB seçki missiyaları ilə sıx əməkdaşlıq 
edib, öz fəaliyyətlərini lüzumsuz təkrarlanmalardan sı-
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ğortalamaq, fikir müxtəlifliyini və obyektivliyi təmin 
etmək məqsədilə koordinasiya ediblər. Lakin hər bir mis-
siya, o cümlədən Avropa Parlamentinin missiyaları da 
öz müstəqil hesabatlarını hazırlayırlar. AŞPA, ATƏT PA 
və Avropa Parlamenti öz qurumlarının plenar iclasların-
da seçkilərin son nəticələrini müzakirə edib ictimaiyyətə 
elan edirlər. Yeri gəlmişkən, AP-nin Azərbaycanda 2005, 
2008 və 2010-cu illərdə seçki müşahidə missiyalarının iri 
həcmli hesabatları hazırlanıb, həmin hesabatlar bu qu-
rumun İnternet səhifələrində var, maraqlananlar həmin 
saytlara girib onlarla tanış ola bilərlər.

Qeyd edilənlər kontekstində bildirmək istərdim ki, Av-
ropa Parlamenti kimi qurumun nüfuzuna, onun həyata 
keçirdiyi missiyaların professionallıq səviyyəsinə, həmin 
qurumun təsisatları tərəfindən qəbul edilmiş qərarlara 
kölgə salmaq cəhdləri təəssüf doğurur. Bu cəhdlər 
müxtəlif vasitələrlə yaxın gələcəkdə Azərbaycanda 
keçiriləcək seçkilərlə bağlı qərəzli mövqelərin mövcud-
luğunun anonsunu verir.
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Elxan Süleymanov: ”Sərsəng su anbarındakı 
vəziyyətlə bağlı Tərtərdə beynəlxalq konfrans 

keçiriləcək”
19.08.2013

APA
”Erməni tərəfi su anbarından birgə istifadə kimi hiyləgər 

ideya ortaya atıb və çalışır ki, bunu hər iki tərəfin dinc əhalisini 
sülhə hazırlama layihəsinin tərkib hissəsi kimi təqdim etsin”.

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Assosi-
asiyası (AVCİYA) Ermənistan işğalı altında qalan Sərsəng 
su anbarı ilə bağlı layihə həyata keçirir. Mövzu ətrafında 
maraq doğuran sualları AVCİYA-nın prezidenti, millət 
vəkili və adı çəkilən layihənin rəhbəri Elxan Süleyma-
nov cavablandırır

– Cari ilin may ayında mətbuat konfransı keçirərək 
AVCİYA-nın Sərsəng su anbarı ilə bağlı geniş miq-
yaslı layihə həyata keçirməyə başladığını bildirdiniz. 
Layihənin gündəmə gəlmə səbəbləri və məqsədi barədə 
məlumat verməyinizi xahiş edirik.

– Ölkəmizin Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf 7 rayonu 
daxil olmaqla 20% ərazisi 25 ilə yaxındır ki, Ermənistan 
tərəfindən işğal edilib. İşğal edilmiş ərazilərdə ölkəmiz 
üçün strateji əhəmiyyət daşıyan bir sıra obyektlər qalıb. 
Bunlardan biri də Sərsəng su anbarıdır.

Su anbarı işğal altında olması səbəbindən texni-
ki qurğular baxımsızlıqla üzləşib və onlara xidmət 
göstərilməməsi üzündən hazırda qəza vəziyyətinə 
düşüb. Odur ki, su anbarının təbii fəlakət, texniki və 
əvvəlcədən düşünülmüş təxribat xarakterli səbəblər 
üzündən dağılma ehtimalı böyükdür. Qeyd edil-
miş səbəblər nəticəsində Sərsəng su anbarı hazırda 
Azərbaycan üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevrilib, bu 
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təhlükə zaman keçdikcə daha real xarakter almaqdadır. 
Ermənistanın silahlı təcavüzü və işğalından əvvəl Sərsəng 
su anbarından kanallar vasitəsilə Azərbaycanın düzənlik 
hissələrində yerləşən 7 rayonunun ərazilərindəki əkin 
sahələri suvarılırdı. İşğal nəticəsində həmin cəbhəyanı 
rayonlar Sərsəng su anbarından istifadə imkanlarından 
məhrum edildi. Aydındır ki, hər an təxribat, texnogen 
və ya təbii fəlakət nəticəsində baş verə biləcək qəza 
ekoloji böhranla yanaşı, mülki əhalinin kütləvi şəkildə 
məhv edilməsi və yenidən bölgədə humanitar böhran 
vəziyyətinin yaranması ehtimalı böyükdür. Təsəvvür 
edirsinizmi, Azərbaycanın təxminən 400 mindən artıq 
mülki əhalisinin həyatı hazırda Sərsəng su anbarında ya-
ranmış vəziyyətlə bağlı daim təhlükə altındadır, həmin 
insanlar bu təhlükəli vəziyyətin girovuna çevriliblər.

Digər tərəfdən, işğalçı dövlət qışda suyu Sərsəng su 
anbarından buraxır və bunun nəticəsində torpaqlar su 
altında qalır, yollar dağılır, sel baş verir. İnsanların və 
kənd təsərrüfatının suya çox böyük ehtiyac duyduğu yay 
mövsümündə isə, əksinə, suyun qarşısını kəsirlər. Bunun 
nəticəsində işğal altında olan illər ərzində Azərbaycanın 
kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurulub, əkin sahələrinin 
suvarılmasında problemlər yaranıb, yaşıllıqlar quruya-
raq məhv olub, torpağın bioloji strukturunda dönməz 
proseslər baş verib, bölgədə ciddi ekoloji gərginlik ya-
ranıb. Təəssüf ki, uzun müddət ərzində Azərbaycan 
ictimaiyyəti tərəfindən Sərsəng su anbarının vəziyyətinə 
və onun fəsadlarına diqqət yetirilməyib, beynəlxalq 
təşkilatlarda bu məsələ gündəmə gətirilməyib. Odur ki, 
AVCİYA bu boşluğu aradan qaldırmaq məqsədilə bö-
yük bir layihəyə start verdi. Layihənin məqsədi Sərsəng 
su anbarının vəziyyəti, onun törədəcəyi humanitar 
fəlakət, bioloji və ekoloji böhran vəziyyəti, həmçinin 22 
il ərzində 6 rayonun iqtisadiyyatına dəyən ziyan barədə 
təkcə Azərbaycan cəmiyyətini deyil, eyni zamanda 
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dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaq, beynəlxalq 
təşkilatlarda müvafiq sənədlərin qəbul edilməsinə nail 
olmaq, mümkün humanitar fəlakətin və ekoloji böhra-
nın qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər paketi 
hazırlamaqdan və s. ibarətdir.

- Artıq layihənin başladığı vaxtdan iki ay yarımdan 
artıq müddət keçib. Layihə çərçivəsində bu müddət 
ərzində görülmüş işlər barədə nə deyə bilərsiniz?

- Layihənin başlandığı vaxtdan keçən müddət 
ərzində artıq bir sıra təşkilati işlər həyata keçirilib. İlkin 
mərhələdə layihənin planı hazırlanıb, layihə üzrə işçi 
qrup formalaşdırılıb, üzvlər arasında iş bölgüsü aparı-
lıb, işçi qrup ofis və zəruri avadanlıqlarla, o cümlədən 
kompüterlərlə, fotokameralar və s. ilə təmin edilib. 
Layihənin əlaqələndiricisi Sərsəng su anbarının işğal al-
tında olmasından ən çox əziyyət çəkən Tərtər, Ağdam, 
Bərdə, Yevlax, Ağcabədi, Goranboy rayonlarına səfərlər 
edib, həmin rayonların icra hakimiyyətləri başçıları, 
müavinləri, müvafiq vəzifəli şəxsləri ilə görüşlər keçi-
rib, Bərdə şəhərində layihənin regional ofisi açılıb, qeyd 
edilən bütün rayonlar üzrə layihənin əlaqələndiriciləri 
müəyyənləşdirilib.

Rəsmi məlumatlar əldə etmək və layihənin həyata 
keçirilməsində birgə fəaliyyətin qurulması məqsədilə 
ölkəmizin bir sıra nazirlikləri və dövlət komitələri ilə 
əlaqələr qurulub, müvafiq danışıqlar aparılıb, Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Təbii 
Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyi, Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Dövlət Statistika 
Komitəsi və digər qurumlara müraciətlər göndərilib, bir 
sıra görüşlər keçirilib.

Layihənin İnternet səhifəsinin yaradılması üzrə danı-
şıqlar aparılıb, səhifənin modeli hazırlanıb və İnternetə 
yerləşdirilib, səhifənin domen və hostinqi alınıb, men-
yusu hazırlanıb. Hazırda səhifəyə yerləşdirmək üçün 
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materialların toplanması həyata keçirilir. Sentyabrın 
3-də Tərtərdə keçiriləcək beynəlxalq konfransda saytın 
təqdimatı olacaq.

Görülən işlərlə bağlı mütəmadi olaraq KİV 
vasitəsilə ölkə ictimaiyyətini məlumatlandırmışıq. Yeri 
gəlmişkən, bu sahədə fəaliyyətimiz tək Azərbaycanla 
məhdudlaşmayıb və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət 
göstərən 3 mindən artıq KİV-də ingilis, alman və fransız 
dillərində Sərsəng su anbarı və onun humanitar təhlükəsi 
barədə məlumatlar dərc edilib. İşğal altında olan Sərsəng 
su anbarının yarada biləcəyi humanitar faciə ilə bağlı 
beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Avropa Şurası, Av-
ropa Parlamenti və AvroNest Parlament Assambleyası-
na qətnamə layihələri təqdim olunub. Bizim bilavasitə 
təşəbbüsümüz və təşkilatçılığımızla cari ilin iyun ayının 
9-da Vyanada Avstriyanın keçmiş kansleri Alfred Qu-
senbauerin moderatorluğu ilə keçirilən beynəlxalq konf-
ransda, həmçinin Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta 
Fondunun Parlament Şəbəkəsinin 79 ölkədən 269 nəfər 
nüfuzlu parlamentarların iştirakı ilə Bakıda keçirilmiş 
11-ci illik konfransında  Sərsəng su anbarı ilə əlaqədar 
məsələlər ətraflı müzakirə olunub. 

- Layihə çərçivəsində görüləcək işlər barədə məlumat 
verməyinizi xahiş edirik.

- Layihə çərçivəsində görüləcək işlərin əhatə dairəsi 
çox böyükdür və iş prosesində bu dairə daha da 
genişlənir, yeni nüanslar üzə çıxır. Bu səbəbdən həmin 
işlərin mərhələlərlə yerinə yetirilməsi barədə qərar 
qəbul edilib. Odur ki, mən sizə yaxın bir ay müddətində 
görüləcək işlər barədə məlumat verəcəyəm.

Qeyd edilən müddət ərzində layihə iştirakçıla-
rı bölgəyə səfərlər edəcəklər, yerində foto və video 
çəkilişlər aparacaqlar, əhali və yerli mütəxəssislərlə 
Sərsəng su anbarının işğalda qalması nəticəsində onların 
qarşılaşdığı problemlərə, o cümlədən kənd təsərrüfatına 
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vurulmuş zərərə dair müsahibələr aparılacaq.
Bunlarla yanaşı, yaxın günlər ərzində ölkəmizdə 

fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndəlikləri və bir sıra ölkələrin səfirlikləri ilə 
layihə çərçivəsində əməkdaşlığa dair danışıqların təşkil 
edilməsi planlaşdırılır. Layihə çərçivəsində Sərsəng su 
anbarının işğalı nəticəsində 22 il ərzində Azərbaycana 
vurulmuş maddi zərərin hesablanması, humanitar, eko-
loji və bioloji fəlakətlərə dair araşdırmalara başlanılıb.

Nəhayət, AVCİYA Sərsəng su anbarındakı mövcud 
vəziyyətlə bağlı Tərtərdə sentyabr ayının əvvəlində 
beynəlxalq konfrans keçirəcək. Məruzə ilə yerli 
ekspertlərlə yanaşı, 3 xarici ekspert də çıxış edəcək. 
Xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, konfrans tək ölkə 
media nümayəndələrinin deyil, eyni zamanda çoxsay-
lı Qərbi Avropa ölkələrini təmsil edən tanınmış xarici 
jurnalistlərin iştirakı ilə keçiriləcək və biz bununla konf-
ransda səslənən fikirlərin dünya mediasında geniş işıq-
landırılmasına nail olacağıq.

- Bu günlərdə işğalçı rejimin təmsilçisi Sərsəng su an-
barı ilə bağlı sensasion təkliflə çıxış edib. O, Azərbaycan 
tərəfini Sərsəng su anbarından birgə istifadə etməyə ça-
ğırıb...

- Hesab edirəm ki, burada heç bir sensasiya yoxdur. 
Əksinə, biz işğalçı rejimin təmsilçisini belə bir təkliflə 
çıxış etməyə hansı proseslərin məcbur etməsi və bu 
təklifin mahiyyəti barədə fikirləşməliyik. Bununla bağlı 
biz konkret iş aparmışıq. Qeyd etməliyəm ki, biz dünya 
mediasında problemi geniş işıqlandırmışıq, beynəlxalq 
təşkilatlarda, o cümlədən hazırda AŞPA və AVRONEST 
PA-da müvafiq qərarların qəbul edilməsinə çalışırıq. 
Onu da qeyd edim ki, cari ilin yaz və yay sessiyaları za-
manı AŞPA-da bir qrup deputat iki dəfə Ermənistanın 
işğalı altında olan Sərsəng su anbarına dair sənədin 
qəbul olunması təşəbbüsü ilə çıxış etdilər. Sənədin ha-
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zırlanması, onları imzalayan deputatların coğrafiyası və 
sayının prosedur qaydalarına tam uyğun olmasına bax-
mayaraq, AŞPA rəhbərliyi məqsədyönlü şəkildə həmin 
sənədlərin müzakirələrə çıxarılmasının qarşısını aldı. Bir 
qrup deputatın imzası ilə AVRONEST PA-da yaz sessiya-
sı zamanı analoji sənəd layihəsi təqdim edildi. Lakin bu 
sənəd də Avropa Parlamentinin bəzi deputatlarının və 
siyasi fraksiyaların səyləri nəticəsində müzakirələrdən 
çıxarıldı. Bütün bu haqsızlıqlara baxmayaraq, AŞPA-da 
iyun ayının 25-də mənim təşəbbüsümlə Avropanın 18 
ölkəsini təmsil edən 45 deputatın imzası ilə Sərsəng su 
anbarına dair yeni bir sənəd layihəsi təqdim edildi. Bu 
sənəd artıq AŞPA-da payızda müzakirələrə çıxarılacaq 
və qurumun rəsmi İnternet saytında yerləşdirilib.

Beləliklə, AŞPA-da nə qədər işğalçı Ermənistanı açıq-
aşkar öz çətiri altında saxlayıb ona himayədarlıq etmək 
və onun beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətini gizlətməyə 
çalışsalar da, başa düşürlər ki, biz öz tələblərimizdə 
haqlıyıq və israrlıyıq. Odur ki, AŞPA-da ardıcıl olaraq 
təqdim edilmiş sənədlərin hamısının qarşısını almağın 
mümkün olmayacağını anlayırlar.

