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NAMİZƏDLƏR 

 1 milyon 500 min üzvü və 16901 ilk təşkilatı ətrafında birləşdirən Həmkarlar 

İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi irəli 

sürüldü 

 

 Bakıda Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayı keçirilib: Qurultay aprelin 11-də 

keçiriləcək prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, Prezident 

İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb 

 

 Gənclərin namizədi cənab İlham Əliyevdir 

 

 Ağsaqqallar Şurasının iclasında prezident seçkilərində İlham Əliyevin 

namizədliyinin dəstəklənməsi ilə bağlı müraciət qəbul olunub 

 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 11 aprel prezident seçkiləri ilə bağlı 

toplantı 

 

 Mərkəzi Seçki Komissiyası YAP tərəfindən Azərbaycan prezidentliyinə namizəd 

İlham Əliyevin namizədliyini təsdiq edib 

 

 Yeni Azərbaycan Partiyası imzatoplama kampaniyasını uğurla yekunlaşdırdı 

 

 YAP seçici imzalarını MSK-ya təqdim etdi 

 

 Mərkəzi Seçki Komissiyası İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb 

 

 İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi qeydə alınıb 

 

 Namizədin qeydə alınması için imza vərəqələrindəki məlumatlar seçki komissiyaları 

tərəfindən yoxlanılır 

 

 Namizədlərin imzatoplama problemi: Azərbaycanda 5 milyon 192 min 42 şəxsin 

səsvermə hüququ var 

 

 Prezidentliyə namizədlərin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün seçki fondları 

yaradılır 

 

 Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov prezidentliyə namizədlik 

vəsiqəsini İlham Əliyevə təqdim edib 

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədin qeydə alınmasının əsasları, 

qaydaları və qeydə alınmış namizədin statusu 

 

 MSK daha üç iddiaçının namizədliyini qeydə aldı 
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 Qeydə alınan namizədlərin sayı 7-yə çatdı 

 

 Seçkinin ən çətin mərhələsi bitdi 

 

 Səsvermə günü və ondan əvvəlki gün hər hansı seçkiqabağı təşviqat aparmaq 

qadağandır 

 

 Bu gün prezidentliyə namizədlərin dəqiq sayı bəlli olacaq 

 

 YAP-ın “ilhamaliyev2018.az” saytının təqdimatı keçirildi 

 

 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qeydə alınmış namizədlərin 

SİYAHISI 

 

 Bərabər şərait, bərabər imkanlar: “Azərbaycan” qəzetində prezidentliyə 

namizədlərin ödənişsiz təşviqat ardıcıllığını müəyyənləşdirən püşkatma keçirildi 

 

 Hafiz Hacıyev – prezidentliyə namizəd: Tərcümeyi-hal 

 

 Razi Nurullayev - prezidentliyə namizəd: Tərcümeyi-hal 

 

 11 aprel 2018-ci il tarixinə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

seçkilərində qeydə alınmış prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyev: Tərcümeyi-hal 

 

 Araz Əlizadə Məmməd Mübariz oğlu. 11 aprel 2018-ci ildə keçiriləcək seçkilərdə 

Azərbaycan Respublikası prezidentliyinə namizəd: Tərcümeyi-hal 

 

 Ailə konsepsiyası: Prezidentliyə namizəd Sərdar Cəlaloğlunun (Məmmədovun) seçki 

platformasından 

 

 “Heç kim öz taleyindən qaça bilməz”: Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 

sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə qeydə alınmış namizəd Qüdrət 

Həsənquliyevin müsahibəsi 

 

 Xalqın qəti qərarı İlham Əliyevdir 

 

 İqtisadi islahatlar konsepsiyası. Prezidentliyə namizəd Sərdar Calaloğlunun 

(Məmmədovun) seçki platformasından 

 

 Prezidentliyə namizəd Razi Nurullayevin seçki proqramı 

 

 İLHAMLA İRƏLİ. Sürətli iqtisadi inkişaf 

 

 Prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyev Sumqayıtda seçicilərlə görüş keçirdi 
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 Cənab İlham Əliyevin təbliğat-təşviqat kampaniyası Gəncə şəhərində ruh yüksəkliyi 

ilə davam edir 

 

 Xalq inkişaf və sabitlik naminə cənab İlham Əliyevə səs verir 

 

 Cənab İlham Əliyevə səs vermək inkişafı, rifahı, yüksəlişi və tərəqqini seçməkdir 

 

 İlham Əliyevə səs vermək... 

 

 Prezident seçkilərində Azərbaycan gənclərinin seçimi cənab İlham Əliyev olacaq! 

 

 Quba şəhərində “İlhamla irəli” şüarı ilə möhtəşəm zirvə görüşü keçirilib 

 

 Qəbələdə “İlhamla irəli” sədaları ilə mitinq-görüş keçirilib 

 

 Güclü dövlət rəhbərinə bənzəyir!: Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə 

namizəd Zahid Orucun 4-cü çıxışının mətni 

 

 İlhamla irəli: Ölkənin inkişafı, insanın rifahı naminə 

 

 Sаbitliyə, inkişаfа, хоşbəхt gələcəyə səs vеrəcəyik! 

 

 Möhtəşəm etimad, halal qələbə 

 

 Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edib 

 

 Xalq yenidən “İlhamla irəli”ləməyə qərar verdi 

 

 İlham Əliyev seçicilərin 86,03 faizinin səsini qazanıb 

 

 İlham Əliyevin seçkilərdə qələbəsi xalq-hakimiyyət birliyinin nümayişidir 

 

 Prezident seçkilərində xalqın sabaha inamı qalib gəldi 

 

 Seçimin mübarək, Azərbaycan! 

 

 3 394 898 seçicinin etimadı ilə MSK İlham Əliyevi rəsmən prezident seçkilərinin 

qalibi elan etdi 

 

* * * 
 

 Выдвижение Ильхама Алиева на президентских выборах отражает волю всего 

азербайджанского народа 

 

 В НАНА состоялось собрание в связи с президентскими выборами 11 апреля 
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 На заседании Совета аксакалов принято обращение в связи с поддержкой 

кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах 

 

 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на 

выборах Президента Азербайджанской Республики 

 

 Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов вручил 

Ильхаму Алиеву удостоверение кандидата в президенты 

 

 Ростислав ИЩЕНКО, политолог (Россия): «Ильхам Алиев сумел перенять у 

своего отца главное – искусство управления» 

 

 Главные причины, по которым азербайджанский народ будет голосовать а 

Ильхама Алиева 

 

 Ради будущего проголосуйте за того, кто имеет прошлое!: Биография Фараджа 

Гулиева 

 

 Рази Нуруллаев - кандидат в президенты: Биография 

 

 Насущный вопрос: Что думают кандидаты в президенты о перспективах 

молодежи? 

 

 Араз Ализаде Мамед Мубариз оглу: Биография 

 

 Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу 

 

 Избиратели предпочли надежность и стабильность 

 

 Эльмира Ахундова: «Люди шли на выборы, как на войну!» 

 

 Олег Кузнецов: "Индивидуальное проявление патриотизма широко 

реализуется в Азербайджане через участие в выборах" 

 

 Тогрул Багиров: «В Азербайджане фактически состоялся референдум, на 

котором Ильхам Алиев получил всенародное доверие» 

 

* * * 

 

 CEC: Ilham Aliyev garners 86.03 % of votes in presidential election 
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1 milyon 500 min üzvü və 16901 ilk təşkilatı ətrafında birləşdirən Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyası tərəfindən İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi irəli sürüldü 

 

Fevralın 5-də Bakı Konqres Mərkəzində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının 

(AHİK) V qurultayı keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qurultayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi 

məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümov, sahə 

həmkarlar ittifaqları təşkilatlarından 1300-dək nümayəndə, dövlət və hökumət rəsmiləri, eləcə də 30 

ölkədən 85 nəfər beynəlxalq həmkarlar ittifaqı liderləri və fəalları iştirak ediblər. 

Qurultayı AHİK-in sədri, Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (BHİK) və Pan 

Avropa Regional Şurasının (PARŞ) vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev açıb. 

Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. 

Reqlamentə uyğun olaraq, qurultayın gündəliyi təsdiq edilib və rəhbər orqanlarının - rəyasət 

heyətinin, redaksiya, mandat və hesablayıcı komissiyaların tərkibi və katibliyin üzvləri seçilib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov 

dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına təbrik məktubunu oxuyub. 

Səttar Möhbalıyev Prezident İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına təbrik məktubuna və həmkarlar 

ittifaqları təşkilatlarının 114 üzvünün təltif olunması barədə sərəncamlarına görə AHİK-in üzvləri adından 

dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. 

Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının prezidenti Joao Felisio, Rusiya Müstəqil 

Həmkarlar İttifaqları Federasiyasının prezidenti Mixail Şmakov, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri 

Səlim Müslümov, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 

Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev, Pan Avropa Regional Şurasının prezidenti İrakli 

Petaraşvili, “Türk-İş” Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Ergün Atalay, Türkiyənin “Hak-İş” 

Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Mahmud Aslan, Kamu-Sen Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyasının sədri İsmayıl Koncuk, Məmur-Sen Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Əli 

Yalçın, Avrasiya Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqları Federasiyasının sədri 

Cemail Bakındı çıxış edərək təbriklərini çatdırıblar. 

Sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov 

çıxış edib. O deyib ki, bu il aprelin 11-də Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu 

seçkilər həmkarlar ittifaqları qarşısında vəzifələr qoyur. Bilirik ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyasının qurultaylarında həmişə İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini irəli sürürsünüz. Bu 

dəfə də bütün həmkarlar ittifaqları işçilərini İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləməyə 

çağırırıq. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının növbəti 

qurultayı ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının keyfiyyətcə yeni – dərin islahatlarla səciyyələnən yüksəliş 

mərhələsinə qədəm qoyduğu, cəmiyyətimizin ictimai-siyasi və mədəni həyatında dinamik proseslərin 

getdiyi, xalqımızın tarixinin həm acı, həm də əlamətdar hadisələrini qeyd etməyə hazırlaşdığımız bir dövrə 

təsadüf edir. Bu ilin mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının100 ili, ümummilli lider 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 ili tamam olur. Gələn ay isə Azərbaycan xalqının məruz qaldığı ağır 

faciələrdən birinin – erməni millətçiləri tərəfindən 1918-1920-ci illərdə törədilən soyqırımının da 100-cü 

ildönümüdür. Bu il ölkəmizin həyatında həm də çox mühüm siyasi kampaniya – Prezident seçkiləri 

keçiriləcək. Aydındır ki, həmkarlar ittifaqları təşkilatları da ölkə həyatının ümumi axarından kənarda 

qalmayacaq, öz fəaliyyətini həmin məsələləri nəzərə almaqla quracaq. 

Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının bir əsrdən artıqdır fəaliyyət göstərdiyini deyən Əli Həsənov 

ölkənin bu ən kütləvi ictimai təşkilatının keçdiyi tarixi yola nəzər salaraq bildirib ki, 1993-cü ildə 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda ali siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycan 

həmkarlar ittifaqları öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoydu, bu qurumların fəaliyyəti fərqli məzmun 

kəsb etməyə başladı. Heydər Əliyev, ilk növbədə, həmkarlar təşkilatlarını müxtəlif siyasi qüvvələrin 

təsirindən qorudu, onların uzun illər ərzində yaradılmış maddi-texniki bazasının dağıdılmasının qarşısını 

aldı. Həmkarlar ittifaqlarının təşkili, idarə olunması və fəaliyyətində ideoloji amillərin təsiri aradan 

qaldırıldı, inzibati amirlik metodlarından imtina edildi, demokratik idarəçilik mexanizmlərini əsas tutan 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının yaradılmasına hər cür dəstək verildi. 1994-cü ildə 

qəbul olunmuş “Həmkarlar İttifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu bu qurumun 

cəmiyyətimizdəki fəaliyyətinin müasir prinsiplər əsasında tənzimlənməsi üçün hüquqi baza yaradıb. 
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Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının fəaliyyətini diqqət mərkəzində saxlayan Ulu 

Öndər bu təşkilata öz missiyasını yerinə yetirmək üçün yaxından kömək göstərilməsi, sosial tərəfdaşlıq, 

əməyin mühafizəsi və əmək hüquqlarının qorunması sahəsində onun imkanlarından yararlanmaq üçün 

hökumət qarşısında vəzifələr qoyurdu. Təsadüfi deyil ki, 1997-ci ildən başlayaraq, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası hər il ölkənin sosial-iqtisadi 

siyasətinin reallaşmasında razılaşdırılmış mövqelərini və birgə fəaliyyəti müəyyən edən Baş Kollektiv 

Saziş imzalayırlar. Ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması və aztəminatlı əhalinin rifahının 

yaxşılaşdırılması sahəsində strategiyanın formalaşdırılması və onunla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini 

təmin etmək məqsədilə ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 2 mart tarixli Sərəncamı ilə 

yoxsulluğun azaldılması sahəsində Dövlət proqramının hazırlanması üzrə komissiyanın yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdu. Sonralar Azərbaycan Prezidentinin sərəncamları ilə 2003-2005-ci və 2008-2015-ci 

illərdə ölkəmizdə yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə Dövlət proqramları qəbul edilib və 

uğurla icra olunub. 

Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının inkişafında 2004-cü ildən sonrakı dövrün keyfiyyət dəyişikliyi 

baxımından xüsusilə fərqləndiyini deyən Prezidentin köməkçisi bildirib ki, bu illər mübaliğəsiz olaraq, 

ölkədə həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyətində yeni yüksəliş dövrü kimi xarakterizə oluna bilər. Bunun əsas 

səbəbləri birincisi, ümummilli lider Heydər Əliyevin həm inkişaf strategiyasının, həm də həmkarlar 

ittifaqlarına dair siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl davam etdirilməsindən, ikincisi, 

Azərbaycanda sürətli sosial-iqtisadi inkişaf və modernləşmə kursunun həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin siyasi xəttinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun 

mənafeyi dayanır. Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin nəticəsində 

ölkəmizdə ictimai-siyasi və makroiqtisadi sabitlik davamlı xarakter alıb, dinamik sosial-iqtisadi inkişaf və 

modernləşmə dövrü başlayıb. 2004-cü ildən etibarən Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafı üzrə Dövlət proqramları uğurla yerinə yetirilir. Bu il dördüncü proqramın icrası başa 

çatdırılacaqdır. Bu proqramların və nəhəng infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafında mühüm əhəmiyyət daşımaqla, regionlarda yeni müəssisələrin və iş yerlərinin 

yaranmasına, kommunal xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsinə və əhalinin rifah halının daha da 

yaxşılaşdırılmasına, yoxsulluq səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə mühüm təsir göstərib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, 14 il ərzində ölkə iqtisadiyyatı 3,2 dəfə, qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə 

artıb. Hazırda Azərbaycanda işsizlik 5 faiz, yoxsulluq isə 5,4 faiz təşkil edir. Ötən 14 il ərzində maaşlar beş 

dəfədən, pensiyalar isə səkkiz dəfədən çox artıb. Əhalinin sosial müdafiəsi və sosial təminatı ilə bağlı dövlət 

büdcəsindən ayırmalar ilbəil artaraq 30 faizi ötüb. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının əmək 

hüquqlarının qorunması, işçilərin maddi, sosial tələbatlarının ödənilməsi və layiqli həyat səviyyəsinin təmin 

edilməsi ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin prioritetlərindəndir. 

Ölkədə sosial sahənin inkişafının Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban 

Əliyevanın fəaliyyətində də mühüm yer tutduğunu vurğulayan Əli Həsənov bildirib ki, Mehriban xanım 

daim təhsil, səhiyyə və mədəniyyətlə bağlı məsələlərə, aztəminatlı və qayğıya ehtiyacı olan insanlara xüsusi 

həssaslıqla yanaşıb, bu istiqamətlərdə çoxsaylı proqramların reallaşdırılmasına nail olub. Xüsusi 

vurğulamaq lazımdır ki, doğma torpaqlarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın üzləşdiyi ağır 

problemlərin həlli Birinci vitse-prezident kimi Mehriban xanım Əliyevanın daim diqqət mərkəzindədir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yeni ictimai-siyasi və liberal iqtisadi sistemin təşəkkül tapdığı 

müasir dövrdə insanların iqtisadi və sosial mənafelərinin, əmək hüquqlarının qorunması sahəsində 

həmkarlar ittifaqlarının roluna həmişə böyük önəm verdiyini xatırladan Əli Həsənov deyib: “Cənab 

Prezident mütəmadi olaraq AHİK-in fəaliyyəti ilə maraqlanır, onun qurultaylarına təbrik məktubları 

göndərir, qiymətli tövsiyələrini verir, həmkarlar ittifaqları xadimlərini və fəallarını dövlət təltifləri ilə 

mükafatlandırır. İndiki dövrdə həmkarlar təşkilatları dövlətimizin onlara yaratdığı şəraitə adekvat olaraq 

Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sosialyönümlü siyasətə layiqli dəstək verməli, əmək 

kollektivlərində öz işinin gücləndirilməsinə və tərəfdaşlarla səmərəli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə 

diqqəti artırmalıdır. Həmçinin AHİK beynəlxalq əlaqələrini bundan sonra da genişləndirməlidir. Hazırda 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası kimi nüfuzlu beynəlxalq 

qurumların üzvü olan AHİK ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafına öz töhfəsini verir. Düşünürəm ki, 

Konfederasiya bu istiqamətdə fəaliyyətini ardıcıl davam etdirməli, beynəlxalq platformalarla yanaşı, ayrı-

ayrı ölkələrin oxşar qurumları ilə sıx təmaslar yaratmalıdır. Bu, həm qabaqcıl dünya təcrübəsinin ölkəmizdə 

tətbiqinə, həm də Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlərin xaricdə tanıdılması və istifadə olunmasına imkan 
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verərdi. Bir sözlə əminəm ki, Həmkarlar Konfederasiyası əldə olunmuş nailiyyətlərlə kifayətlənməyəcək, 

zamanın çağırışlarına uyğun çevik addımlar atmaqla öz fəaliyyətini təkmilləşdirəcək, cəmiyyətdə nüfuzlu 

mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək”. 

AHİK-in sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev çıxışlara və səmimi təbriklərə görə 

minnətdarlığını bildirib. 

Sonra mandat komissiyasının hesabatı dinlənilib. 

AHİK-in V qurultayı qısa fasilədən sonra işini davam etdirib. 

Konfederasiyanın sədri S.Möhbalıyev bildirib ki, AHİK-in sıralarındakı 17 minədək həmkarlar 

ittifaqı təşkilatının V qurultaydan əvvəlki toplantılarında yüz minlərlə fəal üzv builki prezident seçkilərində 

İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyəcəklərini bəyan edib. Onlar bu istəklərinin qurultayda rəsmi 

sənədlərdə əksini tapması üçün mandat veriblər. Biz 2008-ci və 2013-cü il prezident seçkilərində olduğu 

kimi, bu dəfə də ənənəmizə sadiq qalaraq İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyəcək və onun könüllü 

vəkilləri olacağıq. 

Qurultayda 2018-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkilərində İlham 

Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında qərar layihəsi səsə qoyularaq qəbul olunub. 

Qurultayın nümayəndələri qarşıdakı seçkilərdə namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq verməsi 

barədə Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. 

AHİK-in sədri, Milli Məclisin deputatı S.Möhbalıyev hesabat məruzəsi ilə çıxış edərək 

Konfederasiyanın V qurultayının əlamətdar hadisə - qurumun yaradılmasının 25 illiyi ərəfəsinə təsadüf 

etməsini məmnunluqla vurğulayıb. 

Konfederasiya sədri hazırda 1,5 milyona yaxın üzvü birləşdirən və Azərbaycanda ən böyük ictimai 

təşkilat olan AHİK-in fəaliyyət göstərdiyi 25 il ərzində qurumun inkişafında xidmətləri olan şəxslərə 

minnətdarlığını bildirib, dünyasını dəyişənlərə rəhmət diləyib. Qeyd edib ki, belə insanlar arasında ilk yerdə 

ulu öndərimiz Heydər Əliyev dayanır. Ulu öndər Heydər Əliyev vətəndaşların qanuni mənafelərinin, əmək 

hüquqlarının qorunmasında, sosial problemlərinin həllində mühüm rol oynayan həmkarlar ittifaqı 

təşkilatlarının fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirib. Xüsusilə Heydər Əliyevin 1994-cü ildə təsdiq 

etdiyi “Həmkarlar ittifaqları haqqında” Qanun Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları hərəkatının müasir 

inkişafına təkan verib, təşkilatın cəmiyyətdəki rolunu gücləndirib. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik siyasətini qətiyyətlə davam etdirən Prezident İlham Əliyevin 

yürütdüyü siyasətin sayəsində Azərbaycanın sürətlə inkişaf edərək regionun lider dövlətinə çevrildiyini 

vurğulayan S.Möhbalıyev bildirib ki, dövlətimizin başçısının imzaladığı sərəncamlarla təsdiq edilən 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində ölkəmizin 

davamlı sürətli tərəqqisi təmin olunub, iqtisadiyyat üç dəfədən çox artıb, yoxsulluğun və işsizliyin səviyyəsi 

minimum həddə enib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə Strateji Yol xəritələrinin qəbul edilməsi, 

“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin uğurlu inşası, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı, “Əsrin 

müqaviləsi”nin müddətinin 2050-ci ilədək uzadılması, Azərbaycanın müəllifi olduğu nəqliyyat dəhlizləri 

gələcəkdə də ölkəmizin uğurlu inkişafını təmin edəcək. 

Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı 2016-cı il sentyabrın 26-da keçirilən referendumun 

əhəmiyyətini qeyd edən AHİK sədri əlavə və dəyişikliklərin 16-nın insan hüquq və azadlıqları ilə əlaqədar 

olmasının önəmini vurğulayıb. Bildirib ki, həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinə bilavasitə aid olan “Tətil 

hüququ” adlı 36-cı maddəsinə edilən dəyişiklik həm maddəni tamamlayır, həm də işəgötürənlərin yerli-

yersiz lokautdan istifadə etməsinin qarşısını alır. 

Vurğulanıb ki, referendum nəticəsində ölkəmizdə vitse-prezidentlik institutunun təsis edilməsi 

idarəçiliyin daha da demokratikləşməsi yönündə mühüm addım oldu. 2017-ci il fevralın 21-də Prezident 

İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun 

xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezident vəzifəsinə təyin edilməsi ölkə ictimaiyyəti 

tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. 

Məruzəçi qeyd edib ki, AHİK hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi, gənclərimizin hərbi 

xidmətə hazırlığı prosesində fəal iştirak edir. Konfederasiya 2000-ci ildən C.Naxçıvanski adına Hərbi 

Liseyi hamiliyə götürüb. İndiyədək liseyin həyatında fərqlənən 250-dən çox kursant mükafatlandırılıb. 

Hesabat dövründə kursantlara 12,5 min, Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna isə 50 min manat ödənilib. 

Bildirilib ki, AHİK dünyanın əksər mütərəqqi həmkarlar ittifaqları mərkəzləri, o cümlədən Türkiyə, 

Fransa, Polşa, Belçika, Yaponiya, İtaliya, Macarıstan, Yunanıstan, Norveç, İsrail, Bolqarıstan, Litva, 

Latviya, Çin və MDB ölkələrinin həmkarlar ittifaqları təşkilatları ilə səmərəli əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq 
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Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (BHİK), MDB ölkələri həmkarlar ittifaqlarının daxil olduğu 

Ümumhəmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (ÜHİK) üzvü olan AHİK-in sədri BHİK-in, Pan Avropa 

Regional Şurasının vitse-prezidentidir. 

Səttar Möhbalıyev deyib ki, hazırda Konfederasiyanın sıralarında 1,5 milyona yaxın üzvün birləşdiyi 

16 min 901 həmkarlar ittifaqları təşkilatı fəaliyyət göstərir. Son 5 ildə 507 yeni ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatı 

yaradılıb, 56 min 497 nəfər həmkarlar ittifaqı üzvlərinin sırasına cəlb edilib. 

Qeyd olunub ki, ölkəmizdə sosial tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi sahəsində görülən işlər müsbət 

nəticə verir. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları tripartizmi dəstəkləyir, sosial dialoq və sosial ədalət 

prinsiplərinə tərəfdardır. AHİK-in Sosial və İqtisadi Məsələlər üzrə Üçtərəfli Komissiyanın yaradılması 

təklifləri ilə bağlı Nazirlər Kabineti, AHİK və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 

Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında Sosial və İqtisadi Məsələlər üzrə Üçtərəfli Komissiyanın təsis 

edilməsi haqqında birgə qərar imzalanıb. Bununla da Azərbaycan həmkarlar ittifaqları yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoyub. 

Vurğulanıb ki, Azərbaycan Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında əmək münasibətlərinin 

tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2017-ci il 17 mart tarixli Sərəncamı 

ilə Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiya Komissiyası yaradılması xüsusi önəm daşıyır. 

Əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib, işçi 

qrupu, Komissiya yanında Qeyri-Rəsmi Məşğulluqla Mübarizə Mərkəzi yaradılıb. Hazırda qeyri-rəsmi 

fəaliyyətlə məşğul olanların bir milyon nəfərinin Tədbirlər Planının icrası nəticəsində mərhələli şəkildə real 

iş sektoruna cəlb olunması gözlənilir. Hesabat dövründə 3 Baş Kollektiv Saziş, hər il orta hesabla 110 sahə 

(tarif) sazişi, 12 min kollektiv müqavilə bağlanıb. Həmin sənədlərdə həmkarlar ittifaqlarının tələbləri əksini 

tapıb. Bu sahədə görüləcək işlərə Azərbaycan Respublikasının “2016-2020-ci illər üçün Layiqli Əmək üzrə 

Ölkə Proqramı” təminat yaradır. AHİK bu Proqramın hazırlanmasında fəal iştirak edib. 

Bildirilib ki, “Layiqli Əmək üzrə Ölkə Proqramı” hazırlanarkən qeyri-formal iqtisadiyyatın 

leqallaşdırılması, gender bərabərliyinin təmin olunması, diskriminasiya hallarının qarşısının alınması 

problemlərinə diqqət artırılıb. Digər tərəfdən, işsizliyin aradan qaldırılması, gənclərin məşğulluğunun təmin 

edilməsi, layiqli iş yerlərinin yaradılması da önəmli məsələlərdəndir. 2016-2020-ci illər üçün Proqramın 

həyata keçirilməsində Milli Üçtərəfli Komissiya özünəməxsus rol oynayacaq. AHİK-in sosial tərəfdaşlarla 

konstruktiv əməkdaşlığı Proqramın uğurlu icrasına imkan yaradıb. 

AHİK müvafiq dövlət orqanları tərəfindən göndərilmiş normativ–hüquqi aktların layihələrinin 

ekspertizasında iştirak etməklə yanaşı, Dəyişdirilmiş Avropa Sosial Xartiyasının və BƏT-in 

konvensiyalarının tələblərinə cavab verməsi baxımından mövcud qanunlara dəyişiklik olunması təklifi ilə 

çıxış edib. BƏT-in Milli Məclisdə ratifikasiya edilmiş konvensiyalarında əksini tapmış əsas prinsip və 

hüquqlara əməl olunması AHIK-in daim diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdəndir. AHİK 

Azərbaycanın BƏT-in 168, 155, 184, 97 saylı konvensiyalarına qoşulması təklifi ilə çıxış edib və bu sahədə 

məqsədyönlü iş aparır. 

Diqqətə çatdırılıb ki, respublikamızda əməyin mühafizəsi ilə bağlı qanunların, digər normativ 

sənədlərin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması sahəsində xeyli iş görülüb. 

Məruzədə qeyd olunub ki, hesabat dövründə zonalar üzrə 875 tematik seminar keçirilib. Bu 

tədbirlərdə həmkarlar ittifaqlarının 23 minədək fəal üzvü iştirak edib, 4598 nəfər anket sorğularını 

cavablandırıb. On ilə yaxındır ki, AHİK hər il “Sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti yaradılması üzrə ilin ən 

yaxşı müəssisəsi (təşkilatı)” adı uğrunda müsabiqələr keçirir. Ötən müddətdə müsabiqələrdə 9328 müəssisə 

iştirak edib. Onlardan 297-si qalib adına layiq görülüb. 

Məruzəçi qeyd edib ki, AHİK qeyri-formal iqtisadiyyatın və onun işçilərə təsirinin səviyyəsini aşağı 

salmaq istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirir. Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə ölkədə mövcud 

demoqrafik meyillər və inkişaf perspektivləri, iqtisadi prioritetlər əsasında uzunmüddətli dövlət məşğulluq 

siyasətinin formalaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikası Məşğulluq Konsepsiyasının hazırlanması üzrə 

yaradılmış İşçi Qrupuna AHİK sosial tərəfdaşları ilə birgə daxil edilib və üzərinə düşən vəzifəni uğurla 

yerinə yetirib. 

AHİK-in ölkəmizdə həyata keçirilən gənclər siyasəti çərçivəsində gördüyü işlərdən danışan 

S.Möhbalıyev deyib ki, qurumun İcraiyyə Komitəsinin “Gənc həmkarlar ittifaqı lideri məktəbi - gənc işçilər 

üçün kompleks proqram haqqında” qərarı buna bariz nümunədir. Konfederasiya gənclərin ixtisaslı kadr 

kimi hazırlığı işinə töhfə vermək üçün “İlin peşəkar gənci” fəxri adını təsis edib. İndiyədək 107 gənc bu 

ada layiq görülüb. Həmçinin əlavə və ictimai işlərdə fərqlənən tələbələrə həmkarlar ittifaqının vəsaiti 

hesabına adlı təqaüd, orta məktəb şagirdlərinin bir qisminə təqaüd verilir. Dörd minə yaxın imkansız ailədən 
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olan tələbə həmkarlar ittifaqının vəsaiti hesabına universitetlərdə pulsuz nahar edir. Həmkarlar ittifaqları 

tərəfindən 156 tələbə üçün adlı təqaüd müəyyənləşdirilib. Tələbələrin yemək xərclərinə 341 min manat, 

həmkarlar ittifaqı fəalı olan əlaçı tələbələrə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika 

Komitəsinin adlı təqaüdlərinin ödənilməsinə 201 min manat, müsabiqə qaliblərinin mükafatlandırılmasına 

194 min manat, “Maarifçi” Tələbə Kredit Fondunun maliyyələşməsinə 100 min manat vəsait sərf olunub, 

66 aztəminatlı ailənin uşaqlarının təhsil haqları həmkarlar ittifaqları tərəfindən ödənilib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, hesabat dövründə AHİK-ə daxil olan 1580 ərizənin sahiblərinə 135,2 min 

manat, 20 Yanvar şəhidlərinin ailə üzvlərinə 57,9 min manat, “Günəşli” yatağında itkin düşmüş və xəsarət 

almış neftçilərin ailələrinə 49,5 min manat, “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyalarının maliyyələşdirilməsinə 483 

min manat, Qarabağ müharibəsi əlillərinə 36,3 min manat, himayəyə götürülmüş ailələrə 169,1 min manat, 

mətbuat işçilərinə 17,2 min manat, AMEA-da keçirilmiş müsabiqələrin qaliblərinə 44,5 min manat, sahə 

həmkarlar ittifaqları tərəfindən 49 min 606 qaçqın və məcburi köçkün ailəsinə pul və ərzaq yardımları 

göstərilib. Ümumilikdə hesabat dövründə həmkarlar ittifaqları tərəfindən 31,2 milyon manat, o cümlədən 

AHİK üzrə bir milyon manat maddi yardım göstərilib. 

Bildirilib ki, AHİK qadınların sosial-iqtisadi həyatda fəal iştirakına, həmkarlar ittifaqlarının 

strukturlarında daha çox təmsil olunmalarına, onların rolunun gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirib. Ötən 

beş il ərzində gender məsələlərinin həlli üzrə beynəlxalq təşkilatlarla, dövlət qurumları və qeyri-hökumət 

təşkilatları ilə birlikdə 11 min 27 konfrans, seminar, “dəyirmi masa” və digər tədbirlər keçirilib. Hazırda 

həmkarlar ittifaqı üzvlərinin 52,3 faizi, AHİK aparatında işləyənlərin isə 48 faizi qadınlardır. 

Qeyd olunub ki, son beş ildə həmkarlar ittifaqı üzvlərindən AHİK-ə və üzv təşkilatlara 786 min 484 

ərizə və şikayət daxil olub. Onların 6,4 faizi işçilərin əmək hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olub. Ərizə 

və şikayətlərin 95,2 faizi müsbət həll edilib. AHİK-ə və üzv təşkilatlara daxil olan ərizələrin əksəriyyəti 

maddi yardımla bağlı olub. Onların hamısı həmkarlar ittifaqları təşkilatları tərəfindən müsbət həll edilib. 

Məlumat verilib ki, üzvlərin istirahəti və sağlamlıqlarının bərpası hesabat dövründə də diqqət 

mərkəzində saxlanılıb. Konfederasiya “Azərbaycan Respublikasında Kurortların 2009-2018-ci illərdə 

inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrasını təmin etmək məqsədilə tabeliyində fəaliyyət göstərən sanatoriya-

kurortlarda, istirahət evlərində əsaslı təmir, yenidənqurma və abadlıq işləri aparıb, yeni qurğu və 

avadanlıqla təmin olunmasını həyata keçirib. Bunun sayəsində “Bilgəh”, “Abşeron”, “Qaranquş”, 

“Günəşli”, “Şıx” sanatoriyaları ən müasir tələblərə cavab verən istirahət və müalicə müəssisələrinə çevrilib. 

Ötən beş ildə həmkarlar ittifaqları tərəfindən 308 min 223 nəfərin müalicəsi və istirahəti təmin 

olunub. Sanatoriya-kurort və istirahət müəssisələrində 291 min 973 nəfər, o cümlədən 35 min uşaq və 

yeniyetmənin valideynləri ilə birlikdə istirahəti təşkil olunub. Təhsil, Dövlət İdarələri, Dəmiryolu, Rabitə, 

Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika komitələri öz vəsaitləri hesabına müasir istirahət mərkəzləri 

tikib istifadəyə veriblər. Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi istirahət ocağının 

tikintisini davam etdirir. 

AHİK sədri Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının yaranmasının 110 illiyinin geniş qeyd olunduğunu 

vurğulayaraq, həmin ərəfədə dövlətimizin başçısının sərəncamları ilə 109 nəfərin orden, medal və fəxri 

adlarla təltif olunduğunu deyib. Bildirib ki, Prezident tərəfindən təltif olunanların sayı ümumilikdə 344-ə 

çatıb. Onlardan 213-ü ötən hesabat dövrünə aid olub. Bu yüksək diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə 

AHİK-in üzvləri adından dərin minnətdarlığını bildirən S.Möhbalıyev Konfederasiyanın bu etimadı 

layiqincə doğruldaraq mühüm uğurlar qazandığını xatırladıb. Bildirib ki, BƏT-in 106-cı sessiyasında 

Azərbaycan Respublikası ilk dəfə təşkilatın rəhbər orqanına üzv seçilib. 

Sonra AHİK-in təftiş komissiyasının hesabat məruzəsi dinlənilib. 

AHİK-in 2013-2018-ci illərdəki fəaliyyətinə dair hesabat məruzəsi ətrafında çıxışlarda qurumun işi 

qənaətbəxş hesab olunub. Çıxışlarda, həmçinin AHİK-in sədri vəzifəsinə Səttar Suliddin oğlu 

Möhbalıyevin namizədliyi irəli sürülüb. 

Sonra AHİK-in və təftiş komissiyasının hesabat məruzələri səsə qoyularaq təsdiqlənib. 

Daha sonra təşkilati məsələlərə baxılıb, AHİK-in sədri vəzifəsinə seçkilər keçirilib. 

Milli Məclisin deputatı Səttar Suliddin oğlu Möhbalıyev açıq səsvermə yolu ilə yenidən Azərbaycan 

Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri seçilib. 

Həmçinin AHİK sədrinin səlahiyyət müddətinin 5 ildən 7 ilədək artırılması məsələsi səsə qoyularaq 

təsdiqlənib. 

Qurultayda AHİK məclisinin, təftiş komissiyasının tərkibi də seçilib və s. təşkilati işlər müzakirə 

olunub, müvafiq qərarlar qəbul edilib. 
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Daha sonra AHİK-in V qurultayının nümayəndələrinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə əlaqədar bütün dünya həmkarlar ittifaqlarına müraciəti səsləndirilib. 

Müraciət səsə qoyularaq təsdiq olunub. 

Bununla da Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının V qurultayı işini başa çatdırıb 

 

Azərbaycan.-2018. 6 fevral.-№ 27.-S.1,3. 
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Bakıda Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayı keçirilib 

 

Qurultay aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, 

Prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb 
 

Fevralın 8-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VI 

qurultayı keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, YAP-ın 700 mindən çox üzvünü təmsil edən nümayəndələrin iştirak 

etdikləri qurultayda partiyanın sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev nitq söylədi. 

 

Partiyanın sədri, Prezident İlham Əliyevin 

nitqi 
 

- Hörmətli Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, əziz dostlar. 

