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                                                                               Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin 
 Azərbaycana qarşı qəbul edilən qərəzli qətnaməyə qarşı Avropa Parlamentinə ünvanlanmış  

BƏYANATI 
 

 
Hər zaman öz milli maraqlarına uyğun və qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlərin gündəmə çıxarılması, müzakirə 
olunması və müvafiq qərarlar qəbul edilməsini dəstəkləyən Azərbaycan Beynəlxalq təşkilatlarla uğurla əməkdaşlıq edib 
və etməkdə davam edir. 
Lakin kənar qüvvələrin təsiri altında bəzi təşkilatlarda Azərbaycana qarşı qeyri-obyektiv və qərəzli münasibət nümayiş 
etdirilir. Belə qərəzli münasibət Avropa Parlamentində xroniki xarakter alıb. Avropa Şurasında müəyyən ermənipərəst, 
sorosçu qruplar davamlı şəkildə Azərbaycana qarşı  hücumlar təşkil etməsi buna sübutdur. 
17.1.2019 cu ildə Avropa Parlamenti bloger Mehman Hüseynovun işi ilə bağlı ikili standartların daha bir nümunəsi olan 
qətnamənin böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilməsi Azərbaycana qarşı qərəzli münasibətin təzahürüdür.   
Nədənsə Azərbaycanda Mehman Hüseynov məsələsini qəsdən şişirdən   Avropa Parlamenti kimi nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilat Ermənistanda baş verən cinayətlərı, qanunsuzluqları, parlament səviyyəsində törədilən terror hadisələrini 
görməzdən gəlir və ya  son günlər Avropa ölkələrini, o cümlədən Fransanı bürüyən mitinqləri və yüzlərlə aksiya 
iştirakçısına qarşı insan haqqları ən kobud şəkildə pozulmalarına göz yumurlar heç bir müzakirələr aparmırlar,qərarlar 
qətnamələr qəbul etmirlər. 
AP-də keçirilən təcili dinləmələrlə bağlı AP tərəfindən nə Milli Məclisə, nə Azərbaycan XİN-nə, nə də Azərbaycanın 
Brüsseldəki səfirliyinə hər hansı müraciət olunmaması  Azərbaycanlı həmkarları ilə təmaslar qurmağa çalışdığını iddia 
edən Rebekka Harms yalanlarını üzə çıxarır .  
AP üzvlərinin ikiüzlülüyünü sübut edən  növbəti hal  müzakirələr zamanı çıxış edən, Azərbaycanda insan hüquqlarından 
dəm vuran AP üzvlərindən heç biri çıxışında fundamental hüquqları pozulmuş 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və 
məcburi köçkünü heç yadına belə salmamasıdır.   
 Avropa Azərbaycanlılar Konqresi Beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmətsizlik özündə əks etdirən Avropa Parlamentin 
qəbul etdiyi qərəzli qətnaməsi və Azərbaycanla bağlı səslənən qərəzli ittihamları  mütamadi olaraq ölkəmizə qarşı 
aparılan qarayaxma kampaniyalarının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirir. Bu kampaniyalarının  arxasında ölkəmizin 
inkişafını qısqanan, erməni lobbisinin təsiri altında fəaliyyət göstərən müəyyən qrupların və anti-Azərbaycan qüvvələr 
dayandığı bildirir. 
Bu qrupların yeganə məqsədi ondan ibarətdir ki, inkişafda olan, müasir, müstəqil siyasət aparan Azərbaycanı 

ləkələsinlər, Avropada Azərbaycan haqqında yanlış, fikirlər formalaşdırsınlar.Avropa Azərbaycanıları Konqresi Avropa 

Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi  qərəzli qətnaməsini  şiddətlə qınayır və Azərbaycan Dövlətinə qarşı 

yönəlmiş ikili standartlar siyasətinə son qoyulmasını  qəti surətdə tələb edir. 

Bəyanat Avropa Parlamentinə ünvanlanmışdır. 
 
Hörmətlə, 
 
Avropa Azərbaycanlıları Konqressinin prezidenti 
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