Onlar eyni zamanda işğalçı Ermənistanın hazırda Av-
ropa Şurasının Nazirlər Şurası Komitəsinə sədrlik etməsi 
amilini də nəzərə alırlar. AŞPA-da həmçinin əksəriyyəti 
Qərbi Avropa dövlətlərindən olan AŞPA üzvlərinin 
təşəbbüslərinin prosedur qaydalarına zidd olaraq qar-
şısının alınmasının təşkilatın beynəlxalq imicinə ciddi 
zərbə vuracağını və böyük əks-səda doğuracaq hay-
küyə səbəb olacağını da anlayırlar.

Görünür ki, AŞPA-da bu vəziyyəti işğalçı dövlətə başa 
salıblar və məsələnin qarşısının alınmasının qeyri-müm-
künlüyünü bildiriblər. Bu səbəbdən işğalçı dövlətin 
təmsilçiləri yeni bir hiyləyə əl atıblar. Onlar çox ehtimal 
ki, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə Sərsəng su anbarı-
nın birgə istifadə edilməsi kimi hiyləgər ideyanı ortaya 
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atıblar və çalışırlar ki, bunu hər iki tərəfin dinc əhalisini 
sülhə hazırlama layihəsinin tərkib hissəsi kimi təqdim 
etsinlər. İşğalçı tərəfin bu hiyləgərliyi Azərbaycanın 
beynəlxalq nüfuzuna zərbə vurmaq və onun guya 
qeyri-konstruktiv bir dövlət olması barədə dünya 
ictimaiyyətində fikir formalaşdırmaq məqsədi güdür. 
Bununla işğalçı Ermənistan torpaqlarımızı işğaldan azad 
etmək əvəzinə hiyləgərcəsinə dünya ictimaiyyətinə özü-
nü sülhpərvər dövlət kimi təqdim etməyə səy göstərir.

İşğalçı dövlətin bu çirkin və hiyləgər təklifinin 
gündəmə gətirilməsi Avropa Parlamentində, AvroNest 
və Avropa Şurasının Parlament Assambleyalarında  
qətnamə layihələrinin təqdim olunması təşəbbüsü və 
bu problemin qaldırılmasından sonra meydana gəlib. 
25 ilə yaxın müddət ərzində işğalçı dövləti dəstəkləyən 
beynəlxalq təşkilatlar torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunması üçün təcavüzkar Ermənistana sanksiyalar 
tətbiq etmək əvəzinə belə hiyləgər və iyrənc ideya-
larla yenə də təcavüzkara kömək etmək üçün səylər 
göstərirlər. Bu, bizi ciddi düşündürməlidir.





TƏBRİKLƏR
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Yer üzünün əşrəfi olan insanı həyata gətirən 
müqəddəs anaya borcluyam! 

Mən anama 
”anacan” deyirəm  
öz dilimdə, Ana!
Bayramın mübarək, Anacan!

Sizin Elxan

5 mart 2013-cü il 
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Əziz  müharibə veteranları!

Sizi faşizm üzərində qələbənin 68-ci ildönümü  
munasibətilə ürəkdən təbrik edirem təbrik edirəm.

Sizin həyatınız və qəhrəmanlığınız hamımız, xsüsusilə 
də gənc nəsil üçün bir örnəkdir.

Çox xöşbəxtəm ki, siz bu dünyada varsınız və mən 
sizin mullət vəkiliniz olmağımla fəxr edir və qürur hissi 
duyuram.

Sizə od-alovdan çıxmış, həyatın hər cür keşməkeşini 
görmüş qəhrəmanımıza ulu tanrıdan sağlam ömür ar-
zulayıram.

Qarşınızda baş əyərək sizi təbrikedir, öpür və bağrı-
ma basıram.

 
Hörmət və ehtiramla,
sizin Elxan
(Şamaxının millər vəkili )
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Hörmətli şamaxılılar!

Sizi baharın gəlişi münasibətilə ürəkdən təbrik edir, 
sizə cansağlığı və uzun ömür arzulayıram. 

Qoy bu bahar Vətənimizə, el-obamıza bol ruzi-
bərəkət, firavanlıq və səadət gətirsin!

Mən imkanlarımın  məhdudluğundan sizin həyatı-
nızın daha da yaxşılaşmasında ürəyimcə və kifayət 
qədər xidmət göstərə bilməsəm də, bütün bahar sevinci-
ni sizinlə bölüşürəm.

Hörmətlə,
Şamaxının millət vəkili                 Elxan Süleymanov
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Əziz qəhrəman ana!  

Sizi Yeni il bayramı və Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ən 
xoş arzularımı çatdırıram.

Bütün dövrlərdə qadın ailə ocağının keşikçisi, sülhün 
tərənnümçüsü, müdriklik rəmzi olub. Siz həyat bəxş 
edir, gözəl övladlar böyüdür, ailə səadətini formalaşdı-
rırsınız. 

Sizə hüdudsuz ana səadəti, sizə və övladlarınıza can-
sağlığı arzulayıram. Ürəklərinizdən hərarət itməsin!

Hörmətlə,
Şamaxının millət vəkili                  Elxan Süleymanov
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Hörmətli şəhid ailəsi!

Sizi Yeni – 2014-cü il və Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik edirəm!

Bu bayram evinizi şadlıq və sevinc işığı ilə nurlandır-
sın, uğur və səadət daimi yol yoldaşınız olsun.

Qoy 2014-cü ildə qapılarınız ancaq xeyir xəbərlər 
üçün açılsın!

Hörmətlə,
Şamaxının millət vəkili                  Elxan Süleymanov
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Sevimli təqaüdçü tələbə!     

Yeni – 2014-cü il və Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü münasibətilə səni təbrik edirəm!

Qoy 2014-cü il Sənin ömrünə xoş soraqlar, yeni 
nailiyyətlər, təhsildə və şəxsi həyatda uğurlar ili kimi 
daxil olsun!

Ümidvaram ki, yaxşı oxumağınla Şamaxının böyük 
ədiblərinin arzularının çin olmasına daha yaxşı xidmət 
edəcəksən!

Hörmətlə,
Şamaxının millət vəkili                Elxan Süleymanov
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Əziz və körpə bala!

Səni Yeni-2014-cü il və Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, uzun 
ömür, cansağlığı və xoşbəxt uşaqlıq illəri arzulayıram.

Qoy şam ağacının sayrışan işıqları ömür yoluna nur 
ələsin, günlərin bir-birindən sevincli və fərəhli olsun. 
Valideynlərinin qüruru, Vətənimizin iftixarı olasan!

Hörmətlə,                                             Elxan baba
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Hörmətli Qarabağ qazisi!

Sizi Yeni 2014-cü il və Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü münasibəti ilə təbrik edirəm!

İllər keçsə də bizim Qarabağ müharibəsinin iştirak-
çılarına – qazilərimizə münasibətimiz dəyişmir, Sizin 
cəsarət və mərdliyiniz qarşısında baş əyirik. Düşmənə 
boyun əyməyən igidlərimiz o illərin ağır xatirələrini 
qəlblərində gəzdirirlər.

Bu bayram günlərində Sizə möhkəm cansağlığı, 
səadət və başınız üzərində açıq səma diləyirik!

Hörmətlə,
Şamaxının millət vəkili                 Elxan Süleymanov
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Əziz müharibə veteranı!

Sizi – həm faşizmlə mübarizədən, həm də əmək 
cəbhəsindən alnıaçıq çıxmış vətəndaşlarımızı Yeni 2014-
cü il və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
münasibətilə ürəkdən təbrik edir, Sizə ən səmimi arzu-
larımı çatdırıram!

2014-cü ilin Vətənimizin tarixinə əlamətdar illərdən 
biri kimi düşməsi üçün Sizin hər birinizin ağsaqqal 
sözünə, tövsiyəsinə böyükehtiyacımız var.

Qoy 2014-cü il ailənizə, doğmalarınıza səadət və rifah 
gətirsin!

Hörmətlə,
Şamaxının millət vəkili                Elxan Süleymanov





HESABAT
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Şamaxının millət vəkili, AvroNest Parlament 
Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

rəhbəri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 
üzvü Elxan Süleymanovun 1 illik fəaliyyəti haqqında

Hesabat
(01 .12. 2012 – 31 .12. 2013)

Seçici müraciətləri
2012-ci il dekabr ayının 1-dən 2013-cü il dekabrın 

31-dək olan dövr ərzində seçicilər tərəfindən Şa-
maxının millət vəkilinin ünvanına müxtəlif xa-
rakterli seçici məktubları, ərizə və şikayətlər, o 
cümlədən ümumilikdə 134 yazılı müraciət daxil ol-
muşdur. Həmin müraciətlərdən 12 müraciət sosi-
al problemlərlə, 46 müraciət iqtisadi problemlər, 76 
müraciət isə maddi yardım istəyi də daxil olmaqla 
digər problemlərlə əlaqədar olmuşdur. 

Seçicilər tərəfindən 134 yazılı müraciətdən 
əlavə 82 şifahi müraciət də edilmişdir ki, həmin 
müraciətlərin 21-i sosial problemlər, 15 müraciət iq-
tisadi problemlər, 46 müraciət isə digər problemlərlə 
əlaqədar olmuşdur.

Daxil olmuş bütün müraciətlər diqqətlə araşdırıl-
mış və hər biri barədə müvafiq tədbir görülmüşdür. 
Belə ki, 26 ərizə ilə əlaqədar aidiyyatı üzrə müvafiq 
orqanlara sorğu ilə müraciət olunmuşdur ki, həmin 
müraciətlərin 2-si hazırda icra olunmaq ərəfəsindədir, 
qalan 16 müraciət isə aidiyyatı üzrə orqanlardadır və 
nəticəsi barədə hələlik cavab verilməyib.

Vətəndaşlar tərəfindən edilmiş 115 müraciət hü-
quq normaları ilə müəyyən edilməyən hallara dair 
olduğu səbəbindən əsassız sayılmış və bu barədə 
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müraciət etmiş şəxslərə müvafiq izahat verilmişdir.

Seçicilərlə görüşlər
Ötən dövr ərzində 26 dəfə Şamaxı seçiciləri ilə 

kütləvi görüşlər, həmçinin 30 mətbuat konfransı və 
brifinqlər keçirilmiş, seçicilərin təklif və problemləri 
dinlənilmiş, həmçinin  xeyriyyəçilik tədbirləri keçi-
rilmişdir. O cümlədən: 

- 29.12.2012-ci il tarixində yeni il münasibətilə 
Şamaxı seçiciləri ilə, həmçinin uşaq bağçalarında 
görüşlər keçirilmiş, Şamaxı şəhərinin bütün uşaq 
bağçalarında tərbiyə alan uşaqlara (cəmi 1150 uşağa) 
yeni il hədiyyələri verilmişdir; 

- 10.01.2013-cü il tarixində jurnalistlərlə Şamaxı-
da brifinq keçirilmiş, 15 jurnalist yeni il münasibəti 
ilə təbrik olunmuş və brifinqdən sonra seçicilərin 
qəbulu keçirilmişdir; 

- Şamaxı rayon sakini Pənahova Vəsiləyə övladı-
nın müalicəsi üçün maddi yardım edilmişdir; 

- Şamaxı rayon sakini, Bakı Dövlət Universiteti-
nin 2-ci kurs tələbəsi Həşimova Gülgünün illik təhsil 
haqqı ödənilmişdir;

- Şamaxı Humanitar Kollecinin tələbəsi 
Məmmədova Zöhrəyə aylıq təqaüd təyin edilmişdir;

-   24.01.2013-cü il tarixində ”5 polyak memarı və 
15 bina” kitabının təqdimatı keçirilmişdir; 

- 03.02.2013-cü il tarixində Polşa səfərinin yekunu 
ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilmişdir; 

- 15.02.2013-cü il tarixində ”Şamaxının millət vəkili 
– 2il” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir;

- 07.03.2013-cü il tarixində ”Beynəlxalq qadınlar” 
günü münasibəti ilə Qəhrəman və çoxuşaqlı Analar-
la görüş keçirilmiş və 160 nəfər Şamaxılı Qəhrəman 
analar təbrik edilmiş, hədiyyələr təqdim olunmuş-
dur;
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- 12.03.2013-cü il tarixində ”Şamaxı qırmızı terro-
run hədəfində 1930-40-cı illər repressiyaları” kitabı-
nın təqdimatı keçirilmişdir;

- 16.03.2013-cü il tarixində ”Novruz bayramı” 
münasibəti ilə 70 Qarabağ şəhidi ailələrinə, təqaüdçü 
tələbələrin ailələrinə və  Şamaxı rayonunun Qızmey-
dan kəndində 300 ailəyə bayram sovqatları verilmiş-
dir;

- 28.03.2013-cü il tarixində Şamaxı rayonunun Quş-
çu, Məlikçobanlı, Bağırlı, Mərzəndiyyə kəndlərində 
və Sabir qəsəbəsində seçicilərlə görüşlər keçirilmiş-
dir;

- 29.03.2013-cü il tarixində ”Azərbaycanlılara qarşı  
erməni vandalizmi: 1918 – ci il  Şamaxı soyqırımı” 
kitabının təqdimatı keçirilmişdir; 

- 30.03.2013-cü il tarixində Şamaxıda yerləşən de-
putat qərargahında seçicilərlə görüş keçirilmişdir;

- 08.05.2013-cü il tarixində Böyük Vətən Müharibəsi 
veteranları ilə görüş keçirilmiş və bayram sovqatları 
verilmişdir;

- 15.05.2013-cü il tarixində Şamaxıda yerləşən de-
putat qərargahında seçicilərlə görüş keçirilmişdir;

- 21.05.2013-cü il tarixində ”Sabir-150” 3-cü qirayət 
müsabiqəsinin yekun mərhələsinin iştirakçılarına 
hədiyyələr verilmişdir;

- 23.05.2013-cü il tarixində Bakıda ”Gülüstan” sara-
yında Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
Parlament Şəbəkəsinin illik konfransının keçirilməsi 
təşkil olunmuşdur;

- 25.05.2013-cü il tarixində ”Sərsəng - humanitar 
faciənin qarşısının alınması” layihəsinin başlanması 
münasibətilə tədbir keçirilmişdir;

- 20.07.2013-cü il tarixdə Bağırlı kəndində ”Sabir” 
bulağının açılışı münasibətilə kənd sakinləri ilə gö-
rüş keçirilmişdir;
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- 23.07.2013-cü il tarixində Ramazan ayı 
münasibətilə Sabir qəsəbəsində,

- 29.07.2013-cü il tarixində Məlhəm kəndində,
- 29.07.2013-cü il tarixində Muğanlı kəndində,
- 06.08.2013-cü il tarixində Şamaxı şəhərində iftar 

süfrələri verilmişdir;
- 2013-cü ilin iyul ayı ərzində xeyriyyəçilik tədbirləri 

çərçivəsində Cabanı kənd  məscidində dəstəmaz ota-
ğı təmir olunmuş və istifadəyə verilmişdir; Cabanı 
kənd məscidinə səsgücləndiricilər hədiyyə olun-
muşdur; Sabir qəsəbəsi məscidinə səsgücləndiricilər 
hədiyyə olunmuşdur; Şamaxı rayonu Məlhəm kənd 
orta məktəbində yararsız vəziyyətdə olan iki qapı və 
pilləkən təmir olunmuşdur;

- 07.09.2013-cü il tarixində ”Sərsəng - hümanitar 
faciənin qarşısının alınması” layihəsi çərçivəsində 
”SOS Sərsəng” adlı beynəlxalq konfrans keçirilmiş-
dir; 

- 09.09.2013-cü il tarixində Şamaxıda yerləşən de-
putat qərargahında yüksək nəticələr göstərmiş tələbə 
və şagirdlərlə görüş keçirilmiş və hədiyyələr veril-
mişdir;