Bu gün partiyamızın qurultayı keçirilir. Qurultay ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında əlamətdar 

hadisədir. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizdə aparıcı siyasi qüvvədir. Partiyamızın ideyaları, 

siyasəti xalq tərəfindən dəstəklənir. Partiyamızın sıraları genişlənir, 700 mindən çox üzvümüz var və çox 

sevindirici hal ondan ibarətdir ki, gənclər partiyaya üz tuturlar. Gənclərin axını partiyamızın gələcək 

inkişafı üçün də əsas şərtlərdən biridir. 

Keçən ilin noyabrında biz partiyamızın 25 illik yubileyini qeyd etmişik. Bu 25 il ərzində partiyamız 

uğurlu və şərəfli yol keçmişdir. Bütün iştirak etdiyi seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası qələbə 

qazanmışdır və bu 25 il qələbələr salnaməsidir. 1992-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 

Naxçıvan şəhərində keçirilmiş partiyamızın təsis konfransı tarixi hadisə idi və 25 ildən sonra biz bunu əyani 

şəkildə ölkəmizdə mövcud olan vəziyyətdə, əldə etdiyimiz uğurlarda görürük. O vaxt partiyamızın 

yaradılması dönüş nöqtəsi idi. Əgər o vaxt bu partiyamız yaradılmasaydı, bilmək olmazdı ölkə hansı 

istiqamətdə inkişaf edəcəkdi. Çünki o vaxt ölkəmizin qarşısında çox ciddi problemlər durmuşdu. Demək 

olar ki, Azərbaycan, onun gənc müstəqilliyi təhlükə altında idi. O vaxt hakimiyyəti 1992-ci ildə qanunsuz 

şəkildə zəbt etmiş AXC-Müsavat cütlüyü ölkəmizi uçuruma aparırdı. Azərbaycanda iqtisadi tənəzzül, 

sənayenin iflic vəziyyətə düşməsi, siyasi, iqtisadi, ondan sonra da hərbi böhran demək olar ki, 

müstəqilliyimizi şübhə altına alırdı. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan xalqı öz Liderinə üz tutdu və 

partiyamızın yaradılması, əlbəttə ki, burada həlledici rol oynamışdır. Onu da biz yaxşı xatırlayırıq və əlbəttə 

partiya üzvləri bunu bilir, Azərbaycan ictimaiyyəti də bilir ki, o vaxt hakimiyyəti qanunsuz şəkildə zəbt 

etmiş hakimiyyət imkan verməmişdi ki, partiyamızın qurultayı Bakıda keçirilsin. Fəallar, vətənpərvər 

insanlar Naxçıvana gəlmiş və Heydər Əliyevin sədrliyi ilə partiyamızın yaradılması haqqında bəyanat 

verilmişdir. Ondan bir neçə ay sonra xalqın tələbi ilə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və ölkəmiz inkişaf 

yoluna qədəm qoydu. AXC-Müsavat cütlüyü tərəfindən başlanmış vətəndaş müharibəsi dayandırıldı, 

qanunsuz silahlı birləşmələr tərk-silah edildi, qayda-qanun yaradıldı, milli vətəndaş həmrəyliyi üçün əsas 

yaradıldı, azərbaycançılıq ideologiyası bəyan edildi və bu gün də bizim əsas ideoloji dayağımızdır. Ölkə 

Konstitusiyası qəbul edildi, iqtisadiyyatda, siyasi sahədə ciddi islahatlara start verildi, Azərbaycan 

beynəlxalq təcriddən çıxa bildi və ölkə ilə bağlı həqiqətlər dünya birliyinə çatdırıldı. Bir sözlə, 1993-cü 

ildən başlayaraq Azərbaycan uğurlu inkişaf yolu ilə gedir və inkişaf üçün əsas şərt - sabitlik tam bərqərar 

olmuşdur. Çünki sabitlik olmadan heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Məhz o illərdə - Ulu Öndər 

hakimiyyətə gələndən bir il sonra “Əsrin kontraktı” imzalanmışdır. Bu, bu gün də və gələcək illərdə də ölkə 

iqtisadiyyatı üçün müstəsna rol oynayan kontraktdır. Keçən ilin sentyabrında Ulu Öndərin adını daşıyan bu 

möhtəşəm Heydər Əliyev Mərkəzində kontraktın 2050-ci ilə qədər uzadılması haqqında qərar verildi. 

Görün, bu kontraktın nə qədər böyük əhəmiyyəti var ki, artıq yarım əsrdən çox müddətdə Azərbaycan 

xalqına xidmət edəcəkdir. 

Azərbaycana investisiyalar qoyulmağa və ölkəmiz sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. 2003-cü 

ildən sonra da Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda davam etdirilir. 2003-cü ildə prezident seçkiləri 

ərəfəsində bəyan etmişdim ki, əgər Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərərsə, mən Heydər Əliyev 

siyasətini davam etdirəcəyəm. Şadam ki, Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda yaşayır, davam etdirilir, 

zənginləşir və ölkəmiz uğurla inkişaf edir. 

2003-cü ildən bu günə qədər keçən dövr haqqında geniş danışmaq istəmirəm. Mən müntəzəm 

olaraq həm görülmüş işlərlə və həm də planlarla bağlı Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumatlar verirəm. 

Sadəcə onu demək istəyirəm ki, bu illər Azərbaycanda sürətli inkişaf dövrü olmuşdur və Azərbaycan 

http://azertag.az/
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dünyada analoqu olmayan iqtisadi templərlə inkişaf etmişdir. Ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr icra 

edilmişdir, 2003-cü ildə və ondan sonrakı illərdə verilmiş bütün vədlər həyatda öz əksini tapmışdır. 

Bu gün mən gələcək planlar, gələcəklə bağlı fikirlər haqqında öz sözlərimi sizinlə və Azərbaycan 

ictimaiyyəti ilə bölüşmək istəyirəm ki, biz Azərbaycanı gələcəkdə daha da güclü dövlətə çevirmək üçün 

hansı işləri görməliyik. 

Daxili siyasətlə bağlı. Bizim son illər apardığımız siyasət özünü tam doğrultdu, Azərbaycanda 

sabitlik mövcuddur. Qeyd etdiyim kimi, sabitlik hər bir inkişafın əsas şərtidir. Biz görürük ki, son 5-6 il 

ərzində dünyanın müxtəlif yerlərində, bizim regionumuzda çox ciddi, narahatedici proseslər gedir. Qanlı 

toqquşmalar, müharibələr, vətəndaş müharibələri, ölkələrin bir-birinin işinə kobudcasına qarışması, hərbi 

müdaxilələr - bütün bunlar bizim gözümüzün önündə baş verən məsələlərdir. Biz görürük və bütün 

bəşəriyyət əyani şəkildə görür ki, sabitlik pozulduqda heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Bu, xalqlara, 

ölkələrə böyük bəlalar, faciələr gətirir. Bu gün dağılmış vəziyyətdə olan və daxili inteqrasiyanı tamamilə 

itirən ölkələrin gələcək taleyi böyük sual altındadır. Ona görə həyat və yaxın tarixin mənzərəsi göstərir ki, 

sabitlik əsas amildir və sabitlik necə təmin edilməlidir? Ancaq düzgün siyasətlə. O siyasət ki, onun 

mərkəzində xalq dayanır, ölkə vətəndaşı dayanır. Biz məhz bu siyasəti aparırıq. Mən dəfələrlə demişəm, 

bir daha demək istəyirəm ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun problemləri, 

onun qayğıları, onun rifahı dayanır. Xalq-iqtidar birliyi Azərbaycanda sabitliyi şərtləndirən əsas amildir, 

bu gün var və gündən-günə güclənir. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sabit ölkələrdən biridir və 

o ölkədir ki, xalq-iqtidar birliyi onun uğurlu inkişafını müəyyən edir. Çünki bizim siyasətimiz ictimaiyyət 

tərəfindən dəstəklənir və ictimaiyyət də görür ki, bizim siyasətimiz real, konkret nəticələrə gətirib çıxarır. 

Ölkəmizdə ictimai asayiş qorunur, kriminogen durum çox müsbətdir, Azərbaycan dünyanın ən 

təhlükəsiz ölkələrindən biridir. Bunu Azərbaycan vətəndaşları yaxşı bilirlər, ölkəmizə gələn çoxsaylı 

turistlər görürlər. Təhlükəsizlik və sabitlik bizi fərqləndirən müsbət amillərdir. 

Ölkəmizdə, eyni zamanda, bütün azadlıqlar təmin edilir və edilməlidir, bu da bizim siyasətimizdir. 

Gələcək illərdə də demokratik inkişafla bağlı yeni addımlar atılacaqdır, siyasi islahatlar davam 

etdiriləcəkdir. Son illər ərzində bu istiqamətdə gözəl nəticələr əldə edilib və bu, daimi prosesdir. Biz 

çalışmalıyıq ki, dünyanın demokratik baxımdan ən inkişaf etmiş ölkələrinin standartlarına yaxınlaşaq və 

bunu edəcəyik. Bu gün də vəziyyət çox yaxşıdır, müsbətdir. Bütün azadlıqlar - söz, mətbuat, sərbəst 

toplaşma azadlığı tam təmin edilir və ediləcəkdir. Bu, bizim prinsipial siyasətimizdir. Mən tam əminəm ki, 

əgər biz Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkəyə çevirmək istəyiriksə, - biz bunu istəyirik, - mütləq siyasi və 

iqtisadi islahatlar paralel xətlə davam etdirilməlidir. 

Azərbaycanda vicdan azadlığı tam təmin edilir və ediləcəkdir. Bundan sonra da Azərbaycan 

çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkə kimi uğurla inkişaf edəcək. Bundan sonra da ölkəmizdə bütün xalqların, 

bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayacaq. Bu, bizim böyük sərvətimizdir. Bu, ölkəmizin uğurlu 

inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir, vətəndaş həmrəyliyi, vətəndaş sülhü üçün əsas şərtdir. Azərbaycanda 

heç vaxt milli və ya dini zəmində heç bir qarşıdurma, anlaşılmazlıq olmamışdır, bundan sonra da 

olmayacaq. Bu, dövlət siyasətidir və bu siyasət Azərbaycan xalqı tərəfindən tam şəkildə dəstəklənir. 

Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri dəyərli vətəndaşlar kimi öz işi, əməyi 

ilə ümumi inkişafımıza böyük töhfələr verirlər. 

Mən xüsusilə bu məsələyə toxundum. Bu, bizim üçün adi haldır. Multikulturalizm bizim üçün həyat 

tərzidir. Ancaq yenə də əgər biz ətrafda gedən hadisələrə, Avropada, Yaxın Şərqdə, digər bölgələrdə ayrı-

seçkiliyə, ksenofobiyaya rəvac verən, güclənən amillərə nəzər salsaq görərik ki, bizim bu sahədəki 

siyasətimiz təkcə ölkə daxili üçün deyil, dünya üçün də çox önəmlidir. Təsadüfi deyil ki, bu gün Azərbaycan 

dünya miqyasında multikultural ideyaların təbliği işində nümunəvi ölkə kimi tanınır. Təsadüfi deyil ki, 

məhz bizim təşəbbüsümüzlə Azərbaycanda bu mövzu ilə bağlı bir çox mötəbər beynəlxalq tədbirlər 

keçirilmişdir. Bu il 10 illiyini qeyd edəcəyimiz “Bakı Prosesi” bu gün BMT tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilir və dəstəklənir. Onun da təşəbbüskarı biz olmuşuq. Avropa məkanını müsəlman aləmi ilə 

yaxınlaşdırmaq istəyimiz böyük nəticə verməsə də, hər halda müsbət tendensiyalara təkan verir. Biz öz 

siyasətimizi bu istiqamətdə davam etdirəcəyik. Yenə də deyirəm, ölkə daxilində hər hansı bir əlavə 

addımların atılmasına ehtiyac yoxdur. Ancaq biz bu şərəfli missiyanı beynəlxalq miqyasda davam 

etdirəcəyik. 

Bizim xarici siyasətimizlə bağlı apardığımız xətt özünü tam doğrultdu. Azərbaycan bu gün 

beynəlxalq birlik tərəfindən çox böyük rəğbətə layiq olan ölkə kimi tanınır. Bizim dostlarımızın sayı artır, 

bizi dəstəkləyən ölkələrin sayı artır. Təkcə bir misalı gətirmək kifayətdir ki, biz bunu sübut edək, o da 155 

ölkənin bizim namizədliyimizi BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv kimi dəstəkləməsidir. Bu, beynəlxalq 
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aləmin mütləq əksəriyyətidir. Bu dəstəyi biz öz siyasətimizlə qazanmışıq. O siyasət ki, beynəlxalq hüquqa 

və ədalətə əsaslanır. Bu iki vacib prinsip həmişə bizim üçün əsas olub. Biz bu prinsiplərə sadiqik. Bu 

prinsiplər bütövlükdə beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində də üstünlük təşkil etməlidir. 

Biz bundan sonra da beynəlxalq arenadakı rolumuzu fəal aparacağıq. Bizim bütün ölkələrlə 

qarşılıqlı hörmət və biri-birinin işinə qarışmamaq şərti ilə münasibətlərimiz qurulub. Bu münasibətləri biz 

möhkəmləndirəcəyik. Qonşu dövlətlərlə əlaqələrimiz daha da yüksək pilləyə qalxacaqdır. Mən buna 

əminəm. Çünki hazırda başladığımız və davam etdirdiyimiz iqtisadi və digər layihələr bunu deməyə əsas 

verir. 

Müsəlman aləmində Azərbaycan çox böyük dəstəyə malik olan bir ölkədir. İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatı dəfələrlə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədaləti əks etdirən 

qətnamələr qəbul etmişdir. Baxmayaraq, müsəlman aləmində əfsuslar olsun ki, birlikdən danışmaq 

mümkün deyil, ancaq biz öz səylərimizlə bu birliyə aparan yolda çox fəal iş görürük. İslam Həmrəyliyi 

Oyunlarının keçirilməsi, “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi müsəlman aləmində çox yüksək 

qiymətləndirilib. Bu gün hesab edirəm ki, müsəlman aləmində Azərbaycan müəyyən dərəcədə barışdırıcı, 

əlaqələndirici missiyanı uğurla icra edir. Biz bundan sonra da çalışmalıyıq ki, həmrəyliyi möhkəmləndirək, 

xoşagəlməz tendensiyalar səngisin. 

Eyni zamanda, Avropa ölkələri ilə bizim yaxın münasibətlərimiz var. Keçən il Avropa İttifaqı ilə 

yeni saziş üzərində danışıqlar başlamışdır. Avropa İttifaqına üzv ölkələr bizim əsas ticarət 

tərəfdaşlarımızdır, əsas investorlardır. Əlbəttə ki, bizim siyasi, iqtisadi, enerji sahələrində əlaqələrimiz çox 

yüksək səviyyədədir. Bizim üçün də bu əməkdaşlıq çox önəmlidir. Çünki Azərbaycan müasirliyə gedən 

yoldadır. Biz inkişaf etməliyik, biz ən qabaqcıl standartları milli dəyərlərimizə uyğun olan şərtlə tətbiq 

etməliyik. Biz çox möhkəm milli köklər üzərində dayanmışıq və bu, bizim üçün əsasdır. Eyni zamanda, biz 

həmişə dünyaya açıq olmalıyıq və ən qabaqcıl texnologiyaları ölkəmizə gətirməliyik. 

İndi hamı bilir ki, Azərbaycan prinsipial mövqedədir, müstəqil siyasət aparır. O siyasət ki, 

Azərbaycan xalqının maraqlarını təmin edir, o siyasət ki, bir çox tərəfdaşlar üçün də əlavə imkanlar yaradır. 

Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyətimizi uğurla davam etdirəcəyik. Bütün mötəbər beynəlxalq 

təşkilatlar Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. 

BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı – 

bütün bu aparıcı təşkilatlar münaqişə ilə bağlı bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qətnamələr, qərarlar qəbul 

etmişlər. Beləliklə, münaqişənin həlli üçün siyasi əsaslar da qoyulub. Hüquqi əsaslar onsuz da var. Bütün 

dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Heç bir ölkə bu qondarma qurumu 

tanımayıb və əminəm ki, heç vaxt tanımayacaq. Tarixi əsaslar da bizim mövqeyimizi gücləndirir. Çünki 

Dağlıq Qarabağ bizim əzəli, tarixi torpağımızdır. Beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri həm hüquqi, 

həm siyasi əsasları möhkəmləndirir. Münaqişənin həlli ilə bağlı bizim mövqeyimiz üstünlük təşkil edir, 

xüsusilə indiki şəraitdə. Dünyanın müxtəlif yerlərində, eyni zamanda, Avropada separatizm meyilləri artır. 

Avropa da görür ki, separatizm nə dərəcədə təhlükəli meyildir. Biz isə təcavüzkar separatizmlə üzləşmişik. 

Ona görə bütövlükdə münaqişələrlə bağlı dünyada gedən proseslər, yanaşma bizim mövqeyimizi daha da 

möhkəmləndirir. Təsadüfi deyil ki, keçən ilin noyabrında Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Zirvəsində 

qəbul edilmiş qətnamə Şərq Tərəfdaşlığına üzv ölkələrin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini 

birmənalı şəkildə dəstəkləmişdir. Deyə bilərəm ki, ilk dəfə olaraq, bax, bu formada qətnamə qəbul 

edilmişdir. Bu, Ermənistan üçün növbəti zərbə, onların növbəti məğlubiyyəti idi və bizim növbəti 

qələbəmiz idi. Əslində bu, haqq-ədalətin növbəti qələbəsi idi. Ona görə bu müsbət meyillər güclənəcək. 

Biz, sadəcə olaraq, bundan sonra da öz siyasətimizi aparmalıyıq, aparacağıq. Ermənistanı daha da 

sıxışdırmalıyıq, sıxışdıracağıq və öz həqiqətlərimizi dünya birliyinə çatdırmalıyıq. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında öz həllini tapmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Biz heç vaxt 

imkan verə bilmərik ki, torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü danışıqlar 

mövzusu deyil və heç vaxt olmayacaq. Biz, sadəcə olaraq, öz səylərimizi daha da artırmalıyıq və artırırıq. 

Əminəm ki, bu məsələ beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında öz ədalətli həllini tapacaq, 

ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək. 

Onu da qeyd etməliyəm ki, biz tarixi torpaqlarımızı da unutmamalıyıq və unutmuruq. Bu da gələcək 

fəaliyyətimiz üçün istiqamət olmalıdır, necə ki, biz bu gün də bu istiqamətdə iş görürük. Bizim tarixi 

torpaqlarımız İrəvan xanlığıdır, Zəngəzur, Göyçə mahallarıdır. Bunu gənc nəsil də, dünya da bilməlidir. 

Mən şadam ki, bu məsələ ilə bağlı - bizim əzəli torpaqlarımızın tarixi ilə bağlı indi sanballı elmi əsərlər 

yaradılır, filmlər çəkilir, sərgilər təşkil olunur. Biz növbəti illərdə bu istiqamətdə daha fəal olmalıyıq və 
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dünyanın müxtəlif yerlərində sərgilər, təqdimatlar keçirilməlidir. Çünki İrəvan bizim tarixi torpağımızdır 

və biz azərbaycanlılar bu tarixi torpaqlara qayıtmalıyıq. Bu, bizim siyasi və strateji hədəfimizdir və biz 

tədricən bu hədəfə yaxınlaşmalıyıq. 

O ki qaldı, Ermənistana, indi hər kəs görür ki, bu ölkə öz işğalçılıq siyasətinin girovuna, qurbanına 

çevrilib. Biz onları demək olar ki, bütün beynəlxalq layihələrdən təcrid etmişik, bütün enerji və nəqliyyat 

xətləri onlardan yan keçir və bunu biz etmişik. Baxmayaraq ki, bu, o qədər də asan məsələ deyildi. Əfsuslar 

olsun ki, dünyadakı ermənipərəst qüvvələr, erməni lobbisi və erməni pullarına satılmış bəzi siyasətçilər 

daim çalışırlar ki, Ermənistanı da bizim təşəbbüsçüsü olduğumuz layihələrin tərkibinə daxil etsinlər. Biz 

həmişə buna çox ciddi etiraz etmişik, təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən layihələr Ermənistanı tamamilə 

kənarda qoymuşdur. Həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Cənub Qaz Dəhlizi, Bakı-Tbilisi-

Qars layihələri onlardan yan keçmişdir. Bizim siyasətimizə görə, Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi də 

onlardan yan keçəcəkdir. Biz bunu gizlətmirik. Baxmayaraq, bəziləri çalışırlar bizi ittiham etsinlər ki, biz 

onları təcriddə saxlayırıq. Bəli, saxlayırıq və saxlayacağıq. O vaxta qədər ki, torpaqlarımız işğaldan azad 

olunsun. Bu siyasət öz nəticələrini verməkdədir. İndi heç kim Ermənistana sərmayə qoymur. Çünki, 

birincisi, orada hakimiyyəti zəbt etmiş kriminal, korrupsioner, qaniçən rejim imkan vermir ki, sərmayə 

qoyulsun, əvvəllər qoyulan və ianə şəklində verilən bütün pullar rejim tərəfindən oğurlanmışdır. Digər 

tərəfdən, bazarın məhdudluğu və azalan bazar imkan vermir ki, ciddi investor oraya gəlsin və ixrac 

imkanları da çox məhduddur. Çünki ixrac üçün yollar olmalıdır, yollar olsa da, yenə də tam investisiya cəlb 

edilməsi üçün şərait yaratmır. Əlbəttə ki, bunu böyük dərəcədə edən məhz biz olmuşuq və bu siyasəti davam 

etdirəcəyik. Onların özlərinin son statistik məlumatlarına görə, keçən il ölkəni 40 mindən çox insan 

həmişəlik tərk edib və bu tendensiya hər il gedir və gedəcəkdir. Beləliklə, orada demoqrafik böhran yaşanır. 

Bizim səylərimiz nəticəsində Ermənistan siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat dalanına çevrilib və əlbəttə ki, bu 

ölkənin gələcək inkişafı çox qaranlıqdır. Biz isə öz siyasətimizi davam etdirəcəyik və bütün imkanlardan, 

artan gücümüzdən, iqtisadi potensialımızdan, siyasi imkanlarımızdan, hərbi gücümüzdən istifadə edib 

məsələni həll etməliyik ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunsun. Əlbəttə, hərbi sahədə apardığımız 

siyasət özünü tam doğrultdu. Biz bu siyasəti uzun illərdir ki, aparırıq. Bu məsələ ilə də bağlı bəzən bizə 

iradlar ünvanlanır ki, nə üçün Azərbaycan silahlanır, nə üçün hərbi quruculuğuna, ordu quruculuğuna vəsait 

ayırır. Biz isə Ermənistandan fərqli olaraq bu işləri öz imkanlarımız daxilində, öz vəsaitimiz hesabına, öz 

hesabımıza görürük. Həyat göstərdi ki, biz nə qədər düzgün siyasət aparırıq. Onu da qeyd etməliyəm ki, 

dünyanın aparıcı ölkələri də daim silahlanırlar və bu proses bir çox ölkələr üçün də xasdır. Biz isə son illər 

ərzində güclü ordu yaratmışıq. İndi bütün beynəlxalq reytinqlər də ordumuzun gücünü əks etdirir. Bu güc 

bizə imkan verir ki, istənilən vəzifəni icra edək. 2016-cı ilin aprel döyüşləri bunu əyani şəkildə düşmənə və 

bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan Ordusu nəyə qadirdir. Döyüş meydanında bizim şanlı tarixi 

qələbəmiz əlbəttə ki, məsələnin ədalətli həlli üçün də yeni imkanlar yaradır və yaradacaqdır. Növbəti illərdə 

hərbi potensialın gücləndirilməsi üçün, ordu quruculuğu üçün nə lazımdırsa, o da ediləcək. Bizim güclü 

iqtisadi imkanlarımız var. Gündən-günə artan maliyyə resurslarımız, ilk növbədə, ölkə qarşısında duran 

əsas vəzifələrin həllinə yönələcək və ordu quruculuğu bu məsələdə prioritetdir. 

Məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və mənzillərlə, evlərlə təmin edilməsi 

istiqamətində bundan sonra da uğurlu siyasət aparılacaq. Bu günə qədər 270 minə yaxın köçkün evlərlə 

təmin edilib. Bu il 20 minə yaxın, bəlkə də bundan da çox köçkünü biz yeni evlərlə təmin edəcəyik. Bu 

siyasət davam etdiriləcək. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra biz erməni vəhşiləri tərəfindən 

dağıdılmış bütün şəhərləri, kəndləri yenidən quracağıq. Cocuq Mərcanlı kəndinin timsalında bütün dünya 

görür ki, biz buna qadirik, bunu qısa müddət ərzində edə bilərik. Bir daha bütün dünya əyani şəkildə görür 

ki, Azərbaycan xalqı, köçkünlər bir amalla yaşayırlar - tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıtmaq arzuları 

ilə. Hətta köçkün şəraitində doğulmuş, heç vaxt öz torpağını görməmiş uşaqlar, gənclər də bu arzu ilə 

yaşayırlar. Bu gün onların bir hissəsi artıq Cocuq Mərcanlıda, öz dədə-baba torpağında məskunlaşıb. Bu da 

Azərbaycan xalqının yenilməz ruhunu bir daha bütün dünyaya göstərir. 

Bütün planlarımızı həyata keçirmək üçün iqtisadiyyatımızı gücləndirməliyik. Növbəti illərdə bu 

istiqamətdə əlavə addımlar atılacaq. Deyə bilərəm ki, son iki il ərzində çox ciddi iqtisadi islahatlar 

aparılmışdır. Əvvəlki illərdə də aparılmışdır. Ancaq son iki il ərzində daha fəal və daha səmərəli islahatlar 

aparılmışdır. Bu islahatlar imkan verdi ki, biz ağır vəziyyətdən, neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı 

düşməsi nəticəsində yaranmış vəziyyətdən çıxa bilək və çıxmışıq da. Bu gün ölkə iqtisadiyyatı öz 

templərini artırır. Növbəti illərdə islahatlar mütləq davam etdiriləcəkdir. İndi bəzi suallar səslənir və hətta 

beynəlxalq ekspertlər maraqlanırlar ki, indi neftin qiyməti bir qədər qalxıbdır, bəs bu, apardığımız 

islahatlara təsir edəcək, ya etməyəcək? Bəlkə siz indi islahatları o qədər fəallıqla aparmayacaqsınız. 
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Qətiyyən belə deyil. Mən bir daha demək istəyirəm ki, neftin qiymətinin artması, sadəcə olaraq, bizim 

valyuta ehtiyatlarımızı artıracaq. Ancaq bütün hökumət qurumları elə işləməlidirlər ki, sanki bizdə neft 

amili yoxdur. Ona görə biz gələcək iqtisadi inkişafımızı qeyri-neft sektorunun inkişafında görürük. Neft 

sektoru, sadəcə olaraq, bizə əlavə maliyyə resursu yaradacaq ki, bu da öz növbəsində, bizim siyasi 

resurslarımızı da gücləndirir. Bu da təbiidir. Ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafını ancaq bu amillər - 

qeyri-neft sektoru, sahibkarlıq, idarəetmədə aparılan və aparılacaq islahatlar müəyyən edəcək. Ona görə 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, mütərəqqi beynəlxalq təcrübənin Azərbaycana gətirilməsi, maliyyə, fiskal 

siyasətində ən qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməyimiz inkişafımız üçün əsas amillər olacaqdır. Deyə 

bilərəm ki, bu siyasət artıq öz nəticəsini vermişdir. Keçən ilin iqtisadi göstəriciləri göstərdi və sübut etdi ki, 

biz düzgün yoldayıq. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 2,7 faiz, sənayedə qeyri-neft sektoru 3,7 faiz, kənd 

təsərrüfatı 4,1 faiz, valyuta ehtiyatlarımız 4,5 milyard dollar artmışdır. Bu ilin yanvar ayının nəticələri də 

mənə məruzə edildi. Bu barədə də demək istəyirəm. Bu, göstərir ki, mən əvvəlki aylarda dediyim kimi, 

2018-ci il sürətli inkişaf ili olacaqdır. Beləliklə, yanvar ayında Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 2 faiz, 

qeyri-neft iqtisadiyyatımız təxminən 4 faiz, sənaye istehsalı 1,5 faiz, qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 

8,7 faiz artıb. İnflyasiya birinci ayda 5,5 faizdir, əhalinin pul gəlirləri 11 faizdən çoxdur. Yəni, əhalinin 

gəlirləri inflyasiyanı iki dəfə üstələyir. Bu ilin yanvar ayında bizim valyuta ehtiyatlarımız 2 milyard dollar 

artıb və bu gün valyuta ehtiyatlarımız 44 milyard dollar səviyyəsindədir. Bu, hələ ilin əvvəlidir. Mən 

əminəm ki, 2018-ci il sürətli inkişaf ili olacaq və ondan sonrakı bütün illərə çox güclü təkan verəcək. Kənd 

təsərrüfatında, sənaye sahəsində indi həyata keçirilən layihələr tezliklə, bir-iki il ərzində öz bəhrəsini 

verəcəkdir. 

Biz indi nəhəng enerji layihələrini icra edirik. Bu da qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir. Biz 

Cənub Qaz Dəhlizini vaxtında təhvil verməliyik, bunu edəcəyik. Bütün maliyyə resursları təmin edilib, həm 

Azərbaycan, həm beynəlxalq banklar tərəfindən. Müəyyən yubanmalar olmuşdur, onlar da aradan 

götürüldü. Çünki Cənub Qaz Dəhlizi həm bizim üçün, həm də Avropa üçün strateji əhəmiyyətə malik olan 

bir layihədir. Azərbaycan öz liderlik missiyasını uğurla icra edir. Biz bu tarixi layihəni - 7 ölkəni, qitələri 

birləşdirən, 3500 kilometr məsafəsi olan və dənizin altından, dağların başından keçən qaz kəmərini uğurla 

həyata keçiririk. “Şahdəniz-2” layihəsindən yaxın zamanlarda ilk qaz çıxarılacaq. Onu da deməliyəm ki, 

Cənub Qaz Dəhlizi, yəni, qaz kəməri artıq qazla təmin edilir. Bu, tarixi layihədir və ölkəmizin uğurlu, 

dayanıqlı inkişafı üçün əsas resurs bazasıdır. 

Qeyd etdiyim kimi, “Azəri-Çıraq” yatağı ilə bağlı kontraktın uzadılması haqqında da tarixi qərar 

qəbul edilib. Ona görə bundan sonra da neft-qaz sektorunda Azərbaycan uğurla inkişaf edəcək. Ancaq yenə 

də deyirəm, gələcək fəaliyyətimiz üçün bu, bizdə bir rahatlıq hissi yaratmamalıdır. Biz fəal işləməliyik, 

qeyd etdiyim kimi, bu, sadəcə olaraq, bizim üçün əlavə maliyyə və siyasi resursdur. 

Bu gün biz beynəlxalq arenada bütün məsələlərlə bağlı öz sözümüzü deyirik. Nəyə görə? Əlbəttə 

ki, güclü siyasi iradəyə görə, cəsarətli siyasətə görə, amma, eyni zamanda, maliyyə imkanlarımıza görə. 

Əgər bu imkanlar olmasaydı, əgər biz bəzi ölkələr kimi, xarici donorlardan asılı olsaydıq, əgər biz yoxsul, 

səfil Ermənistan kimi ona-buna dilənsəydik, onda əlbəttə ki, biz müstəqil siyasət aparmaq imkanında 

olmaya bilərdik, yaxud da ki, bu imkanlar məhdud ola bilərdi. Ona görə iqtisadi güc, maliyyə resurslarımız 

siyasi müstəqilliyimizi də möhkəmləndirir. 

Növbəti illərdə önəmli, tarixi nəqliyyat layihələrini yenə də icra etməklə Azərbaycan - açıq 

dənizlərə çıxışı olmayan bir ölkə Avrasiyada nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çevriləcəkdir. Biz siyasətimiz, 

qətiyyətimiz, düzgün xarici siyasətimiz nəticəsində bunu da edəcəyik. Çünki xarici siyasət, ilk növbədə, 

daxili problemlərin həllinə yönəlib. Xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır. Biz uğurlu xarici siyasəti 

təkcə ona görə aparmırıq ki, dünyada bizə olan rəğbət artsın. Bu, real işlərə çevrilir. Uğurlu xarici siyasət 

bu beynəlxalq layihələri də həll etməyə şərait yaradır. Çünki tranzit ölkə olmaq üçün sən mütləq qonşularla 

işləməlisən. Qonşular olmadan heç bir ölkə tranzit ölkə ola bilməz. Bütün bunlar bir-birinə bağlı olan 

məsələlərdir. Bizim gələcək inkişafımızla bağlı çox aydın təsəvvürümüz, proqramlarımız var - bütün 

sahələrdə, ictimai xidmət sahələrində, korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə sahəsində, haqq-ədalətin 

bərqərar olması sahəsində, bütün istiqamətlər üzrə. Sadəcə olaraq, bir çıxışda bütün istiqamətlər haqqında 

geniş danışmaq mümkün deyil. Ancaq mən əminəm ki, Azərbaycan növbəti illərdə öz uğurlu, dinamik 

inkişaf tempini nəinki saxlayacaq, onu daha da möhkəmləndirəcək. 

Bizim əsas dəyərimiz, ən böyük nemətimiz müstəqilliyimizdir. Biz müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. 

Müstəqilliyimizin də banisi ulu öndər Heydər Əliyevdir. Məhz onun hakimiyyətə gəlməsindən sonra 

Azərbaycan, sözün əsl mənasında, müstəqillik yoluna qədəm qoydu. 
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1993-cü ilə qədər bizim müstəqilliyimiz şərti və yarımçıq xarakter daşıyırdı. Xarici ölkələr, onların 

Azərbaycandakı nümayəndələri burada hakimiyyətə göstərişlər, təlimatlar verirdi. Əlbəttə ki, bu, 

tariximizin bəlkə də ən biabırçı səhifələrindən biridir. O ağır vəziyyətdə məhz Heydər Əliyevin cəsarəti, 

müdrikliyi, - o vaxt bizim hələ ordumuz, iqtisadiyyatımız, pulumuz yox idi, - onun dəmir iradəsi, xalqın 

ona olan sevgisi, rəğbəti Azərbaycanı, bax, bu müstəqillik yoluna çıxarıbdır. Biz də bu müstəqil yol ilə 

gedirik və gedəcəyik. 

 

X X X 
 

Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini-icra katibi, Baş nazirin müavini Əli ƏHMƏDOV dedi: 

-Hörmətli qurultay nümayəndələri. 

Möhtərəm Prezidentimizin proqram xarakterli, geniş, ətraflı, gələcəyə ünvanlanmış çıxışından 

sonra hesab edirəm ki, qurultay nümayəndələrinin gündəliyimizin mühüm məsələsi ilə əlaqədar çıxışlara 

başlamaları üçün əsas yaranır. Buyurun, Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayı tərəfindən qarşıdan 

gələn prezident seçkilərində partiyanın namizədinin irəli sürülməsi ilə əlaqədar təkliflərinizi bildirin. 

 

X X X 
 

İşğaldan azad olunmuş Cocuq Mərcanlı kəndinin sakini Oqtay HƏZİYEV çıxış edərək dedi: 

-Möhtərəm cənab Prezident. 

Hörmətli sədr. 

Hörmətli qurultay iştirakçıları. 

Sizi ölkəmizdə olan bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünlər adından səmimi salamlayıram, 

qurultayın işinə uğurlar diləyirəm. 

Mənim doğulduğum kəndin adı və hətta mənim adım cənab Prezidentin apardığı siyasət nəticəsində 

artıq bütün dünyada tanınır. Çünki Cocuq Mərcanlı işğal olunmuş ərazilərdən ilk azad edilən və bərpa 

olunan kənddir. Kəndimiz Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə 1994-cü ildə azad olunsa da, burada yaşamaq mümkün 

deyildi. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Lələtəpə yüksəkliyi 

azad olundu. Sonra dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə qısa müddətdə kəndimizdə Şuşa məscidinin 

bənzəri olan gözəl məscid və 150 ev tikilib təhvil verildi. 

Mən ailə üzvlərimlə birlikdə cəmi 5 ay köçkün həyatı yaşamışam. Ancaq köçkünlük həyatı ilə 

barışmayıb öz doğma kəndimə qayıdıb, 23 il atəş altında yaşamışam. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, mən 

ailəmlə birlikdə torpağa bağlanıb əkinçiliklə, heyvandarlıqla məşğul olub, təsərrüfat qurub, onu inkişaf 

etdirib ailəmi dolandırmışam. Əziyyətim də yerdə qalmayıb. Qurduğum təsərrüfatda bu gün 700 baş 

xırdabuynuzlu, 70 baş iribuynuzlu mal-qara, arı təsərrüfatı var. 

Cənab Prezident, mənə hədiyyə etdiyiniz 70 hektar torpaqda taxıl, çuğundur əkmişəm, 2 hektarda 

tut bağı salmışam. Lazım olan kənd təsərrüfatı texnikalarını almışam. Mən bu işlərə kənd sakinlərini də 

cəlb etmişəm. 

Cənab Prezident, çox sağ olun ki, Siz kənd adamlarını torpağa qaytardınız. İnanıram ki, yeni 

texnologiyalar nəticəsində məhsuldarlıq 1970-ci illərdəkindən də yüksək olacaq. Biz torpaq adamıyıq, 

həmişə çörəyimiz torpaqdan çıxıb. Mən ətrafımda olan bütün insanlara həmişə deyirəm ki, torpağı sevin, 

onun dəyərini, qədrini bilin. 

Cənab Prezident, Siz 2017-ci il iyunun 14-də Cocuq Mərcanlı kəndinin açılışı zamanı mənim 

ailəmə dördotaqlı mənzil hədiyyə etdiniz və birinci dərəcəli “Əmək” ordenini ilk dəfə mənə verdiniz. 

Kəndimizi bərpa etdiyinizə görə bütün Cocuq Mərcanlı sakinləri və cəbrayıllılar adından Sizə dərin 

təşəkkürümü bildirirəm. Sizə cansağlığı arzulayıram. 

Hörmətli qurultay iştirakçıları, dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin, Birinci vitse-prezident, 

partiyamızın sədr müavini hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın biz məcburi köçkünlərə diqqət və qayğısını 

xüsusi qeyd etmək istəyirəm. İnşa edilən müasir qəsəbələrin və mənzillə təmin olunan qaçqın və məcburi 

köçkünlərin 95 faizi son 14 ilin payına düşür. Beləliklə, bu gün ölkəmizdə nə çadır şəhərciyi, nə fin 

qəsəbəsi, nə də dəmir yolu vaqonlarında yaşayan yoxdur. 

Dörd qəzalı binada yaşayan 935 ailə hörmətli Mehriban xanımın tapşırığı ilə cəmi üç-dörd ay 

ərzində yeni mənzillərə köçürüldü. Dünyanın hansı ölkəsində qaçqın-köçkünə belə münasibət var? Heç 

birində. Əksinə, başqalarına nağıl danışan dövlətlər onlara pənah gətirən qaçqınlara arxa çevirir, onları 

insan yerinə belə qoymurlar. 
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Biz məcburi köçkünlərə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə, cənab Prezident, Sizə və Birinci 

vitse-prezident, partiyamızın sədr müavini hörmətli Mehriban xanıma dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

Cənab Prezident, bütün xalqımız kimi, biz məcburi köçkünlər də həmişə Sizinlə bir olmuşuq, bu 

gün də birik və sabah da Sizinlə bir olacağıq. 

Hörmətli qurultay iştirakçıları, mən qarşıdakı prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin 

namizədliyini irəli sürürəm. 

 

X X X 
 

Yeni Azərbaycan Partiyası Kəngərli Rayon Təşkilatının sədri Sevda QULİYEVA çıxış edərək 

dedi: 

-Hörmətli Prezident. 

Yeni Azərbaycan Partiyası xalqımızın və müstəqil dövlətçiliyimizin taleyində mühüm rola 

malikdir. Bu gün partiyamızın səmərəli fəaliyyətinin nəticəsidir ki, ölkəmiz sabitlik və inkişaf dövrünü 

yaşayır. Partiyanın Azərbaycanın müstəqillik tarixində ən böyük missiyası onun ölkəmizin ağır və faciəli 

günlərində “Heydər-xalq, xalq-Heydər” birliyinin təzahürünə çevrilməsidir. 

Cənab Prezident, Sizin də dediyiniz kimi, “Yeni Azərbaycan Partiyasının gücü, ilk növbədə, onun 

əvəzsiz lideri Heydər Əliyevdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının gücü bundadır ki, onun təməlində duran 

prinsiplər əməli surətdə həyata keçirilir”. 

2005-ci il mart ayının 26-da Yeni Azərbaycan Partiyasının III qurultayında yekdilliklə partiyanın 

sədri seçilən cənab İlham Əliyev bu gün Ulu Öndərimizin quruculuq və inkişaf xəttinin layiqli 

davamçısıdır. Xalqımız prezident seçkilərində partiyanın lideri cənab İlham Əliyevi dəstəkləməklə, 

Azərbaycanda Heydər Əliyev yoluna özünün dərin inamını ifadə edib. Bu gün bu yolun hörmətli 

Prezidentimiz tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, Azərbaycan müharibə şəraitində 

yaşamasına baxmayaraq, sabitlik və inkişafın, vətəndaş həmrəyliyinin təmin olunduğu güclü dövlətə 

çevrilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası da ölkə Prezidentinin rəhbərliyi altında böyük bir inkişaf yolu 

keçib, 2003-2017-ci illərdə ümumi daxili məhsul 17 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 55 dəfə, əsas kapitala 

yönəldilən investisiyalar 16 dəfə artıb. 71 mindən çox yeni iş yeri açılıb ki, onun da 77 faizi daimi iş 

yerləridir. Əldə olunmuş nəticələr əhalinin rifah halını yaxşılaşdırıb, məskunlaşma səviyyəsinə müsbət təsir 

göstərib, əhalinin sayı artaraq 453 min nəfərə çatıb. 

Ölkə rəhbərinin muxtar respublikaya son 14 il ərzində etdiyi səfərlər zamanı 90-a yaxın müxtəlif 

təyinatlı obyektin istifadəyə verilməsi bu qədim diyarın inkişafına və müdafiəsinə göstərilən diqqət və 

qayğının ifadəsidir. Bu qayğının nəticəsidir ki, yeni bir rayon – Kəngərli rayonu yaradılıb, nümunəvi rayon 

mərkəzi formalaşdırılıb. Bu gün muxtar respublikada 372 növdə məhsul istehsal olunur və 344 növdə 

məhsula olan tələbat tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilir. Uzun illər fasilədən sonra blokada 

şəraitində yaşayan muxtar respublikaya hörmətli Prezidentimizin səyi və iştirakı ilə 2005-ci ildə təbii qazın 

verilməsi bərpa olunub. 

Elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təchizatı təmin etmək üçün ən müasir dörd yeni su elektrik stansiyası, 

bir Günəş elektrik stansiyası tikilərək istifadəyə verilib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində muxtar 

respublikanın enerji təhlükəsizliyi tam təmin olunub. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı da ötən dövrdə böyük inkişaf 

yolu keçib. Əgər 2003-cü ildə muxtar respublikada partiya üzvlərinin sayı 30 min nəfər idisə, hazırda bu 

göstərici 54 min nəfərdir. 

Azərbaycanın və onun ayrılmaz hissəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafına göstərdiyiniz 

diqqət və qayğıya görə, cənab Prezident, Sizə muxtar respublika əhalisi adından minnətdarlıq edirik. 

Ölkəmizdə Yeni Azərbaycan Partiyasına və onun qüdrətli liderinə böyük inam vardır. Azərbaycan 

xalqı qarşıdan gələn prezident seçkilərində yekdilliklə öz taleyini yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasının 

liderinə həvalə edəcək. Ötən 15 il aydın şəkildə göstərdi ki, cənab İlham Əliyev Ulu Öndərimizin 

müstəqillik yolunu davam etdirərək Azərbaycanı dünyanın sayılıb-seçilən dövlətlərindən birinə çevirib. 

Məhz buna görə də möhtərəm İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi təkcə bizim - Yeni Azərbaycan 

Partiyasının üzvlərinin deyil, bütövlükdə Azərbaycan xalqının seçimidir. 

Muxtar respublikanın əhalisi və Yeni Azərbaycan Partiyasının 54 min nəfərlik üzvü adından 2018-

ci ilin aprel ayında keçiriləcək prezident seçkilərində partiyamızın Sədri cənab İlham Heydər oğlu Əliyevin 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə namizədliyini irəli sürür, dəstəkləyir və müdafiə edirik. 
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Möhtərəm Prezident, Sizi əmin edirik ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və tərəqqisi naminə həyata 

keçirdiyiniz qətiyyətli mübarizədə Naxçıvan Muxtar Respublikası daim Sizinlədir. Əvvəlki illərdə olduğu 

kimi, bu il keçiriləcək prezident seçkilərində də Naxçıvan Sizə - ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli 

davamçısına səs verəcək. 

X X X 
Milli Məclisin deputatı Rəşad MAHMUDOV çıxış edərək dedi: 

-Möhtərəm Prezident. 

Hörmətli qurultay iştirakçıları. 

Mən çıxışıma başlamazdan əvvəl, həqiqətən bu gün bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, belə bir 

mötəbər məkanda, belə bir tarixi qurultayda çıxış etdiyimə görə bütün tariximizin qarşısında baş əymək 

istəyirəm. Allah dövlətimizi - Azərbaycanımızı bu günə gətirən və bu yolda əziyyət çəkən hər kəsə yar 

olsun. 

Möhtərəm Prezident, hörmətli Mehriban xanım, dəyərli qurultay iştirakçıları. 

O xalq, o cəmiyyət xoşbəxtdir ki, onun idarəçiliyi dincliyə, əmin-amanlığa söykənir. O xalq 

xoşbəxtdir ki, onun dincliyi, əmin-amanlığı, rifahı, bir sözlə, bütün taleyi onu idarə edən nəhəng 

şəxsiyyətlərin, müdriklərin, dərin zəka sahiblərinin çiynindədir. Tarixi təcrübə göstərir ki, xalq hər zaman 

bu ağır yükü daşımağa qadir olan belə yüksək ləyaqətli tarixi şəxsiyyətlərini, liderlərini dəstəkləyir, onların 

ardınca gedir, onlara inanır və arxalanır. Biz fəxr edirik ki, dünyanın son yüzilliyinin ən nüfuzlu tarixi 

şəxsiyyətləri və liderləri sırasında yer tutanlardan biri də bizim Azərbaycanımızın, partiyamızın qurucusu 

ulu öndərimiz Heydər Əliyevdir. Bugünkü dincliyimizin, əmin-amanlığımızın, bütün sahələrdə dinamik 

inkişafımızın möhkəm təməli məhz onun adı ilə bağlıdır. Bir də ona görə qürur duyuruq ki, Ulu Öndərin 

qurucusu olduğu müasir Azərbaycanı yüksək ləyaqətlə idarə edən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 

var. 

Möhtərəm Prezident, əlbəttə ki, bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq gələcək düşüncələr, 

arzular, gələcək planlar, dövlətimiz barədə danışarkən, düşünürəm ki, bir vətəndaş, bir deputat olaraq, hər 

bir insanın gələcək ümidlərini, arzularını ortaya qoyması üçün öz keçmişini və bu gününü doğru 

dəyərləndirə bilməsi lazımdır. Son on beş ildə keçdiyimiz yola ötəri nəzər salsaq, nələri görə bilərik: 

Müstəqilliyimiz daha da möhkəmləndi, Azərbaycan dünya birliyində sivil, modern dövlət kimi, həm də 

yeni və özəl dəyərlərlə tanınmağa başladı və tanındı. Onun həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəriciləri 

bütün sahələrdə inkişaf dinamizmi, sözün əsl mənasında, qibtə doğurur. Bu gün Azərbaycan yalnız neft 

ölkəsi kimi deyil, həm də yeni mədəni mənəvi dəyərləri ilə tanınır. Bu gün Azərbaycan multikultural ölkə, 

idman və turizm ölkəsi kimi tanınır. Bu gün Azərbaycan yeni iqtisadi və sosial çağırışların, nüfuzlu 

beynəlxalq qurumların tədbirlərinin keçirilməsi üçün əsas məkan kimi tanınır. Azərbaycan dünyaya özünü 

demokratik ənənələrə sadiq, eyni zamanda, hüquqi və sosial dövlət kimi təqdim edirsə, deməli qarşıya 

qoyulan vəzifələr, qəbul edilən dövlət proqramları öz bəhrəsini verir. Artıq Azərbaycan iri və mürəkkəb 

infrastruktur layihələrinin reallaşdırılmasında böyük təcrübəsi olan bir dövlət kimi nüfuz sahibidir. Bu gün 

Azərbaycanın səsi beynəlxalq təşkilatların kürsülərindən daha gur eşidilir. Dövlətimizin başçısı cənab 

İlham Əliyevin hər zaman qeyd etdiyi kimi, inkişafın Azərbaycan modelinin mövcudluğu ölkəmizin ən 

böyük uğurudur, dünyaya nümunədir. Bəli, Azərbaycan bu gün öz tarixinin ən güclü, ən qüdrətli dövrünü 

yaşayır. Respublikamızın bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanması, maliyyə imkanlarının artması, 

ölkəmizin transmilli layihələrin təşəbbüskarı və əsas iştirakçısı kimi çıxış etməsi, müasir tələblərə cavab 

verən infrastrukturun yaradılması, ən yeni texnologiyalara əsaslanan müəssisələrin fəaliyyətə başlaması 

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki mövqelərini getdikcə möhkəmləndirir. Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizində işlərin 

davam etdirilməsi, iri enerji layihələrinin, qlobal əhəmiyyətli iqtisadi zonaların yaradılması, “ASAN 

xidmət” kimi Azərbaycan brendinin dünyaya təqdim edilməsi məhz, cənab Prezidentimiz, Sizin əzminiz, 

iradəniz sayəsində həyata keçirilib. 

Hörmətli qurultay iştirakçıları, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə 

Dövlət Proqramı” çərçivəsində bu günədək minlərlə azərbaycanlı gənc xarici ölkələrin ali məktəblərində 

təhsil alıb və hazırda elmin, mədəniyyətin, iqtisadi və siyasi həyatımızın müxtəlif sahələrində uğurla 

çalışmaqdadır. Bu da insan kapitalına verilən dəyərin ən gözəl nümunələrindən biridir. Bu, əsl dövlət 

xadiminin strateji düşüncə məhsuludur. 

Möhtərəm Prezidentimiz, bu imkanlarla Azərbaycan gəncliyinin gözünü dünya elminə və 

mədəniyyətlərinə açdığınıza görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən Milli Məclisin deputatı olmaqla 

yanaşı, həm də uzun illərdir səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərirəm. Son on beş ildə ölkəmizdə səhiyyənin 
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inkişafı hamının gözü qabağındadır. Bu gün yaxın keçmişdə xəyala belə gətirə bilmədiyimiz müasir tibb 

ocaqlarımız var. Ölkəmizdə yüksək texnologiyaya əsaslanan əməliyyatların keçirilməsi qürurvericidir. 

Bununla yanaşı, icbari tibbi sığortanın pilot layihəsinin başlanması, səhiyyədə Dövlət proqramının uğurla 

icrası, ölkədə yeni farmaseptik zavodların inşası, gələcək nəsillərin sağlamlığına zəmanət verən Qida 

Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətə başlaması, əlbəttə ki, dövlətin vətəndaşının sağlamlığına göstərdiyi 

diqqətin bariz nümunəsidir. Gələcəyimiz olan körpələrimizin ən ağır xəstəlikləri zamanı daim onların 

yanında olan Mehriban xanıma bu gün bütün o xəstə uşaqlar adından, onların valideynlərinin adından həm 

təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik, həm də on illərdir ən çətin günlərində onlara yardım etdiyinizə görə 

şəxsən bir həkim olaraq qarşınızda baş əyirəm. 

Sənətimlə əlaqədar inandığım bir həqiqət var. Dünyamızı sülhlə yanaşı, sevgi, mərhəmət, 

xeyirxahlıq, elm və düşüncə xilas edə bilər. Amma Silahlı Qüvvələrimiz bizim güvənc yerimiz, qürur 

mənbəyimizdir. Sizin diqqət və qayğınız sayəsində bu gün Azərbaycan Ordusu dünyanın ən qüdrətli 

orduları sırasındadır. Aprel hadisələrində Azərbaycan xalqı da, dünya da bu həqiqətin şahidi oldu. Bu gün 

ordumuzun qarşısında duran əsas vəzifə torpaqlarımızın düşmən əsarətindən azad edilməsidir və qüdrətli 

ordumuzun bu işin öhdəsindən məharətlə gələcəyinə xalqımızın heç bir şübhəsi yoxdur. 

Möhtərəm Ali Baş Komandan, qüdrətli ordu qurduğunuza, dövlətimizin və vətəndaşlarımızın 

müdafiəsini gücləndirdiyinizə görə Sizə bütün xalqımız adından, bütün insanlar adından təşəkkür edirəm. 

Deputatı olduğum Astara rayonunun bir çox ucqar dağ kəndlərinə elektrik enerjisinin və qazın 

verilməsi, insanların xəyala belə gətirə bilmədikləri uzaq dağ kəndlərinə asfalt örtüklü yolların çəkilməsi, 

məktəblər, uşaq bağçaları, xəstəxanalar, yeni emal müəssisələri, iş yerlərinin açılması - bütün bunlar Sizin 

rəhbərliyiniz dövründə mümkün olub və bu, ölkəmizin bütün rayon və şəhərlərinə xasdır. Cənub 

regionunun turizm potensialının genişləndirilməsi üçün dəmir yolu xəttinin dəniz kənarından götürülərək 

yerinin dəyişdirilməsi barədə verdiyiniz tapşırıqlar, 2018-ci ildə Bakı-Astara magistral yolunun istifadəyə 

verilməsi hər bir Azərbaycan vətəndaşının ürəyincədir və bu, regionun gələcək inkişafında yeni 

perspektivlərin başlanğıcıdır. 

Möhtərəm Prezident, hörmətli qurultay iştirakçıları. 

Əlbəttə ki, Ulu Öndərimizin Azərbaycan xalqına miras qoyduğu bu gözəl dövlətin, onun yaratdığı 

Yeni Azərbaycan Partiyasının yüz minlərlə üzvündən biri kimi, həm deputat, həm də bir həkim kimi tez-

tez insanlarla təmasda oluram. Xüsusilə xarici ölkələrdə olanda Azərbaycanda gedən quruculuq işləri, 

inkişaf barədə müxtəlif səviyyələrdə xoş sözlər eşidəndə bu ölkənin vətəndaşı olduğuma görə qürur 

duyuram. Doğrudan da, Azərbaycan inkişafın dinamikasına görə dünyada lider ölkələrdən sayılır, regionun 

güc mərkəzi və əsas söz sahibidir, Avropanın yeni enerji təhlükəsizliyi siyasətinin başlıca 

təminatçılarındandır. Düşünürəm ki, bütün bu faktlar Sizin fəaliyyətinizin sadəcə kiçik bir hissəsidir. Əgər 

mənə desəydilər ki, Azərbaycanı təsvir et, bir həkim, bir insan kimi bir söz tapa bilirəm: Azərbaycan öz 

rəhbərinə və dövlətinə güvənən xalqın vətənidir. Milli maraqlarımızı qorumaq yolunda bəzən əsassız 

təzyiqlərlə üzləşməyinizə baxmayaraq, yolunuzdan dönmədən, ardıcıl, qətiyyətli və dürüst addımlarınızı 

və siyasətinizi bütün Azərbaycan xalqı dəstəkləyir. 

Hörmətli qurultay iştirakçıları, bu qurultayda iştirak edən nümayəndələr adından, Yeni Azərbaycan 

Partiyasının yeddi yüz minlik üzvü, seçicilərim və Milli Məclisdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən 

həmkarlarım adından Azərbaycanın gələcəyi naminə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri hörmətli İlham 

Heydər oğlu Əliyevin prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürürəm. İnanıram ki, bu, Azərbaycan xalqı 

tərəfindən birmənalı şəkildə qarşılanacaq. 

Möhtərəm Prezident, hörmətli Mehriban xanım. 

Partiya tərəfindən mənə verilmiş səlahiyyətlərdən əlavə, bir ürək həkimi kimi peşəmin də mənə 

verdiyi imtiyazlardan istifadə edərək bir həqiqəti diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda bir çox 

insanın ürəyinə yaxınlaşmaq imkanım olduğuna görə Sizə əminliklə bir həqiqəti bildirmək istəyirəm. 

Biləsiniz ki, Azərbaycan xalqı Sizi ürəkdən sevir. Azərbaycan xalqının ürəyi Sizinlə döyünür. 

Sağ olun. 

 

X X X 
 

Gəncə şəhərindən olan iş adamı Elnur CAMALXANOV çıxış edərək dedi: 

-Möhtərəm cənab Prezident. 

Hörmətli qurultay nümayəndələri. 
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Bu ali kürsüdən Sizləri sahibkarlar və gəncəlilər adından salamlamaq mənim üçün şərəfli, eyni 

zamanda, qürurverici bir haldır. 

Hələ ötən əsrin sonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu sosial-iqtisadi inkişaf 

strategiyasının möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən çağdaş dövrün tələblərinə uyğun uğurla 

davam etdirilməsi Azərbaycanı sürətli iqtisadi artımına görə dünyanın lider ölkələrindən birinə çevirməklə 

yanaşı, özəl sektorun respublika iqtisadiyyatında təkanverici qüvvə kimi formalaşmasını təmin edib. 

Ölkəmizdə şəffaf biznes və sağlam rəqabət mühitində bazar infrastrukturunun və sahibkarlığın inkişafının 

dəstəklənməsi bizə əlavə stimul verib, yeni imkanlar açıb. 

Heç kimə sirr deyil ki, qlobal maliyyə böhranının neqativ təsirləri ölkəmizdən də yan keçməyib. 

Neft gəlirlərinin 2-3 dəfəyədək aşağı düşməsi maliyyə imkanlarımızı qismən məhdudlaşdırsa da, cənab 

Prezident, məhz Sizin siyasi iradəniz nəticəsində dövlətimiz qlobal şoklara məruz qalmayıb. Məhz bu 

vəziyyətdə iqtisadiyyatımızın onurğa sütunu sayılan kiçik və orta sahibkarlıq özünün yüksək inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoyub. Vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi, imzaladığınız müxtəlif fərman və 

sərəncamlar biz sahibkarlara yeni imkanlar açmaqla yanaşı, həm də üzərimizə ciddi məsuliyyət qoyur. 

“Made in Azerbaijan” brendinin formalaşması və xarici bazarlarda təşviq olunması üçün biz sahibkarlar da 

əməli tədbirlər həyata keçiririk. Bütün sahibkarlar tam məsuliyyətləri ilə anlayırlar ki, qlobal böhran 

şəraitində ölkəyə əlavə valyuta axınının cəlb olunmasında yaxından iştirak etməlidirlər. Bunun üçün idxalı 

əvəzləyən və ixracyönümlü məhsulların istehsalının təmin olunması qarşımızda əsas vəzifə kimi dayanır. 

Əvvəl xarici bazarlara çıxış imkanlarımız məhdud idisə, artıq bu problem aradan qaldırılıb. “Azexport” 

portalının və bir sıra ölkələrdə ticarət evlərinin yaradılması biz sahibkarların üzünə yeni qapılar açıb desək, 

yanılmarıq. İnvestisiyaların Təşviqi Sənədinin alınması ilə bağlı Fərman yerli və xarici sərmayədarlar üçün 

də böyük bir fürsət olub. Təbii ki, bütün bunlar qeyri-neft sektorunun ümumi daxili məhsulda payını 

artırmaqla yanaşı, yeni iş yerlərinin açılmasına da münbit şərait yaradıb. 

Cənab Prezident, ölkəmizdə Sahibkarlar Gününün təsis edilməsi haqqında 2016-cı il 21 aprel tarixli 

Sərəncamınız bizi çox sevindirdi. Hər il aprelin 25-də Sahibkarlar Gününü böyük fəxrlə qeyd edirik. Artıq 

bizim də öz günümüz var. Bu, sahibkarların respublikamızın sosial-iqtisadi tərəqqisində, həmçinin 

məşğulluğun təmin olunmasında fəal iştirakına yüksək səviyyədə verdiyiniz önəmin növbəti ifadəsidir, bizi 

çox ruhlandırır və yeni-yeni ideyalara yönləndirir. Sizin imzaladığınız Fərmanla Azərbaycan 

Respublikasının Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinin yaradılması isə sahibkarların maliyyə 

resurslarına çıxış imkanlarının daha da artırılmasına yeni təkan verib. Dövlət proqramlarının, fərman və 

sərəncamların icrası ölkədə gedən iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsini uğurla təmin edir. Bu, tərəqqi 

prosesində özəl sektorun payını və rolunu davamlı şəkildə artırır. Postneft iqtisadiyyatının qurulması, 

idxaldan asılılığın azaldılması, ölkənin ixrac potensialının yüksəldilməsi üçün rəqabətqabiliyyətli mal və 

məhsulların istehsal olunmasında sahibkarlara böyük imkanlar yaradır. Artıq biz sahibkarlara daha yaxşı 

işləmək və yeni nailiyyətlər əldə etmək qalıb. 

Cənab Prezident, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı imzaladığınız fərman və sərəncamlar Gəncədə də 

sahibkarlıq fəaliyyətinə geniş imkanlar yaradıb. Sizin Gəncə və gəncəlilərə olan diqqət və qayğınız 

sayəsində Gəncə şəhəri öz qədimliyini və tarixiliyini saxlamaqla gəncləşir, müasirləşir və gündən-günə 

gözəlləşir. Bunun nəticəsidir ki, 2017-ci ildə Gəncə şəhərinə ümumi dəyəri 338 milyon 700 min manat 

investisiya qoyulub. Əminliklə qeyd etmək istəyirəm ki, 2018-ci ildə bu rəqəmin 1,8 dəfə artması gözlənilir. 

Ölkəmizdə özəl sektora göstərilən dövlət qayğısından bəhrələnən 14 sahibkarlıq subyekti 

tərəfindən 20-yə yaxın xarici ölkəyə 183 milyondan çox rəqabətqabiliyyətli məhsul ixrac olunub və özəl 

sektorun ümumi daxili məhsuldakı payı artaraq 81 faizə çatıb. 

Möhtərəm cənab Prezident, biz bu gün gələcəyə ümidlə baxırıq. Sizin tövsiyə və tapşırıqlarınıza 

əsasən Azərbaycan sahibkarları beynəlxalq standartlara uyğun məhsullar istehsal edə bilir. Sizin beynəlxalq 

aləmdə nüfuzunuz sayəsində dünya biznes mühitində Azərbaycan iş adamlarına böyük inam və etimad 

göstərirlər. Yürütdüyünüz sülhsevər siyasətiniz nəticəsində heç bir ölkə ilə işgüzar münasibətdə siyasi 

əngəllə qarşılaşmırıq. Ardıcıl siyasi əlaqələrin mövcudluğundan biz də uğurla istifadə edirik. Biz bunun 

davamlı olmasını istəyirik, Sizinlə irəliləmək istəyirik. 

Hamıya məlumdur ki, iqtisadi tərəqqi, azad sahibkarlıq, sərbəst sərmayə qoyuluşu üçün ən başlıca 

amil ictimai-siyasi sabitlikdir. Cənab Prezidentimizin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində ölkəmizdə xalq-

iqtidar vəhdəti, ictimai-siyasi sabitlik, maliyyə sabitliyi tam bərqərar olub. Belə şərait iş adamları, 

sahibkarlar üçün tam əlverişli mühit yaradıb. Odur ki, indi Azərbaycanda biz iş adamlarının hərtərəfli 

fəaliyyətinə böyük imkanlar vardır. 
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Cənab Prezident, bizim üçün yaradılmış bu şəraitə görə iş adamları adından Sizə dərin 

minnətdarlığımı bildirirəm. Biz müstəqil, suveren, iqtisadiyyatı həmişə güclü olan Azərbaycan görmək 

istəyirik. Bəllidir ki, ölkənin iqtisadi qüdrətinin artması üzləşdiyimiz Qarabağ probleminin həllinə də çox 

ciddi və həlledici təsir göstərir. Ona görə də bütün sahibkarlar, o cümlədən partiyamızın Gəncədəki 

çoxminli üzvləri bu işə öz töhfəsini verməyə çalışır. 

2018-ci il aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində partiyamızın sədri İlham Heydər oğlu 

Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə növbəti dəfə namizədliyinin irəli sürülməsini təklif 

edirəm. Sizi və qurultay iştirakçılarını əmin edirəm ki, biz sahibkarlar aprelin 11-də keçiriləcək 

növbədənkənar prezident seçkilərində Sizin namizədliyinizi dəstəkləyəcək və yekdilliklə Sizə səs 

verəcəyik. Yalnız Sizin rəhbərliyiniz altında ölkəmiz öz uğurlarının davamlılığını təmin edə bilər. 

Çıxışımı Ulu Öndərin dərin fəlsəfi fikirlərini özündə ehtiva edən bir cümləsi ilə bitirmək istəyirəm: 

“Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır”. Qurultayımız mübarək. 

Yaşasın Müstəqil Azərbaycan! 

Yaşasın xalqımızı daim yüksəlişlərə aparan Prezidentimiz cənab İlham Əliyev! 

 

X X X 
 

Qusar şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Neva ABDURAHMANOVA çıxış 

edərək dedi: 

-Möhtərəm cənab Prezident. 

Hörmətli qurultay iştirakçıları. 

Xanımlar və cənablar. 

Bu gün Sizin qarşınızda danışmaq mənim uçun olduqca qürurvericidir. 

Cənab Prezident, icazə verin, Sizi bütün qusarlılar adından salamlayım və qurultayın işinə uğurlar 

arzu edim. 

Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi xəttini özünə mənəvi dəyər sayan hər bir sadə 

Azərbaycan vətəndaşı üçün böyük bir bayramdır. Çünki Partiyamız yarandığı gündən, sadəcə olaraq, öz 

həyatını deyil, bütövlükdə xalqın həyatını yaşayıb, onunla birgə inkişaf edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının 

bütün uğurları Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin uğurlarıdır. Bu partiya ulu öndər Heydər 

Əliyevin ideyalarının gerçəkləşməsındə bir mayak olmuş, respublikamızın inkişafı və tərəqqisi məhz bu 

siyasi dinamika ilə güclənmişdir. 

Cənab Prezident, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə siyasi hakimiyyətə 

qayıtmasından öncəki Azərbaycanın düşdüyü vəziyyətdən danışarkən yaşadığım doğma Qusar rayonunun 

o zamankı ağır həyatı gözümüzün önündə canlanır. Həmin dövrdə siyasi səriştəsizlik, rəhbərlikdəki 

təcrübəsizlik, hərc-mərclik bizi ağır nəticələrə gətirib çıxarmışdı. İnsanlar çaşqınlıq içərisində idi. Siyasi və 

iqtisadi böhranla üzləşən xalqımız maddi və mənəvi çətinliklər yaşayırdı. 1993-сü ildən yenidən 

respublikaya rəhbərlik etməyə başlayan Heydər Əliyev həm xarici, həm də daxili təxribatları, münaqişələri 

aradan qaldıraraq ölkədə sabitlik yaratdı. Həyata keçirdiyi qəti tədbirlərlə dahi siyasi xadim insanların 

gələcəyə inamını bərpa etdi, multikultural və tolerant ənənələrə sadiq qalaraq bütün xalqları vahid bir 

məfkurədə, azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında birləşdirdi. 

Cənab Prezident, biz çox sevinirik ki, Ulu Öndərin əsasını qoyduğu bu siyasi və iqtisadi islahatlar 

Sizin tərəfinizdən daha müasir və yenilikçi prinsiplərlə davam etdirilir. Bu gün Azərbaycanda elə bir sahə 

yoxdur ki, inkişafdan kənarda qalsın. 

Bu gün respublikamızın hər bir bölgəsinin sürətli inkişafı Sizin gərgin əməyinizin nəticəsidir. Sizin 

yorulmaz fəaliyyətiniz sayəsində doğma Azərbaycanımızın hər bir bölgəsi gündən-günə yeniləşərək 

simasını dəyişir. Çox sevinirik ki, Vətənimizin bir parçası olan Qusar da yeniləşən rayonların sırasındadır. 

Uzun illər ərzində həsrətində olduğumuz arzularımız Sizin sayənizdə gerçəkləşir. Qusar bu gün yüksək 

qayğınız sayəsində ən gözəl illərini yaşayır, inkişaf edir, abad bir diyara, böyük turizm mərkəzinə çevrilir. 

Məhz Sizin təşəbbüsünüz və qətiyyətiniz sayəsində tikilərək ərsəyə gətirilən “Şahdağ” qış-yay turizm 

kompleksi Qusarı bütün dünyaya tanıtdı. Vaxtilə kiçik bir əyalət şəhəri olan Qusar bu gün “Şahdağ” qış-

yay turizm kompleksi sayəsində yüz minlərlə turisti qəbul etmək iqtidarındadır. Məhz Sizin diqqət və 

qayğınız Qusara yeni ab-hava, yeni nəfəs gətirdi. Vaxtilə ən elementar infrastruktur inkanlarından məhrum 

olan, lakin bu gün nəhəng turizm kompleksinin tikildiyi dağlara dəmir yolu xəttinin çəkilməsi təşəbbüsü 

biz qusarlılar tərəfindən sonsuz rəğbət və sevinclə qarşılanıb. İnanırıq ki, Sizin qətiyyətiniz sayəsində yaxın 
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gələcəkdə bu layihə də gerçəkləşəcəkdir. Şübhəsiz ki, belə nəhəng nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması 

Qusarın gələcək inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Bütün bunları bizə Siz bəxş etmisiniz, cənab Prezident. 

Cənab Prezident, biz Azərbaycan qadınları, anaları olaraq Sizin ailə-qadın problemlərinin həlli 

istiqamətində gördüyünüz işlərə böyük önəm veririk. Bu gün Azərbaycanda qadınların ictimai həyatda 

özlərini təsdiq etmələri üçün mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılıb. Bu gün Azərbaycan qadınları 

ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyətini ürəkdən dəstəkləyir, 

ona qəlbən inanırlar. Xeyriyyəçilik, humanistlik və digər yüksək insani keyfiyyətləri sayəsində ümumxalq 

məhəbbəti qazanmış Mehriban xanım Əliyeva son illərdə hüquqi və siyasi müstəvidə böyük uğurlara imza 

ataraq Azərbaycanı dünyəvi və İslam dəyərlərinə sadiq bir ölkə kimi yüksək səviyyədə təmsil edir. 

Möhtərəm Prezident, bu gün hər bir Azərbaycan qadını kimi, biz qusarlı qadınları da narahat edən 

ən başlıca məsələlərdən biri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Hər birimizə 

məlumdur ki, Siz ölkəyə rəhbərlik etdiyiniz ilk gündən başlayaraq bu günədək işğal altında olan 

torpaqlarımızın sülh yolu ilə azad edilməsi, tarixi ədalətsizliyin aradan qaldırılması, hər zaman münaqişənin 

danışıqlar masası arxasında həlli üçün məqsədyönlü siyasət həyata keçirmiş, dövlət maraqlarımıza, ərazi 

suverenliyimizə zidd olmayan sülhə hazır olduğunuzu bəyan etmisiniz. Təbii ki, Sizin ötən illər ərzində 

fasiləsiz olaraq Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya sübut etmək istiqamətindəki uğurlu fəaliyyətiniz bu gün 

öz bəhrəsini verməkdədir. 

Bununla belə, Sizi əmin edirik ki, sülh danışıqları bir nəticə verməyəcəyi halda qusarlı gənclər hər 

zaman olduğu kimi, əldə silah Vətən torpaqlarının azad edilməsi uğrunda mübarizənin ön cərgəsində 

olacaqlar. 

Cənab Prezident, inam böyük qüvvədir və insanı qələbəyə doğru aparan mühüm amildir. Bu inam 

isə xalqımızın ürəyində artıq möhkəm yer tutub. Qarşıdan hər birimizin həyatında mühüm hadisə olan 

prezident seçkiləri gəlir. Biz qusarlılar bu seçkilərdə yeganə namizəd olaraq Sizi görürük və xalqımızın 

yeganə layiqli namizədi kimi yekdilliklə dəstəkləyirik. Sizi əmin edirik ki, qazandığınız və layiq olduğunuz 

ümumxalq məhəbbəti qarşıdan gələn prezident seçkilərində də Sizin əzəmətli qələbənizi təmin edəcəkdir. 

Möhtərəm cənab Prezident, bir daha Sizi əmin etmək istəyirəm ki, ölkəmizin şimal qapısı olan 

Qusarın əhalisi həmişə Sizinlədir. Biz qusarlılar doğma Azərbaycanımızın inkişafı və itirilmiş 

torpaqlarımızın geri qaytarılması naminə həyata keçirdiyiniz işlərdə Sizin ən yaxın yardımçınız olacaq və 

ətrafınızda daha sıx birləşəcəyik. 

Çıxışımın sonunda Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurası və bütün qusarlılar adından Yeni 

Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Heydər oğlu Əliyevin prezidentliyə namizədliyini irəli sürür və 

yekdilliklə müdafiə olunmasına çağırıram. 

Eşq olsun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə! Yaşasın müstəqil 

Azərbaycan Respublikası! Çox sağ olun. 

 

X X X 
 

ADA Universitetinin tələbəsi Emil ASLANLI çıxış edərək dedi: 

-Möhtərəm cənab Prezident. 

Hörmətli qurultay nümayəndələri. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında sizin qarşınızda bu şərəfli kürsüdə çıxış etməkdən 

böyük qürur hissi keçirirəm. 

Bu gün Azərbaycan xalqının həyatında əlamətdar və tarixi bir gündür. Biz burada, ölkəmizdə 

aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində, cənab Prezident, Sizin namizədliyinizin irəli sürülməsinin 

şahidi olmaqla, tariximizə yeni bir səhifə yazırıq. Bu gün Azərbaycan gəncliyi üçün də çox sevindirici və 

əlamətdar bir gündür. Mən də bir gənc kimi, bu tarixi günə şahidlik etdiyim üçün özümü çox xoşbəxt hiss 

edirəm. 