- 16.09.2013-cü il tarixində Yeni dərs ilinin baş-
lanması münasibəti ilə Şamaxı rayonunun Ava-
xıl, Mərzəndiyyə, Məlhəm, Əngəxaran kənd və 
Y.Məmmədəliyev adına qəsəbə orta məktəblərində 
müəllim və şagirdlərlə görüşlər keçirilmiş və 
hədiyyələr paylanmışdır;  

- 04.10.2013-cü il tarixində ”Bakı haqqında etüdlər” 
foto-albomunun və ”Tarixi Azərbaycan dövlətləri” 
kitabının təqdimatı keçirilmişdir;

- 15-16.10.2013-cü il tarixlərdə Qurban bayramı 
münasibəti ilə şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi 
əlilləri, yüksək nəticələr göstərmiş tələbə və şagirlərin, 
millət vəkilinin Şamaxı rayonu üzrə təqaüd verdiyi 
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bütün təqaüdçülərin (cəmi 52 nəfər) ailələri təbrik 
edilmiş və hədiyyələr verilmişdir;

- Cari il ərzində cəmi 19 nəfər olmaqla ”Sabir 
qiraət müsabiqəsi”nin qaliblərinin ad günləri təbrik 
edilmişdir;

- 2013-cü ilin sentyabr ayında  Türkiyədə təhsil 
alan Şamaxı rayon sakini Eyyubov Aqil Azər oğlu-
nun bir illik təhsil haqqı ödənilmişdir;

- Şamaxı rayonu üzrə ümumilikdə 52 şagird və 
tələbəyə millət vəkili tərəfindən aylıq təqaüd verilir. 
O cümlədən, ”Sabir qiraət müsabiqəsi”nin qalibləri 
olan 31 nəfər şagird hər biri ayda 50 AZN, 2010-2013-
cü tədris illərində 600-dən çox bal toplamış 19 nəfər 
tələbə isə  ayda 100 AZN məbləğində aylıq təqaüd 
alırlar; 

- Eyni zamanda Almaniyada magistratura təhsili 
alan Şamaxı rayon sakinləri Kərimov Cəlal və 
İsveçrədə təhsil alan İsgəndərov Ceyhuna aylıq 
təqaüd verilir;

Deputat köməkçiləri tərəfindən 76 seçici qəbul 
olunmuş və edilən müraciətlərə baxılmışdır.

Ölkədaxili və beynəlxalq fəaliyyət
Millət vəkili Elxan Süleymanov Şamaxı rayonun-

dakı fəaliyyəti ilə yanaşı Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
üzvü, AVRONEST Parlament Assambleyasında 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Parla-
ment Assambleyası Sədrinin müavini və Büro üzvü, 
Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əlaqələr üzrə 
işçi qrupunun rəhbəri kimi xarici fəaliyyətini də 
uğurla həyata keçirir. Onun bilavasitə təşəbbüsü, 
dəstəyi və təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda və bir sıra 
xarici ölkədə çoxsaylı böyük layihələrə imza atılmış, 
müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. O cümlədən:
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- Yanvar ayının əvvəllərində millət vəkili 
E.Süleymanovun ideya müəllifliyi və dəstəyi ilə ”Şa-
maxı qırmızı terrorun hədəfində (XX əsrin 30-40-
cı illər repressiyaları)” kitabı çap olunmuş və geniş 
oxucu kütləsinin ixtiyarına verilmişdir. Kitab Elxan 
Süleymanovun yazdığı ön sözdən, ”Təklə faciəsi” 
(I), ”1937-ci ilin oktyabrında Şamaxıda keçirilmiş 
məhkəmə prosesi”  (II) və ”Şamaxının repressiya qur-
banları” (III) adlı fəsillərdən ibarətdir. Millət vəkili 
Elxan Süleymanovun, tarix elmləri üzrə fəlsəfə dok-
torları M.Zülfüqarlı və D.Musayevin həmmüəllifi 
olduqları əsərin maraqlı cəhətlərindən biri budur 
ki, müəlliflər azərbaycanlıların kommunist rejimi 
dövründə digər xalqlarla müqayisədə daha çox rep-
ressiyaya məruz qalmasının səbəblərini göstərir. 
Kitabda o dövrdə Şamaxıda repressiyaları həyata 
keçirmiş vəzifəli şəxslər haqqında da məlumat veri-
lir. Bu kitab Şamaxıda XX əsrin 30-cu illərində baş 
vermiş repressiyalara aid ilk geniş tədqiqat əsəridir. 
Kitab yazılarkən yazılı mənbələrlə yanaşı, Qərbdə 
geniş yayılmış şifahi tarixdən, yəni hadisələrin canlı 
şahidi olmuş şamaxılıların da xatirələrindən istifadə 
olunub. Müəlliflər Azərbaycan Respublikası Mil-
li Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanan 
cinayət işlərinə aid sənədlərdən də geniş istifadə 
edib. Bu kitab repressiya dövrünün dəhşətlərindən 
xəbərdar olmaq üçün çox əhəmiyyətli bir mənbədir. 
Kitab həmçinin gənc nəslin vətənpərvərlik və milli 
ruhda tərbiyəsində mühüm əhəmiyyətə malikdir.

- Yanvarın 14-də Avronest Parlament Assamble-
yasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri 
millət vəkili Elxan Süleymanov Dağlıq Qarabağın 
separatçı rejimi tərəfindən Xankəndi (Xocalı) ae-
roportunun istifadəyə verilməsi barədə yayılan 
məlumata cavab olaraq geniş bəyanatla çıxış edib. 



273
www.elkhan-suleymanov.az

ŞAMAXININ MILLƏT VƏKILI
ÜÇÜNCÜ IL

Bəyanatda qeyd edilir ki, Dağlıq Qarabağın səması 
Azərbaycanın hava məkanının ayrılmaz tərkib 
hissəsidir və işğalçı rejim Dağlıq Qarabağ səmasında 
mülki aviasiyanın uçuşunu həyata keçirəcəyi halda 
Mülki Aviasiyaya dair 1944-cü il Çikaqo Konvensi-
yasını pozmuş olacaq: ”Bu hava məkanında uçuşlar 
ancaq Azərbaycan Dövlət Mülki Aviasiya Administ-
rasiyasının razılığı ilə həyata keçirilə bilər və bu hava 
məkanından istifadə edilməsinə Azərbaycan Dövlət 
Mülki Aviasiya Administrasiyasından başqa heç bir 
qurum icazə verə bilməz. Bu baxımdan hər hansı 
beynəlxalq təşkilatın Xankəndi (Xocalı) aeroportu-
nun istifadəsi ilə bağlı işğalçı rejimə sertifikat verə 
bilməz. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) 
və Avropa Mülki Aviasiya Konfransı (ECAC) məsələ 
ilə bağlı açıq mövqe nümayiş etdirməlidirlər.

- Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun 
təşəbbüsü ilə, hər il olduğu kimi, bu il də 20 Yan-
var şəhidləri hörmətlə anılmışdır. Belə ki, qan-
lı hadisələrin 23-cü il dönümü Şamaxının millət 
vəkilinin səlahiyyətli nümayəndəsi Dəyanət Musa-
yev bir neçə Şamaxı ziyalısı ilə birlikdə Vətənimizin 
azadlığı və müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş Vida-
di Məmmədov və Ağanəzər İsrayılovun yaxınlarına 
baş çəkib. Şamaxının millət vəkili adından şəhidlərin 
ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə baş sağlığı ve-
rilmiş və sovqatlar çatdırmışdır.

- Yanvarın 21-də AŞPA-nın qış sessiyasın-
da Azərbaycanla bağlı müzakirələr keçirilib və 
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə gö-
türdüyü öhdəliklərin icrası ilə bağlı 4 illik hesabat 
məruzəsi qəbul edilib. ”Monitorinq Komitəsinin 
iclasında millət vəkili Elxan Süleymanovun verdi-
yi iki təklif: Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 
hərbi yolla işğal etməsi və etiraz aksiyaları ilə bağlı 
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hakimiyyətlə aksiya təşkilatçıları arasında kompro-
mis tapılması ilə bağlı təkliflər Assambleya tərəfindən 
də qəbul edilib. AŞ PA Monitorinq Komitəsi adın-
dan həmməruzəçilər Jozef Debona Qrex və Pedro 
Aqramuntun hazırladıqları Azərbaycanın Avropa 
Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin, eyni za-
manda İnsan hüquqları və hüquq məsələləri üzrə 
Komitə adından məruzəçi Kristofer Ştrasserin hazır-
ladığı Azərbaycanda siyasi məhbusların vəziyyətinə 
dair iki hesabat Assambleyanın plenar iclasında 
dinlənilib. Hər iki sənəd bir yerdə müzakirəyə çı-
xarılıb. Hər iki hesabat üzrə 60-a yaxın parlamenta-
rın çıxışı dinlənilib. Əsas müzakirələr ikinci hesabat 
üzrə aparılıb. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağ-
lı hesabat səsə qoyulduqdan sonra qəbul edilsə də, 
Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı ikinci hesa-
bat Assambleyanın plenar iclasında qəbul edilməyib. 
Bunu Azərbaycan nümayəndə heyətinin növbəti uğu-
ru hesab etmək olar, belə ki, AŞ-yə üzv olan 47 ölkədən 
yalnız Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin araş-
dırılması ölkəmizə qarşı münasibətdə ikili standartın 
olduğunu göstərirdi. 

- Yanvar ayının 24-də Şamaxının millət vəkili 
Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin yanvarın 30-dan fevralın 3-dək 
gerçəkləşəcək Polşa səfəri ərəfəsində yeni kitab-al-
bom işıq üzü görüb. Elxan Süleymanovun fərdi say-
tı tərəfindən hazrılanmış nəfis tərtibatlı ”5 polyak 
memarın 15 Bakı binası” kitab-albomu Azərbaycan, 
polyak və ingilis dillərindədir.  Kitabda 1893-1913-cü 
illərdə görkəmli polyak memarlar – Yuzef Qoslavski, 
Kazimir Skureviç, Yevgeni Skibinski, Yuzef Ploşko 
və Konstantin Borisoqlebski tərəfindən yaradılmış 
gözəl Bakı binalarından söhbət açılır. Layihə Elxan 
Süleymanovun rəhbərliyi ilə həyata keçirilib. Bura-
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xılışa məsul Fuad Babayevdir. Kitab-albomda Elçin 
T.Əliyevin, Fərid Xayrullinin, Mirnaib Həsənoğlunun 
və Polad Əsədovun fotoları yer alıb.

- Yanvar ayında Şamaxının millət vəkili Elxan Sü-
leymanovun fərdi saytı 3 dildə daha bir yeni kitab 
çap edib. Azərbaycan, polyak və ingilis dillərində işıq 
üzü görən ”Keçmiş Persidskaya küçəsindəki sehrli 
bina və onun şamaxılı müəllifi” kitabı polyak əsilli 
şamaxılı memar Yevgeni Skibinskiyə və onun 1899-
cu ildə Bakıda yaratdığı binaya həsr edilib. Nəşrin 
ideyası Elxan Süleymanova məxsusdur. Mətnin və 
dizaynın müəllifi Fuad Babayevdir. Kitab-albomda 
Elçin T.Əliyevin və Fərid Xayrullinin fotoları yer alıb.

- 29 yanvar – 3 oktyabr 2013-cü il tarixlərində 
Azərbaycanın Avronest Parlament Assambleyasında-
kı nümayəndə heyətinin rəhbəri, deputat Elxan Su-
leymanovun təşəbbüsü ilə Azərbaycan nümayəndə 
heyəti Polşada səfərdə olub. Nümayəndə heyəti 
səfərin birinci günü Polşa xarici işlər nazirinin müavi-
ni xanım Beata Stelmaçla rəsmi görüş keçirib. Görüşdə 
Azərbaycan təhsil naziri Misir Mərdanov, sənaye və 
energetika naziri Natiq Əliyev, Bakı Dövlət Universi-
tetinin rektoru Abel Məhərrəmov, Azərbaycan Dillər 
Universitetinin rektoru Səməd Seyidov, Şamaxı rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Məmmədov və digər 
rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Görüşdə Azərbaycanla 
Polşa arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, 
Azərbaycanın Qərbə inteqrasiyası, Avropa Birliyi 
ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafında Pol-
şanın rəsmi Bakıya göstərdiyi dəstək, Avropanın 
enerji təhlükəsizliyi və s. məsələlər müzakirə edi-
lib. Nümayəndə heyətinin növbəti görüşləri Kra-
kov Strateji Təlimlər İnstitutunda, Krakov İqtisad 
Universitetində və qədim ənənələrə malik Yagellon 
Universitetində baş tutub. Görüşlərin sonunda Bakı 
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Dövlət Universiteti ilə Krakov İqtisad Universiteti 
və Yagellon Universiteti arasında əməkdaşlıq pro-
tokolları imzalanıb. Nümayəndə heyətinin üzvləri 
Varşavada da əhəmiyyətli görüşlər keçirib. Polşa 
Seyminin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 
təmsil olunan üzvləri, eləcə də Seymin xarici əlaqələr 
komitəsindən olan deputatlarla görüş zamanı qarşı-
lıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Elxan 
Süleymanov Azərbaycanla Polşa arasında əlaqələrin 
XIV əsrdən başladığını qeyd edib, polyak şairlərin 
Nəsiminin, Xaqani Şirvaninin, Seyid Əzim Şirvani-
nin əsərlərini tərcümə etdiklərini vurğulayıb. Millət 
vəkili Şamaxıda anadan olmuş memar Yevgeni Ski-
binskinin layihəsi əsasında Bakıda tikilmiş binadan 
bəhs edən ”Keçmiş Persidskaya küçəsindəki sehrli 
bina və onun şamaxılı müəllifi” kitabını və XIX əsrin 
sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərmiş polyak memarların yaradıcılığına həsr 
edilmiş ”5 polyak memarın 15 Bakı binası” foto-albo-
munu təqdim edib. Polşada səfərdə olan nümayəndə 
heyəti səfərin dördüncü günü Lodz Voyevodalığın-
da görüşlər keçirib. Görüşün sonunda Şamaxı ilə 
Konstantinuv-Lodski şəhərlərinin qardaşlaşması ilə 
əlaqədar niyyət protokolu imzalanıb.

- Polşada səfərdə olmuş nümayəndə heyətinin 
üzvləri 04 fevral 2013-cü il tarixində mətbuat konfran-
sı keçiriblər. Səfər barədə məlumat verən nümayəndə 
heyətinin rəhbəri, millət vəkili Elxan Süleymanov 
səfərin məhsuldar keçdiyini, səfər çərçivəsində 
9 rəsmi görüş keçirildiyini, 10 saziş imzalandığı-
nı bildirib. Tədbirdə sənaye və energetika naziri, 
Azərbaycan-Polşa hökumətlərarası komissiyasının 
sədri Natiq Əliyev, təhsil naziri Misir Mərdanov, 
BDU-nun rektoru Abel Məhərrəmov, millət vəkilləri 
Fazil Mustafa, Gülçöhrə Məmmədova, Səməd Seyi-
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dov, Qüdrət Həsənquliyev və Fərəc Quliyev səfərlə 
bağlı təəssüratlarını açıqlayıblar. Tədbirdə Polşanın 
Azərbaycandakı səfiri Mixail Labenda da iştirak edib.