Möhtərəm Prezidentimiz, cənab Sədr, şübhəsiz ki, bu namizədlik qurultay nümayəndələri 

tərəfindən yekdilliklə dəstəklənəcək. Çünki bu, xalqımızın, xüsusilə də Azərbaycan gənclərinin 2003-cü 

ildən dəyişməz seçimidir və Azərbaycan gəncliyi bir daha gələcəyə inamla və İlhamla getmək istəyir. Bu 

mənada əminik ki, aprelin 11-də Azərbaycan xalqı bir daha tərəqqiyə, sabitliyə və inkişafa səs verəcək. 

Ona görə bu, cəmiyyətimizin sosial sifarişi olmaqla, zamanın zərurətdən doğan tələbdir. Bu seçim təkcə 

bizim ölkəmiz üçün deyil, bütövlükdə regionumuzun gələcəyi üçün çox əhəmiyyətlidir. Ötən dövr ərzində 

respublikamızda bütün sahələrdə qazanılan misilsiz nailiyyətlər Sizin imzanızla gerçəkləşib. Ölkəmizdə 

uğurlu sosial-iqtisadi inkişafın nəticəsidir ki, son illərdə əhalinin sayı durmadan artır. Əslində bu, dayanıqlı 
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inkişafın göstəricisi olmaqla, ölkəmizdə demoqrafik təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə qorunmasına 

sübutdur. 

Sizin rəhbərliyinizlə ölkəmizdə gənclərin inkişafı üçün mühüm məsələlərdən biri olan təhsilimiz 

də böyük inkişaf yolu keçir. Respublikamızda beynəlxalq standartlara cavab verən müxtəlif təhsil ocaqları 

yaradılır, gənclərimiz dünyanın nüfuzlu universitetləri ilə rəqabətə girə bilən universitetlərdə təhsilini 

davam etdirir. Mən də fəxr edirəm ki, dünyanın tanınmış təhsil ocaqlarından heç də fərqlənməyən ADA 

kimi Universitetdə təhsil alıram. Bütün sahələrdə, xüsusilə təhsilimizdə inkişaf məhz Sizin xidmətiniz və 

ölkəmizin gələcəyi olan gəncliyə diqqətinizdir. 

Fürsətdən istifadə edərək, qeyd etmək istəyirəm ki, Sizin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

möhtərəm Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi ilə şərəfli tarixi keçmişimizin, 

milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında və dünyaya çatdırılmasında həyata keçirilən möhtəşəm 

layihələri Azərbaycan gəncləri çox yüksək dəyərləndirirlər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 

illiyinin təntənəli şəkildə qeyd edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalamaqla qəhrəman xalqımızın tarixi 

nailiyyətlərinə, Milli Ordumuza, bayrağımıza, bütövlükdə dövlət atributlarına böyük qiymət verdiniz. 

Tarixi keçmişimizin nüfuzunu və şöhrətini daha da yüksəltdiniz. Bu gün Sizin gərgin əməyinizə, uzaqgörən 

diplomatiyanıza, qətiyyətli siyasətinizə və xalqımıza olan sonsuz məhəbbətinizə görədir ki, Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan qüdrətli müasir müstəqil dövlətimiz dünya birliyində ləyaqətlə təmsil 

olunur. Sizin uca kürsülərdə - BMT-də, NATO-da, Davosda, Avropa Şurasında Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünyaya çatdırılması ilə bağlı cəsarətli çıxışlarınızı dinlədikcə Sizinlə bir daha fəxr edirik. Siz bizim 

liderimizsiniz və ölkə gəncliyi üçün örnəksiniz. 

Bu gün Sizin məqsədyönlü və uğurlu siyasətinizin nəticəsi olaraq, rəhbərlik etdiyiniz Yeni 

Azərbaycan Partiyası ətrafında 700 mindən çox ölkə vətəndaşı sıx birləşib. Xalqımız ölkəmizin gələcəyini 

məhz müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu olan ulu öndər Heydər Əliyevin dühası ilə yaranan partiyanın 

iqtidarında görür. Mən də bir Azərbaycan gənci kimi iftixar hissi ilə bildirirəm ki, bu gün ölkəmizin ən 

aparıcı gəncləri ümumxalq partiyasına çevrilmiş YAP-ın sıralarındadır. Heç də sirr deyil ki, bu gün partiya 

üzvlərinin 40 faizindən çoxu Azərbaycan gəncləridir. 

Gənclərimizin sürətlə bu partiyaya qoşulmasına səbəb isə Sizin gənclərə olan etimadınız, diqqətiniz 

və ehtiramınızdır. Uğurla həyata keçirdiyiniz gənclər siyasəti sayəsində ölkəmizdə istedadlı, savadlı, 

bacarıqlı, vətənpərvər gənclər ordusu formalaşıb. Bu, o gənclərdir ki, ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinə 

sadiqdirlər, bu, o gənclərdir ki, Ali Baş Komandanın bir əmri ilə öz qanları bahasına aprel zəfərini bizə 

yaşatdılar. Bu, o gənclikdir ki, Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində 

Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla, işğalçı və cinayətkar Ermənistanı ifşa edirlər, 

bu, o gənclərdir ki, üçrəngli bayrağımızı dünyanın ən mötəbər arenalarında, Olimpiya Oyunlarında, 

ölkəmizdə keçirilmiş birinci Avropa Oyunlarında, IV İslam Həmrəylik Oyunlarında ucalarda 

dalğalandırdılar. 

Cənab Prezident, Siz hər çıxışınızda Azərbaycan gənclərinin yanında olduğunuzu deməklə, 

ölkəmizin həyatında gənclərin danılmaz rolunun və iştirakının əhəmiyyətini, onların potensialından istifadə 

etməyin vacibliyini cəmiyyətin diqqətinə çatdırırsınız. Bütün bunlara görə, Sizə çox minnətdarıq. Biz, 

Nəsimi rayon təşkilatının 10 mindən çox gənci də bütün Azərbaycan gəncləri kimi Sizin getdiyiniz bu çətin 

və şərəfli yolda daim yanınızda olacağımıza söz verir və hər zaman Sizin etimadınızı doğrultmağa 

çalışacağımızı bildirmək istəyirik. Biz gənclər söz veririk ki, hər zaman Heydər Əliyev yoluna, onun 

siyasətinə sadiq qalaraq, Sizin bizim üçün yaratdığınız bu şanslardan istifadə edib, Vətənimizin 

çiçəklənməsində əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. 

Hörmətli qurultay nümayəndələri, belə bir gündə, bu ali məclisdə sizə Azərbaycan gəncliyinin 

cənab Prezidentə olan inamını, ehtiramını və sonsuz sevgisini ifadə etmək istərdim. 

Lakin çox təəssüf ki, respublikamızda məkrli niyyətlərini həyata keçirmək istəyən bəzi 

ermənipərəst xarici dairələr və təşkilatlar ölkəmizin bu uğurlu inkişafına və beynəlxalq aləmdəki imicinə 

kölgə salmağa cəhd edirlər. Nə qədər acı olsa da, ölkəmizdəki bir qrup antimilli siyasətbazlar uzun illərdir 

ki, bu məkrli planların alətinə çevriliblər. Bu möhtəşəm kürsüdən Azərbaycan gəncləri adından onlara 

səslənirəm: Sizin bütün oyunlarınız elə ölkəmizin sərhədlərindən kənarda iflasa uğrayacaq. Çünki 

Azərbaycan xalqı öz gələcəyini və öz gəncliyini Azərbaycanda alternativi olmayan İlham Əliyev 

siyasətində görür. 

Yaşasın müstəqil Azərbaycan! Yaşasın cənab Prezident İlham Əliyev! Yaşasın Yeni Azərbaycan 

Partiyası! 
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Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini - icra katibi Əli ƏHMƏDOV dedi: 

-Hörmətli sədr. 

Hörmətli qurultay nümayəndələri. 

Altı nəfər partiyamızın sədrinin proqram xarakterli çıxışı ətrafında diskussiyada iştirak etdi və 

qarşıdan gələn növbədənkənar prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin irəli 

sürülməsi haqqında təkliflərini bildirdi. Bütün çıxışlarda Prezident İlham Əliyevin növbədənkənar 

prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında təklif səsləndirildi. Hesab edirəm ki, 

bununla biz çıxışlara son qoya bilərik. 

Növbəti məsələmiz Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayının aprelin 11-də keçiriləcək 

prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında qərarının qəbul 

edilməsi ilə əlaqədardır. 

İcazə verin, qurultayın qərar layihəsini təqdim edim. 

 

X X X 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin 2018-

ci il aprelin 11-də növbədənkənar prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsi barədə Yeni 

Azərbaycan Partiyasının VI qurultayının qərarı: 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri cənab İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə 2003-cü ildən keçən müddət müasir tariximizə ölkənin iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni 

inkişafının dönüş nöqtəsi kimi daxil olub. Bu illər ərzində uğurla həyata keçirilən islahatlar nəticəsində 

iqtisadiyyat üç dəfədən çox artıb, Azərbaycan dünyanın ən dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatı kimi tanınıb, 

özünün nadir iqtisadi inkişaf modelini təqdim edib. 

Ölkənin iqtisadi potensialı əsaslı şəkildə artırılıb, maliyyə imkanlarımız tarixi maksimuma 

çatdırılıb. Azərbaycan bölgənin ən qüdrətli iqtisadiyyatına çevrilib, Cənubi Qafqazın və ətrafın 

coğrafiyasını dəyişdirməyə qadir olan möhtəşəm layihələrin təşəbbüskarı missiyasını qətiyyətlə öz üzərinə 

götürüb. Qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan regional iqtisadiyyatın lokomotivinə çevrilib, 

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin etibarlı tərəfdaşlarından biri kimi özünü təqdim edib, beynəlxalq Şərq-

Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat qovşağı kimi məsuliyyətli vəzifəni layiqincə yerinə yetirməkdədir. Bütün 

bunların nəticəsində təbii olaraq Azərbaycanın regional və dünya iqtisadiyyatında rolu və əhəmiyyəti xeyli 

yüksəlib. 

Ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirilən sosial siyasət sayəsində insanların həyat şəraitinin 

yüksəldilməsi, rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində möhtəşəm nailiyyətlər əldə edilib. Hər şeydən əvvəl 

yoxsulluq həddinin 50 faizdən 5 faizə endirilməsi, başqa sözlə, təxminən 10 dəfə azaldılması, 1 milyon 900 

min yeni iş yerinin yaradılması nəticəsində işsizlik səviyyəsinin təxminən 5 faizə endirilməsi kimi tarixi 

nailiyyətlər qeyd olunmalıdır. Bu müddət ərzində maaşlar orta hesabla 5 dəfə, pensiyalar 8 dəfə, əhalinin 

real gəlirləri orta hesabla 2,6 dəfə artıb. 

Sosial infrastrukturun yenilənməsi sahəsində əldə olunan nailiyyətlər, sözün həqiqi mənasında, 

möcüzə sayıla bilər. 2003-2017-ci illərdə 3100 məktəb tikilib və ya əsaslı surətdə təmir olunub, 642 

xəstəxana qurulub istifadəyə verilib, 43 müasir idman kompleksi yaradılıb. 

Məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 92 qəsəbə və yaşayış 

kompleksi, 48,3 min mənzil və ya fərdi ev tikilib istifadəyə verilib, 245 min məcburi köçkün müasir 

mənzillərlə təmin olunub. 

Ölkənin siması köklü surətdə yenilənib, modernləşmə Azərbaycanın müasir tarixinin fərqləndirici 

xüsusiyyətinə çevrilib. Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri kimi şöhrət qazanıb, bölgələrdə həyatın 

keyfiyyəti köklü surətdə dəyişdirilib. Əzəmətli infrastruktur layihələrin miqyası inşa olunan 12,3 min 

kilometr müasir yollarda, 443 körpü və yol qovşağında, qazlaşdırmanın 93 faizə çatdırılmasında, əhalinin 

içməli su ilə təminatının 67 faizə yüksəlməsində ifadə olunur. 

Hərtərəfli siyasi islahatlar ölkənin siyasi sisteminin təkmilləşməsini və müasir standartlara 

uyğunlaşmasını əsaslı surətdə təmin edib. İnsan hüquq və azadlıqları, o cümlədən siyasi azadlıqlar, söz və 

mətbuat azadlığı tam təmin edilib, idarəetmənin optimallaşdırılması və səmərəliliyinin artırılması 

sahəsində ciddi addımlar atılıb. 
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2016-cı ildə keçirilən referenduma əsasən baş tutan Konstitusiya islahatları, vitse-prezident 

institutunun yaradılması siyasi islahatların dərinləşməsi istiqamətində ən uğurlu addımlardan sayıla bilər. 

Bu islahatların nəticəsində Azərbaycan dövlətinin daha qüdrətli və möhtəşəm görkəm alması haqlı olaraq 

xalqın qürur və iftixar mənbəyinə çevrilib. 2012-ci ildə Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi, mötəbər beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın 

layiqincə təmsil olunması, tam müstəqil xarici və daxili siyasət yürütməsi dövlətimizin qüdrətinin və 

müstəqilliyinin ən bariz ifadələridir. Bu qüdrətin digər bir ifadəsi isə ordumuzun döyüş qabiliyyətinin heç 

zaman olmadığı qədər yüksəlməsi hesab edilməlidir. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində düşmənə endirilən 

sarsıdıcı zərbə, düşmən işğalından azad olunaraq yenidən qurulan Cocuq Mərcanlı qəhrəman Azərbaycan 

Ordusunun döyüş şücaətinin unudulmaz səhifələri, Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin 

müdrikliyinin parlaq nümunəsidir. 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın inkişafı tam, bitkin, sistemli xarakter 

daşıyaraq əsl mənada intibah kimi müasir həyatımıza və tariximizə daxil olub. Bütün sahələrdə olduğu 

kimi, elm, mədəniyyət, idman sahələrində də əzəmətli layihələr həyata keçirilib və keçirilməkdədir. 

Azərbaycanın “Eurovision” mahnı müsabiqəsinə, ilk Avropa Oyunlarına, İslam Həmrəyliyi Oyunlarına, 

bir sıra mötəbər beynəlxalq təşəbbüslərə və tədbirlərə ev sahibliyi etməsi Azərbaycan intibahının 

miqyasının və beynəlxalq etiraf dərəcəsinin aydın göstəricisidir. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Yeni 

Azərbaycan Partiyasının sədri cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi 

inkişafını, dövlətçilik ənənələrinin və demokratik təsisatlarının gücləndirilməsini, ölkənin beynəlxalq 

nüfuzunun və müdafiə qabiliyyətinin ciddi şəkildə möhkəmləndirilməsini, habelə Prezident İlham Əliyevin 

şəxsində Azərbaycanın inkişaf perspektivlərinə etibarlı təminatı nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublikası 

Seçki Məcəlləsinin 54-cü maddəsinə istinad edərək qərara alır: 

İlham Heydər oğlu Əliyev 2018-ci il aprel ayının 11-də keçiriləcək növbədənkənar prezident 

seçkilərində Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə namizəd irəli sürülsün. 

 

X X X 

 

Əli ƏHMƏDOV: Hörmətli qurultay iştirakçıları, sizin hərarətli və sürəkli alqışlarınız əslində 

qurultayın səsləndirilən qərarının birmənalı şəkildə dəstəklənməsidir. Amma, eyni zamanda, mən prosedur 

qaydalarına görə qurultayın qərarını səsə qoymalıyam. 

Kim Prezident İlham Əliyevin növbədənkənar prezident seçkilərində namizədliyini dəstəkləyirsə, 

xahiş edirəm, səs versin. 

Əleyhinə olan, bitərəf qalan, yoxdur. 

Beləliklə, Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayının İlham Əliyevin namizədliyinin irəli 

sürülməsi haqqında qərarı yekdilliklə qəbul olunur. Xeyirli olsun! Uğurlu olsun! 

Cənab Prezident, Azərbaycan xalqı Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayının qəbul etdiyi bu 

qərarı ürəkdən dəstəkləyəcək. Buna qətiyyətlə inanırıq. Eyni zamanda, ona da inanırıq ki, aprel ayının 11-

də hər bir seçicimiz böyük həvəslə, ürəkdən səsvermə məntəqəsinə gəlib Sizə səs verəcək və Sizə səs 

verməklə növbəti 7 il ərzində Azərbaycanın inkişafına, tərəqqisinə, yüksəlişinə, sabitliyinə, əmin-

amanlığına səs vermiş olacaqlar. 

Cənab Prezident, Siz buna layiqsiniz. Azərbaycan xalqı Azərbaycanın bu gününü, sabahını, 

gələcəyini Sizinlə, Sizin həyata keçirdiyiniz siyasətlə bir yerdə görür. Alternativ yoxdur və hesab edirəm 

ki, biz bu gündən artıq aprel ayının 11-də bizi gözləyən qələbə münasibətilə Sizi və bütün partiya üzvlərini, 

bütün xalqımızı təbrik edə bilərik. Sağ olun cənab Prezident. 

 

X X X 

 

Prezident İlham ƏLİYEV: Hörmətli qurultay nümayəndələri, mənə göstərilən böyük dəstəyə görə 

sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sizi və bütün Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, 

əgər prezident seçkilərində Azərbaycan xalqı mənə yenidən yüksək etimad göstərərsə, doğma xalqıma 

ləyaqətlə xidmət edəcəyəm. Sağ olun. 

 

X X X 
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Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayı dövlət himninin səslənməsi ilə başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2018, 8 fevral 

  

http://azertag.az/
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Gənclərin namizədi cənab İlham Əliyevdir 

 

Gənclik hər bir xalqın gələcəyini və inkişaf yolunu müəyyənləşdirən, cəmiyyətin ictimai-siyasi 

həyatında yaxından iştirak edən aparıcı təbəqədir. Bu reallığı nəzərə alan xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi ilk vaxtlardan gənclərə malik olduqları qabiliyyət və intellektual 

imkanlar müqabilində geniş meydan verməyin tərəfdarı kimi çıxış etmiş, bu təbəqəyə daim böyük diqqət 

və qayğı ilə yanaşmışdı. 

Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1996-cı ildən başlayaraq Azərbaycan gənclərinin forumları 

keçirilməyə başladı. Forumlarda Heydər Əliyevin proqram xarakterli çıxışlarının nəticəsi olaraq hər bir 

gəncin qarşısında duran vəzifələr müəyyənləşdirilmiş, gənc nəslin hərtərəfli inkişafı, problemlərinin həlli 

sahəsində lazımi tədbirlərin görülməsi əlaqədar təşkilatların qarşısında vəzifə kimi qoyulmuşdur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi dövlət gənclər siyasətini uğurla davam etdirən 

Prezident İlham Əliyev bu siyasətin həm də mahiyyət və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasını 

təmin edib. Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il oktyabrın 14-də  Azərbaycan gənclərinin Heydər Əliyev 

adına Sarayda keçirilən IV Forumunun yekun toplantısındakı çıxışı göstərdi ki, ulu öndərin gənclərlə bağlı 

siyasi kursu layiqincə davam etdiriləcək və Azərbaycan cəmiyyətində gənclərin hərtərəfli inkişafı, özlərinin 

həyatda təsdiqi üçün bütün imkanlar yaradılacaqdır. 

2007-ci ilin "Gənclər ili" elan edilməsi gənclərə dövlət qayğısının ən böyük təcəssümü idi. "Gənclər 

ili"ndə həyata keçirilən bütün tədbirlər gənclərimizin həyatda fəallıqlarının artırılmasına mühüm töhfələr 

verdi. Gənclər siyasətinin ən vacib istiqamətlərindən biri də elm və təhsillə bağlıdır. Son illərdə 

respublikamızın əksər regionlarında müasir standartlara tam cavab verən məktəblər tikilib istifadəyə verilib, 

orta və ali təhsil ocaqları müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təmin olunub. Hər il ali 

təhsil ocaqlarına qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən tələbələr Prezident təqaüdü ilə 

mükafatlandırılır. Ölkə başçısının fərmanı ilə təsdiqlənən "Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili 

üzrə Dövlət Proqramı (2007-2015-ci illər)" isə gənclərin xaricdə təhsil almaları üçün geniş imkanlar açıb. 

Bu baxımdan Azərbaycanın təbii resursları içərisində ən böyük resursun insan biliyi olduğunu qeyd edən 

Prezident İlham Əliyevin maddi kapitalın insan kapitalına çevrilməsi çağırışı real həyata uğurla vəsiqə 

qazanmaqdadır. 

Prezident İlham Əliyevin 2011-ci ilin aprel ayında gənclərlə görüşü də Azərbaycan gəncliyinə dövlət 

tərəfindən diqqətin bariz təcəssümüdür. Gənclərin təhsili, məşğulluğunun artırılması, bir sözlə, onların 

mənafeləri baxımından aktual məsələlərin müzakirə edildiyi bu görüş dünyada az rast gəlinəcək gözəl bir 

nümunədir. Həmin görüş Azərbaycan gəncliyinin inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoydu. 

Prezident İlham Əliyev 2011-ci il iyulun 7-də "Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə" Dövlət 

Proqramını təsdiq edib. Proqramda qarşıya qoyulmuş vəzifələr gənclərin hərtərəfli inkişafı üçün şəraitin 

yaradılması, təhsil almaları üçün bərabər imkanların təmin edilməsi, məşğulluğunun artırılması, sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsi, əmək bazarının tələblərinə cavab verən rəqabətədavamlı gənc kadrların 

hazırlanması, dövlət qulluğunda və idarəetmədə peşəkar və bilikli gənclərin sayının artırılması, gənc alim 

və tədqiqatçıların sosial təminatının gücləndirilməsi və məişət problemlərinin həll edilməsi, gənclər 

arasında sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, gənc ailə institutunun möhkəmləndirilməsi, gənclərdə müasir 

düşüncə tərzinin formalaşdırılması, onların idarəetmə və tədqiqat yönlü fəaliyyətə cəlb edilməsi, gənclərin 

sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və digər vacib məsələlərdir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan 

gənclərinin VI Forumunun iştirakçılarına məktubunda bu barədə deyilir: "Belə bir proqramın mövcudluğu 

dövlətin gənclərlə bağlı siyasətinin parlaq təzahürüdür. Proqramda əsas vəzifələr sırasında gənclərin ictimai 

həyatın ən müxtəlif sahələrində yaxından iştirakına, onların cəmiyyətimizdə layiqli yer tutması və 

beynəlxalq aləmdə tanınması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Ümidvaram ki, bu forum proqramın 

uğurla həyata keçirilməsi və yeni-yeni çalarlarla zənginləşməsinə zəmin yaradacaqdır". 

Bu gün Azərbaycanda gənc nəsil dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. Gənclərin asudə vaxtının və 

istirahətinin səmərəli təşkili məqsədi ilə respublikanın bütün bölgələrində genişmiqyaslı məqsədyönlü iş 

aparılır, gənclər mərkəzləri yaradılır. Bütün bunlar isə bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycanda gənclər siyasəti 

uğurla həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin timsalında isə Azərbaycan gəncləri özlərinin ən böyük 

hamilərini görürlər. Odur ki, qarşıdan gələn prezident seçkilərində Azərbaycan gənclərinin seçimi cənab 

İlham Əliyev olacaq. 

Prezident İlham Əliyevin ötən 10 ilə yaxın müddətdə həyata keçirdiyi uğurlu siyasət cəmiyyət 

həyatının bütün sahələrində yüksəlişə yol açıb. Azərbaycan dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub, 

insanların sosial rifahı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü 
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seçilib, kosmik kluba daxil olub. Bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin ötən 10 ildə keçdiyi inkişaf yolunun 

möhtəşəm uğurlarıdır. Xalqımız bütün bunları görür və yüksək qiymətləndirir. Bu mənada Yeni 

Azərbaycan Partiyasının V qurultayında cənab İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi 

bütün ölkə ictimaiyyətinin, o cümlədən gənclərin iradəsinin ifadəsidir. 

  

Elxan ŞİRİYEV, 

BDU-nun doktorantı 

 

Azərbaycan.- 2018.- 13 fevral.- № 33. - S.2. 
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Ağsaqqallar Şurasının iclasında prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyinin 

dəstəklənməsi ilə bağlı müraciət qəbul olunub 

 

Fevralın 14-də Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda çıxış edən Ağsaqqallar Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

Fəttah Heydərov aprelin 11-də ölkəmizdə keçiriləcək prezident seçkilərində dövlətimizin başçısı İlham 

Əliyevin namizədliyinin Şura tərəfindən dəstəkləndiyini söyləyib. O deyib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 

siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan sürətlə 

inkişaf edir, ölkədə sabitlik mövcuddur. İlham Əliyev hələ uzun müddət bu uğurlu siyasəti davam etdirəcək. 

Azərbaycanın dünya arenasında nüfuzunun daha da artması üçün qətiyyətli, iradəli, praqmatik dövlət 

xadimi lazımdır və İlham Əliyev də məhz belə şəxsiyyətdir. Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası xalqımızı 

prezident seçkilərində dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırır. Ağsaqqallar ölkədə bütün 

sahələrdə gedən iqtisadi, siyasi islahatları, beynəlxalq əlaqələrlə bağlı prosesləri izləyir və bu nəticəyə 

gəlirlər ki, tutduğumuz yol düzgün yoldur. İlham Əliyevin uğurlu siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün 

Azərbaycan dünyada nümunəvi ölkə kimi tanınır. 

Milli Məclisin səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov deyib ki, bu gün hər bir azərbaycanlı 

İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləməlidir. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin uğurlu daxili və 

xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəlində yaranmış ağır böhrandan çıxa bildi. 

Azərbaycanı düşünən, sevən hər bir insan bilir ki, bu gün Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət Heydər 

Əliyev siyasətinin davamıdır. Əgər istəyiriksə ki, övladlarımız, nəvələrimiz firavan, sabit bir ölkədə 

yaşasınlar biz ağsaqqallar İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləməliyik. İlham Əliyevin gördüyü işlər göz 

qabağındadır. Ona görə də prezident seçkilərində İlham Əliyevin alternativi yoxdur. Biz İlham Əliyevə səs 

verməklə Azərbaycanın firavanlığına, sabitliyinə səs verəcəyik. 

Tədbirdə digər çıxış edənlər deyiblər ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasi 

kursun hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam və inkişaf etdirilməsi nəticəsində Azərbaycanın 

çox böyük uğurlara imza atması ölkəmizin dünya birliyində mövqelərinin yüksəlməsini təmin edib. Bu gün 

Azərbaycan qüdrətli dövlətlər sırasında öz yerini tutub. 

İclasda aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyinin 

dəstəklənməsi ilə bağlı müraciət qəbul olunub. 

Müraciətdə bildirilir ki, müasir dövrdə dünyanın bir çox ölkələrinin üzləşdiyi iqtisadi, siyasi 

böhranlara baxmayaraq, respublikamız öz sabit və dinamik inkişaf dövrünü yaşayır. Beynəlxalq miqyasda 

böyük nüfuza malik bir ölkə kimi tanınan Azərbaycanda qarşıya qoyulan bütün vəzifələr və infrastruktur 

layihələri uğurla icra edilir, əhalinin sosial rifah halının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm 

islahatlar aparılır. Bu gün Azərbaycanda heç də bütün ölkələrdə mövcud olmayan ictimai-siyasi sabitlik və 

inkişaf hökm sürür ki, bunun da əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi dövlət 

strategiyasının İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün reallıqlarına və tələblərinə uyğun şəkildə uğurla və 

qətiyyətlə davam etdirilməsi, həmçinin müdrikliklə və uzaqgörənliklə reallaşdırılan daxili və xarici siyasət 

kursu dayanır. 

Müraciətdə qeyd edilir ki, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının üzvləri dövlətimizin başçısının 

rəhbərliyi ilə aparılan nəhəng quruculuq işlərində daim yaxından iştirak edir, zəngin həyat təcrübələrindən, 

bilik və bacarıqlarından istifadə etməklə ictimai həyatın müxtəlif sahələrinin inkişafına öz töhfələrini 

verirlər. Ağsaqqallar əhalinin bütün təbəqələrinin Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməsi, 

gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması sahəsində öz üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə 

yetirirlər. 

Vurğulanır ki, bu gün Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən və uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan 

inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında qabaqcıl yerlərdən birini tutur. Beynəlxalq səviyyədə reallaşdırılan 

enerji və nəqliyyat layihələrində, həmçinin regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsində ölkəmiz 

həlledici rol oynayır. Belə bir şəraitdə Azərbaycana İlham Əliyev kimi parlaq düşüncəli, uzaqgörən, 

qətiyyətli, iradəli və müdrik bir şəxsiyyətin rəhbərlik etməsi çox vacibdir. Bu səbəbdən də Azərbaycan 

ağsaqqalları ölkəmizin gələcək inkişafı və xalqımızın rifahı naminə Prezident İlham Əliyevin həyata 

keçirdiyi siyasətin davam etdirilməsini zəruri hesab edir, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında onun 

yenidən ölkə prezidentliyinə namizədliyinin irəli sürülməsini alqışlayırlar. Azərbaycan Ağsaqqallar 

Şurasının üzvləri qarşıdan gələn prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyirlər. 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 11 aprel prezident seçkiləri ilə bağlı toplantı 

 

Fevralın 14-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA) ölkəmizdə 11 aprel prezident 

seçkiləri ilə bağlı toplantı keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun tarixi 

etnoqrafiya şöbəsinin müdiri, akademik Teymur Bünyadov respublikamızda elm sahəsində aparılan 

islahatlardan danışıb, Prezident İlham Əliyev tərəfindən alimlərə göstərilən diqqət və qayğını yüksək 

qiymətləndirib. Akademik vurğulayıb ki, dövlətimizin başçısının elmin inkişafı, cəmiyyətdə alimlərin 

nüfuzunun artırılması istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət elmi ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə 

qarşılanır. T.Bünyadov elm adamlarının qarşıdakı prezident seçkilərində İlham Əliyevi 

dəstəkləyəcəklərinə əminliyini ifadə edib. 
 

Akademiyanın Fəlsəfə İnstitutunun baş elmi işçisi, AMEA-nın müxbir üzvü Könül Bünyadzadə 

bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin layiqli davamçısı Prezident İlham 

Əliyevin əməli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan yüksək inkişaf mərhələsinə çatıb. Dövlətimizin başçısının 

cari ilin ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilməsinə dair müvafiq Sərəncamını 

xatırladan alim bununla Prezident İlham Əliyevin Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycanın 

tarixi köklərinə sahib çıxdığını vurğulayıb. K.Bünyadzadə qeyd edib ki, respublikamızın dünya ölkələri 

arasında layiqli yer tutması Prezident İlham Əliyevin xalqımız və dövlətimiz naminə reallaşdırılan 

məqsədyönlü siyasətinin, düşünülmüş inkişaf proqramının məntiqli nəticəsidir. AMEA-nın müxbir üzvü 

hər kəsi qarşıdakı prezident seçkilərində ölkəmizə böyük uğurlar qazandırmış İlham Əliyevə səs verməyə 

çağırıb. O deyib: “İlham Əliyevə səs vermək Azərbaycanın yalnız bu gününə, sabahına deyil, keçmişinə, 

tarixinə sahib olmağa səs verməkdir. İlham Əliyevə səs vermək Azərbaycanın inkişaf tarixinin qırılmadan 

sabit şəkildə davam etməsinə səs verməkdir”. 

AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Famin 

Salmanov çıxışında vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə gəncliyin 

intellektual potensialının tam üzə çıxması üçün əlverişli şərait yaradılıb, kreativ düşüncəli, eyni zamanda, 

milli dəyərlərimizə sadiq gənc alimlər nəsli formalaşıb. Dövlətimizin başçısının imzaladığı fərman və 

sərəncamların, həyata keçirilən proqramların gənc alim və mütəxəssislərin inkişafında, xüsusilə onların 

timsalında Azərbaycan elminin dünyaya inteqrasiyasında böyük rolu olub. Şura sədri vurğulayıb ki, gənclər 

üçün Prezident mükafatının təsis olunması, xüsusi istedad və bacarıqları ilə seçilən gənclərə “İlin gənc 

alimi” mükafatının verilməsi elmlə məşğul olan gəncləri yeni-yeni nailiyyətlərə təşviq edir. Gənc alim və 

mütəxəssislərin dövlətimizin başçısına daim güvəndiyini söyləyən F.Salmanov AMEA-da çalışan gənc 

alimləri, eləcə də hər bir Azərbaycan gəncini Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməyə səsləyib. 

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı 

şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Mustafayev isə akademik elmin inkişaf etdirilməsində 

dövlətimizin başçısının misilsiz xidmətlərindən danışıb. “Prezident İlham Əliyevin AMEA-nın 60 və 70 

illik yubileyləri münasibətilə imzaladığı sərəncamlar, 70 illik yubiley tədbirində dərin məzmunlu və 

proqram xarakterli çıxışı akademik elmin tarixində yeni era açıb. Hörmətli Prezidentimizin perspektiv 

vəzifələr sırasında humanitar və ictimai elmlərə məxsusi diqqəti sahə alimlərini daha da ruhlandırır”, - deyə 

T.Mustafayev bildirib. O vurğulayıb ki, bədii ədəbiyyata və yazarlara, ədəbiyyatşünaslıq elminə dövlət 

qayğısı ölkəmizdə sözün qüdrətini daha da artırıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, “Ədəbiyyat qəzeti”nin, “Azərbaycan” jurnalının, eləcə də AMEA Nizami 

adına Ədəbiyyat İnstitutunun yubileylərinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması respublikamızda digər 

sahələrlə yanaşı, ədəbiyyata da göstərilən diqqətin bariz təzahürüdür. T.Mustafayev qeyd edib ki, qarşıdakı 

prezident seçkilərində Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin, ədəbiyyatının gələcək inkişafı naminə İlham 

Əliyevi dəstəkləyəcək. 

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun şöbə müdiri, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Əlövsət Əliyev deyib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə formalaşan bilik əsaslı 

cəmiyyət və iqtisadiyyat Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyi dövründə uğurla inkişaf etdirilib. 

Dövlətimizin başçısının apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkəmizdə informasiya texnologiyaları 

müasir və çoxşaxəli infrastrukturun, habelə hərtərəfli sosial-iqtisadi tərəqqinin aparıcı qüvvəsinə çevrilib. 

Ə.Əliyev ölkədə yüksək ixrac potensiallı, innovativ İKT sənayesinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 

İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu və AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının 

yaradıldığını diqqətə çatdırıb. 
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Qeyd edib ki, AMEA-da informasiya texnologiyalarından istifadə inkişafın əsas perspektivlərindən 

biri kimi qəbul edilib, “Elektron elm” proqramının həyata keçirilməsi təmin olunub. Prezident İlham 

Əliyevin Sərəncamı ilə yaradılan AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının elmi mühitin simasını 

dəyişdirdiyini, Azərbaycanda müasir cəmiyyət quruculuğu istiqamətində qazanılmış mühüm nailiyyət 

olduğunu qeyd edib. O, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun kollektivi adından İlham Əliyevin 

siyasətini dəstəklədiklərini, növbəti prezident seçkilərində yekdilliklə ona səs verəcəklərini bildirib. 

Sonra AMEA-nın M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun ekoloji kataliz 

laboratoriyasının müdiri, kimya elmləri doktoru, professor Arif Əfəndiyev, Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun terminologiya şöbəsinin müdiri, professor Sayalı Sadıqova, Yüksək Texnologiyalar Parkının 

insan resursları və ümumi şöbəsinin müdiri Oqtay Eldarov və Botanika İnstitutunun ibtidai bitkilərin 

sistematikası şöbəsinin müdiri, professor Dilzarə Ağayeva da çıxış edərək dövlətimizin başçısının 

xalqımıza və dövlətimizə verdiyi töhfələrdən danışıb, qarşıdakı prezident seçkilərində İlham Əliyevə səs 

verəcəklərini bildiriblər. 

Sonda Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, filologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Eşqanə Babayeva prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyinin 

dəstəklənməsi haqqında AMEA kollektivinin bəyanatını səsləndirib. 

Bəyanatda qeyd olunur ki, AMEA-nı təmsil edən elm adamları və gənc elmi nəsil ölkəmizin 

gələcəyinə, milli ziyalılığın və elmin daha böyük inkişafına çatmağın ancaq İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

mümkün olacağına inanır. Azərbaycanın elm adamları 2018-ci il aprelin 11-də keçiriləcək prezident 

seçkilərində yekdilliklə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı İlham Əliyevə səs 

verəcəklər. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-15 fevral.-№35.-S.1-2. 
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Mərkəzi Seçki Komissiyası YAP tərəfindən Azərbaycan prezidentliyinə namizəd İlham Əliyevin 

namizədliyini təsdiq edib 

 

Fevralın 14-də Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə MSK katibi Arifə Muxtarova Yeni Azərbaycan Partiyası 

tərəfindən Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyi irəli sürülmüş İlham Heydər oğlu Əliyevin 

namizədliyinin təsdiq olunmasına dair məsələ barədə məlumat verib. Qeyd edib ki, namizədliyin irəli 

sürülməsinin təsdiq edilməsi üçün sənədlər 2018-ci il fevralın 9-da Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Seçki Komissiyasına təqdim edilib. 

Komissiya qərara alıb ki, 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin seçkilərində namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülən İlham Heydər 

oğlu Əliyevin namizədliyi təsdiq edilsin. 

 

Azərbaycan.- 2018.- 15 fevral.- № 35. - S.1,10. 
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Yeni Azərbaycan Partiyası imzatoplama kampaniyasını uğurla yekunlaşdırdı 

 

Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə namizədliyi 

irəli sürülmüş cənab İlham Heydər oğlu Əliyevin Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə 

namizədliyinin müdafiəsi üçün partiyanın yerli strukturları tərəfindən mütəşəkkil surətdə həyata 

keçirilmiş imzatoplama kampaniyası uğurla başa çatdı. 
Seçki Məcəlləsinin tələbinə müvafiq olaraq, prezidentliyə namizədin müdafiəsi üçün tələb olunan 40 

mindən az olmayan sayda seçici imzası 60-dan az olamayan seçki dairəsinin hər birinin ərazisindən azı 50 

imza olmaq şərtilə toplanmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Heydər oğlu Əliyevin Azərbaycan 

Respublikası Prezidentliyinə namizədliyinin müdafiəsi üçün mövcud 125 dairənin hər birinin ərazisində 

imzatoplama aksiyası keçirmiş və kampaniyanı uğurla başa çatdırmışdır. İcra Katibliyində toplanmış 

imzalarla bağlı bir daha dəqiqləşdirmələr aparıldıqdan sonra sənədlər toplusu Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

təqdim ediləcəkdir.  

Xatırladaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 2018-ci il fevral ayının 8-də VI Qurultayı keçirilmişdir. 

Qurultayda 2018-ci il aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə 

namizədliyinin irəli sürülməsi barədə yekdilliklə qərar qəbul edilmişdir. Fevralın 14-də Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının iclasında 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası prezidentinin 

seçkilərində namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülən İlham Heydər oğlu Əliyevin 

namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiq edilmişdir. 

 

yap.org.az 
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YAP seçici imzalarını MSK-ya təqdim etdi 

 

Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Heydər oğlu Əliyevin Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə 

namizədliyinin qeydə alınması üçün toplanmış seçici imzalarını Seçki Məcəlləsinin tələblərinə və MSK 

tərəfindən qəbul edilmiş təlimata müvafiq olaraq, tələb edilən sənədlərlə birlikdə Mərkəzi Seçki 

Komissiyasına təqdim edib. YAP-ın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə,  Seçki Məcəlləsinin 

tələbinə müvafiq olaraq, prezidentliyə namizədin müdafiəsi üçün tələb olunan 40 mindən az olmayan sayda 

seçici imzası 60-dan az olmayan seçki dairəsinin hər birinin ərazisindən azı 50 imza olmaq şərtilə 

toplanmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Heydər oğlu Əliyevin Azərbaycan Respublikası 

Prezidentliyinə namizədliyinin müdafiəsi üçün mövcud 125 dairənin hər birinin ərazisində imzatoplama 

aksiyası keçirmiş və  kampaniyanı uğurla başa çatdırıb. 

Xatırladaq ki,  Yeni Azərbaycan Partiyasının 2018-ci il fevral ayının 8-də VI Qurultayı keçirilmişdir. 

Qurultayda 2018-ci il aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə 

namizədliyinin irəli sürülməsi barədə yekdilliklə qərar qəbul edilib. 

Bəs, seçici imzalarının toplanması MSK-ya təqdim edilməsi qanunvericilikdə necə tənzimlənir. 

Seçki Məcəlləsinin 56-cı maddəsində bildirilir ki, öz təşəbbüsü ilə, seçicilərin təşəbbüs qrupları, siyasi 

partiyalar və ya siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülən prezidentliyə namizədlərin müdafiəsi 

məqsədilə seçici imzalarının toplanmasına Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən sənədləri təqdim etmiş 

şəxsə namizədin irəli sürülməsini təsdiq edən qərarın təqdim edildiyi gündən başlanılır. Bu maddənin 2-ci 

bəndində  qeyd edilir ki, namizədin müdafiəsi üçün onun irəli sürüldüyü seçki dairəsinin ərazisində 

seçicilərin imzaları toplanmalıdır. Hər bir imza vərəqəsində namizədin soyadı, adı, atasının adı, doğum 

tarixi, əsas iş və ya xidmət yeri və ya tutduğu vəzifə (bu olmadıqda — fəaliyyət növü), yaşadığı yerin 

ünvanı, irəli sürüldüyü seçki dairəsinin adı (sıra nömrəsi) göstərilməlidir. Namizədin ödənilməmiş və ya 

üzərindən götürülməmiş məhkumluğu olduqda, imza vərəqəsində onun Azərbaycan Respublikası Cinayət 

Məcəlləsinin hansı maddəsi ilə məhkum olunduğu, həmin maddənin adı və nömrəsi, namizədin xarici 

ölkədə cinayət məsuliyyəti yaradan əməli olmuşdursa və bu əməl Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsində nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti yaradırsa və bu haqda qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə 

hökmü çıxarılmışdırsa, xarici ölkənin müvafiq qanununun adı göstərilməlidir. 56-cı maddənin 4-cü 

bəndində bildirilir ki, imza vərəqəsində namizədin namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq ərizəsində 

göstərdiyi siyasi partiyanın adı göstərilə bilər. Onun müdafiəsi üçün imza toplanmasını müvafiq seçki 

dairəsi üzrə namizədi irəli sürmüş siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku həyata keçirirsə, imza vərəqəsində 

namizədə aid məlumatlarla yanaşı, bu namizədi irəli sürmüş siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun 

adı göstərilir, namizədin ərizəsində belə məlumat olarsa, onun mənsub olduğu siyasi partiyanın adı və siyasi 

partiyada onun müvafiq statusu göstərilə bilər. Seçki Məcəlləsinin 57-ci maddəsində isə namizədin 

müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplanması qaydası göstərilib. Bildirilir ki, dövlət orqanlarının, bələdiyyə 

qurumlarının, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin imza toplanmasında iştirakına yol 

verilmir. İmza toplanması prosesində seçiciləri imzalamağa məcbur etmək, imza atmağa imkan verməmək 

və ya buna görə onları hər hansı formada mükafatlandırmaq qadağandır. Həmin qadağana əməl olunmaması 

müvafiq məhkəmə tərəfindən təsdiqlənərsə, bu, toplanmış imzaların etibarsız sayılması və namizədin 

qeydiyyatından, qeydə alınmış namizədlərin qeydiyyatından imtina üçün əsas ola bilər. 

Seçici imzalarını Azərbaycan Respublikasının 18 yaşına çatmış aktiv seçki hüququ olan vətəndaşı 

toplaya bilər. Namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku seçici imzalarını toplayan şəxslə imza 

toplanması barədə müqavilə bağlaya bilər. Belə işin haqqı yalnız namizədin, siyasi partiyanın, siyasi 

partiyalar blokunun seçki fondu hesabına ödənilə bilər. Namizədin müdafiəsi üçün seçici imzaları tədris 

müəssisələrində, yaşayış yerlərində, eləcə də qanunla seçkiqabağı təşviqat aparılmasının qadağan 

edilmədiyi digər yerlərdə toplana bilər. 

Bu maddənin 4-cü bəndində qeyd edilir ki,  seçici imza vərəqəsində imza edərkən soyadını, adını, 

atasının adını, doğum tarixini, yaşayış yerinin ünvanını, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin 

seriyasını və nömrəsini, verilmə tarixini, imza etdiyi tarixi göstərir. İmza edən seçicilər barəsində qeyd 

edilməsi zəruri hesab olunan məlumatlar imza toplayan şəxs tərəfindən imza vərəqələrinə daxil edilə bilər. 

Göstərilən məlumatlar əllə yazılır və onların yayılmamasına təminat verilir.. Namizədin müdafiəsi üçün 

seçici imzaları toplanarkən imzalar imza vərəqəsinin üz və ya arxa tərəfində qoyulur. Belə olduqda, arxa 

tərəf vərəqənin üz tərəfinin davamı hesab edilir və təsdiqedici imzalar vərəqənin arxa tərəfində qoyulur.  
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İmza toplandıqdan sonra imza vərəqəsi imza toplayan şəxs və namizəd tərəfindən imzalanır. İmza toplayan 

şəxs imza vərəqəsinə imza qoymazdan əvvəl soyadını, adını, atasının adını, yaşayış yerinin ünvanını, 

şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriyasını və nömrəsini, verilmə tarixini göstərir. 

Namizəd siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülübsə, imza toplandıqdan sonra imza 

vərəqəsi imzaları toplayan şəxs və siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi 

tərəfindən imzalanır. İmzaları toplayan şəxs imza vərəqəsində imza qoymazdan əvvəl soyadını, adını, 

atasının adını, yaşayış yerinin ünvanını, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriyasını və 

nömrəsini, verilmə tarixini göstərir, müvafiq səlahiyyətli nümayəndə isə soyadını, adını, atasının adını və 

imza qoyulması tarixini göstərir. 

Bundan başqa, namizəd irəli sürmüş siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku, seçicilərin təşəbbüs 

qrupu müvafiq seçki komissiyasına eyni şəxsin namizəd irəli sürülməsi haqqında yazılı məlumat verdikdən 

sonra namizədin müdafiəsi üçün seçicilərin lazım olan sayda imzalarını birgə toplaya bilərlər. Bu halda 

namizədin irəli sürülməsinin müdafiəsi üçün müxtəlif şəxslərin topladığı seçici imzalarının 

cəmləşdirilməsinə icazə verilir. Namizədin irəli sürülməsinin təşəbbüsçüləri, namizədin və ya siyasi 

partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələri irəli sürülmüş namizədin müdafiəsi üçün 

toplanmış seçici imzalarının sayını hesablayır, seçici imzalarının toplanması nəticələri haqqında protokolu 

tərtib edir və imzalayırlar.. Müvafiq seçki komissiyalarına təqdim edilən imza vərəqələri nömrələnməli və 

qovluq formasında səhifələnməlidir. 

Seçki Məcəlləsinin 58-ci maddəsi isə namizədin qeydə alınması üçün seçki sənədlərinin təqdim 

edilməsidir. Bu maddədə bildirilir ki, irəli sürülmüş namizədlərin qeydə alınması üçün namizəd və ya siyasi 

partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi səsvermə gününə ən çoxu 50 və ən azı 30 

gün qalmış saat 18.00-dək müvafiq seçki komissiyasına aşağıdakı seçki sənədlərini təqdim etməlidir: irəli 

sürülmüş namizədin müdafiəsi üçün toplanmış seçici imzaları olan imza vərəqələri; seçici imzaları 

toplanmasının yekunu haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyənləşdirdiyi formada tərtib edilmiş 

protokolun 2 nüsxəsi; bu Məcəllənin 53.3-cü və 54.8-ci maddələrinə uyğun olaraq namizəd haqqında 

təqdim edilmiş məlumatlarda dəyişikliklər barədə bildiriş; namizədin gəlirlərinin miqdarı və mənbələri 

barədə məlumat; mülkiyyət hüququ əsasında namizədə məxsus əmlak barədə məlumat; namizədin ilkin 

maliyyə hesabatı (seçici imzaları toplanmasının təşkilinə sərf edilən vəsait haqqında məlumatlar 

göstərilməklə). Göstərilən sənədlərdə qəsdən buraxılmayan səhvlər aşkar edilərsə, müvafiq seçki 

komissiyası namizədi 48 saat müddətində məlumatlandırmalı və buraxılan səhvlərin düzəldilməsini təklif 

etməlidir. Namizədin gəlirlərinin miqdarı və mənbələri barədə məlumat Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

müəyyənləşdirdiyi bəyannamə formasında, seçkilərin təyin edildiyi gündən əvvəlki bir illik dövr üçün 

təqdim olunur. Eyni zamanda, gəlirlərin alındığı təşkilatlardan həmin gəlirlərin illik cəmi barədə arayış 

təqdim edilir. Namizədin əmlakı barədə məlumat bu Məcəlləyə 5 saylı Əlavəyə uyğun formada təqdim 

edilir. Əmlak və gəlirlər haqqında dərc edilməli məlumatların siyahısını Mərkəzi Seçki Komissiyası 

müəyyənləşdirir. 

Seçki komissiyaları seçki sənədlərini qəbul edərkən imza vərəqələri olan hər bir qovluğu möhürü ilə 

təsdiqləyir, təqdim olunmuş imza vərəqələri sayının seçici imzaları toplanmasının yekunu haqqında 

protokola uyğunluğunu yoxlayır, sonra isə onların qəbul edilmə tarixini və vaxtını qeyd edərək, namizədə 

və ya siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinə qəbul edilmiş imza 

vərəqələrinin sayını, oradakı imzaların sayını göstərməklə, sənədlərin qəbulu barədə yazılı arayış verir. 

Həmin şəxslər tərəfindən müvafiq seçki komissiyasına müvafiq sənədlər bu Məcəllənin 58.1 və 58.2-ci 

maddələrində göstərilmiş müddət başa çatanadək təqdim edildikdə, onların qəbul edilməsindən imtina edilə 

bilməz, namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinin müvafiq 

binaya (otağa) daxil olmasına məhdudiyyət qoyula bilməz. 

 

Üç nöqtə.-2018.-27 fevral.-№38.-S.9. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

38 
 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyası İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyası bu gün keçirilən iclasında Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) tərəfindən 

prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş İlham Əliyevin namizədliyini qeydə alıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda 900 imza vərəqində təqdim edilən 45 min imzadan 42 min imzanın 

yoxlanıldığı və bu imzaların etibarlı olduğu bildirilib. 

Seçki Məcəlləsinə əsasən 42 min etibarlı imza İlham Əliyevin namizədliyinin qeydə alınması üçün 

yetərli olduğundan yoxlama prosesi dayandırılıb. 

Məsələ səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib. 

 

Azərbaycan.- 2018.- 28 fevral.- № 46. - S.1. 
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İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi qeydə alınıb 
 

Məzahir Pənahov: Azərbaycanda seçkilər demokratik və şəffaf şəkildə keçirilir və istənilən 

tərəf bu prosesdə müşahidə apara bilər” 

 

“Bütün maraqlanan tərəflər, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan prezident seçkiləri ilə 

bağlı istənilən sənədlə tanış ola bilər”. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov MSK-

nın fevralın 27-də keçirilən iclasında deyib. M. Pənahov bildirib ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik və 

şəffaf şəkildə keçirilir və istənilən tərəf bu prosesdə müşahidə apara bilər: “Bu format axıra kimi davam 

edəcək. Onlar nə vaxt istəsələr, prosesdə iştirak edəcəklər”. 

Ombudsman Elmira Süleymanova isə bildirib ki, Azərbaycanda Seçki Məcəlləsi ildən-ilə təkmilləşir 

və seçicilərin azad şəkildə səs verməsi üçün daha yaxşı şərait yaradılır. O qeyd edib ki, əvvəllər seçicilərin 

qeydiyyatda olduğu yer üzrə səs verməsi müəyyən problemlər yaradırdı: “Ancaq indi seçicilərin 

qeydiyyatda olduğu yerdə səs verməsi tələb olunmur. Artıq hər bir vətəndaş harada olmasından asılı 

olmayaraq, şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə səs verə bilər ki, bu da seçicilərin rahat şəkildə seçkidə 

iştirak etməsinə şərait yaradır”. E. Süleymanova vurğulayıb ki, Azərbaycanda əlilliyi olan insanların da 

seçkilərdə iştirakı üçün lazımi şərait yaradılıb, seçki məntəqələrində panduslar quraşdırılıb: “İnanıram ki, 

əvvəlki seçkilər kimi qarşıdakı prezident seçkiləri də azad və demokratik şəraitdə keçiricək". 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclasında Azərbaycanda aprelin 11-ə təyin edilən prezident 

seçkilərində namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş İlham Əliyevin 

namizədliyinin qeydə alınması məsələsinə də baxılıb. Qeyd olunub ki, İlham Əliyevin namizədliyinin 

qeydə alınması üçün kifayət qədər imza toplanılıb. İclasda bildirilib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası 

tərəfindən İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin qeydə alınması üçün MSK-ya 45 min seçici imzası 

və müvafiq sənədlər təqdim edilib. İmzaların və sənədlərin düzgünlüyü işçi qrupu tərəfindən yoxlanılıb. 

Seçki sənədləri kifayət qədər yüksək səviyyədə və Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun hazırlanıb. Təqdim 

olunan 45 min imzanın 42 mini yoxlanılıb və bu imzalar namizədliyin qeydə alınmasına kifayət etdiyi üçün 

imzaların yoxlanması prosesi dayandırılıb. Bildirilib ki, İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin qeydə 

alınması üçün hüquqi əsaslar mövcuddur. Daha sonra məsələ səsə qoyularaq İlham Əliyevin prezidentliyə 

namizədliyi qeydə alınıb. Bəs, namizədin qeydə alınması mərhələsi necə həyata keçirilir? Seçki prosesinin 

bu mərhələsi prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiq olunmasından sonrakı seçki hərəkətlərini 

özündə cəmləşdirir. Bu, ilk növbədə, prezidentliyə irəli sürülmüş namizədin müdafiəsi üçün seçici 

imzalarının toplanması, onun rəsmiləşdirilməsi, namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan digər seçki 

sənədlərinin hazırlanması və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsini 

əhatə edir. Adıçəkilən seçki hərəkətləri, o cümlədən bu prosesin məntiqi nəticəsi kimi namizədin qeydə 

alınması Seçki Məcəlləsinin 56-60, 181 və 182-ci maddələri, eyni zamanda, "Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin seçkiləri zamanı prezidentliyə namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplanması, 

Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsi və namizədin qeydə alınması qaydaları haqqında" təlimatla 

tənzimlənir.  Artıq biz Ceçki Məcəlləsinin 56-60-cı maddələri barədə məlumat vermişik.  Seçki 

Məcəlləsinin 181-ci maddəsi isə Prezidentliyə namizədi müdafiə üçün imza toplanmasına həsr olunub. Bu 

maddədə deyilir ki, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku və yaxud seçicilərin təşəbbüs qrupları 

prezidentliyə irəli sürdükləri namizədin müdafiəsi üçün 40 mindən az olmayan sayda seçici imzası 

toplamalıdırlar. 60-dan az olmayan seçki dairəsinin hər birinin ərazisindən azı 50 imza toplanmalıdır. Bir 

seçici yalnız bir namizədin müdafiəsi üçün imza ata bilər. Seçicilərin imzaları bu Məcəllənin 56 və 57-ci 

maddələrində göstərilən qaydada toplanır. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, bir seçici yalnız bir 

namizədin müdafiəsi üçün imza ata bilər. Bununla belə, namizədin müdafiəsi üçün imza etmək könüllüdür 

və seçicinin hər hansı bir vasitə ilə bu hüququnu reallaşdırmasına mane olmaq qadağandır. Seçici imzalarını 

namizədin özü, səlahiyyətli nümayəndələri, həmçinin Azərbaycan Respublikasının 18 yaşına çatmış fəal 

seçki hüququ olan hər bir vətəndaşı toplaya bilər. Lakin dövlət orqanlarının, bələdiyyə qurumlarının, 

mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, hüquqi şəxslərin imza toplamasında iştirakına yol verilmir. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin qeydə alınması üçün MSK-ya 45 

min seçici imzası və müvafiq sənədlər təqdim edilib. Bu da nəzərdə tutulduğundan artıqdır. 

Seçki Məcəlləsinin 182-ci maddəsi isə Prezidentliyə namizədin qeydə alınmasını tənzimləyir. Bu 

maddədə bildirilir ki, Prezidentliyə namizədlər Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qeydə alınırlar. 
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Qeydə alınmış namizədlərin fəaliyyəti bu Məcəllənin 69-71-ci maddələri ilə tənzimlənir. Qeydə alınmış 

hər bir prezidentliyə namizəd seçki komissiyalarının hər birinə məşvərətçi səs hüquqlu üzv təyin edə bilər. 

Seçki Məcəlləsinin 189-cu maddəsi isə Prezident seçkiləri zamanı kütləvi informasiya vasitələrində 

seçkiqabağı təşviqatın aparılması üçün xüsusi tələblərdən ibarətdir, Bu maddədə bildirilir ki, qeydə alınmış 

prezidentliyə namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının seçkiqabağı təşviqatda iştirakı 

bu Məcəllənin on üçüncü fəsli ilə tənzimlənir. Teleradio verilişləri təşkilatlarının ayırdıqları pulsuz efir 

vaxtı qeydə alınmış prezidentliyə namizədlərə müzakirələrin, dəyirmi masaların, digər bu cür təşviqat 

tədbirlərinin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Bu cür tədbirlərin keçirilməsi qaydaları Mərkəzi Seçki 

Komissiyası tərəfindən müəyyən edilir. Bu cür pulsuz efir vaxtından qeydə alınmış prezidentliyə 

namizədlər bərabər əsaslarla istifadə etməlidirlər. Bu halda hər bir prezidentliyə namizəd tərəfindən istifadə 

edilən efir vaxtının həcmi ayrıca müəyyənləşdirilir. 

Göstərilən tədbirlərdə iştirakdan imtina etməsi bu Məcəllənin 80.6-cı maddəsinə uyğun olaraq pulsuz 

verilən efir vaxtı həcminin artırılmasına səbəb olmur. Seçki Məcəlləsinin bu maddəsində Televiziya və 

radioda seçkiqabağı təşviqatın aparılması məqsədi ilə pulsuz efir vaxtının verilməsi şərtləri göstərilib. 

Bildirilib ki, Teleradio verilişləri təşkilatlarının namizədə, siyasi partiyaya, siyasi partiyaların blokuna, 

referendum üzrə təşviqat qrupuna pulsuz efir vaxtı verilməsi ilə əlaqədar çəkdikləri xərclər həmin teleradio 

verilişləri təşkilatlarına dövlət büdcəsindən ödənilir. 

Teleradio verilişləri təşkilatlarının efir vaxtından ödənişli əsaslarla istifadə norması onun ümumi 

həcminin prezidentliyə namizədlərin ümumi sayına bölünməsi yolu ilə müəyyənləşdirilir. dövri nəşr 

səhifələrində ödənişli əsaslarla ayrılan yerin həcmi namizədlərin ümumi sayına bölünməsi yolu ilə müəyyən 

edilir. Sonuncular həmin yerdən müvafiq ödəniş müqabilində istifadə edə bilərlər. 

Qeyd edək ki, Prezident seçkiləri zamanı xüsusi seçki hesabları olur. Bu məcəllənin 190-cı maddə 

bildirilir ki, Prezidentliyə namizəd və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

bildiriş təqdim etdikdən və ya siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülməsi haqqında 

müvafiq qərarı təqdim etdikdən sonra, lakin namizədlərin qeydə alınmaq üçün Mərkəzi Seçki 

Komissiyasına təqdim edilməsi gününə azı 5 gün qalmış seçki fondunu formalaşdırmaqdan ötrü xüsusi 

seçki hesabı açmalıdırlar. Prezidentliyə namizəd irəli sürülməsi barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasından 

alınan sənəd əsasında və bu Məcəllənin 53-cü və 54-cü maddələrində göstərilən sənədlər əlavə edilməklə 

xüsusi seçki hesabı açır. Bundan başqa, Prezidentliyə namizəd səlahiyyətli nümayəndəsinə özünün xüsusi 

seçki hesabının açılmasını tapşıra bilər. Prezidentliyə namizəd, qeydə alınmış prezidentliyə namizəd 

Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı məlumat verməklə, başqa şəxsə özünün seçki hesabında olan vəsaitdən 

istifadə etmək hüququ verə bilər və bu halda qanun pozuntularına görə məsuliyyəti həmin şəxs daşıyır. 

 

Üç nöqtə.-2018.-1 mart.-№40.-S.9. 
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Namizədin qeydə alınması için imza vərəqələrindəki məlumatlar seçki komissiyaları 

tərəfindən yoxlanılır 

 

İmza vərəqələri yoxlanılarkən eyni adamın bir neçə imzası aşkar edilərsə, yalnız bir imza 

etibarlı, digər imzalar isə qeyri-düzgün sayılır 

 

Namizədin qeydə alınması üçün imza vərəqələrində, habelə namizədlərin, siyasi partiyaların, sıyası 

partiyalar bloklarının təqdim etdikləri sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünün seçki komissiyaları 

tərəfindən yoxlanılması Seçki Məcəlləsinin 59-cu maddəsi ilə tənzimlənir . Belə ki, müvafiq seçki 

komissiyası bu Məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş sənədlərdə, hər bir namizədin imza vərəqələrində olan 

məlumatların düzgünlüyünü yoxlamalıdır. Seçki Məcəlləsinin 59.2-cı maddəsində göstərilir ki, müvafiq 

seçki komissiyası Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq təqdim edilmiş məlumatların və faktların düzgünlüyünü 

yoxlamaq məqsədilə müvafiq orqanlara müraciət edə bilər. Həmin orqanlar seçki komissiyasının 

müəyyənləşdirdiyi müddətdə, lakin səsvermə gününə 40 gündən az vaxt qalmışsa 1 gün müddətində 

yoxlamanın nəticələri barədə seçki komissiyasına məlumat verməlidirlər. Təqdim olunmuş sənədlərdəkı 

məlumatların düzgünlüyünün daha etibarlı şəkildə yoxlanılmasının təmin edilməsi məqsədilə müvafiq 

seçki komissiyaları tərəfindən əlavə institutların yaradılması seçki hüquqlarının daha etibarlı təminatına 

rəvac verir. Məhz Seçki Məcəlləsinin 59.2-ci maddəsinə əsasən, işçi qruplarının yaradılması göstərilən bu 

məqsədlərə xidmət edir. Onların rəyləri imza vərəqələrində olan məlumatların düzgün olub-olmamasını 

təsdiq edən əsas kimi qəbul edilir. Seçki komissiyaları imza vərəqələrində olan məlumatların düzgünlüyünü 

müəyyənləşdirmək üçün seçici siyahılarından və vətəndaşların qeydiyyat sistemindən istifadə edə bilərlər. 

Qeyd edək ki, imza vərəqələri yoxlanılarkən müvafiq seçki komissiyasında namizədlər, onların 

səlahiyyətli nümayəndələri, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələri 

iştirak edirlər. Müvafiq seçki komissiyası imza vərəqələrinin yoxlanılması haqqında göstərilən şəxslərə 

qabaqcadan məlumat verməlidir. Seçki komissiyası namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun 

göndərdiyi şəxsin həmin tədbirlərdə iştirakına etiraz edə və ya maneçilik törədə bilməz. Bu Məcəllənin 

59.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, mıza vərəqələrində olan bütün imzalar 

yoxlanılmalıdır, imzaların yoxlanılması o vaxt dayandırılır ki, düzgün imzaların sayı namizədin qeydə 

alınmasına əsas verir və ya qalan imzaların sayı namizədin qeydə alınması üçün kifayət olmur. Yoxlamanın 

nəticələrinə görə seçici imzalarının düzgünlüyü və ya qeyrı-düzgünlüyü təsdiqlənməlidir imza vərəqələri 

müvafiq seçki komissiyasına təqdim edilənədək namizədi irəli sürənlərin imza vərəqələrində pozduqları 

imzalar o şərtlə yoxlanılmır və nəzərə alınmır ki, imza toplayanlar tərəfindən vərəqələrdə bu pozulmalar 

haqqında müvafiq qeydlər aparılsın. 

İmza vərəqələri yoxlanılarkən eyni adamın bır neçə imzası aşkar edilərsə, yalnız bir imza etibarlı, 

digər imzalar isə qeyri-düzgün sayılır. Seçki Məcəlləsinin 59.7-cı maddəsi qeyri-düzgün imzaların dairəsini 

müəyyən edir. Belə ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının arayışı, yaxud bu məcəllənin 59.2-ci maddəsinə 

uyğun olaraq seçki komissiyasının ışinə cəlb edilmiş ekspertin rəyi əsasında seçki hüququ olmayan və 

məlumatları qeyri-düzgün göstərilən seçicilərin imzalan, namizəd irəli sürülməsi haqqında müvafiq seçki 

komissiyasına bildiriş göndərilənədək imza vərəqələrinə daxıl edilmiş seçici imzalan, dövlət orqanları, 

bələdiyyə qurumlan, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, hüquqi şəxslər tərəfindən toplanmış imzalar, 

imza toplanması prosesində seçiciləri imzalamağa məcbur etməklə toplanmış imzalar, imza verməyə görə 

mükafatlandırma müqabilində verilən imzalar, müxtəlif şəxslərin adından bir şəxs tərəfindən və ya bir 

şəxsin adından müxtəlif şəxslər tərəfindən qoyulmuş imzalar, imza vərəqəsinə əl yazısı ilə qoyulmayan və 

ya karandaşla qoyulan imzalar qeyri-düzgün imzalar hesab olunur. 

Seçki Məcəlləsinin 59.9-cu maddəsinə əsasən, imza vərəqələri imza toplayan şəxsin, habelə 

namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinin əl yazısı qaydasında 

imzası ilə təsdiq edilməyibsə və ya səlahiyyətli nümayəndənin imzası qeyri-düzgündürsə, belə halda imza 

vərəqələrində olan bütün imzalar etibarsız sayılır. 

Müvafiq seçki komissiyası təqdim olunmuş sənədlərdəki məlumatların düzgün olub-olmamasını 

müəyyən etdikdən sonra namizədin qeydə alınmasını həyata keçirir. Seçki Məcəlləsinin 60.1-ci maddəsində 

qeyd olunur ki, müvafiq seçki komissiyası imza vərəqələrinin və namizədin qeydə alınması üçün lazım olan 

digər sənədləri qəbul etdikdən soma 7 gün müddətində namizədin qeydə alınıb-alınmaması barədə 

əsaslandırılmış qərar qəbul etməlidir. Siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun irəli sürdüyü namizəd 

qeydə alındıqda müvafiq seçki komissiyası qeydiyyat barəsində qərarında namizədin müvafiq siyasi 
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partiya, siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürüldüyünü göstərir. Qeydiyyat barədə və ya qeydiyyatdan 

imtina barəsində qərarda onun qəbul olunduğu tarix və vaxt göstərilir 

Namizədin qeydə alınmasından imtinaya yalnız Seçki Məcəlləsinin müəyyən etdiyi tələblərin yerinə 

yetirilməməsi və namizədin müdafiəsi üçün təqdim edilmiş etibarlı seçici imzalarının lazımi saydan az 

olması səbəb ola bilər. 

Qeydə alınmış hər bir namizədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyənləşdirdiyi formada müvafiq 

vəsiqə verilir. Qeydə alınmış bütün namizədlər bərabər hüquqlara malik olurlar və bərabər vəzifələr 

daşıyırlar. Namizədlərin bərabərliyini təyin etmək məqsədilə dövlət orqanlarında işləyən, həmçinin 

bələdiyyə qulluğunda olan və ya kütləvi informasiya vasitələrində əmək və mülki hüquq müqaviləsi 

əsasında işləyən qeydə alınmış namizədlər, seçki kampaniyasında iştirak etdikləri müddətdə xidməti 

vəzifələrim yerinə yetirməkdən azad olunurlar. Seçki qanunvericiliyi dövlət vəzifələrində olan qeydə 

alınmış namizədlərə öz vəzifə mövqelərindən üstünlük əldə etmək üçün istifadə edilməsini qadağan edir. 

Bu norma Seçki Məcəlləsinin 69.3-cü maddəsilə təsbit edilmişdir. Təsadüfi deyil ki, Seçki Məcəlləsinin 

69.5-cı maddəsində göstərilir ki, dövlət vəzifələrində olan qeydə alınmış namizədlər yalnız öz vəzifələrini 

icra etməkdən azad olunduğu vaxtda seçkiqabağı təşviqat aparmaq hüququna malikdirlər. Həmçinin 

vəzifəli şəxslər, 

teleradio verilişləri və kütləvi informasiya vasitələri redaksiyalarında işləyən jurnalistlər və yaradıcı 

işçilər qeydə alınmış namizəd, yaxud qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar 

bloklarının vəkil edilmiş şəxsləri və ya səlahiyyətli nümayəndələri olarlarsa, seçkilərin gedişinin kütləvi 

informasiya vasitələri ilə işıqlandırılmasında iştirak etmək onlara qadağan edilir. Göstərilən bu məqamların 

seçki qanunvericiliyində ehtiva olunması namizədlərin bərabər hüquqlarının təmin olunmasına birbaşa 

xidmət edir. 

Seçki Məcəlləsində bildirilir ki, imza vərəqələrini və namizədin qeydə alınması üçün lazım olan digər 

sənədləri qəbul etdikdən sonra 7 gün müddətində namizədin qeydə alınıb-alınmaması barədə 

əsaslandırılmış qərar qəbul edilir. Siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun irəli sürdüyü namizəd qeydə 

alındıqda müvafiq seçki komissiyası qeydiyyat barəsində qərarında namizədin müvafiq siyasi partiya, 

siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürüldüyünü göstərir. Qeydiyyat barədə və ya qeydiyyatdan imtina 

barəsində qərarda onun qəbul olunduğu tarix və vaxt göstərilir. Namizədin qeydə alınması barədə qərarın 

surəti müvafiq seçki komissiyası tərəfindən həmin qərarın qəbul edildiyi gündən etibarən bir gün 

müddətində namizədə, namizəd irəli sürmüş siyasi partiyanın və ya siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli 

nümayəndələrinə verilir. Qeydiyyatdan imtina olunubsa, həm də bunun əsasları göstərilməlidir. İmtina 

üçün aşağıdakılar əsas ola bilər:, imzaların toplanması zamanı bu Məcəllənin 57.1-cı maddəsınin 

tələblərinin pozulması; bu Məcəllənin 57-ci və 58-ci maddələrində göstərilən sənədlərin düzgün 

rəsmiləşdırilməməsi və ya olmaması; namizədlərin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar bloklarım bu 

Məcəllənin 57-ci və 58-ci maddələrinə uyğun təqdim etdikləri məlumatların düzgün olmaması (siyasi 

partiyalar, siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülən namizədlərə bu əsas o vaxt tətbiq edilə bilər 

ki, göstərilən düzgün olmayan məlumatlar namizədin təqsirindən buraxılsın.); 60.2.4. namizədin müdafiəsi 

üçün təqdim edilmiş etibarlı (düzgün) seçici imzalarının lazımı saydan az olması; namizədin, siyasi 

partiyanın, siyasi partiyalar blokunun seçki fondunun yaradılması qaydasının və müvafiq seçki fondunun 

vəsaitinin xərclənməsi qaydasının pozulması (bu əsas yalnız o vaxt tətbiq edilə bilər ki, əvvəllər bu cür 

pozuntuya görə xəbərdarlıq edilsin və ya cərimə tətbiq olunsun); bu Məcəllənin 55-ci maddəsinin 

tələblərinin siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi, habelə siyasi partiya, 

siyasi partiyaların bloku və ya namizəd tərəfindən pozulması (bu əsas yalnız o vaxt tətbiq edilə bilər ki, 

əvvəllər bu cür pozuntuya görə xəbərdarlıq edilsin və ya cərimə tətbiq edilsin - bu cür pozuntu digər 

məsuliyyətə səbəb olmursa). 

 

Üç nöqtə.-2018.-28 fevral-№ 39.-S.9. 
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Namizədlərin imzatoplama problemi: 

Azərbaycanda 5 milyon 192 min 42 şəxsin səsvermə hüququ var 

 

Etibar Seyidağa 

 

11 apreldə keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkisində iştirak etmək üçün namizədliyi irəli 

sürülmüş şəxslərin qeydə alınmasına görə lazım olan seçici imzalarının və digər seçki sənədlərinin MSK-

ya təqdim edilməsinə ayrılan müddət martın 12-də başa çatacaq. MSK indiyədək 15 nəfərin prezidentliyə 

namizədliyinin irəli sürüldüyünü təsdiqləyib və onlara imza vərəqələri verilib. Həmin şəxslərdən 40 mindən 

yuxarı imzanı ən tez toplayan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası oldu. YAP-ın namizədi MSK tərəfindən 

fevralın 27-də rəsmən qeydə alınıb. İddiaçılar sırasında daha biri-namizədliyini müstəqil qaydada irəli sürən 

deputat Zahid Oruc fevralın 28-də imzatoplama kampaniyasını yekunlaşdırıb və imzaları, digər sənədləri 

MSK-ya təqdim edilib. 

Zahid Orucun Seçki Qərargahından “Yeni Müsavat”a verilən xəbərə görə, millət vəkili kimi fəaliyyət 

göstərdiyi dövrdə Zahid Oruca yaxın olan insanlar, eyni zamanda onun daşıdığı siyasi kursa sadiq adamlar 

və könüllü şəxslər hesabına 67 dairədən 44624 imza toplanıb, digər sənədlər, yəni gəlir və əmlak 

deklarasiyası ilə birgə MSK-ya təqdim olunub. 

Seçki Qərargahından həmçinin bildiriblər ki, imzalara 5 gün ərzində rəsmi qiymət veriləcək. 

Digər iddiaçılar isə hələ ki imzatoplama kampaniyasını davam etdirirlər. AĞ Partiyanın sədri 

Tural Abbaslının namizədliyi üçün imzatoplama kampaniyası davam edir. T.Abbaslının verdiyi 

məlumata görə, illərdir seçkilərin nəticələrinin heç nəyi dəyişmədiyini düşünən insanlar təbii ki, bu 

prosesə çox maraqsız yanaşırlar: “Bir çox vətəndaşlarımız isə ümumiyyətlə, seçkilərə inanmadıqları 

üçün heç imza belə vermək istəmirlər. Bu da təbii olaraq bizim işimizi daha da çətinləşdirir. 