- 18 fevral 2013-cü ildə Ermənistanda keçirilən 
prezident seçkiləri ilə əlaqədar AŞPA-nın üzvü El-
xan Süleymanov bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda 
vurğulanır ki, biz işğalçı dövlət olan Ermənistanda  
keçirilmiş seçkilərə və xüsusilə də günahsız mülki 
əhaliyə qarşı ağır cinayətlər törətmiş bir şəxsin pre-
zident seçilməsinə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
demokratiklik, insan hüquqlarına hörmət və hüqu-
qun aliliyinə riayət edilməsi müstəvisində qiymət 
verilməsi cəhdlərinə etiraz edirik və bu seçkiləri 
qeyri-legitim hesab edirik. Ağırlaşdırıcı məqam 
həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Xoca-
lı şəhərində 26 fevral 1992-cı ildə günahsız mülki 
əhaliyə qarşı ağır soyqırımı törətmiş erməni silahlı 
birləşmələrinin komandiri Serj Sarkisyan prezident 
seçilib. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, Elxan Süley-
manov beynəlxalq ictimaiyyətdən və seçkiləri rəsmi 
müşahidə missiyalarından Ermənistanda keçiril-
miş prezident seçkilərini, Serj Sərkisyanın prezident 
seçilməsini qeyri-legitim hesab etməyə çağırıb. Eyni 
zamanda, Avropa İttifaqını Azərbaycan əraziləri 
hərbi işğaldan azad edilməyənədək Ermənistanla 
Assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina etməyə, 
ATƏT və AŞ Parlament Assambleyalarında, Avropa 
Parlamentində və digər beynəlxalq təşkilatlarda ya-
ranmış vəziyyətin müzakirə edilməsini tələb edib.

- Martın 20-də Avropa Şurasının (AŞ) Parisdəki 
ofisində Avropa Şurası Parlament Assambleya-
sı (AŞPA) monitorinq komitəsinin yaz sessiyası 
ərəfəsində növbəti yığıncağı keçirilib. Komitə üzvləri 
gündəliyə çıxarılan Türkiyə ilə müsbət dialoq, Ma-
carıstana qarşı monitorinqin tətbiq edilməsi təklifi, 
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Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan ilə bağlı məsələləri 
müzakirə ediblər. Azərbaycan ilə bağlı məsələnin 
müzakirəsində çıxış edən Milli Məclisin deputatı El-
xan Süleymanov Ermənistana qarşı sərt ittihamlar 
səsləndirib. O, işğalçı dövlətdə keçirilən seçkilərin 
demokratiya baxımından dəyərləndirilməsinə, in-
sanlığa qarşı cinayət törədən şəxsin prezident 
seçilməsinin demokratik təsisatlar tərəfindən təqdir 
olunmasına və legitim sayılmasına qəti etirazını bil-
dirib, eyni zamanda, bu məsələnin AŞPA-nın yaz 
sessiyasında müzakirəsini tələb edib. Ermənistan 
nümayəndə heyətinin komitədə təmsil olunan üzvləri 
və bəzi ermənipərəst deputatlar E.Suleymanovun 
Ermənistana qarşı səsləndirdiyi kəskin ittihamlar-
la dolu çıxışını bitirməyə imkan verməyiblər. Buna 
etiraz əlaməti olaraq azərbaycanlı deputat yığıncaq 
keçirilən zalı tərk edib.

- 28 mart 2013-cü il tarixində Şamaxının Quşçu və 
Məlikçobanlı kəndlərində iki görüş keçirilib. Quşçu 
kəndində keçirilən görüşdə Şamaxının millət vəkili 
Elxan Süleymanovun səlahiyyətli nümayəndəsi 
Dəyanət Musayev, tarix elmləri üzrə fəlsəfə dokto-
ru Məhərrəm Zülfüqarlı, Söz Azadlığı Müdafiə Fon-
dunun icraçı direktoru Vüqar Tofiqli və b. iştirak 
edib. Görüşdə Şamaxının millət vəkilinin dəstəyi ilə 
nəşr olunmuş kitablardan danışılmış, yerli camaatın 
mövcud problemləri ətrafında fikir mübadiləsi apa-
rılmışdır. Görüş kənd tam orta məktəbində keçirildi. 
Görüşdə müəllimlərdən Eminalı Məmmədov, Kərim 
Gülalıyev, Əvəz Kərimov, Ağamirzə Həsənov və b. 
çıxış edərək, qonaqlara və Şamaxının millət vəkili 
Elxan Süleymanova öz minnətdarlıqlarını bildirdilər 
ki, həyata keçirdiyi layihəyə əsasən kəndlərə içməli 
su xəttləri çəkdirir, şamaxılı gənclərə təhsil almala-
rında dəstək və yardım edir. Daha sonra qonaqlara 
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mövcud problemlər haqqında da məlumat verildi. 
Məlikçobanlı kəndində keçirilən görüşdə isə Şama-
xının millət vəkili Elxan Süleymanovun səlahiyyətli 
nümayəndəsi Dəyanət Musayev, Ənvər Qafarlı, hü-
quqşunas Arzuxan Əlizadə və b. iştirak edib. Görüşdə 
Şamaxının millət vəkilinin dəstəyi ilə nəşr olun-
muş kitablardan danışılmış, yerli camaatın mövcud 
problemləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
Görüş kənd mədəniyyət evində keçirildi. Görüşdə 
çıxış edən Sənan Abdullayev, Nağı Nuriyev, kəndin 
axundu Bədirxan Ağayev və b. Şamaxının millət 
vəkili Elxan Süleymanova öz minnətdarlıqlarını 
bildirdilər ki, hər bayram kənddə yaşayan şəhid 
ailələrini, Qəhtrəman Anaları, kimsəsizləri və ehtiya-
cı olanları yada salır, bayram sovqatı göndərir. 

- Martın 29-da Şamaxıda ”Azərbaycanlılara qar-
şı erməni vandalizmi: 1918 – ci il Şamaxı soyqırı-
mı” mövzusunda elmi – praktik konfrans keçirilib. 
Konfrans Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İn-
kişafına Yardım Assosiasiyasının Prezidenti, Şama-
xının millət vəkili Elxan Süleymanovun təşəbbüsü 
və Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti və AVCİYA-nın 
təşkilatçılığı ilə baş tutub. Konfransda Şamaxı Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayev çıxış 
edərək Şamaxı soyqırımı haqda danışıb. Konfransda  
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yar-
dım Assosasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyli, 
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına 
Yardım Assosiasiyasının  üzvü, tarix üzrə fəlsəfə 
doktoru, dosent Məhərrəm Zülfüqarlı, Azərbaycan 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Minaxanım Əsədli 
məruzə ilə çıxış ediblər. Sonda konfrans iştirakçıla-
rına AVCİYA-nın ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi soyqırımlarla bağlı hazırladığı kitablar və 
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disklər paylanılıb.
”Şərq Tərəfdaşlığı” Vətəndaş Cəmiyyəti Fo-

rumu (ŞT VCF) İdarə Heyətinin aprelin 4-5-də 
Ermənistanda keçirilmiş iclasında ŞT regionundakı 
separatçı ərazilərdə (Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Şi-
mali Osetiya və Dnestryan ərazilər) fəaliyyət göstərən 
qeyri-hökumət təşkilatlarının VCF-nin Moldova-
da keçiriləcək 5-ci illik görüşündə təmsilçiliklərinin 
təmin edilməsi və ”Şərq Tərəfdaşları regionları” adı 
ilə onlara 10 yer ayrılması üçün ŞT VCF milli platfor-
malarının müzakirələrə başlaması haqda qərar qəbul 
edilməsinə etiraz olaraq 29 mart 2013-cü il tarixində 
AVRONEST PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Elxan Süleymanov Avronest rəhbərliyinə 
etiraz məktubu göndərib. Məktubda E.Süleymanov 
bildirib ki, ŞT VCF ”Şərq Tərəfdaşlığı regionu’’ 
ifadəsini siyasi və ictimai dövriyyəyə gətirmək cəhdi 
təxribatdır, gələcəkdə zəncirvari şəkildə çox cid-
di və uzaq gedən ağır nəticələr verə bilər. ŞT VCF-
nun İdarə Heyətinin qeyd edilən qərarına, xüsusilə 
də Dağlıq Qarabağı ”Şərq Tərəfdaşlığı regionu’’ ad-
landırmasına qarşı qəti etirazımızı bildirərək bəyan 
edirik ki, Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq 
Qarabağ və ətraf rayonlar Azərbaycan Respublika-
sının beynəlxalq hüquqla təsbit edilmiş və ayrılmaz 
tərkib hissəsidir.

- 02 may 2013-cü il tarixində Millət vəkili Elxan 
Süleymanov Ermənistandakı seçkilərlə əlaqədar ola-
raq Avropa Parlamentinin Prezidenti cənab Martin 
Şultsa, Avropa Komissiyasına, Avropa İttifaqına üzv 
ölkələrin xarici işlər nazirlərinə, Avronest PA-nın 
həmprezidentləri cənab Kristian Vigenin və cənab 
Boris Tarasyuka, Avropa Parlamenti və Avronest PA-
nın bütün üzvlərinə 9 sualla müraciət edib.

- Mayın 4-də Azərbaycan Nəşriyyatçılar və Po-
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liqrafiyaçılar Birliyinin Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə 
həsr etdiyi kitab müsabiqəsinə yekun vurulub. 
Müsabiqənin nəticələrinə görə, Azərbaycanda 
Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasi-
yasının nəşr etdirdiyi ”Bakı haqqında 20 etüd” kitabı 
I yerə layiq görülüb. Kitabın ideya müəllifi AVCİYA-
nın prezidenti, Şamaxının millət vəkili Elxan Süley-
manovdur. Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi 
(www.aliyevheritage.org) tərəfindən hazırlanmış 
”Tarixi Azərbaycan dövlətləri” (Bakı, 2012) kitabı isə 
müsabiqənin xüsusi diplomunu alıb. Bu kitab ”CBS 
Polygraphik Production”  mətbəəsində  çap olunub. 
Hər iki kitabın ideya müəllifi AVCİYA-nın preziden-
ti, Şamaxının millət vəkili, Avronest Parlament As-
sambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Elxan Süley-
manovdur.

- 16 may 2013-cü il tarixində Sloveniya Parla-
mentinin Xarici Siyasət Komitəsinin sədri Yanya 
Klasincin dəvəti ilə Avronest Parlament Assamble-
yasında (PA) Azərbaycanın nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Elxan Süleymanov başda olmaqla parlament 
nümayəndə heyətinin üzvləri Fazil Mustafa, Qüdrət 
Həsənquliyev, Ceyhun Osmanlı və Azərbaycan Res-
publikasının Sənaye və Energetika Naziri Natiq 
Əliyev Sloveniyada səfərdə olublar. Səfərin ilk günü 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Çepovan-
da Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin 
məzarını ziyarət ediblər. Səfər çərçivəsində Sloveni-
ya Parlamentinin Xarici Siyasət Komitəsi və Avropa 
İttifaqı Məsələləri Komitəsinin üzvləri ilə görüş keçi-
rilib. Azərbaycan nümayəndə heyəti üzvlərini qəbul 
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edən Sloveniya parlamentinin sədri cənab Yanko 
Veberlə ölkələr arasında tarixi qardaşlıq əlaqələri və 
əməkdaşlıq perspektivləri barədə müzakirələr apa-
rılıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti Sloveniya Res-
publikasının baş naziri Alenka Bratusik tərəfindən də 
qəbul edilib. Tədbir və ondan sonra bas tutan mətbuat 
konfransı zamanı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ re-
gionu və 7 ətraf rayon da daxil olmaqla, ərazimizin 
20%-nin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi və 
indiyədək həmin ərazilərin işğal altında saxlanılması 
müstəqillik dövründə Azərbaycanın qarşılaşdığı ən 
böyük problem kimi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan 
numayəndə heyətinin səfərini pozmağa cəhd edən 
Ermənistan parlamenti xarici əlaqələr komitəsinin 
sədri, Avronest PA-da bu ölkənin nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Zakaryan Sloveniya parlamentinə 
rəsmi müraciət edərək tədbirin qarşısının alınmasını 
tələb edib. Lakin bu muraciət Azərbaycan numayəndə 
heyətinin Sloveniya səfərinin uğur qazanmasına və 
ölkəmizin ədalətli mövqeyinin çatdırılmasına heç bir 
təsir göstərməyib.

- 20 may 2013-cü il tarixində Şamaxının millət vəkili, 
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına 
Yardım Assosiasiyasının (AVCİYA) prezidenti Elxan 
Süleymanovun təşəbbüsü, Söz Azadlığını Müdafiə 
Fondu  (SAMF) ilə AVCİYA-nın birgə təşkilatçılığı ilə 
həyata keçirilən Mirzə Ələkbər Sabirin yaradıcılığına 
həsr olunan III bədii qiraət müsabiqəsi yekunlaşıb. 
Şamaxı Mədəniyyət Sarayında baş tutan təqdimat 
mərasimində müsabiqənin gedişinə həsr olunmuş 
sərgiyə də baxış keçirilib. Çıxış edən Söz Azadlığı-
nı Müdafiə Fondunun sədri, xalq şairi Musa Yaqub 
layihə çərçivəsində təşkilat komitəsi üzvlərinin rayon 
təhsil müəssisələrində keçirdiyi görüşlərdən danışa-
raq bu il III dəfə keçirilən müsabiqənin final turunda 
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193 nəfər  iştirak etdiyini söyləyib. Onun sözlərinə 
görə, AVCİYA prezidentinin təşəbbüsü ilə hər ay 29 
nəfərə M.Ə.Sabir adına, iki nəfərə isə S.Ə.Şirvani 
adına təqaüd  verilir. AVCİYA prezidenti Elxan Sü-
leymanov Şamaxının Azərbaycan mədəniyyətinə 
çoxsaylı şəxsiyyət bəxş etdiyini və bunların arasında 
M.Ə.Sabirin xüsusi rolu olduğunu qeyd edib.  Millət 
vəkili bu günədək keçirilən müsabiqə qaliblərinin 
iştirakı ilə Bakıda geniş teatrlaşdırılmış təqdimatın 
keçiriləcəyini bildirərək, on iki nəfər qalibə dip-
lom və  pul mükafatları təqdim edib. Müsabiqənin 
təşkilində əsas məqsəd yeniyetmə və gənclər arasın-
da M.Ə.Sabir yaradıcılığının təbliği, görkəmli şairin 
yaradıcılığının tədris prosesində təbliğinə metodiki 
dəstək vermək, fəal şagird və tələbələri üzə çıxar-
maqla onları həvəsləndirməkdir.

- 21 may 2013-cü il tarixində AVCİYA prezidenti 
Elxan Süleymanovun təşəbbüsü və dəstəyi ilə Bakı-
da Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
Parlament Şəbəkəsinin 10-cu illik konfransı keçiri-
lib. Tədbirin açılışında BVF-nin idarəedici direkto-
ru Kristin Laqardenin və Dünya Bankının preziden-
ti Jim Yonq Kimin videomüraciəti nümayiş olunub. 
Daha sonra çıxış edən Parlament Şəbəkəsinin prezi-
denti Alan Desteks bildirib ki, tədbirdə 75 ölkədən 
250-yə yaxın qonaq iştirak edir. APA-nın xəbərinə 
görə, ingilis, alman və fransız dillərində yayımlanan 
”Wall Street Journal”, ”Marketwatch”, ”Boston Glo-
be”, ”Business Journal”, ”Yahoo!”, ”Deutsche Presse 
Agentur”, ”Austria Presse Agentur”, ”Finanz Nach-
richten” kimi 306 xarici KİV dünyanın 74 ölkəsindən 
235 nəfər mötəbər qonağın qatıldığı  tədbir haqda 
məlumat yayıb.