Hələ nəzərə alsaq ki, bu günə qədər seçkilərdə müxtəlif fikirlərə sahib seçicilərə yerli hakimiyyət 

orqanları tərəfindən bu və ya digər formada təzyiqlər olunub və bunun nəticəsi kimi də bu gün seçicilər 

özlərini qorumaq üçün imza belə verməkdən çəkinirlər, o zaman işlərin nə qədər əziyyətli olduğunu 

təsəvvür etmək olar. 

Ancaq biz nikbinik. Mən əminəm ki, biz AĞ Partiya olaraq qanunla nəzərdə tutulmuş müddətdə 

lazımi sayda imzanı toplayıb MSK-ya təhvil verəcəyik. Artıq ondan sonrakı mərhələ bizdən asılı deyil, 

təəssüf ki. Hər halda, bu mərhələdə bizim kimi yeni partiyanın iştirakını artıq uğur saymaq olar". 

Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının namizədi Əli Əliyev bildirdi ki, imzatoplama kampaniyası 

rayonlarda və Bakı ətrafında davam edir: “Düzdür, hazırda yekun haqqında danışmaq olmaz. Proses 

ayın 25-dən başlayıb. Yəqin ki, bu həftə müəyyən mənzərə olacaq. İmzalar toplandıqca Mərkəzi Qərargaha 

çatdırılmasına çalışırıq. Digər tərəfdən,  hələ yerlərdən məlumat almamışıq. Bu istiqamətdə yeganə çətinlik 

odur ki, zaman kəsimi dardır”. 

ADP-nin namizədi Sərdar Cəlaloğlu isə imzatoplama kampaniyasını cəmi dörd gündür 

başlayıb: “Bildiyiniz kimi, bir neçə gün bundan öncə sənədlərimi MSK-ya təqdim etdim. Bu baxımdan 

imzatoplama kampaniyasına az müddətdir başlamışıq. Hələ də kampaniya davam edir. Lakin 40 min imzanı 

toplamaq həddindən artıq çətindir. Keçən seçkilərə də bilirsiniz, gec qatılmışdıq. Sadəcə, imzatoplama 

kampaniyasına çox adam cəlb edə bilsək, demək olar ki, çətin olmaz. Haradasa 200 nəfərin bu kampaniyada 

iştirakını təmin etsək, imzaları təxminən 2-3 günə toplamaq mümkündür. Sadəcə, problem daha çox adamın 

prosesə cəlb edilməsidir”. 

BAXCP-nin namizədi Qüdrət Həsənquliyev üçün imzatoplama kampaniyası da sona 

yaxınlaşmaqdadır. Bu barədə namizədin seçki qərargahından məlumat verilib. 
Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının namizədi Fuad Əliyev isə bildirib ki, 20 mindən yuxarı 

imza toplanıb, proses davam edir. 

Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının namizədi Fərəc Quliyev indiyədək topladıqları imzaların 25 

minə çatdığını deyib. Kampaniya davam etdirilir. 

Müasir Müsavat Partiyasının namizədi Hafiz Hacıyev isə imzatoplama kampaniyasını 

yekunlaşdırmaq üzrə olduqlarını bildirib. 

Cəbhəçilər təşəbbüs qrupunun namizədi Razi Nurullayev məlumat verdi ki, imzatoplama 

kampaniyası rahat gedir, lakin xalqın imza verməyə növbəyə dayandığını da demək olmaz: “Xalqda 

inamsızlığın da, stressin də, sevincin də, kədərin də, hətta qorxunun da olduğunu görürük. Əlimizdən gələni 
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edirik ki, imzaları tez bir zamanda toplaya bilək. Daha çox könüllü cəlb etmək üçün çox çalışdıq və məncə, 

Azərbaycanın siyasi reallığı üçün kifayət qədər də uğurlu seçki qərargahı qura bildik”. 

“Bəzi müxalifətçilər qeydiyyata alınacağı halda bütün müxalifətin Sərdar Cəlaloğlunu 

dəstəkləməsinin məqsədəuyğun olduğunu bəyan etməkdədirlər. Sizdən hansısa mərhələdə belə bir 

addım gölzənilirmi? Yoxsa Sərdar Cəlaloğlunun və digər müxalifətçilərin Sizi dəstəkləməsini daha 

məqbul sayırsınız?” suallarına Razi Nurullayev belə cavab verdi: “Bizim müxalifətçilikdə öz davamlı 

yolumuz var. Ənənəvi müxalifətin 30 illik siyasi mübarizəsi uğursuzluğa düçar olub. Onların siyasi taktika 

və strategiyaları işləməyib. Biz indi fərqli yol seçmişik. Bu yol ən azından Türkiyə siyasi modelinin 

oturuşmasına çalışmaq və nail olmaqdır. Siyasətçilər bir-birinə qan düşməni kimi yox, rəqib kimi baxsınlar. 

Qalib gəldiyimiz halda, cəmiyyətdə bunu tətbiq edəcəyik. Qalib olmasaq belə, siyasi ab-havanı dəyişə 

biləcəyik və xalqa daha çox xeyrimiz dəyəcək. Xalq görəcək ki, bizim apardığımız siyasət nəticəsində onun 

səsi daha yaxşı eşidilir və onun ehtiyaclarına daha önəmlə yanaşılır.  

Bütün namizədlərə, biz də içində olmaqla uğurlar diləyirəm. Siyasi partiyaların kimi müdafiə edib-

etməməsi öz işləridir. Mən əvvəlki illər ərzində çox çalışmışam, hətta hər bir partiya sədrinə məktub da 

göndərmişəm ki, seçkiyə hazırlaşaq və bir namizəd də müəyyən edək. Cavab olmayıb, hərəkətlilik olmayıb. 

İndi seçki mərhələsində belə şeyləri müzakirə etmək məsuliyyətsizlikdir. Biz indi imzatoplama 

mərhələsindəyik və inşallah, seçki davranışımızı da MSK-nın verəcəyi qərardan sonra açıqlayacağıq. Bu 

məsələdə özünü təkzib də var. Necə yəni seçkini boykot edirəm, amma filan namizədi dəstəkləyirəm. 

Özlərini gülünc günə qoymasınlar. Sərdar Cəlaloğlu gözəl insandır, dəyərli siyasətçidir, uğurları bol olsun. 

Ağıllı adamlarıq və bir-birimizə də hörmətimiz var, özümüz də nəyin məqbul olub-olmamasını müzakirə 

də bilərik". 

Bu arada Azərbaycanda vahid seçici siyahısı açıqlanıb. MSK-nın sədr müavini Natiq Məmmədov 

bildirib ki, Azərbaycanda səsvermə hüququ olan 5 milyon 192 min 42 şəxs var. 

Onun sözlərinə görə, 2018-ci il üzrə daimi seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi, tərtib edilməsi, 

təsdiq edilməsi və ictimailəşdirilməsinin cari il martın 3-nə qədər başa çatdırılması qərara alınıb. 

 

Yeni Müsavat.-2018.-1 mart.-№48.-S.6. 
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Prezidentliyə namizədlərin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün seçki fondları yaradılır 

 

Namizədlərin seçki fondu məbləğinin yuxarı həddi 10 milyon manatdan çox ola bilməz 

 

Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, prezidentliyə namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün seçki fondları yaradılır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

seçkilərində seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi uçotunun aparılması və hesabatı qaydaları 

Seçki Məcəlləsinin 90-cı, 94-cü, 191-ci maddələri, “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, 

xərclənməsi uçotunun aparılması və hesabatı qaydaları haqqında Təlimatla tənzimlənir. Bildirilir ki, 

namizədlərin seçki fondu məbləğinin yuxarı həddi 10 milyon manatdan çox ola bilməz. Fond namizədin 

özü tərəfindən 250 000 (iki yüz əlli min) manatdan çox olmamaq şərtilə xüsusi vəsaiti (siyasi partiyalar, 

siyasi partiyalar bloku tərəfindən irəli sürülən prezidentliyə namizədlər üçün bu xüsusi vəsait siyasi 

partiyaların, siyasi partiyaların bloklarını yaratmış siyasi partiyaların verdiyi vəsaitlər hesabına formalaşır); 

vətəndaşların və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri (vətəndaşların köçürdüyü vəsait 3000 (üç min) manatdan, 

hüquqi şəxslərin köçürdüyü vəsait 50 000 (əlli min) manatdan çox ola bilməz) hesabına formalaşır. 

Namizədlərin seçki fondlarına könüllü ianə ayırmaq, yaxud natura şəklində və ya xidmət göstərilməsi yolu 

ilə yardım etmək xarici dövlətlərə və xarici hüquqi şəxslərə, xarici vətəndaşlara, vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərə, 18 yaşına çatmamış vətəndaşlara, seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi 

günə olan vəziyyətə görə Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsinin nizamnamə kapitalında yuxarıda 

göstərilən şəxslərin iştirak (mülkiyyət) payı 30 faizdən çox olarsa, Azərbaycan Respublikasının hüquqi 

şəxslərin, beynəlxalq təşkilatlara və beynəlxalq ictimai hərəkatlara, dövlət hakimiyyəti orqanlarına və 

bələdiyyə qurumlarına,. dövlət, bələdiyyə təşkilatları və idarələrinə; seçkilərin təyin edilməsi haqqında 

qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan vəziyyətə görə nizamnamə 3 kapitalında dövlətin və ya bələdiyyənin 

iştirak payı 30 faizdən artıq olan hüquqi şəxslərə, hərbi hissələrə, xeyriyyə təşkilatlarına, dini birliklərə, 

idarələrə və təşkilatlara, aşağıdakı məlumatlardan hər hansı birini göstərməyən anonim ianə köçürənlərə 

(vətəndaş üçün - soyadını, adını, atasının adını, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin 

seriyasını, nömrəsini, verilmə tarixini, yaşayış yerinin ünvanını, doğum tarixini; hüquqi şəxs üçün - vergi 

ödəyicisınin eyniləşdirmə nömrəsini, adını, qeydiyyat tarixini, bank rekvizıtlərini, nizamnamə kapitalında 

dövlət və ya bələdiyyə payının olmasını, bunlar olduğu halda - miqdarını, nizamnamə kapitalında xarici 

kapitalın pay miqdarını göstərməyənlərə və ya qeyri-düzgün göstərənlərə) qadağan edilir. 

Qanunvericilikdə namizədlərin seçki fonduna ianələrin köçürülməsi və xərclənməsi qaydası da əks 

olunub. Bildirilir ki, könüllü ianələr yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından rabitə şöbələri və 

ya bank təşkilatları vasitə 4 vasitəsilə müvafiq ödəniş sənədi alındıqdan sonra ən geci iki gün ərzində 

köçürülməlidir. Namizədlərin seçki fonduna ianələr Seçki Məcəlləsinin 90.2-ci maddəsində və Təlimatın 

2.2-ci bəndində göstərilən və buna hüququ olmayan subyektlərdən daxil olubsa, yaxud Seçki Məcəlləsinin 

191-ci maddəsində nəzərdə tutulan məbləğdən artıq köçürülübsə, müvəkkil bank bu Təlimatın 1 saylı 

əlavəsində göstərilən formada Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat verir. Namizədlərin seçki fonduna 

könüllü ianələr buna hüququ olmayan fiziki və hüquqi şəxslərdən daxil olubsa, yaxud Seçki Məcəlləsinin 

191-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məbləğdən artıq köçürülübsə, ianənin xüsusi seçki hesabına daxil 

olduğu gündən sonrakı 10 gün müddətində namizəd ianənin bütünlüklə və ya onun müəyyənləşdirilmiş 

yuxarı həddini aşan hissəsinin geri qaytarılmasının səbəbini göstərməklə və göndərilmə xərclərini 

çıxmaqla, ianəçiyə qaytarmalıdır. Göstərilən müddət ərzində ianə ianəçiyə geri qaytarılmadıqda, bank bu 

barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı məlumat verməklə həmin ianəni bütünlüklə ianəçiyə geri 

qaytarmalıdır. 

Təlimatın 3.6 bəndinə görə, xüsusi seçki hesabına daxil olmuş anonim ianələr daxil olduğu gündən 

sonra 10 gün müddətində namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku tərəfindən dövlət büdcəsinə 

köçürülür. 3.7 bənddə isə bildirilir ki, göstərilən müddət ərzində anonim ianə dövlət büdcəsinə 

köçürülmədikdə, müvafiq bank Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı məlumat verməklə həmin ianəni 

bütünlüklə dövlət büdcəsinə köçürür. Təlimatın 3.8 bəndində isə deyilir ki, qeydə alınmış namizədlərin 

xüsusi seçki hesabları üzrə bütün əməliyyatlar səsvermə günündən sonra 3 ış günü müddətində dayandırılır. 

Seçki Məcəlləsinin 91.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

göstərişi ilə müvafiq bank namizədlərin xüsusi seçki hesablarından xərclərin ödənilməsi ilə bağlı maliyyə 

əməliyyatlarını dayandırır. Maliyyə əməliyyatlarının aparılması müddəti Mərkəzi Seçki Komissiyası 
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tərəfindən Seçki Məcəlləsinin 92.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş aşağıdakı hallarda və əsaslarla uzadıla 

bilər:, qeydiyyatdan imtina edilənədək namizədin, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyanın, siyasi 

partiyalar bloklarının gördükləri işlərin dəyərinin ödənilməsi üçün; namizəd kimi çıxış etməyə razılıq 

verməsi barədə ərizəsini geri götürməsi və ya siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku tərəfindən geri 

çağırılması; öz namizədliyini geri götürmüş qeydə alınmış namizədə, qeydə alınmış namizədini geri 

çağırmış siyasi partiyaya, siyasi partiyaların bloklarına, qeydiyyatı ləğv edilmiş qeydə alınmış namizədə, 

namizədin qeydiyyatının ləğv edilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsinədək görülmüş işlərin dəyərinin 

ödənilməsi ilə əlaqədar; digər hallarda - qeydə alınmış namizədə, siyasi partiyaya, siyasi partiyaların 

blokuna səs vermə gününədək görülmüş işlərin dəyərinin ödənilməsi ilə əlaqədar. 

Namizədlərin xüsusi seçki hesabında cəmləşən vəsaitlərdən yalniz namizədlərin müdafiəsi üçün 

imzaların toplanmasına yönəlmiş təşkılati-texniki tədbirlərin maliyyə təminatı, habelə seçici imzalarının 

toplanması üçün müvafiq şəxslərin haqqının ödənilməsi, seçkiqabağı təşviqatla bağlı işlərin, həmçinin 

informasiya və məşvərət xidmətlərinin dəyərinin ödənilməsi, habelə seçki kampaniyasının keçirilməsi ilə 

əlaqədar hüquqi şəxslərin və vətəndaşların bilavasitə yerinə yetirdikləri digər işlərin dəyərinin ödənilməsi 

ilə bağlı xərclər üçün istifadə edilə bilər (Təlimata 1 saylı əlavə). Bu vəsaitdən Seçki Məcəlləsinin 88.2-ci, 

88.4-cü, 88.5-cı maddələrinin tələblərinin pozulması ilə həyata keçirilən təşviqat məqsədləri üçün istifadə 

edilməsi qadağandır. 

Qanunvericilikdə Seçki fondunun vəsaitlərinə dair hesabat da öz əksmı tapıb. Təlimatın 4.1 bəndində 

bildirilir ki. müvəkkil bank Seçki Məcəlləsində Və bu Təlimatın 2.2-ci, 3.9-cu, 3.10-cu və 3.11-ci 

bəndlərində nəzərdə tutulan hallar barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat verməlidir. 4.2 bənddə 

isə bildirilir ki, namizədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına öz maliyyə hesabatlarını (Təlimata 2 saylı əlavə) 

aşağıdakı növbəliklə təqdim edirlər. Birinci ilkin maliyyə hesabatı Seçki Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilmiş 

qaydada Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydiyyat üçün zəruri sənədlərlə eyni zamanda təqdim edilir. Bu 

hesabata hesabatda göstərilmiş tarixə 2 gün qalmışdan əvvəlki dövr üçün məlumatlar daxil edilir. İkinci 

ilkin maliyyə hesabatı səsvermə gününə ən tezi 20 gün qalmış və səsvermə gününə ən geci 10 gün qalmış 

təqdim edilir. 

Bu hesabata orada göstərilən tarixə 7 gün qalmışdan əvvəlki dövr üçün məlumatlar daxil edilir; yekun 

maliyyə hesabatı seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi gündən ən geci 10 gün sonra təqdim edilir. 

Yekun maliyyə hesabatına seçki fonduna vəsaitlərin daxil olmasını və xərclənməsini təsdiq edən ilkin 

maliyyə sənədləri qoşulur. 4.3 bənddə isə qeyd edilir ki, namizəd öz statusunu itirdikdə, maliyyə 

hesabatının verilməsi vəzifəsi namizəd olmuş vətəndaşların üzərinə qoyulur. Müvəkkil bank həftədə bir 

dəfədən az olmamaq şərtilə, səsvermə gününə 10 gündən az müddət qaldıqda 7 isə 3 bank günü ərzim də 

bir dəfədən az olmamaq şərtilə Mərkəzi Seçki Komissiyasına prezidentliyə namizədlərin xüsusi seçki 

hesablarına daxil olan və xərclənən vəsaitlər barədə bu Təlimatın 1 saylı əlavəsinə uyğun formada məlumat 

verir. 

 

Üç nöqtə.-2018.-3 mart.-№42.-S.9. 
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Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov prezidentliyə namizədlik vəsiqəsini İlham 

Əliyevə təqdim edib 

  

Martın 5-də Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov 

prezidentliyə namizədlik vəsiqəsini İlham Əliyevə təqdim edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov 2018-ci il aprelin 

11-də Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı qeydə alınmış ilk namizəd kimi İlham Əliyevə 

təbriklərini çatdırdı və namizədlik vəsiqəsini ona təqdim etdi. 

Dövlətimizin başçısı qarşıdan gələn prezident seçkilərinin şəffaf, ədalətli, Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına tam uyğun şəkildə keçiriləcəyinə və bu seçkilərin Azərbaycan xalqının 

iradəsini əks etdirəcəyinə əminliyini ifadə etdi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının işinə uğurlar arzuladı. 

Seçkilərə hazırlıq işlərinin lazımi səviyyədə həyata keçirildiyini vurğulayan Məzahir Pənahov 

seçkilərin Seçki Məcəlləsinin tələblərinə tam uyğun, demokratik və şəffaf şəkildə keçirilməsi üçün bütün 

şəraitin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının konstitusion hüquqlarının qarantı 

kimi Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. 

Azərbaycan.- 2018.- 6 mart.- № 51.- S. 1. 

  

http://azertag.az/
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Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədin qeydə alınmasının əsasları, qaydaları və 

qeydə alınmış namizədin statusu 

 

Etibar Quliyev, 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü 

 

Ötən hər bir gün bizi xalqımızın və dövlətimizin ictimai-siyasi həyatında çox mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinə daha da yaxınlaşdırır. Seçkilərin elan 

olunmasından sonra cərəyan edən proseslər onu göstərir ki, 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinə həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq arenada diqqət 

və maraq böyükdür. Respublika ictimaiyyətinin müxtəlif təbəqələrini təmsil edən xeyli sayda soydaşımızın 

seçki prosesinə qoşulması, həm öz təşəbbüsü, həm seçicilərin təşəbbüs qrupu və həm də siyasi partiyalar 

tərəfindən bütövlükdə 15 nəfərin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi də bunun bariz nümunəsidir. 

 

Seçki prosesi bir-biri ilə qırılmaz tellərlə bağlı olan ayrı-ayrı mərhələlərdən ibarətdir ki, hər bir 

mərhələnin də özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Belə mərhələlərdən biri də namizədin qeydə alınması 

mərhələsidir. 

Seçki prosesinin bu mərhələsi prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiq olunmasından 

sonrakı seçki hərəkətlərini özündə cəmləşdirir. Bu, ilk növbədə, prezidentliyə irəli sürülmüş namizədin 

müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplanması, onun rəsmiləşdirilməsi, namizədin qeydə alınması üçün 

zəruri olan digər seçki sənədlərinin hazırlanması və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 

Komissiyasına təqdim edilməsini əhatə edir. Adı çəkilən seçki hərəkətləri, o cümlədən bu prosesin məntiqi 

nəticəsi kimi namizədin qeydə alınması Seçki Məcəlləsinin 56-58-ci, 60-cı, 181 və 182-ci maddələri, eyni 

zamanda, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2008-ci il 4 iyul tarixli 6/23-6 saylı 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 2013-cü il 18 iyun tarixli 6/53 saylı Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş “Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin seçkiləri zamanı prezidentliyə namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının 

toplanması, Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsi və namizədin qeydə alınması qaydaları 

haqqında” təlimatla tənzimlənir. 

Göründüyü kimi, prezidentliyə namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan ilk seçki hərəkəti 

namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplanmasıdır ki, seçki qanunvericiliyi bununla bağlı bir sıra 

qaydalar müəyyənləşdirmişdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu qaydaların pozulması müvafiq məhkəmə 

tərəfindən təsdiqlənərsə, namizədin qeydə alınmasından imtinaya səbəb ola bilər. Seçki Məcəlləsinin 

tələbinə görə, hər bir namizədin müdafiəsi üçün 60-dan az olmayan seçki dairəsinin hər birinin ərazisində 

azı 50 və ümumilikdə 40 mindən az olmayan imza toplanmalıdır. Azərbaycan Respublikasının aktiv seçki 

hüququ olan hər bir vətəndaşı namizədin müdafiəsi üçün imza vərəqəsinə imza etmək hüququna malikdir. 

Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, bir seçici yalnız bir namizədin müdafiəsi üçün imza ata bilər. Bununla 

belə, namizədin müdafiəsi üçün imza etmək könüllüdür və seçicinin hər hansı bir vasitə ilə bu hüququnu 

reallaşdırmasına mane olmaq qadağandır.Aldatma, fiziki və ya psixi zor tətbiq etmə və ya bu tip hədələrlə 

seçiciləri imzalamağa məcbur etmə, imza atmağa imkan verməmək, buna görə onları mükafatlandırmaq 

kimi hərəkətlər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi ilə nəzəzrdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur.  

İmza vərəqələri Seçki Məcəlləsinin 2 və 2A saylı əlavələrinə uyğun formada Mərkəzi Seçki 

Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş sayda və üsulla tipoqrafiya müəssisəsində hazırlanır. Seçici 

imzalarını namizədin özü, səlahiyyətli nümayəndələri, həmçinin Azərbaycan Respublikasının 18 yaşına 

çatmış fəal seçki hüququ olan hər bir vətəndaşı toplaya bilər. Namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların 

bloku seçici imzalarını toplayan şəxslə imza toplaması barədə müqavilə bağlaya bilər. Belə işin haqqı yalnız 

namizədin seçki fondu hesabına ödənilməlidir. Lakin dövlət orqanlarının, bələdiyyə qurumlarının, 

mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, hüquqi şəxslərin imza toplamasında iştirakına yol verilmir. 

Namizədin müdafiəsi üçün seçici imzaları tədris müəssisələrində, yaşayış yerlərində, eləcə də 

qanunla seçkiqabağı təşviqat aparılmasının qadağan edilmədiyi digər yerlərdə toplana bilər. 

İmza vərəqəsində seçiciyə aid bütün məlumatlar müvafiq qrafalarda mütləq qeyd edilməlidir. Seçici 

imza vərəqəsində imza edərkən soyadını, adını, atasının adını, doğum tarixini (18 yaşlı şəxs həm də 

doğulduğu ay və günü), yaşayış yerinin ünvanını, şəxsiyyət vəsiqəsini və ya onu əvəz edən sənədin 

seriyasını, nömrəsini, verilmə tarixini və imza qoyulması tarixini göstərir. İmza vərəqəsində seçiciyə aid 
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məlumatları imza toplayan şəxs seçicinin razılığı ilə onun əvəzinə doldura bilər.İmza etmək hüququ isə 

yalnız seçiciyə məxsusdur. Göstərilən məlumatlar əllə yazılır və onların yayılmamasına təminat verilir.  

İmza toplayan şəxs tərəfindən hər bir imza vərəqəsinin yuxarı sol tərəfində seçici imzalarının 

toplandığı seçki dairəsinin adı və nömrəsi göstərilməlidir.  

Şəxsin özü və ya seçicilərin təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülmüş namizəd üçün imza 

toplandıqdan sonra imza vərəqəsi imza toplayan şəxs və namizəd tərəfindən imzalanır. İmza toplayan şəxs 

imza vərəqəsinə imza qoymazdan əvvəl soyadını, adını, atasının adını, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz 

edən sənədin seriya nömrəsini və verilmə tarixini göstərir.  

Namizəd siyasi partiya, siyasi partiyalar bloku tərəfindən irəli sürülürsə, imza toplandıqdan sonra 

imza vərəqəsi imza toplayan şəxs və siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi 

tərəfindən imzalanır. Namizədin irəli sürülməsinin təşəbbüsçüləri, namizədin və ya siyasi partiyanın, siyasi 

partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələri toplanmış seçici imzalarının sayını hesablayır. Seçici 

imzalarının toplanması haqqında yekun protokolunu tərtib edir və imzalayır. MSK-ya təqdim edilən imza 

vərəqələri ardıcıl olaraq nömrələnməli və qovluq formasında səhifələnməlidir.  

İmza vərəqələri seçki qanunvericiliyinə uyğun olaraq doldurulduqdan sonra namizədin qeydə 

alınması üçün aşağıda göstərilən digər seçki sənədləri ilə birlikdə 2018-ci il fevralın 20-dən martın 12-si 

saat 18.00-dək prezidentliyə namizəd və ya siyasi partiya, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli 

nümayəndəsi tərəfindən Mərkəzi Seçki Komisssiyasına təqdim edilməlidir: 

1) İrəli sürülmüş namizədin müdafiəsi üçün toplanmış seçici imzaları olan imza vərəqələri; 

2) seçici imzalarının toplanması haqqında tərtib edilmiş yekun protokolun 2 nüsxəsi; 

3) irəli sürülmüş namizədin öhdəlik ərizəsindəki məlumatlarda dəyişikliklər barədə bildiriş; 

4) namizədin seçkilərin təyin edildiyi gündən əvvəlki bir illik dövrü əhatə edən gəlirlərinin miqdarı 

və mənbələri haqqında məlumat; 

5) gəlirlər barədə məlumatların alındığı təşkilatlardan həmin gəlirlərin illik cəmi barədə arayış; 

6) mülkiyyət hüququ əsasında namizədə məxsus əmlak barədə məlumat; 

7) seçici imzalarının toplanması üçün sərf edilmiş vəsait haqqında məlumatlar da göstərilməklə 

namizədin ilkin maliyyə hesabatı. 

Mərkəzi Seçki Komissiyasında prezidentliyə namizədin qeydə alınması üçün təqdim edilmiş imza 

vərəqələrində olan imzaların və digər məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin ekspertləri, Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə, Daxili İşlər, Vergilər nazirliklərinin, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında 

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 

mütəxəssisləri sırasından ekspertlərdən ibarət işçi qrupu yaradılmışdır. Hər bir prezidentliyə namizədin 

imza vərəqələrinin yoxlanılması nəticələri haqqında işçi qrupunun rəhbəri tərəfindən protokol tərtib edilir, 

imzalanır və qərar qəbul olunması üçün MSK-ya təqdim edilir. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası imza vərəqələrini və namizədin qeydə alınması üçün lazım olan digər 

sənədləri qəbul etdikdən sonra 7 gün müddətində namizədin qeydə alınıb-alınmaması barədə 

əsaslandırılmış qərar qəbul edir. 

Düzgün imzaların sayı 40 mindən az deyildirsə, digər təqdim olunan seçki sənədləri həqiqəti əks 

etdirirsə, seçki qanunvericiliyinə uyğun tərtib edilibsə, bu, namizədin qeydə alınmasına əsas verir. 

Təqdim edilmiş sənədlərdə səhvlər və pozuntular varsa və bunlar namizəd və ya səlahiyyətli 

nümayəndələr tərəfindən düzəlişlərin edilməsi yolu ilə aradan götürülə bilərsə, MSK namizədi və ya siyasi 

partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsini 24 saat müddətində bu haqda xəbərdar 

edir və onun tərəfindən müvafiq düzəlişlər edildikdən sonra namizədi qeydə alır. Qeydə alınmış 

namizədlərə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qeydiyyat vəsiqəsi verilir, qeydiyyatdan sonra 24 saat 

müddətində onlar haqqında məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrinə təqdim edilir. 

Namizədin qeydə alınmasından imtinaya əsaslar Seçki Məcəlləsinin 60.2.1, 60.2.2, 60.2.3, 60.2.4, 

60.2.5 və 60.2.6 maddələrində göstərilmişdir. Bunlar əsasən seçici imzalarını toplayarkən Seçki 

Məcəlləsinin tələblərinin pozulması, namizədin qeydə alınması üçün təqdim etdiyi sənədlərin düzgün 

rəsmiləşdirilməsi və ya olmaması, seçici imzalarının lazımi saydan az olması ola bilər. 

Məlumat üçün bildirək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası imza vərəqələrini və digər seçki sənədlərini 

müəyyən olunmuş müddətdə hər gün saat 9.00-dan 18.00-a qədər qəbul edir. Sənədlər qəbul olunarkən 

imza vərəqələri olan hər bir qovluq möhürlə təsdiqlənir, təqdim olunmuş imza vərəqələrinin sayının seçici 

imzalarının toplanmasının yekunu haqqında protokolla uyğunluğu yoxlanılır, sənədlərin qəbulu barədə 

yazılı arayış tərtib edilir. Arayış Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi və imza vərəqələrini, digər seçki 
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sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edən şəxs tərəfindən imzalanır, təsdiqlənir və bir nüsxəsi 

seçki sənədlərini təqdim edən şəxsə verilir. 

Qeydə alınmış namizədlərin statusu - bərabərliyi, fəaliyyətinin təminatları və seçkilərdə iştirakının 

şərtləri Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 69-71-ci maddələrində öz əksini tapmışdır. Qeydə 

alınmış bütün namizədlər onların statusları nəzərə alınmaqla bərabər hüquqa malikdirlər və bərabər 

vəzifələr daşıyırlar. 

Dövlət orqanlarında, bələdiyyə qulluğunda və ya kütləvi informasiya vasitələrində işləyən qeydə 

alınmış namizədlər seçki kampaniyasında iştirak etdikləri müddətdə xidməti vəzifələrini yerinə 

yetirməkdən azad edilirlər. Amma bu qayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, Milli Məclisin 

deputatlarına və bələdiyyə üzvlərinə şamil edilmir. Qeydə alınmış namizədin işlədiyi, oxuduğu, hərbi 

xidmətdə olduğu idarənin, təşkilatın müdiriyyəti, hərbi hissənin komandiri namizədin qeydə alındığı 

gündən seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi günədək ərizəsində göstərilən müddət üçün onu işdən, 

tədrisdən, xidmətdən ödənilməyən məzuniyyət verilməsi əsasında istənilən gün və vaxt azad etməlidir. Bu 

halda Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ücün büdcədən ayrılmış vəsait 

hesabına namizədə orta aylıq əməkhaqqı məbləğində, lakin minimum əməkhaqqının 20 mislindən çox 

olmayan haqq ödəməlidir. 

Qeydə alınmış namizədə Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş nəqliyyat xərcləri ödənilir. Taksi və 

sifarişli nəqliyyat reyslərindən istifadə xərcləri isə ödənilmir. 

Qeydə alınmış namizəd Seçki Məcəlləsinin 70.1-ci maddəsində göstərilən müddətdə işdən, 

xidmətdən, təhsil müəssisəsindən çıxarıla bilməz, öz razılığı olmasa, başqa işə keçirilə bilməz, habelə 

ezamiyyətə göndərilə, hərbi xidmətə və ya toplanışa çağırıla bilməz. Respublika baş prokurorunun razılığı 

olmadan törətdiyi əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz və ya məhkəmə 

qaydasında müəyyənləşdirilən inzibati tənbeh tədbirlərinə məruz qala bilməz. 

Bundan əlavə, qeydə alınmış prezidentliyə namizədin təhlükəsizliyi Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

müəyyən etdiyi qaydada təmin edilir. 

 

Azərbaycan.-2018.-6 mart.-№51.-S.7. 
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MSK daha üç iddiaçının namizədliyini qeydə aldı 

 

ATƏT-in seçki müşahidəçiləri bu gündən fəaliyyətə başlayır 
Aprelin 11-nə təyin edilmiş prezident seçkisi ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) 

“Seçki-2018" Müstəqil Media Mərkəzi martın 7-dən fəaliyyətə başlayıb. 

Martın 7-də “Seçki-2018" Müstəqil Media Mərkəzinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə MSK sədri 

Məzahir Pənahov, MSK üzvləri və MSK Katibliyinin təmsilçiləri iştirak ediblər. ”Seçki-2018" Müstəqil 

Media Mərkəzində yaradılmış şəraitlə tanış olan MSK sədri yerli və beynəlxalq KİV-in asanlıqla məlumat 

əldə etmələri, habelə digər seçki prosesi iştirakçılarına daha keyfiyyətli və səmərəli xidmət göstərmək üçün 

öz tövsiyələrini də verib. 

Prezident seçkiləri dövründə 24 saat ərzində fəaliyyət göstərəcək “Seçki-2018" Müstəqil Media 

Mərkəzi namizədlər və onların səlahiyyətli nümayəndələrinin mətbuat konfransları keçirmək və 

bəyanatlar verməsi üçün də açıqdır. Prezidentliyə namizədliyi qeydə alınmış namizədlər öz 

seçkiqabağı təşviqat materiallarını mərkəzdə yerləşdirə bilərlər. 
 

“Seçki-2018" Müstəqil Media Mərkəzinin www.secki-2018.az internet səhifəsi də artıq Azərbaycan, 

rus və ingilis dillərində mütəmadi fəaliyyət göstərir. Bu səhifədə seçki prosesi ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin 

və ekspertlərin rəyləri, açıqlama və bəyanatlar yerləşdirilir, həmçinin seçkilərlə bağlı foto və 

videogörüntülər təqdim edilir. 

Məzahir Pənahov həmçinin bildirib ki, prezident seçkilərində müşahidə aparmaq üçün dünya 

ölkələrinə və beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərilib. O qeyd edib ki, həm Milli Məclis, həm Xarici İşlər 

Nazirliyi, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərində müşahidə aparmaq üçün kifayət qədər 

təşkilat və ölkə parlamentlərinə dəvət göndərib. 

M.Pənahov ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun missiyasının müşahidəçi 

kimi martın 8-dən fəaliyyətə başlayacağını məlumat verib. 

MSK sədri həmçinin qeyd edib ki, namizədlər seçkiqabağı təşviqat kampaniyası başlamamış təbliğat 

aparmamalıdırlar. Təbliğat kampaniyası başlamamış təşviqat aparmaq qanun pozuntusudur: “Ola bilər ki, 

bunu özləri etməsinlər, başqaları-onları gözdən salmaq istəyən şəxslər edir. Bütün tərəflər diqqətli 

olmalıdır. Azərbaycanda insanlar məsələlərə düzgün qiymət vermək bacarığındadırlar. Hansısa namizəd bu 

cür əməllərə əl atırsa, öz seçicilərini itirir”. 

Seçkiqabağı təşviqat martın 19-da başlayır. 
Bu arada İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti (İTV) prezident seçkilərində ödənişli 

seçkiqabağı təşviqat aparılması üçün qiymətləri açıqlayıb. İctimai Televiziyada prezidentliyə qeydə alınan 

namizədlərin və ya onların səlahiyyətli nümayəndələrinin çıxışının saniyəsi minimum 20 manat, 

maksimum qiyməti isə 50 manat müəyyən edilib. Bu isə o deməkdir ki, 1 dəqiqə çıxış üçün minimum 1200, 

maksimum 3000 manat tələb olunur. 

İctimai radioda isə çıxışın bir saniyəsi üçün minimum 7, maksimum 25 manat ödəmək 

lazımdır. 
Ödənişli təşviqata qoşulan namizədlər günün müxtəlif saatlarında İTV və İctimai radioda çıxış edə 

bilərlər. 

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti prezidentliyə qeydə alınan namizədlərə həm də 

ödənişsiz efir vaxtı ayıracaq. Həmin müddət namizədlər arasında bərabər bölünəcək. 

Martın 7-də isə MSK-nın qeydə aldığı namizədlərin sayı 4-ə (Buna qədər YAP-ın namizədi İlham 

Əliyev qeydə alınmışdı) çatıb. MSK-nın iclasında prezidentliyə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülən 

Zahid Orucun, prezidentliyə namizədliyi Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülən 

Araz Əlizadənin, prezidentliyə namizədliyi Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən irəli 

sürülən Qüdrət Həsənquliyevin namizədliyinin qeydə alınması məsələsinə baxılıb.  MSK katibi Arifə 

Muxtarova iclasda məlumat verib ki, Zahid Orucun, Araz Əlizadənin və Qüdrət Həsənquliyevin müdafiəsi 

üçün toplanan imzalar MSK-ya təqdim edilib, Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin imzaları yoxlayıb və hər 

birinin 40 mindən artıq seçici imzası etibarlı sayılıb, onların prezidentliyə namizədliyinin qeydə alınması 

üçün əsaslar var. 