- May ayında millət vəkili Elxan Süleymanovun 
rəhbərlik etdiyi Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinə 
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Yardım Assosiasiyası (AVCİYA) ”Sərsəng - humani-
tar faciənin qarşısının alınması” layihəsini elan edib. 
Layihə barədə məlumat verən AVCİYA-nın vitse-
prezidenti Vəli Əlibəyov bildirib ki, Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərində 4 su anbarı mövcuddur, 
Ermənistanın imkanları isə bu anbarları təmir etməyə 
imkan vermir. Layihə çərçivəsində beynəlxalq 
təşkilatların ekspertlərinin iştirakı ilə Bakı və 
Brüsseldə beynəlxalq konfransların keçirilməsinin 
planlaşdırıldığı bildirilib.

- 25 may 2013-cü il tarixində Milli Məclisdə Avro-
nest Parlament Assambleyasının toplantısı keçirilib. 
İclasda deputat Elxan Süleymanov maraqlı açıqlama 
ilə çıxış edib. Onun sözlərinə görə, keçmiş Ağdərə 
rayonuna, indi isə Tərtər rayonuna məxsus olan 
Sərsəng su anbarının Ermənistan tərəfindən işğalı 
nəticəsində bu anbarda ötən müddət ərzində qəzalı 
vəziyyət yaranıb: ”Əgər bu su anbarında qəza baş 
verərsə, Azərbaycanın işğal altında olmayan daha 7 
rayonu yerlə-yeksan və həmin rayonların 400 min 
əhalisi məhv ola bilər.

- İyunun 10-da Avstriyanın paytaxtı Vyana 
şəhərində ”İndustrie Magazin Verlag” jurnalının 
təşkilatçılığı ilə ”Azərbaycanın geosiyasəti və Av-
ropanın enerji təhlükəsizliyi” adlı Beynəlxalq Konf-
rans keçirilib. Konfransın moderatorları Avstriyanın 
keçmiş kansleri Alfred Qusenbauer və Azərbaycanın 
AvroNest Parlament Assambleyasındakı nümayəndə 
heyətinin rəhbəri, Şamaxının millət vəkili Elxan Sü-
leymanov olub. Konfransda iştirak edən Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin tərkibinə Azərbaycanın sənaye 
və energetika naziri Natiq Əliyev, millət vəkilləri 
Qüdrət Həsənquliyev və Fazil Mustafa daxil olub. 
Konfransda İsrailin Avstriyadakı səfiri Aviv Şir-On, 
İtaliyanın keçmiş ticarət və sənaye naziri, Farefu-
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turo Fondunun prezidenti Adolfo Urso, deputat-
lar, səfirlər, elmi birlik və institutların əməkdaşları, 
tələbələr, bir sıra şirkətlərin nümayəndələri, aparıcı 
media mənsubları iştirak ediblər. Konfrans iştirak-
çıları Azərbaycanın etibarlı neft-qaz təchizatçısı və 
qeyri-sabit region olan Cənubi Qafqazda Qərbin sa-
bit müttəfiqi kimi rolu ilə bağlı fikir mübadiləsi edib, 
enerji daşıyıcıları, iqtisadiyyat, Avropa Birliyi (AB) 
ilə əlaqələr, dini tolerantlıq və mədəniyyətlərarası 
dialoq mövzularında çıxışlar ediblər. Konfransda 
Azərbaycanın ən ağrılı məsələsi və regionda sabitliyə 
daim təhlükə olan Dağlıq Qarabağ problemi və onun 
yaratdığı fəsadlar barədə geniş müzakirələr aparı-
lıb. Konfransda geniş məruzə ilə çıxış edən millət 
vəkili Elxan Süleymanov bildirib ki, 22 il əvvəl 
dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra 
Azərbaycan  bazar iqtisadiyyatına əsaslanan sivil, de-
mokratik, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quru-
culuğunu, o cümlədən Avropaya inteqrasiyanı özü-
nün daxili və xarici siyasətinin prioritet istiqamətləri 
elan edib. O qeyd edib ki, dövlət müstəqilliyinin ilk 
illərindən Azərbaycan Ermənistanın hərbi təcavüzü 
ilə üzləşib. Təcavüz nəticəsində Azərbaycanın Dağ-
lıq Qarabağ regionu və ətraf 7 rayonu işğal edilib, 1 
milyona yaxın azərbaycanlının bütün hüquqları po-
zulub və bu insanlar qaçqın və məcburi köçkünə çev-
rilib: Çıxışının sonunda Elxan Süleymanov konfrans-
da iştirak edən siyasətçilərə və KİV nümayəndələrinə 
müraciət edərək, onları Sərsəng su anbarında 
qəza nəticəsində regionda yarana biləcək humani-
tar böhranın qarşısının alınması məqsədilə dünya 
ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, məsələnin 
beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldırılması və təcili 
tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində həyəcan 
təbili çalmaqda Azərbaycana kömək etməyə çağırıb.
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- 20 iyun 2013-cü il tarixində Rəşid Behbudov adı-
na Mahnı Teatrında Mirzə Ələkbər Sabirin yaradı-
cılığına həsr olunan, 2011-2013-cü illərdə keçirilmiş 
bədii qiraət müsabiqəsinin hesabat tədbiri keçirilib. 
Tədbirdə çıxış edən AVCİYA-nın prezidenti, millət 
vəkili Elxan Süleymanov Şamaxının Azərbaycan 
mədəniyyətinə çoxsaylı şəxsiyyətlər bəxş etdiyini və 
bunların arasında M.Ə.Sabirin xüsusi yeri olduğunu 
deyib. Tədbirin sonunda müsabiqə qaliblərinin çıxış-
ları olub.

- 2013-cü ilin iyul ayında Şamaxının millət vəkili, 
Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanovun 
”Azərbaycan insan hüquqlarına sadiqliyini müdafiə 
edir” başlıqlı məqaləsi xarici media orqanlarında yer 
alıb. Məlumata görə, məqalə ingilis, alman və fransız 
dillərində 332 onlayn saytda yerləşdirilib.

- Millət vəkili, Avronest PA-da Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanovun 
dəvəti ilə 08-09 iyul 2013-cü il tarixlərində Avropa 
Parlamenti üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti 
Azərbaycana səfərə gəlib. Nümayəndə heyətinə Ma-
rio David (Portuqaliya), xanım Rəşida Dati (Fransa), 
Filip Kaçmarek (Polşa), xanım Elena Antonesku (Ru-
mıniya) və keçmiş deputat Jorge Morgado (Portuqa-
liya) daxil olublar. Nümayəndə heyətini Belçika fe-
deral parlamentinin deputatı Alain Desteks müşayiət 
edib. Nümayəndə heyətinin üzvləri Qaradağ rayonu-
nun Müşfiqabad qəsəbəsində məcburi köçkün ailələri 
üçün yaradılmış şəraitlə tanışlıq olub və helikopterlə 
Ağdamda yerləşən məcburi köçkün qəsəbəsinə baxış 
keçiriblər.

- Sentyabrın 2-də Avropa Şurasının Büro iclasında 
18 Avropa ölkəsini təmsil edən 45 deputatın imzası 
ilə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Sərsəng su 
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anbarına dair qətnamə layihəsinə baxılıb. Bununla 
əlaqədar, AVCİYA prezidenti, Avropa Şurası Parla-
ment Assambleyasının (AŞPA) üzvü Elxan Süleyma-
nov AŞPA prezidenti Jan Klod Minyon, AŞPA baş 
katibi Voyçex Saviski (Woyciech Sawicki) və AŞPA 
Büro üzvlərinə məktub ünvanlayıb.

- 09 sentyabr 2013-cü il tarixində Milli Məclisin de-
putatı Elxan Süleymanov Şamaxıdakı qərargahında 
rayon tam orta məktəblərinin yüksək balla ali 
təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələr ilə gö-
rüşüb. Tədbirin sonunda deputat E.Süleymanov 
bu il Şamaxıdan 600-dən çox bal toplamış yeddi 
məzuna qiymətli hədiyyələr və təqaüdlər təqdim 
edib. E.Süleymanovun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda 
Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosia-
siyası və Söz Azadlığını Müdafiə Fondu tərəfindən 
2011-2013-cü illərdə keçirilmiş Mirzə Ələkbər 
Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş bədii qiraət 
müsabiqələrinin 33 qalibinə və 2011-2012-ci illərdə 
Şamaxı rayonundan yüksək balla ali məktəblərə da-
xil olmuş 14 tələbəyə deputat E.Süleymanovun təsis 
etdiyi aylıq təqaüdlər verilir.

09 sentyabr 2013-cü il tarixində Tərtərdə 
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Asso-
siasiyası (AVCİYA) təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən 
”Sərsəng - hümanitar faciənin qarşısının alınması” 
layihəsi çərçivəsində ”SOS Sərsəng” adlı beynəlxalq 
konfrans keçirilib. Tədbirdə AVCİYA-nın prezi-
denti, Milli Məclisin deputatı Elxan Süleymanov, 
Tərtər rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ceyhun 
Səfərov, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) İdarə 
rəisi Tariyel Hüseynov, Azərbaycan-Finlandiya 
Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri, Fin-
landiya Parlamentinin üzvü Eoro Lehti, Rusiyadan 
olan siyasi ekspert Sergey Markov, Yunanıstan Par-
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lamentinin keçmiş üzvü Spiridon Kuvelis, Almaniya 
Bundestaqının keçmiş üzvü Haqqı Kəskin, 10-dək 
xarici KİV təmsilçisi və digər şəxslər iştirak ediblər. 
E.Süleymanov bildirib ki, AVCİYA Sərsəng su anba-
rı ilə bağlı geniş miqyaslı layihə həyata keçirməyə 
başlayıb. Onun sözlərinə görə, Qarabağ problemi bir 
nömrəli istiqamət elan edilib. 

- 04 oktyabr 2013-cü il tarixində Azərbaycanda 
Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosi-
asiyasının (AVCİYA) yeni nəşri - ”Bakı haqqında 
etüdlər” foto-albomu çapdan çıxıb. Bu nəşr iki il 
öncə işıq üzü görmüş ”Bakı haqqında 20 etüd” fo-
to-albomunun yeniləşdirilmiş və təkmilləşdirilmiş 
variantıdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
20-ci ildönümünə həsr edilən, oxucuların və pay-
taxtımızın qonaqlarının böyük marağına səbəb olan 
həmin foto-albom peşəkarlar tərəfindən də yüksək 
qiymətləndirilib. Belə ki, foto-albom Azərbaycan 
Nəşriyyatçılar və Poliqrafiyaçılar Birliyinin Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr etdiyi 
I Ümumrespublika ”Kitab sənəti” müsabiqəsinin 
əsas mükafatına layiq görülüb. Nadir tapılan nəşrə 
çevrilməsi foto-albomun yeni variantını  hazırla-
maq zərurətini meydana çıxarıb. Nəfis tərtibatla 
”Şərq-Qərb” mətbəəsində çap olunan foto-albomda 
Azərbaycan paytaxtının tarixi və bu günü fotolar və 
lakonik mətnlər vasitəsilə oxuculara çatdırılır. Fo-
to-albomda tanınmış Azərbaycan fotoqrafları ilə ya-
naşı, Fabrizio Giraldi (İtaliya), Aleksandr Belenkiy 
(Rusiya), Vitaliy Yevdokimov (Özbəkistan) kimi xa-
rici fotoqrafların foto-şəkilləri yer alıb. Nəşrin ideya 
müəllifi AVCİYA-nın prezidenti, Şamaxının millət 
vəkili Elxan Süleymanov, yaradıcı qrupun rəhbəri 
Fuad Babayevdir.

- AVCİYA-nın prezidenti, deputat Elxan Süleyma-
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novun təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev İrsini Araşdırma 
Mərkəzinin nəşri olan ”Tarixi Azərbaycan dövlətləri” 
kitabı ingilis dilində ”cib kitabı” formatında çıxıb. 
İlk dəfə hələ ötən ilin aprelində Azərbaycan, ingilis, 
erməni, gürcü, Ukrayna və moldav dillərində çap 
edilən ”Tarixi Azərbaycan dövlətləri” kitabı Bakıda 
keçirilən Avronest Parlament Assambleyası sessiya-
sının iştirakçıları arasında yayılmışdı.

- Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafı-
na Yardım Assosiasiyası (AVCİYA) Sərsəng su anba-
rında mümkün humanitar faciənin qarşısının alın-
masına yönələn layihə çərçivəsində gənc rəssamlar 
arasında ”Sərsəng harayı” adlı müsabiqə elan edib. 
Müsabiqədə 18-35 yaşlarında rəssamlar iştirak edə 
bilərlər. 

Yağlı boya ilə çəkilmiş əsərlərin arxasında rəssamın 
adı və soyadı, mobil telefon nömrəsi, elektron ünvanı 
və əsərin adı göstərilməlidir. Müsabiqənin mükafat-
landırma fondunda: I yer – 1 000 manat, II yer – 750 
manat, III yer – 500 manat. Hər birinin məbləği 250 
manat olmaqla 5 həvəsləndirici mükafat nəzərdə tu-
tulub. Əsərlər 1-15 fevral 2014-cü ildə qəbul ediləcək. 
Bu barədə əlavə məlumat avciya.az və sarsang.org 
saytlarında yerləşdiriləcək. Sərgi Tərtər şəhərində 
keçiriləcək.
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Report on the one-year activities of Mr. Elkhan 
Suleymanov, MP from Shamakhi, head of the 

Azerbaijani delegation to the Euronest 
Parliamentary Assembly, member of the

 Parliamentary Assembly of 
Council of Europe

(1.12. 2012 – 31.12. 2013)

Voters` appeals

Between December 1, 2012 and December 31, 2013, 
various types of letters, appeals and complaints, as 
well as 134 written requests from voters were rece-
ived by Elkhan Suleymanov. Out of them, 12 were 
related to social problems, 46 to economic problems, 
76 to other problems, including requests for financial 
aid. 

In addition, the voters made 82 oral requests, out 
of which 21 were related to social problems, 15 to 
economic problems, 46 to other problems. 

All the appeals were thoroughly studied, and re-
levant measures were taken regarding each of them. 
Requests regarding 26 appeals were made to relevant 
authorities; 2 of them were about to be implemented, 
while the remaining 16 are at relevant bodies, and no 
answer has been received yet. 115 petitions were con-
sidered irrelevant and the appeals were given proper 
explanation. 

Meetings with voters

Over the past period 26 meetings with the voters 
from Shamakhi, as well as 30 press conferences and 
briefings were held, proposals and problems of vo-
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ters were heard, charity events were organized. Mo-
reover

- On December 29, 2012, meetings were held with 
Shamakhi voters on the occasion of the New Year, all 
children (1,150 children in total) in Shamakhi kinder-
gartens were given New Year gifts; 

- On January 10, 2013, a media briefing took palce, 
15 journalists were congratulated on the occasion of 
the New Year, a meeting with voters was held follo-
wing the briefing; 

- Financial assistance was provided to Shamakhi 
resident Vasila Panahova for medical treatment of 
her child; 

- The annual tuition fee of Shamakhi resident Gul-
gun Hashimova, who is the 2nd year student of Baku 
State University, was paid; 

- Monthly scholarship was allocated for Zohra 
Mammadova, student of Shamakhi Humanities Col-
lege;

- On January 24, 2013, the official presentation of 
the book ”15 buildings by 5 Polish architects” was 
held; 

- On February 3, 2013, a press conference was held 
in regard to the results of the visit to Poland; 

- On February 15, 2013, the official ceremony of the 
book ”Member of the Parliament from Shamakhi – 2 
years” took place; 

- On March 7, 2013, a meeting with mothers with 
many children was held, 160 Mother Heroines were 
congratulated with presents on the occasion of the 
International Women's Day; 

- On March 12, 2013, the book ”Shamakhi as a tar-
get of Red Terror: Repressions of the 1930s -1940s” 
was officially presented; 
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- On March 16, 2013, 70 Karabakh martyr famili-
es, scholarshipholders` families and 300 families in 
the village of Gizmeydan, Shamakhi were delivered 
holiday presents on the occasion of Novruz holiday; 

- On March 28, 2013, meetings with voters took 
place in the villages of Gushchu, Melikchobanli, Bag-
hirli, Marzandiyya and in the settlement of Sabir, 
Shamakhi. 

- On March 29, 2013, the presentation of the book 
”The Armenian vandalism against the Azerbaijanis: 
Shamakhi genocide in 1918” took place; 

- On March 30, 2013, a meeting with the voters was 
organized at the MP office in Shamakhi; 

- On May 8, 2013, holiday gifts were presented to 
the Great Patriotic War veterans in the meeting with 
them;

- On May 15, 2013, a meeting with the voters was 
organized at the MP office in Shamakhi; 

- On May 21, 2013, awards were presented to the 
participants of the final stage of the 3rd recitation 
competition”Sabir – 150”; 

- On May 23, 2013, the annual conference of the 
Parliamentary Network of the World Bank and the 
International Monetary Fund was arranged in the 
Gulustan Palace, Baku; 

- On May 25, 2013, an event was held to mark the 
start of the project ”Sarsang – preventing the huma-
nitarian catastrophe”;

- On July 20, 2013, a meeting was held with the 
Baghirli residents on the occasion of opening the Sa-
bir spring in the village;

- On July 23, 2013, an iftar supper was organized 
on the occasion of Ramadan in the settlement of Sa-
bir; 

- On July 29, 2013, an iftar supper was organized 
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on the occasion of Ramadan in the village of Malham; 
- On July 29, 2013, an iftar supper was organized 

on the occasion of Ramadan in the village of Muganli; 
- On August 6, 2013, an iftar supper was organized 

on the occasion of Ramadan in the city of Shamakhi; 
- During in the July of 2013, under charity measu-

res the ablution room of Jabany village mosque was 
renovated, sound amplifiers were presented to the 
mosques in the village of Jabany and in the settle-
ment of Sabir, two doors and stairs of Malham village 
school were repaired;  

- On September 7, 2013, the international conferen-
ce ”SOS Sarsang” was held within the framework of 
the project ”Sarsang – preventing the humanitarian 
catastrophe”;

- On September 9, 2013, a meeting with the pupils 
and students with high scores was held at the MP of-
fice in Shamakhi and they were presented gifts; 

- On September 16, 2013, gifts were presented to 
teachers and pupils of the schools in the villages of 
Avakhil, Marzandiyya, Malham, Engekharan and in 
the settlement  Yusif Mammadaliyev in Shamakhi on 
the occasion of the start of the new academic year; 

- On October 4, 2013, the presentation of the pho-
to-album ”Sketches on Baku” and the book ”Histo-
rical Azerbaijani states” took place; 

- On October 15-16, 2013, gifts were presented to 
the families of martyrs, to the families of disabled 
Karabakh veterans, the families of pupils and stu-
dents with hish achievements, to the families of 
Shamakhi students (52 people in total), who receive 
scholarship from Elkhan Suleymanov, on the occasi-
on of Gurban Bayram (Eid al-Adha); 

- Throughout the year, the winners (a total of 19 
persons) of the Sabir recitation contest were congra-
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tulated on the occasion of their birthdays;
- In September 2013, one-year tuition fee was paid 

to Shamakhi resident Agil Eyyubov, who studies in 
Turkey;

- In total, 52 pupils and students in Shamakhi dist-
rict are given monthly scholarships by Elkhan Su-
leymanov. Moreover, each of 31 winners of the Sabir 
recitation contest receives 50 manats monthly, whi-
le each of 19 students, who have scored more than 
600 points, between 2010 and 2013 is paid 100 manat 
monthly;

- Furthermore, the Shamakhi residents Jalal Ka-
rimov and Jeyhun Isgenderov, who study in Ger-
many and Switzerland respectively are also holders 
of monthly scholarships; Elkhan Suleymanov`s as-
sistants received 76 voters and considered their ap-
peals. 

Domestic and international activities 

Along with his activities in Shamakhi district, MP 
Elkhan Suleymanov successfully carries out interna-
tional activities as a member of the Azerbaijani dele-
gation to the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe, head of the Azerbaijani delegation to the 
Euronest Parliamentary Assembly, deputy chairman 
of the Parliamentary Assembly and Bureau member, 
head of the Azerbaijani-Belgian working group on in-
ter-parliamentary relations. On his direct initiatives, 
support and organization, numerous projects and va-
rious events were held both in Azerbaijan and other 
countries. These projects and events include: 

- Under the idea and support of MP Elkhan Suley-
manov, the book ”Shamakhi as a target of Red Terror: 
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Repressions of the 1930-1940s” was printed and pre-
sented at the beginning of January. The book consists 
of the foreword written by E.Suleymanov, the chap-
ters titled ”Takla tragedy” (I), ”Court proceeding in 
Shamakhi in the October 1937” (II), ”Shamakhi vic-
tims of repression” (III). One of the interesting featu-
res of this work co-authored by MP Elkhan Suleyma-
nov, PhD in history M.Zulfugarli and PhD in history 
D.Musayev is to show the reasons why the Azerbai-
janis fell victims of repressions more than other na-
tions during the Communist regime. It also provides 
information about the officials who carried out the 
repressions in Shamakhi  then. The book is the first 
comprehensive research work dealing with the rep-
ressions that took place in Shamakhi in the 1930s. The 
oral history, memories of eyewitnesses in addition to 
the written sources were also used in preparing the 
book. The authors had an access to a wide range of 
documents stored in the archives of the Ministry of 
National Security and related to the criminal cases. 
This book is a very important source about the hor-
rors of the repression period and for bringing up the 
young generation in patriotic and national spirit. 

- On January 14, in response to the information on 
the inauguration of Khankendi (Khojali) airport by 
the separatist regime of Nagorno-Karabakh, the head 
of the Azerbaijani delegation to the Euronest Parlia-
mentary Assembly MP Elkhan Suleymanov made a 
statement. The statement says that the sky over Na-
gorno-Karabakh is an integral part of the air space of 
Azerbaijan and the 1944 Chicago Convention on Ci-
vil Aviation would have been violated had the occu-
pation regime carried out civil aviation flights using 
the air space over Nagorno-Karabakh: ”Flights in this 
air space can be carried out only with the consent of 
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the State Civil Aviation Administration of Azerbai-
jan, and no other organization has authority to allow 
using this air space. In this respect, no international 
organization can issue a license to the occupation re-
gime for using the Khankendi (Khojali) airport. The 
International Civil Aviation Organization (ICAO) 
and the European Civil Aviation Conference (ECAC) 
must clearly demonstrate their position on this issue. 

- At the initiative of MP Elkhan Suleymanov, the 
January 20 martyrs were commemorated with res-
pect as every year. On the occasion of the 23rd anni-
versary of the bloody events, Elkhan Suleymanov`s 
authorized representative Dayanat Musayev toget-
her with a few Shamakhi intelligentsia visited the re-
latives of Vidadi Mammadov and Aganazar Israilov, 
who perished for our freedom and independence. 
Condolences and offerings were delivered to their fa-
milies and relatives on behalf of Elkhan Suleymanov.

- On January 21, discussions on Azerbaijan were 
held at PACE winter session, and the 4-year progress 
report on the implementation of the commitments 
Azerbaijan had taken to the Council of Europe was 
adopted. Made by Elkhan Suleymanov at the mee-
ting of the Monitoring Committee, two proposals on 
Armenia`s occupaton of the Azerbaijani lands thro-
ugh military aggression and finding a compromise 
between the government and organizers of protests 
were also adopted by the Assembly. Prepared by co-
rapporteurs Joseph Debono Grech and Pedro Agra-
munt on behalf of the PACE Monitoring Committee, 
the report on Azerbaijan`s commitments to the Coun-
cil of Europe and prepared by rapporteur Christop-
her Strasser on behalf of the Committee on Legal Af-
fairs and Human Rights, the report on the situation 
of political prisoners in Azerbaijan were presented at 
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the plenary session of the Assembly. Both documents 
were discussed together, and nearly 60 parliamenta-
rians spoke about the reports. The main discussions 
were conducted on the second report. The report on 
implementing the commitments was adopted after 
voting, while the second report on political prisoners 
in Azerbaijan was not adopted at the plenary session 
of the Assembly. It can be considered another success 
of the Azerbaijani delegation, as investigating the is-
sue of political prisoners only in Azerbaijan among 
47 member-countries of the Council of Europe de-
monstrated double standards towards our country. 

- On January 24, on the initiative of MP Elkhan 
Suleymanov, a new book was printed on the eve of 
the visit of the Azerbaijani delegation to Poland from 
January 30 to February 3. The book-album ”15 buil-
dings by 5 Polish architects” prepared by the perso-
nal web-site of Elkhan Suleymanov is in Azerbaijani, 
Polish and English. The books tells about the magnifi-
cent buildings constructed by renowned Polish archi-
tects - Józef Gosławski, Kazimierz Skórewicz, Eugene 
Skibinski, Józef Płoszko, Konstantin Borisoglebski in 
1893-1913 in Baku. The project was carried out under 
the supervision of Elkhan Suleymanov, while Fuad 
Babayev was in charge of printing. The book con-
taints photos by Elchin T. Aliyev, Farid Khayrullin, 
Mirnaib Hasanoglu and Polad Asadov. 

- In January, MP Elkhan Suleymanov`s personal 
website printed another book in 3 languages. Pub-
lished in Azerbaijani, Polish and English, the book 
”The Magic Building in the Former Persidskaya Stre-
et and its Author from Shamakhi” is dedicated to 
the Shamakhi-born architect of Polish origin Eugene 
Skibinski and the building he constructed in Baku in 
1899. The idea of the publication belongs to Elkhan 
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Suleymanov. The author of the text and design is 
Fuad Babayev. The book-album includes the photos 
by Elchin T. Aliyev and Farid Khayrullin. 

- On January 29 - October 3, 2013, on the initiati-
ve of the head of the Azerbaijani delegation to the 
Euronest Parliamentary Assembly, MP Elkhan Suley-
manov, the Azerbaijani delegation was on a visit to 
Poland. On the first day of the visit the delegation 
had an official meeting with the Polish deputy minis-
ter of Foreign Affairs Ms. Beata Stelmach. Minister of 
Education Misir Mardanov, Minister of Industry and 
Energy Natig Aliyev, rector of Baku State University 
Abel Maharramov, rector of Azerbaijan University of 
Languages Samed Seyidov, head of administration 
of Shamakhi district Asif Mammadov and other of-
ficials also took part in the meeting. A number of is-
sues, including the further development of relations 
between Azerbaijan and Poland, Azerbaijan`s integ-
ration into the West, Poland`s support to the deve-
lopment of relations between the EU and Azerbaijan, 
Europe's energy security were discussed. The other 
meetings of the delegation took place at the Strategic 
Training Institute in Krakow, Krakow University of 
Economics, the Jagiellonian University. At the end of 
meetings, protocols on cooperation were signed bet-
ween Baku State University and Krakow University 
of Economics and the Jagiellonian University. The 
delegation had important meetings also in Warsaw. 
Issues of mutual cooperation were discussed in the 
meeting with the members of the Polish Sejm. Elk-
han Suleymanov noted that the relations between 
Azerbaijan and Poland started in the 14th century, 
the works by Nasimi, Khagani, Seyid Azim Shirva-
ni were translated into Polish. He also presented the 
book ”The Magic Building in the Former Persidskaya 
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Street and its Author from Shamakhi” dedicated to 
the Shamakhi-born architect of Polish origin Eugene 
Skibinski and the building he constructed in Baku 
and the book-album ”15 Buildings by 5 Polish Archi-
tects” devoted to the activities of the Polish architects 
in Azerbaijan at the end of the nineteenth century - 
the beginning of the twentieth century. On the fourth 
day, the delegation had meetings in Łódź Voivodes-
hip. The protocol of intent on making Shamakhi and 
Konstantynów Łódzki twin cities was signed at the 
end of the meeting. 

- The members of the delegation who visited Po-
land held a press conference on February 4, 2013. 
Speaking about the visit, the head of the delegation 
MP Elkhan Suleymanov called it productive by no-
ting 9 meetings and 10 agreements arranged during 
the visit. At the press conference, the minister of In-
dustry and Energy, head of the Azerbaijani-Polish in-
tergovernmental commission Natig Aliyev, Minister 
of Education Misir Mardanov, rector of Baku State 
University Abel Maharramov, members of the parlia-
ment Fazil Mustafa, Gulchohra Mammadova, Samed 
Seyidov, Gudrat Hasanguliyev, Faraj Guliyev spoke 
about their impressions about the visit. The event 
was also attended by the Polish Ambassador to Azer-
baijan Michael Labenda.

- On February 18, 2013, the PACE member Elkhan 
Suleymanov made a statement in connection with the 
presidential elections in Armenia. The statement pro-
tests against the election of the person who has com-
mitted serious crimes against the innocent civilians 
and considers the elections illegitimate. The fact agg-
ravating the situation is that Serzh Sargsyan, the for-
mer commander of the Armenian armed forces who 
massacred the innocent civilians in Khojali on Feb-
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ruary 26, 1992, was elected president. Taking these 
facts into consideration, Elkhan Suleymanov called 
on the international community and election obser-
vation missions to consider the presidential elections 
in Armenia illegitimate. He further demanded the 
European Union to refuse to sign the Association Ag-
reement with Armenia until the occupied territories 
of Azerbaijan are liberated, the current situation be 
discussed in OSCE, PACE, European Parliament and 
other international organizations. 

- On March 20, at the Paris Office of the Council 
of Europe (CoE), the next meeting of the Monitoring 
Committee of the Parliamentary Assembly of the Co-
uncil of Europe Office in Paris (PACE) took place on 
the eve of spring session. The Committee members 
discussed the positive dialogue with Turkey, monito-
ring towards Hungary, issues related to Azerbaijan, 
Russia and Armenia. In his speech in the discussion 
of the Azerbaijan-related issue, Elkhan Suleymanov 
voiced strong accusations against Armenia. He pro-
tested evaluating the elections in Armenia, recogni-
zing legitimate the election of the person, who has 
committed crime against humanity, and demanded 
this matter be discussed in the spring session of 
PACE. The committee members from the Armenian 
delegation and several pro-Armenian members did 
not let E.Suleymanov finish his speech full of strict 
accusations. In protest, the Azerbaijani members left 
the meeting hall. 