Onların namizədliyinin qeydə alınması məsələsi səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib. 

Hər üç namizəd Milli Məclisin deputatıdır. 
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Qeyd edək ki, MSK 15 nəfərin namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiqləyib. İddiaçıların bəziləri artıq 

imzatoplama kampaniyasını yekunlaşdırıblar. Bəziləri isə hələ davam edirlər. Dünən daha bir iddiaçı-VİP-

in namizədi Əli Əliyevin imzatoplama kampaniyası başa çatdırılıb. VİP mətbuat xidmətindən verilən 

xəbərə görə, tələb olunan imzalar toplanıb. Dairələr üzrə əhatəliliyi araşdırılır, imza vərəqələri qərərgaha 

toplanaraq yoxlanışdan keçirilir. Vərəqələrin düzgünlüyü yoxlanandan sonra MSK-ya təqdim olunacaq. 

Prosesin həftə sonuna qədər tamamlanacağı qeyd olunur. 

 

Etibar SEYİDAĞA 

 

Yeni Müsavat.-2018.-8-9 mart.- №54.-S.5. 
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Qeydə alınan namizədlərin sayı 7-yə çatdı 

 

Namizədliyi verilən şəxslər üçün verilən müddət bu gün bitir... 
 

Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar namizədliyin qeydə alınması üçün seçki 

sənədlərinin və seçici imzalarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) təqdim edilməsi müddəti bu gün 

saat 18.00-da başa çatır. Təqvim Planına əsasən, seçki sənədləri səsvermə gününə ən çoxu 50 və ən azı 30 

gün qalmış MSK-ya təqdim edilməlidir. Seçkiyə tam 30 gün qalıb. 

 

Martın 19-dan seçkinin təbliğat-təşviqat mərhələsi başlayacaq. Namizədlərin təbliğat-təşviqatı 

aprelin 10-da səhər saat 8-də başa çatmalıdır. 
Qanunda namizədlərə təşviqat aparmaları üçün ödənişsiz və ödənişli efir vaxtı ayrılması nəzərdə 

tutulub. Ödənişsiz təşviqat İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətində, “Azərbaycan”, “Bakinski 

raboçi” qəzetlərində və “Xalq qəzeti”ndə aparılacaq. Ayrılacaq ümumi vaxt namizədlər arasında bərabər 

bölünəcək. 

Növbədənkənar prezident seçkisinin ödənişli təşviqatına qoşulan media qurumlarının sayı isə 

artıb. MSK-dan verilən xəbərə görə, “Xalq qəzeti” və Aktual.az saytı Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

bildiriş göndəriblər. Daha əvvəl İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti, “Cümhuriyət”, 

“Olaylar”, “Səs”, “Palitra” qəzetləri, “Səs”, “Olaylar” informasiya agentlikləri, Repor. taz, 

Moderator.az, Cəbhə.info, Avropa.info saytları bildiriş göndəriblər. 
Qaydaya görə, ödənişli təşviqata qoşulmaq istəyən media qurumları MSK-ya bildirişlər göndərməli, 

ödənişin əsasları, şərtləri və məbləği barəsində məlumatları seçkinin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi 

dərcindən sonra ən geci 30 gün keçənədək dərc etməlidirlər. 

Bundan başqa, namizədlərə seçicilərlə görüşlər keçirmək üçün yerlərin də ayrılması nəzərdə 

tutulub. 
MSK martın 10-da daha üç şəxsin namizədliyini qeydə alıb. MSK-nın iclasında Milli Dirçəliş 

Hərəkatı Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Fərəc Quliyev, Müasir Müsavat Partiyası 

tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Hafiz Hacıyev və “Cəbhəçilərin təşəbbüs qrupu” tərəfindən 

namizədliyi irəli sürülmüş Razi Nurullayevin prezidentliyə namizədliyi qeydə alınıb. Bununla qeydə alınan 

namizədlərin sayı 7 nəfərə çatıb. MSK bundan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli 

sürülmüş İlham Əliyev, öz təşəbbüsü ilə namizədliyi irəli sürülmüş Zahid Oruc, Azərbaycan Sosial 

Demokrat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Araz Əlizadə və Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 

Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Qüdrət Həsənquliyevin namizədliyini qeydə almışdı. 

Daha 7 iddiaçıdan AĞ Partiyanın sədri Tural Abbaslı, ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, VİP sədri Əli 

Əliyev imzatoplama kampaniyasını başa çatdırıblar. Digər 4 iddiaçıdan isə məlumat yoxdur. Onların 

prosesi necə yekunlaşdırdıqları bu gün bəlli olacaq.  

Tural Abbaslının seçki qərargahının rəhbəri Əhəd Məmmədli “Yeni Müsavat”a bildirib ki, 69 

seçki dairəsindən 43 min 150 imza toplayıblar. İmzalar və qeydiyyata alınmaq üçün lazım olan 

sənədlər bu gün MSK-ya təqdim olunacaq:“İmzaları və sənədləri dünən təqdim etdik, lakin bəzi sənəd 

çatışmazlığına görə geri qaytardılar. Bankdan əlavə sənəd verməliyik. Şənbə və bazar banklar işləmədiyinə 

görə martın 12-də əlavə sənədləri qaydasına qoyandan sonra təqdim edəcəyik”. 

Sərdar Cəlaloğlunun seçki qərargahından verilən xəbərdə isə bildirilir ki, Sərdar Cəlaloğlunun 

namizədliyinin müdafiəsi üçün 107 seçki dairəsinin ərazisindən 45000 seçici imzası toplanılıb. Bunlardan 

1500 imza qeyri dəqiq olması və səliqəsiz yazı səbəbi ilə partiyanın mərkəzi seçki qərargahında araşdırma 

zamanı çıxdaş edilib və bu barədə yekun protokolda müvafiq qeyd göstərilib. Beləliklə də MSK-ya ADP 

sədrinin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyən 43500 vətəndaşın imzasının təqdim edilməsi qərara alınıb. 

İmzaların qruplaşdırılması və yekun protokolun hazırlanması başa çatdırılıb və qanunvericiliyə müvafiq 

olaraq seçkinin indiki mərhələsinə aid bütün sənədlər MSK-ya təqdim edilib. 

Partiyanın Mərkəzi Seçki Qərargahından onu da bildiriblər ki, imza kampaniyasına bəzi 

bölgələrdə yerli hakimiyyət mənsublarınınm qanunsuz müdaxilə cəhdləri olub və onlar haqqında 

müvafiq qaydada müraciətlər edilib.      
Seçkinin beynəlxalq müşahidəçiliyinə gəlincə, prosesi ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan 

Haqları Bürosunun müşahidə missiyası, MDB-nin, bir sıra xarici təşkilatların müşahidə missiyaları, ayrı-

ayrı dövlətlərin müşahidəçiləri izləyəcək. 
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Martın 12-dən 16-dək Parisdə Avropa Şurası Parlament (AŞ PA) Assambleyası Bürosunun, Siyasi 

işlər və demokratiya, Monitorinq və Daimi komitələrinin iclasları keçiriləcək. Sechki-2018.az saytının 

xəbərinə görə, iclaslarda Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr Komitəsinin 

sədri, ölkəmizin təşkilatdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov iştirak edəcək. 

Tədbirlərdə Azərbaycanda və Monteneqroda keçiriləcək prezident seçkilərinə müşahidə missiyasının 

göndərilməsi və digər mövzularda müzakirələr aparılacaq. 

MSK sədri Məzahir Pənahov isə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 

seçki müşahidə missiyasının rəhbəri Korin Yonkerlə görüşüb. M.Pənahov müşahidə görüş üçün təşəbbüsü 

yüksək qiymətləndirib. 

ATƏT/DTİHB-nin seçki müşahidə missiyasının rəhbəri K.Yonker müşahidə missiyası barədə 

məlumat verərək bildirib ki, onlar seçkiqabağı və səsvermə günü proseslərini müşahidə edəcəklər. 

Sonra müşahidə missiyasının üzvləri seçkilərinə hazırlıqlarla maraqlanıblar. 
M.Pənahov seçkilərin yüksək səviyyədə hazırlanıb şəffaf və ədalətli keçirilməsi istiqamətində 

görülmüş işlər və MSK-nin genişmiqyaslı maarifləndirmə proqramı barədə danışaraq ölkə vətəndaşlarının 

seçmək və seçilmək hüquqlarının azad və sərbəst şəkildə təmin olunması üçün Komissiyanın fəaliyyəti, 

gerçəkləşdirilən çoxsaylı layihələri müşahidə missiyası üzvlərinin diqqətinə çatdırıb. 

Rəhbərlik etdiyi qurumun beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa hər zaman açıq olduğunu diqqətə 

çatdıran sədr M.Pənahov həmçinin qeyd edib ki, hazırda MSK-da peşəkar işçi qrupu təqdim olunmuş imza 

vərəqələrini və digər seçki sənədlərini yoxlayır. İctimaiyyətə tamamilə açıq olan yoxlama prosesi siyasi 

partiyaların, prezidentliyə namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələri və kütləvi informasiya vasitələri 

tərəfindən mütəmadi şəkildə izlənilir. M.Pənahov digər beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı, seçki müşahidə 

missiyasının üzvlərini də istədikləri vaxt həm imza vərəqələrinin yoxlanılmasında, həm də seçkilərlə bağlı 

ümumiyyətlə hər hansı istənilən digər proseslərdə yaxından iştirak etməyə dəvət edib. MSK sədri hətta onu 

da bildirib ki, yoxlama davam edir və hal-hazırda istənilən digər maraqlı şəxslər kimi, onlar da bu prosesin 

gedişini birbaşa izləyə bilərlər. 

 

Etibar SEYİDAĞA 

 

Yeni Müsavat.-2018.-12 mart.- №56.-S.9. 
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Səsvermə günü və ondan əvvəlki gün hər hansı seçkiqabağı təşviqat aparmaq 

qadağandır 

 
Seçki məntəqəsi otaqlarının daxilində və xaricində yerləşdirilmiş seçkiqabağı təşviqat materialları 

səsvermə günü yığışdırılacaq 

 

Azərbaycanda aprelin 11-nə təyin edilən Prezident seçkiləri ilə əlaqədar seçkiqabağı təşviqat gələn 

həftədən - martın 19-dan başlayır. Bu, Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin hazırlanıb 

keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin Təqvim Planında əksini tapıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasında 

qeydə alınan namizədlər səsvermə gününə 23 gün qalmış, yəni martın 19-da təşviqata başlaya bilərlər. Bu 

barədə Seçki Məcəlləsinin 75-ci maddəsində bildirilir. 75-ci maddənin 1-ci bəndində isə qeyd olunub ki,  

səsvermə günü və ondan əvvəlki gün hər hansı seçkiqabağı təşviqat aparmaq qadağandır. Yəni,  Təşviqat 

səsvermənin başlanmasına 24 saat qalmış - aprelin 10-da dayandırılacaq. Səsvermə günü və ondan əvvəlki 

gün hər hansı seçkiqabağı təşviqat aparmaq qadağandır. Bu Məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada seçki 

məntəqəsi otaqlarının daxilində və xaricində yerləşdirilmiş seçkiqabağı təşviqat materialları səsvermə günü 

yığışdırılacaq. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidentliyinə namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki 

sənədlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) təqdim edilməsi müddəti martın 12-də saat 18:00-da 

başa çatıb. MSK indiyədək 7 nəfərin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb. Bunlar prezidentliyə 

namizədliyi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülən İlham Əliyev, namizədliyi Bütöv 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən irəli sürülən Qüdrət Həsənquliyev, namizədliyi Azərbaycan 

Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülən Araz Əlizadə, namizədliyi Milli Dirçəliş Hərəkatı 

Partiyası tərəfindən irəli sürülən Fərəc Quliyev, namizədliyi “Cəbhəçilərin təşəbbüs qrupu” tərəfindən irəli 

sürülən Razi Nurullayev, namizədliyi Müasir Müsavat Partiyası tərəfindən irəli sürülən Hafiz Hacıyev, öz 

təşəbbüsü ilə namizədliyini irəli sürən Zahid Orucdur. 

Azərbaycan Respublikası prezidentliyinə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Zahid Oruca və 

namizədliyi Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Araz Əlizadəyə martın 12-də 

prezidentliyə namizədlik vəsiqələri təqdim olunub., Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir 

Pənahov 2018-ci il aprelin 11-də Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı qeydə alınmış 

namizədlər Zahid Orucu və Araz Əlizadəni təbrik edib, vəsiqələrini onlara təqdim edib. MSK sədri 

seçkilərin Seçki Məcəlləsinin tələblərinə tam uyğun, demokratik və şəffaf şəkildə keçirilməsi üçün zəruri 

işlərin görüldüyünü söyləyib. Onun sözlərinə görə,  qarşıdan gələn president seçkiləri Azərbaycan xalqının 

iradəsini əks etdirəcək. O, seçkilərin keçirilməsi üçün hazırlıq işlərinin peşəkar şəkildə Mərkəzi Seçki 

Komissiyası tərəfindən aparıldığını diqqətə çatdırıb. 

Hazırda nəinki ölkəmizdə, həm də Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqlarında 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin təşkili məqsədilə gücləndirilmiş rejimdə zəruri tədbirlər 

görülür. Bununla əlaqədar olaraq, Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) müvafiq idarələrinin əməkdaşlarından 

ibarət işçi qrup yaradılıb və Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə əlaqələndirilmiş şəkildə iş aparılır. Bu barədə 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin prezident seçkilərinə hazırlıq işləri ilə bağlı açıqlamasında 

məlumat verilir. Qeyd edilir ki, Seçki Məcəlləsinin 2.3.-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycanın diplomatik 

nümayəndəlikləri və konsulluqları seçkilərin və referendumun keçirilməsi zamanı Azərbaycandan kənarda 

yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycan Konstitusiyasının 3-cü və 56-cı 

maddələrində nəzərdə tutulan (seçki) hüquqlarının həyata keçirilməsinə kömək göstərməlidirlər. Eyni 

zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 26 fevral tarixli 532 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konsulluğu haqqında Əsasnamə”nin 4.12.-ci maddəsinə əsasən, 

Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları konsul dairəsində yaşayan və 

(və ya) müvəqqəti olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına seçki hüquqlarını həyata keçirmələrinə 

kömək göstərir. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 35.6.-cı maddəsinə əsasən, səsvermə günü 

xarici dövlətlərdə olan seçicilərin səs verməsi və səslərinin hesablanması üçün seçki məntəqələri seçicilərin 

olduğu ərazilərdə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərinin və ya konsul idarələrinin 

rəhbərləri tərəfindən konsul qeydiyyatına durmuş seçicilərin sayı 50-dən artıq olduqda səsvermə gününə 

azı 30 gün qalmış yaradılır.Bununla əlaqədar, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 27 

iyun 2003-cü il tarixli 4/25 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından 

kənarda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin və referendumun təşkili haqqında Təlimat” 
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mövcuddur.Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşəbbüsü əsasında Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

seçkilərinin təşkili ilə əlaqədar metodik təcrübə mübadiləsi məqsədilə martın 13-də Xarici İşlər 

Nazirliyində Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndə heyəti, Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibindəki 

sözügedən işçi qrupun üzvlərinin iştirakı ilə təlimin keçirilməsi nəzərdə tutulub. 

Hazırda Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqlarında konsulluq qeydiyyatında 

olan 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının – aktiv seçki hüququna malik seçicilərin 

sayı barədə məlumatlar XİN tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilib.Azərbaycan 

Respublikasının 32 ölkədə yerləşən diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqlarında 41 məntəqədə seçki 

məntəqəsi yaradılması planlaşdırılır. 

Xatırladaq ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandaki prezident seçkilərinə müşahidəçilər 

göndərəcəklər. Onlardan biri də İslam Əməkdaşlıq Təşikatıdır. Hazırda müşahidə missiyası üzvlərinin sayı 

və tərkibi formalaşdırılır.  Belə təşkilatlardan biri də ATƏT-dir.ATƏT-in Parlament Assambleyasının 

qısamüddətli müşahidə missiyasının koordinatoru Nilza Sena (Portuqaliya) Azərbaycanda səfərdədir. 

Xatırladaq ki, daha əvvəl N.Sena ATƏT PA-nın prezidenti Giorgi Tsereteli tərəfindən aprelin 11-də 

Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində Parlament Assambleyasının qısamüddətli müşahidə 

missiyasının koordinatoru təyin edilib. "Qarşıdakı prezident seçkilərində ATƏT-in xüsusi koordinatoru 

kimi xidmət edəcəyim üçün qürur duyuram. Bu səfəri faydalı hesab edirəm. Azərbaycan və ATƏT-ə öz 

töhfəmi verəcəyimə görə şadam", - N.Sena bildirib.O, Bakıya səfəri çərçivəsində PA nümayəndə heyətinin 

üzvləri ilə bir sıra görüşlər keçirmək, həmçinin Milli Məclis və İpək Yoluna Dəstək Qrupu tərəfindən təşkil 

edilən "İqtisadi əməkdaşlıq və mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsində parlamentarilərin rolu" adlı 

konfransda iştirak etmək niyyətindədir. 

Qeyd edək ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun (DTİHB) Azərbaycanda 

keçiriləcək prezident seçkiləri üzrə uzunmüddətli müşahidə missiyasının aralıq hesabatı martın 29-da dərc 

olunacaq. Bu  missiyaya isə Hollandiyadan olan Korien Yonker başçılıq edir. Ümumiyyətlə, uzunmüddətli 

missiya 30 müşahidəçidən, 10 ekspertdən ibarət əsas heyət və martın 15-dən etibarən ölkənin regionlarına 

göndəriləcək 20 uzunmüddətli müşahidəçidən ibarətdir. Azərbaycanda bu il aprelin 11-də keçiriləcək 

prezident seçkilərini izləmək üçün DTHİB əlavə olaraq 280 qısamüddətli müşahidəçi göndərəcək. 

Ekspertlər və uzunmüddətli müşahidəçilər 19 ölkəni təmsil edirlər. Aprelin 12-də ATƏT DTİHB missiyası 

mətbuat konfransında seçkiləri müşahidənin ilkin nəticələrini açıqlayacaq. Sonrakı iki ay ərzində isə yekun 

hesabat dərc olunacaq. 

 

Üç nöqtə. - 2018.- 14 mart. - № 48. - S. 9. 
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Seçkinin ən çətin mərhələsi bitdi 

 

Azay Quliyev: “Azərbaycanda seçki mühiti kifayət qədər münbitdir və bütün namizədlər üçün 

bərabər şərait yaradılır” 
 

Prezident seçkiləri ilə əlaqədar namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədlərinin və 

seçici imzalarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) təqdim edilməsi üçün ayrılmış vaxt martın 12-də 

saat 18.00-da başa çatıb. Seçki Məcəlləsinə əsasən prezidentliyə namizəd, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar 

blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi səsvermə gününə ən çoxu 50 və ən azı 30 gün qalanadək saat 18.00-

dək namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədlərini MSK-ya təqdim etməlidir. Aprelin 11-nə 

təyin edilmiş prezident seçkiləri ilə əlaqədar bu müddət 2018-ci il fevralın 20-dən martın 12-si saat 18.00-

dək olan dövrü əhatə edir. 

 

Qeyd edək ki, MSK prezident seçkiləri ilə bağlı 15 nəfərin prezidentliyə namizədliyinin irəli 

sürülməsini təsdiq etmişdi və onlara imza vərəqələri vermişdi. 

MSK fevralın 27-də keçirilmiş iclasında Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli 

sürülmüş İlham Əliyevin, martın 7-də keçirilmiş iclasında öz təşəbbüsü ilə namizədliyi irəli sürülmüş Zahid 

Oruc, Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Araz Əlizadə, Bütöv 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Qüdrət Həsənquliyevin, martın 

10-da keçirilmiş iclaslında  Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Fərəc 

Quliyev, Müasir Musavat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Hafiz Hacıyev və “Cəbhəçilərin 

təşəbbüs qrupu” adlı təşəbbüs qrupu tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Razi Nurullayevin namizədliyini 

qeydə alıb. MSK-nın martın 10-da keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, ötən dövr 

ərzində prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiq edilmiş 7 nəfərin doldurulmuş imza vərəqələri 

və digər zəruri seçki sənədləri MSK-ya təqdim edilib və onların hamısının prezidentliyə namizədliyi qeydə 

alınıb. 

Digər 8 nəfərdən ALDP-nin namizədi Fuad Əliyev 40 mindən artıq imza toplasa da ADP-nin 

namizədi Sərdar Cəlaloğlunun xeyrinə namizədlikdən imtina edib. Sərdar Cəlaloğlu martın 11-də, 

VİP-in namizədi Əli Əliyev və müstəqil namizəd, AĞ Partiyanın sədri Tural Abbaslı isə imzaları, 

həmçinin digər sənədləri MSK-ya martın 12-də təqdim ediblər. 
Tural Abbaslının seçki qərargahının rəhbəri Əhəd Məmmədli 858 imza vərəqəsində 42.900 imzanı 

MSK-ya təqdim etdiyini bildirib: “Allahın izni ilə seçki prosesinin ən çətin mərhələsini AĞ Partiya ailəsi 

olaraq, uğurla keçdik. Üzvlərimizə, tərəfdarlarımıza, təəssübkeşlərimizə, dostlarımıza, bu prosesdə bizə 

dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm”. 

Namizədliyi özü tərəfindən irəli sürlən hüquqşünas Anar Umudov isə sənədlərini MSK-ya təqdim 

edə bilməyib. A.Umudov modern.az-a bu barədə deyib ki, səbəb lazım olan sayda imzaları çatdırıb toplaya 

bilməmələridir: “Topladığımız imzaları hesabladıq. Lakin tələb olunan imzaların sayını toplaya 

bilməmişik. Haradasa imzaların yarısının toplanmasına nail olmuşuq. Biz 60 dairəni əhatə etməliydik, 

amma təqribən 45-ə yaxın dairələri əhatə edə bildik. Təəssüf ki, tələb olunan imzaları toplaya bilmədik”. 

A.Umudov həmçinin deyib ki, növbədənkənar prezident seçkilərində heç kimi dəstəkləmək fikri 

yoxdur. 

Namizədliyi Azərbaycan Sosialist Partiyası tərəfindən irəli sürülən Elşən Həsənov, müstəqil 

namizədlər Asif Məmmədov və Ramazan Bəkirov da eyni problemlə üzləşiblər. 

MSK sədri Məzahir Pənahov isə martın 12-də Zahid Oruca və Araz Əlizadəyə prezidentliyə 

namizədlik vəsiqələrini təqdim edib. MSK-da keçirilən təqdimatda  Məzahir Pənahov Zahid Orucu və Araz 

Əlizadəni təbrik eləyib. MSK sədri seçkilərin Seçki Məcəlləsinin tələblərinə tam uyğun, demokratik və 

şəffaf şəkildə keçirilməsi üçün zəruri işlərin görüldüyünü söyləyib. 

Martın 12-də saat 18.00-da namizədlərin müraciətləri ilə bağlı vaxtın başa çatdığını xatırladan MSK 

sədri Seçki Məcəlləsinə əsəsən komissiyanın daxil olan sənədlərə daha yeddi gün baxmaq hüququna malik 

olduğunu söyləyib. O bildirib ki, martın 19-da proses tam başa çatacaq. Bundan sonra namizədlərin 

seçkiqabağı təşviqat prosesinə start veriləcək. 

Seçkinin müşahidəçiliyinə gəlincə, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun 

Azərbaycanda aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri izləyəcək uzunmüddətli seçki müşahidə 

missiyası martın 15-dən işə başlayacaq. Bu barədə qurumun yaydığı press-relizdə bildirilib. Koryan 

Yonkerin rəhbərlik etdiyi uzunmüddətli missiyaya Bakıda 10 daimi və ölkə boyunca 20 ekspert daxildir. 
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Ekspertlər və uzunmüddətli ekspertlər 19 ölkənin təmsilçisi olacaq. Müşahidəçilər seçkilərə hazırlığın milli 

qanunvericiliyə uyğun olub-olmadığını yoxlayacaq. 

Seçkilərdən bir neçə gün öncə isə 280-nə yaxın qısamüddətli seçki müşahidəçisi Azərbaycana 

gələcək. Onlar seçki günü prosesləri nəzərdən keçirəcək, bülletenlərin, səslərin hesablanmasını müşahidə 

edəcək, həmçinin seçkidən sonrakı dövrü müşahidə edəcəklər. 

ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun (DTİHB) Azərbaycanda 

keçiriləcək prezident seçkiləri üzrə uzunmüddətli müşahidə missiyasının aralıq hesabatı martın 29-

da dərc olunacaq. Bu barədə Sechki-2018. az saytına ATƏT/DTİHB-nin müşahidə missiyasından 

bildirilib. 
Aprelin 12-də isə ATƏT DTİHB müşahidə missiyası mətbuat konfransında seçkiləri müşahidənin 

ilkin nəticələrini açıqlayacaq. Sonrakı iki ay ərzində isə yekun hesabat dərc olunacaq. 

Dünən məlum olub ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) da prezident seçkiləri ilə əlaqədar müşahidə 

missiyası göndərəcək. Bu barədə yayılan xəbərdə deyilir ki, hazırda müşahidə missiyası formalaşma 

prosesindədir. 

Seçki prosesini həmçinin MDB-nin, GUAM-ın və digər beynəlxalq qurumların müşahidə missiyası 

da izləyəcək. 

 

ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti, Azərbaycan Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev sechki-

2018.az saytına müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda seçki mühiti kifayət qədər münbitdir və 

bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılır. Bu münbit şərait hər bir seçicinin səsvermə 

hüququndan bərabər şəkildə istifadəsinə, öz iradəsini sərbəst şəkildə ifadə etməyinə və istədiyi 

namizədi seçməyinə imkan verəcək: “Hesab edirəm ki, aprelin 11-də konstitusiyaya, seçki 

qanunvericiliyinə və Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq, demokratik, 

şəffaf və ədalətli seçkilər keçiriləcək. Düşünürəm ki, ATƏT və onun institutları geosiyasi maraqları, 

subyektiv amilləri yox, ölkənin demokratikləşmə və seçki standartlarını təkmilləşdirmə istəyini nəzərə 

almalı, buna dəstək verməlidir. Ümid edirəm ki, ATƏT Azərbaycandakı seçkilərə obyektiv yanaşacaq. Bu 

seçkilər Azərbaycanın ATƏT və onun Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə münasibətlərini 

daha da sıxlaşdıracaq”. 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə APA-ya bildirilib ki, Azərbaycanın 

diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqlarında prezident seçkilərinin təşkili məqsədilə gücləndirilmiş 

rejimdə zəruri tədbirlər görülməkdədir. Bununla əlaqədar olaraq, Xarici İşlər Nazirliyinin müvafiq 

idarələrinin əməkdaşlarından ibarət işçi qrup yaradılıb və Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə əlaqələndirilmiş 

şəkildə iş aparılır. 

 

Etibar SEYİDAĞA 

 

Yeni Müsavat.-2018.-13 mart.- №57.-S.6. 
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Bu gün prezidentliyə namizədlərin dəqiq sayı bəlli olacaq 

 

İctimai asayişin və təhlükəsizliyin etibarlı qorunması məqsədilə müvafiq “Tədbirlər planı” 

təsdiqlənərək xüsusi nəzarətə götürülüb 
Prezidentliyə namizədlərin təbliğat-təşviqat kampaniyasının başlanmasına iki gün qaldı. Seçki 

Məcəlləsinə görə martın 19-da saat 8-dən namizədlər təşviqata başlaya bilərlər. Hazırda 7 rəsmi qeydə 

alınmış namizəd var. 3 nəfərin (Sərdar Cəlaloğlu, Əli Əliyev, Tural Abbaslı) isə namizədliyinin qeydə 

alınıb-alınmaması məsələsinə isə MSK-nın martın 17-də keçiriləcək iclasında baxılacağı və qərar veriləcəyi 

gözlənilir. Bu gün qərar veriləcəyi halda seçkidə namizədlərin sayı dəqiq məlum olacaq. 

Seçkilərə namizədlər və seçki komissiyaları ilə yanaşı polis də hazırlıq görür. Martın 16-da 

Daxili İşlər Nazirliyində geniş kollegiya iclası keçirilib. DİN-in mətbuat xidmətindən verilən 

məlumata görə, daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubov müzakirəyə çıxarılan hər iki 

məsələnin aktual olduğunu, daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı mühüm sahələri əhatə etdiyini 

bildirib. 
Nazir ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisə olan, qarşıdakı illərdə xalqımızın və 

dövlətçiliyimizin taleyinin müəyyənləşməsində həlledici əhəmiyyətə malik bu ümumdövlət əhəmiyyətli 

tədbirdə-Prezident seçkilərində səsvermə hüququna malik 5 milyondan artıq seçicinin iştirakının, habelə 

çoxsaylı beynəlxalq müşahidəçilərin gəlişinin gözlənildiyini xatırladıb. O, bu il aprelin 11-də-səsvermə 

günü vətəndaşların öz iradəsini sərbəst və azad ifadə etməsi üçün vacib olan ictimai asayişin və 

təhlükəsizliyin etibarlı qorunması məqsədilə müvafiq “Tədbirlər planı”nın təsdiqlənərək xüsusi nəzarətə 

götürüldüyünü, icrasının təmin olunması üçün zəruri tədbirlərin görüldüyünü diqqətə çatdırıb. 

Seçkilərdə bütün səsvermə hüququ olanların şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərlə təmin edilməsi, son 

aylar nazirliyin Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi tərəfindən vətəndaş məmnunluğunun təmini 

məqsədilə paytaxtda və bölgələrdə səyyar xidmətlərin keçirildiyini vurğulayan general-polkovnik 

R.Usubov belə tədbirlərin ictimaiyyət tərəfindən də razılıqla qarşılandığını, lakin bir sıra görüləsi işlərin 

olduğunu bildirib. 

Gündəlikdəki birinci məsələ ilə bağlı Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru 

Oqtay Kərimov məruzə ilə çıxış edib. Qeyd olunub ki, seçkilərin gedişi, eləcə də qanun pozuntuları barədə 

daxil olmuş məlumatların yoxlanılaraq zəruri tədbirlərin görülməsi və nəticələrinin vaxtında məruzə 

olunması məqsədilə Nazirliyin aidiyyəti baş idarə və idarələrinin əməkdaşlarından ibarət xüsusi işçi qrupu, 

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində isə xüsusi operativ qrup yaradılıb. 

Polisin bu mühüm mərhələdə hüquq və vəzifələrinə dair Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə birgə 

hazırlanmış 11.000 ədəd “Yaddaş kitabçası” şəxsi heyətə paylanıb. 

Məruzəçi qeyd edib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bütün orqan və hissələri gücləndirilmiş iş rejimində 

xidmət aparacaq, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının mühafizəsini təmin edəcək 12000-dən artıq polis 

əməkdaşı bütün zəruri xüsusi və digər vasitələrlə tam təchiz olunub, şəhər, rayon polis orqanlarının 

dislokasiya planlarındakı dəyişikliklər nəzərə alınmaqla ictimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə hüquq 

qaydasının təmin edilməsinə cəlb olunan naryadarın sayı artırılıb. Təbliğat-təşviqat kampaniyasının 

keçirildiyi yerlərdə və səsvermə günü seçki məntəqələrinin ətrafında hüquq qaydasına riayət olunmasının 

vəziyyəti “Təhlükəsiz şəhər” sisteminin müşahidə kameraları ilə fasiləsiz izlənəcək, bütün hüquqazidd 

hərəkətlərə dərhal reaksiya verilməklə yaxınlığındakı naryadlar hadisə yerinə yönəldiləcək. Bildirilib ki, 

seçki bülletenləri dairə və məntəqə seçki komissiyalarına daxil olduğu andan dairə və məntəqələr polis 

orqanları tərəfindən 24 saat müddətinə mühafizəyə götürüləcək. 

Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Nüsrət Şirinov 

vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqələri ilə təmin edilməsi sahəsində görülən işlərin vəziyyəti barədə məruzə ilə 

çıxış edib. Baş idarə rəisi bildirib ki, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin verilməsi sahəsində vətəndaşlara 

xidmətin daha keyfiyyətli, rahat, yeni üslubda və müasir innovasiyalar tətbiq olunmaqla göstərilməsi ilə 

bağlı beynəlxalq təcrübə dərindən öyrənilib, dövlət başçısının fərman, sərəncam və tapşırıqlarından, ölkə 

qanunvericiliyindən, irəli gələn vəzifələrin icrası daim diqqət mərkəzində saxlanılıb, yeni nəsil sənədlərin 

tətbiqinə dair Dövlət Proqramından irəli gələn tələblər ardıcıllıqla yerinə yetirilib. Nəticə etibarı ilə 

qanunvericilik aktlarına elektron daşıyıcısı olan şəxsiyyət vəsiqələri ilə bağlı müddəalar əlavə edilib, həmin 

sənədin spesifikasiyası, təsviri və nümunəsi təsdiqlənib. Yeni vəsiqələrin çipində fərdi biometrik 

göstəricilər də daxil olmaqla 20-dən çox məlumatın yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bütövlükdə, ölkə 
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Prezidentinin 2017-ci il 8 dekabr tarixli fərmanına uyğun olaraq, biometrik şəxsiyyət vəsiqələrinin tətbiqinə 

dair DİN-in qarşısında qoyulmuş bütün vəzifələr yerinə yetirilib. 

Məruzəçi qeyd edib ki, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi qruplarının işi də 

nəzarətdə saxlanılır. Təkcə ötən il müvafiq mərkəzlərdə ölkə vətəndaşlarına 646.242 şəxsiyyət 

vəsiqəsi verilib. 
11 apreldə keçiriləcək seçkini müşahidə edəcək beynəlxalq müşahidəçilərin sayı isə artmaqda davam 

edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) Monitorinq Komitəsinin məruzəçiləri bu ilin 

aprelində Azərbaycana səfər edəcəklər. Sechki-2018.az-ın xəbərinə görə, bu barədə AŞPA Monitorinq 

Komitəsinin məruzəçisi Sezar Florin Preda məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hər iki məruzəçi aprelin 

10-da AŞPA müşahidə missiyasının tərkibində Azərbaycanda keçiriləcək Prezident seçkilərinin müşahidə 

etmək üçün Bakıya gələcəklər. Xatırladaq ki, martın 15-də Parisdə AŞPA Bürosu Azərbaycanda keçiriləcək 

Prezident seçkilərini müşahidə etmək üçün missiyanın tərkibini təsdiqləyib. 33 nəfərlik missiyaya 

rumıniyalı parlamentar Viorel Riçard Badea rəhbərlik edəcək. 

 

Etibar SEYİDAĞA 

 

Yeni Müsavat.-2018.-17 mart.- №61.-S.4. 
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YAP-ın “ilhamaliyev2018.az” saytının təqdimatı keçirildi 

 

Cavid Əkbərov 

 

Ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) mərkəzi qərargahında 11 aprel prezident 

seçkiləri ilə əlaqədar yeni yaradılmış "ilhamaliyev2018.az" saytının təqdimatı keçirildi. 

Tədbirdə YAP icra katibinin müavini, Milli Məclisin ictimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin 

sədri Siyavuş Novruzov, partiyanın üzvü, Milli Məclisin deputatı Vüsal Hüseynov və media nümayəndələri 

iştirak edirdilər. 

Siyavuş Novruzov söylədi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri 

ilə əlaqədar bütün zəruri tədbirləri həyata keçirməkdədir: “Məlum olduğu kimi, YAP-ın seçkilərdə 

namizədi partiyamızın Sədri, dövlət başçısı cənab İlham Əliyevdir. Seçki Məcəlləsinə əsasən martın 19-

dan etibarən təşviqat kampaniyasına start verilib. Biz qanunvericiliyə uyğun olaraq təşviqatın bütün 

növlərindən istifadə etməyi nəzərdə tuturuq. Əhali ilə görüşlər keçiriləcək, görülən işlər insanların diqqətinə 

çatdırılacaq. Həmçinin sosial şəbəkələrin imkanlarından da geniş şəkildə istifadə olunacaq. Artıq YAP 

Mərkəzi Seçki Qərargahı tərəfindən təbliğat qrupları yaradılıb. Bu qruplar hər bir bölgədə, yaşayış 

yerlərində seçicilərlə görüşlər keçirəcəklər”. 

S. Novruzov qeyd etdi ki, təbliğat-təşviqat dövründə Yeni Azərbaycan Partiyası 40-dan çox mitinq 

keçirəcək: “İlk mitinq martın 21-də Nərimanov rayonunda keçiriləcək. Dünyada müasir seçki 

texnologiyaları mövcuddur və YAP bu texnologiyalardan səmərəli istifadə etməyə çalışır. KİV-lərlə yanaşı, 

internetin də bu gün geniş imkanları var. İnsanlar internet resurslarından daim istifadə edir və informasiya 

əldə edirlər. Ona görə də partiyamızın namizədi cənab İlham Əliyevin təşviqat kampaniyasında bu 

vasitədən də istifadə etməyi nəzərdə tuturuq. Yeni yaradılmış “ilhamaliyev2018.az” saytında bütün seçki 

və təbliğat xəbərləri yerləşdiriləcək”. 