- On March 28, 2013, two meetings were held in 
Shamakhi villages of Gushchu and Malikchobanli. 
The meeting in Gushchu was attended by MP Elk-
han Suleymanov`s authorized representative Daya-
nat Musayev, PhD in history Muharram Zulfugarli, 
Executive Director of Free Speech Protection Founda-
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tion Vugar Tofigli and others. The participants spoke 
about the books published with the support of Elk-
han Suleymanov and exchanged views on the current 
problems of local people. The meeting was held in 
the village school. During the meeting, teachers Emi-
nali Mammadov, Karim Gulaliyev, Avaz Karimov, 
Agamirza Hasanov and others expressed their gra-
titude to Elkhan Suleymanov for the construction of 
potable water lines to villages, for his support and 
assistance to young people`s education. Later the gu-
ests were informed about the exiting problems. The 
meeting in Malikchobanli was attended by MP Elk-
han Suleymanov`s authorized representative Daya-
nat Musayev, Gafarli, lawyer Arzukhan Ali-zade and 
others. The participants spoke about the books pub-
lished with the support of Elkhan Suleymanov and 
exchanged views on the current problems of local pe-
ople. The meeting took place in the house of culture 
of the village. Addressing the meeting, Sanan Abdul-
layev, Nagi Nuriyev, local akhund Bedirkhan Aga-
yev and others thanked Elkhan Suleymanov for his 
support to the martyrs` families, Mothers Heroines, 
orphans on every holiday. 

- On March 29, a scientific - practical conference 
”The Armenian Vandalism against the Azerbaijanis: 
Shamakhi genocide in 1918” took place in Shamakhi. 
The conference was organized by the Administrati-
on of Shamahi district and the Association for Civil 
Society Development in Azerbaijan, on the initiative 
of the President of the Association, MP Elkhan Suley-
manov. In his speech at the conference, head of the 
district administration Asif Agayev spoke about the 
Shamakhi genocide. Vice-president of the Associati-
on for Civil Society Development in Azerbaijan Veli 
Alibeyli, PhD in history, associate-professor Muhar-
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ram Zulfugarli, associate-professor of the University 
of Culture and Arts, PhD Minakhanim Asadli presen-
ted their reports at the conference. At the end of the 
conference, the participants were distributed books 
and CDs prepared by the Association on the genoci-
de committed by the Armenians against the Azerba-
ijanis. 

- In protest of the decision of the Board of the Eas-
tern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) at the 
meeting in Armenia on April 4-5 on securing the rep-
resentation for non-governmental organizations of 
breakaway regions (Nagorno-Karabakh, Abkhazia, 
North Ossetia and Transnistria) at the fifth annual 
meeting of CSF in Moldova and on starting discus-
sions for allocating 10 seats for those NGOs under 
the title Eastern Partnership regions, the head of the 
Azerbaijani delegation to the Euronest Parliamentary 
Assembly sent a letter of protest to the Euronest lea-
dership on March 29, 2013. In his letter, E.Suleymanov 
states that the attempts of entering the phrase ”Eas-
tern Partnership Region” into political circulation are 
provocative and can cause severe consequences. ”By 
protesting the decision of the Board of the EaP CSF, 
especially calling Nagorno-Karabakh an ”Eastern 
Partnership Region”, we stated that Nagorno-Kara-
bakh and the surrounding regions occupied by Ar-
menia are an integral part of Azerbaijan under inter-
national law.” 

- On May 2, 2013, MP Elkhan Suleymanov addres-
sed 9 questions to the President of the European Par-
liament Martin Schulz, to the European Commission¸ 
to the foreign ministers of the member-countries of 
the European Union, to the co-presidents of the Eu-
ronest Parliamentary Assembly Kristian Vigenin and 
Boris Tarasyuk, to all the members of the Euronest 
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Parliamentary Assembly in connection with the elec-
tions in Armenia. 

- On May 4, the book competition dedicated by the 
Azerbaijan Publishers Union to the 90th anniversary 
of the national leader of Azerbaijan Heydar Aliyev 
was completed. According to the results of the com-
petition, the book ”20 Sketches on Baku” published 
by the Association for Civil Society Development in 
Azerbaijan was awarded the first place. The idea of 
the book belonged to the President of the Associa-
tion, MP Elkhan Suleymanov. The book ”Historical 
Azerbaijani States” (Baku, 2012) published by Hey-
dar Aliyev Heritage Research Center (www.aliyev-
heritage.org) was awarded a special diploma of the 
competition. The book was printed in CBS Polygraph 
Production printing house. The ideas on both of the 
books were put forward by MP Elkhan Suleymanov, 
President of the Association for Civil Society Deve-
lopment in Azerbaijan, head of the Azerbaijani de-
legation to the Euronest Parliamentary Assembly, 
member of the Azerbaijani delegation to the Parlia-
mentary Assembly of the Council of Europe. 

- On May 16, 2013, at the invitation of the chairman 
of the Foreign Policy Committee of the Slovenian Par-
liament Janja Klasinc, the Azerbaijani delegation to 
the Euronest Parliamentary Assembly, including the 
chairman Elkhan Suleymanov, members Fazil Mus-
tafa, Gudrat Hasanguliyev, Jeyhun Osmanli, Minis-
ter of Industry and Energy of the Republic of Azerba-
ijan Natig Aliyev paid a visit to Slovenia. On the first 
day of the visit, the delegation visited the grave of 
the Hero of the Soviet Union Mehdi Huseyn-zade in 
the village of Cepovan. During the visit, the delega-
tion met the members of the Foreign Policy Commit-
tee and the Committee on EU issues of the Slovenian 
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parliament. At the meeting with the chairman of the 
Slovenian parliament Janko Veber, the sides discus-
sed the historical relations and prospects of coopera-
tion between the two countries. The Azerbaijani dele-
gation was also received by the prime minister of the 
Republic of Slovenia Alenka Bratušek. At the meeting 
and the press conference, the elegation informed abo-
ut the occupation of 20% of our territory, including 
Nagorno-Karabakh and adjacent territories by Ar-
menia as the biggest problem of Azerbaijan. In or-
der to disrupt the visit of our delegation to Slovenia, 
chairman of the Armenian delegation to the Euronest 
PA Zakaryan officially requested the Slovenian parli-
ament to stop the event. Yet the request did not have 
any effect on the successful activities and delivering 
Azerbaijan`s fair position in Slovenia. 

- On May 20, 2013, the third Sabir recitation con-
test initiated by the President of the Association for 
Civil Society Development in Azerbaijan (ASCDA), 
MP Elkhan Suleymanov and organized by the Free 
Speech Protection Foundation and ASCDA ended. 
The presentation ceremony and exhibition regarding 
the contest took place in the Palace of Culture in Sha-
makhi. In his speech, chairman of Foundation Musa 
Yagub noted that 193 people participated in the fi-
nal round of the contest`s third edition. According to 
him, 29 persons receive Sabir scholarship, 2 person 
Seyid Azim Shirvani scholarship monthly Elkhan 
Suleymanov`s initiative. In his turn, Elkhan Suley-
manov stated that Shamakhi had been the birthplace 
of many icons of the Azerbaijani culture, including 
Sabir. Stating that a broader presentation with the 
winners of all the editions will be organized in Baku, 
he presented diplomas and money rewards to 12 
winners. The contest is aimed at popularizing Sabir 
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among the youth, supporting his works in educatio-
nal process, motivating active pupils and students. 

- On 21 May 2013, the 10th annual conference of 
the Parliamentary Network of the World Bank and 
the International Monetary Fund was organized on 
the initiative and support of Elkhan Suleymanov. 
The video-addresses of CEO of the IMF Christine La-
garde and President of the World Bank Jim Yong Kim 
were presented at the opening ceremony. President 
of the Parliamentary Network Alain Destexhe infor-
med that the event was attended by 250 visitors from 
75 countries. According to APA, the event was re-
ported by foreign mass media, including Wall Street 
Journal, Marketwatch, Boston Globe, Business Jour-
nal, Yahoo!, Deutsche Presse Agentur, Austria Presse 
Agentur, Finanz Nachrichten. 

- In May, the Association for Civil Society Develop-
ment in Azerbaijan chaired by Elkhan Suleymanov 
declared the start of the project ”Sarsang – Preventi-
on of the Humanitarian Catastrophe”. Vice-president 
of the Association Vali Alibayov gave information 
on the project and said that 4 water reservoirs are 
available in the occupied territories of Azerbaijan. 
Armenia`s funds are not sufficient to repair those re-
servoirs. It was also informed that international con-
ferences featuring experts from international organi-
zations in Baku and Brussels are planned within the 
framework of the project. 

- On May 25, 2013, a meeting of the Euronest Par-
liamentary Assembly took place in the Azerbaijani 
parliament MP Elkhan Suleymanov made an inte-
resting statement there. According to him, there is 
anemergency situation in Sarsang water reservoir 
(previously in Agdara, presently in Tartar) due to the 
Armenian occupation: ”Any accident in this reservo-
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ir may ravage 7 unoccupied districts of Azerbaijan 
and affect 400,000 people.”

- On June 10, an international conference 
”Azerbaijan`s Geopolitics and Energy Security in 
Europe” organized by the Industrie Magazin Ver-
lag took place in Vienna, Austria. The moderators of 
the conference were the former Austrian Chancellor 
Alfred Gusenbauer and the head of the Azerbaijani 
delegation to the Euronest Parliamentary Assembly 
Elkhan Suleymanov. The delegation participating 
in the conference included minister of Industry and 
Energy Natig Aliyev, members of the parliament 
Gudrat Hasanguliyev and Fazil Mustafa. The event 
was attended by the Israeli ambassador to Austria 
Aviv Shir-On, the former trade and industry minister 
of Italy, President of Farefuture Fund Adolfo Urso, 
members of the parliament, ambassadors, employe-
es of scientific community and institutions, students, 
representatives of big companies and leading media. 
The participants exchanged views on Azerbaijan as a 
reliable supplier of oil and gas and a stable ally of the 
West in the unstable Southern Caucasus, spoke about 
the energy, economy, relations with the EU, religious 
tolerance and intercultural dialogue. Broad discussi-
ons were conducted on Nagorno-Karabakh problem 
that threatens the stability in the region and its con-
sequences. In his speech at the conference, Elkhan 
Suleymanov informed that after regaining its inde-
pendence 22 years ago, Azerbaijan declared building 
a civil, democratic, legal state based on the market 
economy, as well as integrating into Europe as the 
priorities of domestic and foreign policy. He noted 
that Azerbaijan faced the military aggression of Ar-
menia in the early years of independence. Nagorno-
Karabakh region and 7 surrounding districts were oc-
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cupied, while a million of Azerbaijanis have become 
refugees and internally displaced persons as a result 
of the aggression.  E.Suleymanov also called on the 
politicians and media representatives participating 
in the conference to assist Azerbaijan in informing 
the international community to prevent a humanita-
rian crisis that may arise because of an accident in the 
water reservoir and alarming the international orga-
nizations to take emergency measures. 

- On June 20, 2013, a ceremony dedicated to Sabir 
recitation contests in 2011-2013 took place in Rashid 
Behbudov Song Theatre. In his speech, Elkhan Su-
leymanov stated that Shamakhi was the birthplace 
of many icons of the Azerbaijani culture, including 
Sabir. At the end of the event, the winners presented 
their performances. 

- In July 2013, the article ”Azerbaijan defends com-
mitment to defending human rights” by the head of 
the Azerbaijani delegation to the Euronest Parlia-
mentary Assembly, MP Elkhan Suleymanov was inc-
luded in foreign media. The article is reported to be 
posted on 332 online websites in English, German, 
French. 

- At the invitation of the head of the Azerbaijani 
delegation to the Euronest Parliamentary Assembly, 
MP Elkhan Suleymanov, a delegation consisting of 
the members of the European Parliament was on a 
visit to Azerbaijan on July 8-9, 2013. The delegation 
included Mario David (Portugal), Ms. Rachida Dati 
(France), Filip Kaczmarek (Poland), Ms. Elena An-
tonesku (Romania), as well as the former MP Jorge 
Morgado (Portugal). The delegation was accompani-
ed by the member of the Belgian federal parliament 
Alain Destexhe. The delegation got acquainted with 
the conditions of IDPs in the settlement of Mushfiga-
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bad and had a helicopter tour to an IDP settlement in 
Aghdam. 

- On September 2, a draft resolution signed by 45 
MPs from 18 countries on Sarsang water reservoir 
occupied by Armenia was considered in the Bureau 
members of the Council of Europe. In this connec-
tion, President of ACSDA, member of PACE Elkhan 
Suleymanov sent a letter to the President of PACE 
Claude Mignon, PACE Secretary General Woyciech 
Sawicki and Bureau members. 

- On September 9, 2013, Elkhan Suleymanov met 
the Shamakhi-based students admitted to the univer-
sities with high sores, in his Shamakhi office. Seven 
students from Shamahi, who scored over 600 points 
were awarded with valuable prizes and scholarships. 
33 winners of Sabir recitation contests in 2011-2013 
and 14 students admitted to universities in 2011-2012 
were given monthly scholarships instituted by MP 
Elkhan Suleymanov. 

- On September 9, 2013, an international conferen-
ce ”SOS Sarsang” organized by ACSDA was held in 
Tartar within the framework of the project ”Sarsang 
– Prevention of the Humanitarian Catastrophe”. The 
event was attended by President of the Association, 
MP Elkhan Suleymanov, the head of administration 
of Tartar Jeyhun Safarov, official of the Ministry of 
Emergency Situations (MES) Tariel Huseynov, cha-
irman of the Azerbaijani-Finnish inter-parliamentary 
friendship group, MP Eoro Lehti, political expert from 
Russia Sergey Markov, former member of the Greek 
Parliament Spiridon Kouvelis, former member of the 
German Bundestag Hakki Keskin, 10 representatives 
of foreign media and other officials. E.Suleymanov 
said that the Association had launched a large-sca-
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le project on Sarsang water reservoir. According to 
him, the Karabakh problem was announced the main 
direction. 

- On October 4, 2013, a new publication of the As-
sociation Civil Society Development in Azerbaijan 
(ACSDA), the photo-album ”Sketches on Baku” was 
printed. It is an updated and improved version of 
the photo-album ”20 Sketches on Baku” which was 
published two years ago. Dedicated to the 20th anni-
versary of Azerbaijan`s independence, the publicati-
on aroused great interest of readers and visitors and 
was highly appreciated by professionals. The photo-
album was awarded the main prize of the Book Art 
competition dedicated by the Azerbaijan Publishers 
Union to the 90th anniversary of the national leader 
of Azerbaijan Heydar Aliyev. The photo-album beca-
me a rarity, thus, created a necessity for a new versi-
on. It delivers the past and present of Baku to readers 
with photos and concise texts. The publication conta-
ins photos by renowned Azerbaijani photographers, 
as well as foreign photographers, such as Fabrizio 
Giraldi (Italy), Alexander Belenkiy (Russia), Vitaliy 
Yevdokimov (Uzbekistan). The idea of the publica-
tion belongs to the President of the Association, MP 
Elkhan Suleymanov, while the head of the creative 
group is Fuad Babayev. 

- On the initiative of the President of the Associ-
ation, MP Elkhan Suleymanov, the publication of 
Heydar Aliyev Heritage Research Center ”Histori-
cal Azerbaijani States” was printed as a pocket book. 
Initally published in Azerbaijani, English, Armenian, 
Georgian, Ukrainian and Moldovan in last, ”Histori-
cal Azerbaijani States” was spread among the parta-
kers of the Euronest Parliamentary Assembly session 
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held in Baku. 
- The Association for Civil Society Development in 

Azerbaijan (ACSDA) announced a competition ”Cry 
of Sarsang” for young artists within the framework 
of the project aimed at preventing a possible huma-
nitarian disaster in Sarsang water reservoir. Artists 
aged 18-35 can take part in the competition. The oil 
paintings should also contain the artists` names, cell 
phone numbers, e-mail addresses, as well as the na-
mes of the works. The award fund is as following: 
first place – 1,000 manats, second place – 750 manats, 
third place – 500 manats. Five encouraging prizes 
each worth of 250 manats are also considered for ar-
tists. The works will be accepted during the period 
of February 1-15, 2014. Further information will be 
posted on avciya.az. The exhibition will be held in 
Tartar in February 2014.
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MÜNDƏRİCAT

85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclis üzvlüyünə namizəd 
SÜLEYMANOV ELXAN SİRAC OĞLUNUN 
həyat və fəaliyyəti haqqında qısa məlumat ---------

85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclis üzvlüyünə namizəd 
Süleymanov Elxan Sirac oğlunun seçkiqabağı 
platforması -------------------------------------------------

85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclis üzvlüyünə namizəd 
Süleymanov Elxan Sirac oğlunun seçicilərə 
müraciəti ----------------------------------------------------

XƏBƏRLƏR----------------------------------------------
”Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində (XX əsrin 

30-40-cı illər repressiyaları)” kitabı - 08.01.2013 ---
Azərbaycanın Avronest Parlament Assamb-

leyasındakı  nümayəndə heyəti  bəyanatla çıxış  
edib - 14 .01.2013 ------------------------------------------

Elxan Suleymanov Polşaya gedir - 21.01. 2013--
Şamaxının millət vəkili 20 yanvar şəhidlərinin 

xatirəsini yad etdi - 21.01.2013--------------------------
Elxan Süleymanov: ”Ştrasserin  məruzəsinə səs 

verməyənlər Avropa dəyərlərinə hörmət nümayiş 
etdirdilər” - 24.01.2013-----------------------------------

AŞPA-da Azərbaycanda “siyasi məhbus” 
məsələsi ilə bağlı qətnamə layihəsinin əleyhinə səs 
verənlər əslində Avropa dəyərlərinə, ədalətə, hüqu-
qun aliliyinə hörmət nümayiş etdirdilər 25.01.2013-
-------------------------------------------------------------------
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”5 polyak memarın 15 Bakı binası” kitab-albo-
mu çap olunub - 29.01.2013-----------------------------

Azərbaycan nümayəndə heyəti Polşada 
səfərdədir - 31.01.2013------------------------------------

Azərbaycan münayəndə heyəti Polşada bir sıra 
görüşlər keçirib - 02.02.2013-----------------------------

Azərbaycan nümayəndə heyəti Polşada bir sıra 
görüşlər keçirmişdir - 04.02.2013----------------------

Azərbaycanın Şamaxı və Polşanın Konstanti-
nuv-Lodski şəhərləri qardaşlaşır - 04.02.2013-------

Azərbaycan nümayəndə heyətinin Polşaya 
səfəri çərçivəsində doqquz rəsmi görüş keçirilmiş, 
10 sənəd imzalanmışdır - 06.02.2013------------------

AvroNest PA-nın komitələrindən birinin iclası 
Bakıda keçiriləcək - 08.02.2013-------------------------

Ermənistan nümayəndələri Avronest PA-nın 
Bakıda keçiriləcək toplantısında iştirakdan imtina 
ediblər - 08.02.2013----------------------------------------

”Şamaxının millət vəkili. ikinci il” kitabı işıq 
üzü gördü - 15.02.2013-----------------------------------

Ketrin Eşton Xocalı aeroportu ilə bağlı Avropa 
Parlamenti üzvlərinin sorğusunu cavablandırıb - 
25.02.2013----------------------------------------------------

”Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində 1930-40-cı 
illər repressiyaları” - 11.03.2013------------------------

Elxan Süleymanov: ”Beynəlxalq icti-maiyyəti 
Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkilərini 
qeyri-legitim hesab etməyə çağırırıq” - 
18.03.2013--------------------------------------------------

Azərbaycan millət vəkili etiraz olaraq AŞPA 
Monitorinq Komitəsinin iclasını tərk edib - 20.03. 
2013-----------------------------------------------------------

Şamaxıda iki görüş keçirildi - 28.03.2013---------
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Şamaxıda ”Azərbaycanlılara qarşı erməni van-
dalizmi: 1918-ci il Şamaxı soyqırımı” mövzusun-
da konfrans keçirilib - 30.03.2013----------------------

Şamaxının Bağırlı kəndində görüş keçirilib - 
30 .03.2013--------------------------------------------------

Şamaxının Sabir qəsəbəsində görüş - 
30.03.2013 -------------------------------------------------

Mərzəndiyə kəndində görüş - 30.03.2013--------

Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü AŞPA 
rəhbərliyinə müraciət edib - 19.04.2013--------------

Şamaxıda növbəti hüquqi yardım günü keçiril-
di - 23.04.2013-----------------------------------------------

Elxan Süleymanovun AŞPA-ya məktubu dün-
ya mediasında geniş yayılıb - 26.04.2013-------------

Elxan Süleymanov: ”İşğalçı dövlətin Avropa 
Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik etməsi Avropa 
dəyərlərinə hörmətsizliyin nümayişindən başqa 
bir şey deyil” - 29.04.2013--------------------------------

Azərbaycanın Avronest PA-dakı nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Avropa strukturlarının rəh-
bərlərinə məktub ünvanlayıb - 02.05.2013-----------

Şamaxının millət vəkili  Elxan Süleymano-
vun ideya müəllifi olduğu 2 kitab uğur  qaza-
nıb-04.05.2013 ---------------------------------------------

Şamaxının Böyük Vətən Müharibəsi əlil və işti-
rakçıları yad edildi - 08.05.2013------------------------

AzərTAc-ın Fransadakı xüsusi müxbirinin 
”Azərbaycan həqiqətləri Avropa Şurasında” kita-
bı çapdan çıxmışdır - 09.05.2013-----------------------

Bu həftə Sloveniya parlamentində Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək 
- 14 .05.2013-------------------------------------------------
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Şamaxıda III bədii qiraət müsabiqəsi başa çatır 
-  15.05.2013-------------------------------------------------

Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
Parlament Şəbəkəsinin illik konfransına Bakı ev 
sahibliyi edəcək - 16.05.2013----------------------------

Sloveniya parlamentinin komitə sədri: ”Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi istənilən vaxt təhlükəli miq-
yasda böhrana çevrilə bilər” - 18.05.2013------------

Avronest Parlament Assambleyasının 3-cü ses-
siyası keçiriləcək - 20.05.2013---------------------------

Şamaxıda Sabirin yaradıcılığına həsr olunan III 
bədii qiraət müsabiqəsi yekunlaşıb - 21.05.2013---

Bakıda Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta 
Fondunun Parlament Assambleyasının 10-cu illik 
konfransı keçirilir - 23.05.2013-------------------------

”..Rayonların 400 min əhalisi məhv ola bilər” - 
23 .05.2013--------------------------------------------------

Bakı beynəlxalq konfransların keçirildiyi 
mərkəzə çevrilməkdədir - 24.05.2013-----------------

”Sərsəng – humanitar faciənin qarşısının 
alınması”layihəsinin təqdimatı keçirilir - 25.05. 
2013----------------------------------------------------------

Dünya mediası Sərsəng su anbarının qəzalı 
vəziyyətdə olmasından yazır - 06.06.2013-----------

Elxan Süleymanov: ”Dağlıq Qarabağ münaqişə 
deyil, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 
təcavüzüdür” - 11.06.2013-------------------------------

Publika.Az portalı mükafatlandırıldı - 20.06. 
2013----------------------------------------------------------

Azərbaycan xəbərdarlıq edir ki, erməni işğalı 
nəticəsində meydana çıxan insan tələfatı yaran-
maqda olan ekoloji fəlakətin əhəmiyyətini azalda 
bilər - 20.06.2013-------------------------------------------

Elxan Süleymanov ”Human Rights Watch” 
təşkilatının məktubu ilə bağlı bəyanat verdi - 
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20.06.2013--------------------------------------------------
Elxan Süleymanov: ”AŞPA açıq-aşkar işğalçı 

Ermənistanın  müdafiəçisinə  çevrilib” - 28.06. 
2013----------------------------------------------------------

”Human Rights Watch” təşkilatı Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətinə faktiki olaraq səssiz qalıb” - 
02 .07.2013--------------------------------------------------

Azərbaycan vətəndaşları Aİ-ni Sərsəng 
su anbarı ilə bağlı tədbir görməyə çağırır - 
02.07.2013-----------------------------------------------

Avropa Parlamentinin deputatları Azərbay-
canda səfərdədirlər - 08.07.2013-----------------------

Avropa Parlamenti Azərbaycan üzrə seçki mo-
nitorinqini dayandırmaq qərarına gəlib - 11.07. 
2013----------------------------------------------------------

Millət vəkili: ”Azərbaycana seçki müşahidə 
missiyası göndərməmək qərarını Avroparlamen-
tin Prezidentlər Konfransı və Koordinasiya  qrupu 
verib” - 12.07.2013----------------------------------------

Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun 
dəstəyi ilə rayonun Bağırlı kəndinə su xətti çəkilib  
- 20.07.2013-------------------------------------------------

Elxan Süleymanov: ”ATƏT PA prezident 
seçkilərini izləmək üçün Azərbaycana müşahidə 
missiyası göndərəcək” - 26.08.2013-------------------

Avropa Şurasının Büro iclasında Ermənistan 
tərəfindən işğal olunmuş Sərsəng su anbarına 
dair qətnamə layihəsinə baxılacaq - 28.08.2013-----

AŞPA-nın Sədarət Komitəsində Sərsəng su an-
barı ilə bağlı qətnamə təklifi təsdiqlənib - 02.09. 
2013----------------------------------------------------------

Elxan Süleymanov: ”Qarabağı jurnalistlər azad 
edə bilər” - 09.09.2013------------------------------------

Deputat 7 tələbəyə təqaüd verdi - 09.09. 2013---
AVCİYA ilə AŞPA müşahidə missiyası ara-
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sında təcrübə mübadiləsi davam etdiriləcək - 
12.09.2013---------------------------------------------------

ATƏT PA Azərbaycanda keçiriləcək prezi-
dent seçkilərinə müşahidə missiyası göndərir - 
12.09.2013---------------------------------------------------

Şamaxının Millət Vəkili Elxan Süleymanovun 
adından şagirdlər təbrik olundu - 16.09.2013-------

Avropa Parlamentinin Azərbaycanda seçkiləri 
izləyəcək  müşahidə missiyasının tərkibi açıqla-
nıb - 26.09.2013---------------------------------------------

”Bakı haqqında etüdlər” foto-albomu işıq üzü 
görüb - 04.10.2013-----------------------------------------

ATƏT sədrinin xüsusi nümayəndəsi:   ”ATƏT 
PA missiyasının üzvləri Azərbaycandakı prezi-
dent seçkiləri ilə bağlı sənədin hazırlanmasında 
iştirak etməyiblər” - 14.10.2013------------------------

Elxan Süleymanov: ”Azərbaycan nümayəndə 
heyəti AvroNest PA-da fəaliyyətini dayandırmaq 
məcburiyyətində qalır” - 24.10.2013------------------

AŞPA Monitorinq Komitəsində Azərbaycanda 
keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı məlumat xa-
rakterli müzakirə aparılıb - 08.11.2013---------------

AVRONEST PA-nın həmsədri Azərbaycan-
la əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bildirib - 
27.11.2013--------------------------------------------------

113 yaşlı Şamaxı sakini vəfat edib -16.12.2013---
Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanov şama-

xılıları Yeni il münasibətilə təbrik edib - 28.12.2013--
Deputat Elxan Süleymanov özünün təsis etdiyi 

təqaüdü tələbələrə verib - 28.12.2013-------------------

MÜRACİƏT     VƏ     ÇIXIŞLAR-------------------------
Əkrəm Əylisli öz vətəninə, torpağına və xalqı-

na xəyanət edib - 21.02.2013----------------------------
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Avronest Parlament Assambleyasının vitse-
prezidenti, Azərbaycan nümayəndə  heyətinin 
rəhbəri, AŞPA-nın üzvü Deputatı Elxan Süley-
manovun bəyanatı - 18.03. 2013---------------------

Şamaxının millət vəkili, Avropa Şurası Parla-
ment Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin üzvü Elxan Süleymanovun çıxışı - 
28.03.2013---------------------------------------------------

AVRONEST PA-da Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanovun müraciəti 
Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu-
nun İdarə Heyətinə - 15.04.2013-----------------------

Avronest siyasi cəhətdən qeyri-effektiv, lakin 
təhlükəli şəkildə liberal təşkilatdır - 30.05.2013----

Həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayıl-
ması ictimaiyyəti çaşdırır - 06.07.2013----------------

Elxan Süleymanov: ”ATƏT/DTİHB-nin mey-
danda tək qalması beynəlxalq təşkilatları təlaşa 
salır” - 24.10.2013------------------------------------------

Avropa Parlamentinin Prezidenti cənab Martin 
Şultsa - 28.10.2013-----------------------------------------

Avronest PA-nın Büro iclasında Elxan Süleyma-
novun Bəyanatı, Kiyev - 02.11.2013 --------------------

MÜSAHİBƏLƏR---------------------------------------
”Bəzi Avropa ölkələrində insan hüquqları  ilə   bağ-

lı  vəziyyət  heç  də  ürəkaçan  deyil” - 12.01. 2013-----
”Ştrasserin məruzəsinin rədd edilməsi siya-

si təzyiq vasitələri ilə Azərbaycana təsir etməyin 
perspektivinin olmadığını  göstərdi” - 25.01. 2013-
----------------------------------------------------------------

Elxan Süleymanov: ”Beynəlxalq təşkilatlar 
münaqişə haqqında eşitmək belə istəmirlər” - 
13 .05.2013--------------------------------------------------

Elxan Süleymanov: ”Azərbaycanın təklifləri 
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və imkanları orta gəlirli və inkişaf etməkdə olan 
ölkələr üçün ilham ola bilər” - 23.05.2013------------

Elxan  Süleymanov:  ”Azərbaycanın problemlərini  
dünya ictimaiyyəti qarşısında inadkarlıqla qaldır-
malıyıq” - 19.06.2013--------------------------------------

Elxan Süleymanov: ”Dünya ictimaiyyətinin 
diqqətini Sərsəng su anbarının hər an dağılma 
təhlükəsinə yönəltmək istəyirik” - 25.06.2013------

Elxan Süleymanov: ”Avropa Parlamentinin 
Azərbaycandakı prezident seçkilərinə rəsmi 
müşahidə missiyası göndərməsi nəzərdə tutul-
mayıb” – MÜSAHİBƏ  - 15.07.2013-------------------

Elxan Süleymanov: ”Sərsəng su anbarındakı 
vəziyyətlə bağlı Tərtərdə beynəlxalq konfrans 
keçiriləcək” - 19.08.2013---------------------------------

TƏBRİKLƏR---------------------------------------------
HESABAT-------------------------------------------------
Şamaxının millət vəkili, AvroNest Parla-

ment Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin rəhbəri, Avropa Şurası Parlament As-
sambleyasının üzvü Elxan Süleymanovun 1 il-
lik fəaliyyəti haqqında Hesabat - (01.12.2012 
– 31.12.2013) -----------------------------------------------

Report on the one-year activities of Mr. Elk-
han Suleymanov, MP from Shamakhi, head of the 
Azerbaijani delegation to the Euronest Parliamen-
tary Assembly, member of the Parliamentary As-
sembly of Council of Europe - (01.12.2012 – 31.12. 
2013)---------------------------------------------------------
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