Daha sonra Milli Məclisin deputatı Vüsal Hüseynov “ilhamaliyev2018.az” saytı haqqında ətraflı 

məlumat verdi: “Bütün dünyada bu tipli seçki-təbliğat texnologiyalarından geniş istifadə olunur. Saytda 

“İlhamla irəli - Daha güclü Azərbaycan naminə!”, “Daha güclü Azərbaycan naminə daha güclü ordu!”, 

“Daha güclü Azərbaycan naminə xalq-iqtidar birliyi!”, “Daha güclü Azərbaycan naminə daha güclü 

iqtisadiyyat!”, “Daha güclü Azərbaycan naminə daha sağlam cəmiyyət!” şüarları əks olunur. Həmçinin 

saytda YAP-ın prezidentliyə namizədi cənab İlham Əliyevin seçki proqramı yerləşdirilib, 

“ilhamaliyev2018.az” saytı “Ana səhifə”, “Tərcümeyi-hal”, “Nailiyyətlər”, “Hədəflər”, “Seçki proqramı”, 

“Dəstək qrupları”, “Kampaniya xəbərləri”, “Əlaqə” və “Seçki günü” adlı bölmələrdən ibarətdir. İctimaiyyət 

bu bölmələrin hər birində mövzuya uyğun olaraq geniş məlumatlar əldə etmək imkanına malikdir. Bundan 

əlavə, saytı “Facebook”, “İnstagram”, “Tvitter” və “Youtube” sosial şəbəkələri üzərindən izləmək və 

məlumatları paylaşmaq mümkündür”. 

 

İki sahil.-2018.- 20 mart.-№52.-S.10. 
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində  

Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qeydə alınmış namizədlərin 

SİYAHISI 
  

№ Soyadı, adı və atasının adı Qeydə alınma qərarı və tarixi 

1 Əliyev İlham Heydər oğlu 
Qərar N 7/49 

27.02.18 

2 Oruc Zahid Məhərrəm oğlu 
Qərar N 10/59 

07.03.18 

3 Əlizadə Araz Məmməd Mübariz oğlu 
Qərar N 10/60 

07.03.18 

4 Həsənquliyev Qüdrət Müzəffər oğlu 
Qərar N 10/61 

07.03.18 

5 Quliyev Fərəc İbrahim oğlu 
Qərar N 11/65 

10.03.18 

6 Hacıyev Hafiz Ələmdar oğlu 
Qərar N 11/66 

10.03.18 

7 Nurullayev Razi Qulaməli oğlu 
Qərar N 11/67 

10.03.18 

8 Məmmədov Sərdar Calal oğlu 
Qərar N 12/71 

17.03.18 

  

Xalq qəzeti.-2018.-22 mart.- №63.-S.1. 
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Bərabər şərait, bərabər imkanlar 

 

“Azərbaycan” qəzetində prezidentliyə namizədlərin ödənişsiz təşviqat ardıcıllığını müəyyənləşdirən 

püşkatma keçirildi 
  

Aprelin 11-də ölkəmizdə keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar artıq seçki marafonunun əsas 

mərhələlərindən biri olan seçkiqabağı təşviqat dövrü başlayıb. Qanunvericiliyin tələbinə əsasən seçkiqabağı 

təşviqat səsvermə gününə 23 gün qalmış başlayır və səsvermənin başlamasına 24 saat qalmış dayandırılır. 

Seçkiqabağı təşviqat müddəti başlanandan sonra bir həftə müddətində qeydə alınmış namizədlər 

arasında dövlət dövri mətbuat nəşrləri tərəfindən ayrılmış pulsuz dərc yerinin bölgüsü məqsədilə püşkatma 

keçirilir. Rəsmi dövlət qəzeti olan “Azərbaycan” da namizədlərin ödənişsiz əsaslarla təşviqat materiallarına 

yer ayırıb. 

Bu gün “Azərbaycan” qəzetinin redaksiyasında namizədlərin təşviqat materiallarının səhifələrdə 

yerləşdirilməsi ardıcıllığını müəyyənləşdirmək üçün püşkatma keçirilib. Qeydə alınmış namizədlərin 

səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edən “Azərbaycan” qəzetinin Parlament və 

siyasət şöbəsinin redaktoru, redaksiyada “Prezident seçkilərinə hazırlıq” qrupunun rəhbəri İxtiyar Hüseynli 

bildirib ki, rəsmi dövlət nəşri olan “Azərbaycan” qəzeti 11 aprel prezident seçkilərinin təbliğat və təşviqat 

kampaniyasında fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi və Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində kütləvi informasiya vasitələri ilə 

seçkiqabağı təşviqatın aparılması qaydaları haqqında” Təlimatına əsasən müəyyənləşdirib. Qəzet 

prezidentliyə qeydə alınmış namizədlərin ödənişsiz əsaslarla təşviqat materiallarının dərci üçün həftə 

ərzində 8 min kv.sm, yəni 4 səhifə yer ayırıb. 

İxtiyar Hüseynli əlavə edib ki, üç təşviqat həftəsi çərçivəsində 8 namizədin təşviqat materialları qəzetin 

bazar günü nömrələrində nəşr olunacaq: “Qəzetdə dərc ediləcək təşviqat materialları hər namizəd üçün A-

2 formatlı qəzetdə yarım səhifə, yəni 1000 kv.sm nəzərdə tutulur. Bu, qanunvericiliyə əsasən ayırmalı 

olduğumuz həcmdən daha artıqdır. Yəni, həftəlik qəzet səhifələrinin ümumi həcminin 10 faizindən daha 

artıq yer təşviqat materialları üçün ayrılmışdır. Bu qərarımız prezidentliyə namizədlərin seçki qərargahları 

tərəfindən onlara dəstək kimi qarşılandı və yüksək qiymətləndirildi. Digər təklifimiz də seçki qərargahları 

tərəfindən ən ədalətli və obyektiv təşviqat modeli kimi dəyərləndirilib. Belə ki, biz prezident seçkilərinin 

təbliğat-təşviqat mərhələsində fərqli bir mexanizm təklif edirik. Hər həftə ardıcıllıq elə müəyyənləşdirilir 

ki, bütün namizədlər üçün bərabər təşviqat imkanları, bərabər təbliğat şəraiti yaradılır. Beləliklə, reklam 

materiallarının dərci ardıcıllığında ədalətlilik, bərabərhüquqluluq təmin olunacaq və namizədlərin təşviqat 

materialları həftələr ərzində səhifələr və mövqelər üzrə dəyişiləcək”.   

Sonra namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə qəzetin 25 mart, 1 və 8 aprel tarixlərində 

dərc ediləcək ödənişsiz təşviqat materiallarının ardıcıllığını müəyyənləşdirən püşkatma keçirilib. 

Püşkatmanın nəticəsinə əsasən dərc ardıcıllığı belə müəyyənləşib: 

  

1. Sərdar Məmmədov 

2. İlham Əliyev 

3. Qüdrət Həsənquliyev 

4. Zahid Oruc 

5. Araz Əlizadə 

6. Fərəc Quliyev 

7. Razi Nurullayev 

8. Hafiz Hacıyev 

  

Püşkatmadan sonra səlahiyyətli nümayəndələri maraqlandıran bütün suallara aydınlıq gətirilib və 

nümayəndələr öz fikirlərini bölüşüblər. 

Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi, YAP icra katibinin müavini, Milli 

Məclisin komitə sədri Siyavuş Novruzov dedi: “Püşkatma çox obyektiv şəkildə keçirildi. Prezidentliyə 

namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələri,  vəkilləri bütün prosesi izlədilər və prosedur qaydalarının ədalətli 

olduğunu açıq-aydın gördülər. Yəni püşkatmanın nəticəsi bütün tərəflərin razılığı ilə qarşılandı. Hesab 

edirəm ki, tam şəffaf şəkildə püşkatma keçirildi və namizədlərin təşviqatı müəyyən olunan sıralama ilə 

“Azərbaycan” qəzetində bərabər imkanlar əsasında dərc ediləcək. Bu da namizədlər üçün yaradılan münbit 
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şəraitdir və prezidentliyə namizədlərin seçicilərə öz platformasını geniş təqdim etmələri üçün çox 

önəmlidir”. 

Prezidentliyə namizəd Sərdar Məmmədovun vəkili Nurəddin İsmayılov: “Püşkatma çox ədalətli 

keçdi. Təşkilatçılıq yüksək səviyyədə idi. Hər bir namizəd üçün bərabər şərait yaradılıb. Bir sözlə, 

püşkatmadan çox razı qaldım. Hesab edirəm ki, bu, hər bir namizəd üçün yaradılan mükəmməl şəraitdir”. 

Prezidentliyə namizəd Araz Əlizadənin səlahiyyətli nümayəndəsi Yaşar Əsədov:  “Prosedur qaydaları 

ilə bir daha tanış olduq. Püşkatma çox şəffaf  və ədalətli keçirildi. Artıq təbliğat-təşviqat kampaniyamızın 

rəsmi qəzetdə necə aparılması mexanizmi və bizə ayrılan yer bəllidir. İstərdik ki, namizədlərin digər 

mətbuat vasitələri və televiziyada da aparılan təbliğat kampaniyaları belə yüksək səviyyədə təşkil olunsun”. 

Prezidentliyə namizəd Razi Nurullayevin səlahiyyətli nümayəndəsi Mehriban Sadıqova: “Püşkatma 

çox obyektiv keçdi, prosedur qaydalarına tam əməl olundu. Hər bir nümayəndə özü püşkatmada təbliğat 

günlərini müəyyənləşdirdi. İnanıram ki, Prezident seçkilərində seçkiqabağı təşviqat ədalətli keçəcək. 

Hamıya uğurlar”. 

Prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Həbib Ələkbərli: “Püşkatma 

obyektiv və şəffaf keçdi. Burada şübhəli heç bir məqam ola bilməz. Təqdirəlayiq haldır ki, namizədlərin 

püşkatmada götürdüyü yerlərdən asılı olmayaraq səhifədə yerləri tam ədalətli şəkildə yerləşdiriləcək. 

“Azərbaycan” qəzeti tərəfindən müəyyən edilən bu təşviqat ardıcıllığı mexanizmini çox müsbət 

dəyərləndirirəm”. 

Prezidentliyə namizəd Zahid Orucun səlahiyyətli nümayəndəsi İlqar Kərimov: “Püşkatma şəffaf 

şəkildə keçirildi və biz nümayəndələr tam obyektivliyin şahidiyik. Bütün qaydalara riayət edildi, rəsmi 

dövlət qəzetində təşviqat ardıcıllığı müəyyənləşdirildi. Hesab edirəm ki, bu seçkilərdə hər bir namizəd üçün 

bərabər imkanlar yaradılıb”.  

  

R.BAXŞƏLİYEV 

 

Azərbaycan.-2018.-22 mart.- №63.-S.1,4. 
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Hafiz Hacıyev – prezidentliyə namizəd 

 

1. Korrupsiyanın kökünün kəsilməsinə söz verirəm! 

2. Qarabağı 3 aya azad edib paytaxtı Xankəndinə köçürəcəyəm! 

3. Aztəminatlı ailələri kommunal xərclərdən azad edəcəyəm! 

4. Qarabağın azadlığı uğrunda vuruşan və şəhid olanların ailələrinə hər ay 2000 AZN təqaüd 

verəcəyəm, dövlət hesabına mənzillərini təmir etdirəcəyəm! 

5. Gənclər bizim gələcəyimizdir – hökümətdə gənc kadrlara üstünlük verəcəyəm! 

 

Tərcümeyi-hal 

 

Hacıyev Hafiz Ələmdar oğlu  —  siyasətçi; Müasir Müsavat Partiyasının sədri. 

Hafiz Hacıyev 1956-cı ilin aprel ayının 16-da Ermənistan SSR-də Basarkeçər rayonunun Zod 

kəndində anadan olmuşdur. 1962-ci ildə Zod kənd orta məktəbinə daxil olub, 1973-cü ildə həmin məktəbi 

bitirmişdir.  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının zoomühəndis fakültəsinə daxil olmuş, 

1979-cu ildə həmin ali məktəbi bitirmişdir. 1988-ci ildən biologiya elmləri namizədidir. 1979-cu 

ildən 1982-ci ilədək Azərbaycan LKGİ Kəlbəcər Rayon Komitəsində təşkilat şöbəsinin müdiri və rayon 

komsomol komitəsinin II katibi işləmiş və I katibi əvəz etmişdir. 

1982-1989-cu illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində balıqçılıq şöbəsinin ixtioloqu və 

şöbə müdiri əvəzi, şöbə müdiri, Azərbaycan Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsində Balıqçılıq İdarəsinin rəisi, 

1989-90-cı illərdə Respublika Embrionköçürmə Mərkəzinin və Respublika Süni Mayalanma Mərkəzinin 

direktoru vəzifələrində, 1991-1992-ci illərdə "Azərbalıq" İstehsalat Kommersiya Assosiasiyasının sədr 

müavini və sədri vəzifələrində, 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının “Azərbalıq” Dövlət 

Balıqçılıq Təsərrüfatı Konserninin sədri vəzifəsində çalışmışdır. 

2001-ci ildə Müasir Müsavat Partiyasının I (təsis) Qurultayında və 2003-cü ildə həmin partiyanın II 

Qurultayında partiyanın sədri seçilmişdir. 2001-ci ilin noyabrında "Müasir Müsavat" qəzetini təsis etmişdir. 

2003, 2008 və 2013-cü illərdə keçirilən Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində namizədliyi irəli 

sürülmüşdür. Hazırda Hafiz Hacıyev Müasir Müsavat Partiyasının lideridir. 

11 aprel 2018-ci ildə keciriləcək prezident seckilərində 4-cü dəfədir prezidentliyə namizəddir. 

Namizədliyi Müasir Müsavat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Hafiz Hacıyevin  ödənişsiz əsaslarla 

dərc edilən seçkiqabağı təşviqat materialı 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 23 mart. - № 64. - S. 6. 
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Razi Nurullayev - prezidentliyə namizəd 

 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, “Cəbhəçilərin təşəbbüs qrupu” tərəfindən 

namizədliyi irəli sürülmüş Razi Qulaməli oğlu Nurullayev 1971-ci il aprelin 1-də İmişli rayonunun 

Xəlfəli kəndində dünyaya gəlib. 

O, 1978-1988-ci illərdə İmişli rayonu Xəlfəli kənd məktəbində orta təhsil alıb. 1992-1997-ci illərdə 

Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) ingilis-fransız dilləri 

pedaqoji fakültəsində, 2000-2005-ci illərdə Cənubi  Rusiya Humanitar İnstitutunun hüquq fakültəsində ali 

təhsil alıb. 

2004-cü ildə Kanadanın Monreal şəhərində John Abbott Collecində Beynəlxalq İnsan Hüquqları 

Təlimi Proqramı üzrə tam kursu, 2009-cu ildə isə ABŞ-ın Nyu-York şəhərində Kolumbiya Universitetində 

Beynəlxalq və Dövlət Siyasəti Məktəbi (Ford Motor Company International Fellowship of the 92nd Street 

Y Developing Community Leaders, 2009) ixtisasartırma kursunu bitirib. 

1994-cü ilin yanvar ayından 1995-ci ilin noyabr ayına qədər “ÇAĞ” qəzetində müxbir işləyib. Bu 

qəzetdə beynəlxalq siyasət, mədəniyyət, adət-ənənələr və inkişaf məsələləri ilə bağlı məqalələr yazıb, “The 

Daily Mail”, “The Times” və “The Guardian” kimi qəzetlərdən tərcümələr edib. 

1995-ci ildə Azərbaycanın Bakı şəhərində yerləşən "Hyatt Regency" otelində VİP qonaqlarla iş 

vəzifəsində çalışıb. 1995-1997-ci illərdə "McDermott Marine Construction"-da tərcüməçi, anbar və alqı-

satqıya nəzarət işində işləyib. J.Ray McDermott, Bakı, Azərbaycan. “Çıraq 1” neft platformasında quruda 

və dənizdə iş üzrə baş mühəndisin köməkçisi və gəmi kapitanının tərçüməçisi olub. 1998-ci ildə Rusiyanın 

Həştərxan şəhərində yerləşən "BUE Caspian Ltd." şirkətində ingilis, rus, Azərbaycan dillərinə gəmi 

sənədlərinin və lahiyələrinin tərcüməçisi vəzifəsində işləyib. Xəzər Gəmiçiliyi, banklar və gömrük idarələri 

arasında danışıqların aparılmasında iştirak edib. 

1998-ci ildən 2001-ci ilə qədər "Baku Steel Company"-də menecer köməkçisi və tərcüməçi 

olub.1999-cu ildən 2011-ci ilə qədər Demokratik İslahatlar Uğrunda Cəmiyyətin (DIUC) həmsədri 

vəzifəsində çalışıb. Burada demokratikləşmə, siyasi bilik və bacarıqların artırılması, neft və qaz sahəsində 

şəffaflığın təminatı sahələrində fəaliyyət göstərib. 

1999-cu ildən onlarca böyük və kiçik proqramların həyata keçirilməsinə rəhbərlik edb. Siyasi bilik 

və bacarıqların artırılması üzrə 2003-cü ildən Niderlandın Liberal və Əmək partiyaları ilə birlikdə onlarca 

proqram həyata keçirib. Layihələrin yazılması, təlim materiallarının hazırlanması, qiymətləndirmə, 

monitorinq, təlimlərin aparılması, beynəlxalq və yerli tədbirlədə təmsilçilik, danışıqların aparılması, 

donorlarla əlaqənin qurulması və inkişaf etdirilməsi işlərini həyata keçirib. 

2001-ci ilin may ayından 2003-cü ilin oktyabr ayına qədər Böyük Britaniyanın "International Alert" 

təşkilatının Azərbaycan üzrə məsləhətçisi olub. Bakı-Tbilisi-Ceyhan ƏİBK-nin Azərbaycan sərhədləri 

daxilində münaqişə nöqteyi-nəzərindən təsirlərinin qiymətləndirilməsi, digər QHT-lərlə İnternational Alert 

arasında əlaqələndirici şəxs qismində çıxış edib, yerli təşkilatlarla görüşlərdə tərcüməçi olub, İnternational 

Alert təşkilatının nümayəndələrini regionlara səfərlərdə müşayiət edib. 

2001-2002-ci illərdə Belçikanın Brüssel şəhərində yerləşən Beynəlxalq Xəzər Araşdırmaları 

Mərkəzinin icraçı direktoru olub. Beynəlxalq tədbirlərdə təmsilçilik, ümumi rəhbərlik vəzifələrində 

fəaliyyət göstərib. 2001-ci ildən 2003-cü ilə qədər Azərbaycan Dillər Universitetində ingilis dilinin 

qrammatikasından mühazirələr oxuyub. 2002-ci ilin fevral ayından AMEA Beynəlxalq Münasibətlər 

İnstitutunda, 2003-cü ildən 2006-cı ilə qədər isə AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun 

“beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq” şöbəsində elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib. 2007-ci ildən 

2012-ci ilə qədər Vətəndaş Cəmiyyətinə Dəstək Koalisiyasının koordinatoru olub. 2009-cu ilin sentyabr 

ayından 2015-ci ilin fevral ayına qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) sədrinin xarici 

məsələlər üzrə müavini olub. 2012-ci ildən Region Beynəlxalq Analitik Mərkəzinin (RBAM) sədridir. 

Uzun illərdir aktiv siyasətdə olan Razi Nurullayev seçkilərdə iştirak baxımından geniş təcrübəyə 

malikdir. Belə ki, o, 2005-ci il parlament seçkilərində 8 saylı Binəqədi seçki dairəsindən namizəd olub. 

Uğurlu bir seçki kampaniyası aparıb və təbliğat işinin təşkilində Niderland seçki mütəxəssisləri ona 

yardımçı olublar. 2009-cu il bələdiyyə seçkilərinə 8 saylı Binəqədi 1-ci Seçki Dairəsindən Binəqədi rayonu 

bələdiyyə üzvlüyünə namizəd olub. 2010-cu il parlament seçkilərində AXCP – Müsavat seçki blokunun 23 

saylı Nəsimi – Səbail Seşki Dairəsindən vahid namizədi olub. 

Razi Nurullayevin 2015-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri seçilməsi 

ölkənin siyasi gündəmində böyük rezonans doğurub. Belə ki, 19 avqust 2015-ci ildə Əli Kərimlidən narazı 
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qüvvələr – AXCP-də sabiq sədr müavini olan Razi Nurullayev və tərəfdarları AXCP Etimad Qurultayı 

Təşkilat Komitəsi (AXCP EQTK) yaratdıqlarını bəyan ediblər. 27 sentyabr 2015-ci ildə AXCP-nin 

qurultayında Əli Kərimlinin növbəti dəfə sədr seçilməsindən sonra AXCP EQTK bu qurultayı və seçkiləri 

tanımayıb. 17 oktyabr 2015-ci ildə qurultay keçirilib və gizli səsvermə yolu ilə Razi Nurullayev AXCP 

sədri seçilib. 

Razi Nurullayev, həmçinin müxtəlif ölkələrdə və təşkilatlarda çox sayda təlim və proqram keçib. 

İdarəetmə və təşkilatçılıq, siyasət və seçkilər sahəsində yerli və beynəlxalq təcrübə, onlarca 

beynəlxalq sertifikat və diplomlar, beynəlxalq standartlara uyğun böyük layihə təkliflərinin və biznes 

planların hazırlanması, böyük proqramların idarə olunması, beynəlxalq və yerli tədbirlərin yüksək 

səviyyədə təşkili, beynəlxalq münasibətlər üzrə təhlillər Razi Nurullayevin xüsusi bacarığından xəbər verir. 

Azərbaycan, rus, ingilis, fransız və türk dillərini bilir. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 23 mart. - № 64. - S. 5. 
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11 aprel 2018-ci il tarixinə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 

qeydə alınmış prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyev 

 

Fərəc Quliyevin tərcümeyi-halından bəzi çıxarışları təqdim edirik: 

Quliyev Fərəc İbrahim oğlu  1962-ci il dekabr ayının 22-də Ordubad rayonunda anadan olub. 1980-

ci ildə orta məktəbi, 1986-cı ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirib. 1989–1993-cü illərdə 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ordubad rayon şöbəsinin sədri, 1993-cü ildə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 

İcraiyyə Komitəsinin sədri, prezident Ə.Elçibəyin dövründə AXC sədrinin 1-ci müavini olmuşdur. 1990-cı 

ildə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı seçilmiş, parlamentdə Demokratik Blokun üzvü 

olmuşdur. 1991-ci ildə parlamentdə qəbul olunmuş “Müstəqillik aktı”nın müəlliflərindəndir. 

Azərbaycanda ilk dəfə Ordubad rayonu ərazisində 5 sərhəd zastavasının rus ordusundan təhvil alınıb 

milliləşdirilməsinin, bu ərazidə bütün sovet ordusuna məxsus əmlak, silah və texnikanın 

milliləşdirilməsinin həyata keçirilməsinə rəhbərlik etmişdir. 

1990-cı il 20 Yanvar qırğınından sonra Bakıda sovet hərbçilərinə qarşı qeyri-leqal dirəniş üçün 

Güney Azərbaycandan olan hərakatçıların da iştirakı ilə yarım hərbi “Qisas” təşkilatını formalaşdırmışdır. 

1989-cu ildə sərhəd hərəkatının təşkilatçılarından biri olmuşdur. Naxçıvanda Ermənistanla sərhəddə 

yerləşən “Soyuq” adlı zirvədə Yaxın Şərqə nəzarət edən radiolokasiya sistemi qurulmuş hərbi hissəni 1991-

ci il dekabrın 17-də rus-erməni hərbi birliklərindən 24 nəfərlə birlikdə ələ keçirmişdir. Bu əməliyyat itkisiz 

ötüşsə də, 5 nəfər döyüşçümüzün ayaqlarını şaxta vurmuş və müxtəlif hissələr amputasiya olunmuşdur. Bu 

əməliyyata görə Prezident Ə.Elçibəy tərəfindən “Milli Qəhrəman” adına layiq görülsə də, bundan imtina 

etmişdir. 

Ordubadda Azərbaycan Milli Ordusunun təməli olan özünümüdafiə –könüllü batalyonların 

yaradılmasına rəhbərlik etmişdir. 

1995-ci ildən 2002-ci ilə qədər siyasi məhbus kimi həbsdə olmuşdur. Məhbəsdə 3 kitab və elmi-

nəzəri məqalələr yazmışdır. Məhbəsdən çıxdıqdan sonra Anqlosaks-Türk Assambleyasını yaratmış, bu 

təşkilatın prezidenti seçilmişdir. 

2002-ci ildə Hollandiyada Dünya Azərbaycanlıları Konqresi İdarə Heyətinin üzvü və sədr müavini 

seçilmiş, 2003-cü ildən DAK-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri olmuşdur. 

2005-ci ildə Milli Dirçəliş Hərəkatını (MDH) formalaşdırmış, 07.05.2005-ci il tarixdə 1-ci 

qurultayda Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri seçilmişdir. 

“Yeni Dirçəliş”, “Davam” qəzetlərinin  təsisçisidir. Güney Azərbaycanda yayımlamaq üçün “qəzet 

içində qəzet” layihəsində “Təbriz” qəzetini təsis etmiş, “Yeni Dirçəliş” qəzeti ilə birgə çapını 

reallaşdırmışdır. 

Şito-Ryu Karate Do Federasiyasının fəxri prezidentidir. “Sportivnaya Rossiya” Beynəlxalq 

döyüş sənəti festivalında Azərbaycan yığma komandasına xüsusi dəstəyin təşkilinə görə beynəlxalq 

sertifikata və medala layiq görülmüşdür. 

“Bozqurd Fight” idman klubunun prezidentidir. 

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində prezidentliyə namizəd olaraq  

seçkilərə qatılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçirilən dördüncü (2010-cu il) və beşinci (2015-ci il) 

çağırış seçkilərdə millət vəkili seçilmişdir. Milli Məclisin təhlükəsizlik, müdafiə və korrupsiya ilə mübarizə 

komitəsinin üzvüdür. 

Avropa Parlamenti “Avronest” Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

üzvüdür. 

Azərbaycan-Belçika, Azərbaycan-Ukranya, Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-Gürcüstan, 

Azərbaycan-Qazaxıstan, Azərbaycan-Moldova, Azərbaycan-Latviya, Azərbaycan-Rumıniya 

parlamentlərarası dostluq qruplarının üzvüdür. 

Beynəlxalq qurum olan “Parlament üzvlərinin korrupsiyaya qarşı Qlobal Təşkilatı”nın (GOPAC) və 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 

Əlavə hüquq təhsili almışdır. 5 kitab və elmi-nəzəri məqalələr müəllifidir. Sambo üzrə idman 

ustasıdır. Ailəlidir, 3 övladı var. 

11 aprel 2018-ci il tarixinə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Milli 

Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının prezidentliyə namizədidir. 
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Namizədliyi Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş  Fərəc Quliyevin  

ödənişsiz əsaslarla dərc edilən seçkiqabağı təşviqat materialı 
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Araz Əlizadə Məmməd Mübariz oğlu 

11 aprel 2018-ci ildə keçiriləcək seçkilərdə Azərbaycan Respublikası prezidentliyinə namizəd 

Azərbaycançılıq – vətənin və xalqin nicatidir! 

 

Tərcümeyi-hal 

 

Mən, Araz Əlizadə Məmməd Mübariz oğlu 1951-ci il noyabrın 3-də Bakı şəhərində alim ailəsində 

doğulmuşam. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişəm. SSRİ 

Neft-Qaz Sənayesi Nazirliyinin xətti ilə 1975-1976-cı illərdə Əfqanıstanda tərcüməçi işləmişəm. 1979-cu 

ildən Ukrayna SSR-in paytaxtında Ukrayna Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunda kiçik elmi işçi işləmiş, 

eləcə də Kiyev Xarici Dillər Pedaqoji İnstitutunda dərs demişəm. 

1987-ci ildə Bakıya qayıtmışam. 1988-ci il may ayının 16-da və 18-də Qarabağın müdafiəsi üçün 

Bakı şəhərində keçirilən ilk kütləvi mitinqlərin təşkilatçılarından biri olmuşam. 1991-ci ildə Azərbaycan 

Respublikası Müdafiə Şurasının üzvü olmuşam. Müdafiə Şurasında vəzifəm IV ordunun Azərbaycan 

Respublikasının tabeliyinə keçməsinə nail olmaq idi. 1991-ci il dekabrın 29-da SSRİ aviasiya marşalı,  

müdafiə naziri Y.Şapoşnikovla IV ordunun Azərbaycanın tabeliyinə keçməsi haqqında müqavilə 

imzalandıqdan sonra, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Şurasının üzvlüyündən istefa vermişəm. 

1991-1995-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olmuşam. 

1989-cu ildən Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri, 1995-2012-ci illərdə ASDP-nin 

həmsədri, 2012-ci il iyun ayının 30-da keçirilmiş partiyanın XII qurultayında ASDP-də həmsədr institutu 

ləğv ediləndən və sədr institutu bərpa ediləndən sonra  partiyanın sədriyəm. 

2017-ci ildə keçirilmiş ASDP-nin növbəti qurultayında partiyanın sədri seçilmişəm. 

Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasını təmsil edərək 1991-ci ildə Sosialist İnternasionalının 

Konqresində (İstanbul) ilk dəfə iştirak etmişəm. ASDP Sosialist İnternasionalında əvvəl absorver, sonra 

assosiativ və konsaltinq (2003-cü ildən) üzvü olmuş, 2016-cı ildən isə bu nüfuzlu təşkilatın tamhüquqlu 

üzvüdür. 

2013-cü ildə keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində prezidentliyə namizəd 

olmuşam. 

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilmişəm. 

Ailəliyəm. İki oğlum, iki nəvəm var. 

 

Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasi 

 

Ana Vətən –Azərbaycana sədaqət! 

Analara – məhəbbət! 

Balalara – qayğı! 

Qarabağa – azadlıq! 

Orduya – ehtiram! 

Azərbaycan xalqına –layiqli həyat! 

Namizədliyi Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Araz Əlizadənin 

ödənişsiz əsaslarla dərc edilən seçkiqabağı  təşviqat materialı 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 24 mart. - № 65. - S. 5. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

71 
 

 

Ailə konsepsiyası 
 

(Prezidentliyə namizəd Sərdar Cəlaloğlunun (Məmmədovun) seçki platformasından) 

 

Ailə - ictimai tərbiyə sisteminin tərkib hissəsi, milli mədəniyyətin və əxlaqı özündə hifz edən sosial 

vahid və dövlətin prototipi kimi onun bazisini təşkil edir. 

Ailə - vətəndaşın formalaşdırılmasında iştirak etdiyindən, milli kimliyin hifz edilməsi funksiyalarını 

daşıdığından və öz keyfiyyətlərini dövlət quruculuğuna transfer etdiyindən, azad vətəndaş tərbiyə etmək, 

milli dövlətçiliyin əsasını təşkil edən siyasi millətçiliyi inkişaf etdirmək və dövlətin sağlamlaşdırılması, 

gücləndirilməsi və inkişafı naminə ailə təşkilatlanması ilə bağlı dövlət siyasəti həyata keçirilməlidir. 

Ailə konsepsiyasının strateji hədəfləri: 

əhali artımına nail olmaq; 

mühacirətin qarşısını almaq; 

endodemoqrafiq partlayışı önləmək; 

milli mədəniyyəti və əxlaqı hifz etmək; 

ailə şəklində yaşamağa dəstək; 

ailələrin qorunması, saxlanması və möhkəmləndirilməsi; 

uşaqların, gənclərin, qadınların həyatını dövlət təminatına almaq; 

sosial qayğıya ehtiyacı olan qrupları - kasıbları, işsizləri, xəstələri, əlilləri dövlət təminatına almaq. 

Bu siyasət özündə ailələrin sosial təminatı və hüquqi tənzimlənməsi ilə bağlı aşağıdakı hədəfləri 

müəyyən edir. 

Ailə konsepsiyasının sosial əsasları: 

Uşaqlara qayğı: Azərbaycanda doğulan hər bir uşağa 1000 (min) manat birdəfəlik, 18 yaşına 

çatanadək isə hər ay minimum əməkhaqqı miqdarında müavinət veriləcək; 

Qadınlara qayğı: Axırıncı övladı 18 yaşına çatanadək hər bir evdar qadın üçün uşaqlarını böyütdüyü 

dövr əmək stajı kimi hesablanacaq, tək uşaqlı analara və ya həyat yoldaşını itirmiş qadınlara axırıncı uşağı 

18 yaşına çatanadək orta əməkhaqqı miqdarında müavinət veriləcək; 

Evsizliyin ləğvi: mənzil kreditləri sadələşdiriləcək, xüsusi evə malik olmaq istəyənlərə dövlət 

yardımları gücləndiriləcək, belə ev istəməyən, evi olmayan hər bir ailəyə dövlət evləri veriləcək, belə evlər 

olmayan yerlərdə həmin ailələrin kirayə haqqı dövlət hesabına ödəniləcək; 

Ailə qurmağa təşviq: evlənmək istəyən hər kəsə - subaylara, dullara faizsiz uzunmüddətli evlənmə 

kreditləri veriləcək; 

Ailənin iqtisadi əsasının gücləndirilməsi: ailə büdcələri əməkhaqqı və mükafatdan başqa gəlirlərlə 

artırılacaq. Ölkənin təbii sərvətlərindən, xüsusən neft və qazdan əldə olunan gəlirin 80 faizi birbaşa 

adambaşına bərabər həcmdə hər bir vətəndaşın hesabına köçürüləcək. 

Ailə konsepsiyasının hüquqi əsasları: 

Ailə qurmaq sertifikatları: Ailə qurmaq istəyənlər üçün xüsusi ailə qurmağa hazırlıq kursları açılacaq, 

belə kursların sertifikatları kəbin üçün əsas olacaq; 

Ailə qurmağa hazırlıq: ailə qurmaq hüquqi qanunla tənzimlənəcək. Fiziki və əqli qüsuru olanların, 

ailə həyatına hazır olmayanların ailə qurması ilə bağlı xüsusi normalar müəyyənləşəcək; 

Alternativ kəbin formalarının tətbiqi: Ənənəvi kəbinlə yanaşı, kontrakt ailə quruculuğu təşviq 

ediləcək. Dini kəbin dünyəvi kəbinə əsas kimi tətbiq ediləcək; 

Ailədə zorakılığın təqib olunması: ailədə qadınlara, uşaqlara zorakılıq qanunla təqib ediləcək. Hər 

iki valideyn tərəfindən zorakılığa məruz qalanların ailələrdən alınması ilə bağlı qanun tətbiq ediləcək; 

Ailələrin davamlılığının təmin edilməsi: ailənin səbəbsiz dağılmasına görə məsuliyyət müəyyən 

ediləcək; 

Ailə hüququnun təkmilləşdirilməsi: ailə həyatının bütün aspektləri ilə bağlı hüquqi normalar 

müəyyən ediləcək. Alternativ ailə formalarının (siğə, “dostluq” və s. ailə formaları) hüquqi əsası 

hazırlanacaq. 

 

Azərbaycan.-2018.-25 mart.-№66.-S.3. 
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“Heç kim öz taleyindən qaça bilməz” 
 

Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə 

qeydə alınmış namizəd Qüdrət Həsənquliyevin müsahibəsi 

 

- Qüdrət bəy, öncə siyasətə qoşulmağınızdan başlayaq… Peşiman deyilsiniz? 

- Fundamental elmləri çox sevsəm də uşaqlıq arzum ağır cinayətlərin istintaqını aparan müstəntiq 

olmaq olub. Amma tələbə olduğum dövrdə xalq hərəkatı başladı və mən də bu prosesdən kənarda qala 

bilməzdim. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini bitirəndən sonra bir müddət prokurorluq 

orqanlarında müstəntiq işləsəm də sonradan böyük siyasətə qatılmalı oldum. Heç kim öz taleyindən qaça 

bilməz. 

 

“Səmimiyyətinə inanmadığım insanla yolarımı ayırıram” 

 

- Siyasətdə olan insanlarda ən çox hansı keyfiyyətə üstünlük verirsiniz? 

- Siyasətdə insanları maraqlar və dəyərlər birləşdirir. Amma təkcə siyasətdə yox, hər bir sahədə 

səmimiyyət və qarşılıqlı inam olmasa uğurdan söhbət gedə bilməz. İnsanlara inanmaq və kömək etmək, 

sevinc və kədərini səni əhatə edənlərlə bölüşməyi bacarmaq lazımdır. Bu o demək deyil ki, kömək etdiyin 

insanlardan qarşılığını gözləməlisən. Əksi də baş verə bilər və bu zaman ruhdan düşməməlisən. Mən 

həyatda hətta ən pis formada yolunu azmışlara da ikinci şans verilməsinin tərəfdarıyam. İnsanlara, xüsusilə 

ətrafına inanmadan yaşamaq adamın rahat həyatını əlindən ala bilər. Səmimiyyətinə inanmadığım insanla 

yolarımı ayırıram. 

 

“Utanmadan başqalarına mənəviyyat dərsi keçmək istəyirlər” 

 

- Sizi seçkiyə qatıldığınıza görə ittiham edənlər var. Onlar nə qədər haqlıdırlar? 

- Əvvəl gəlin onların kim olmasına diqqət yetirək. Mühacirətdə olub söyüş söyərək seçkini baykot 

edənlərin təhsil, tərbiyə və əqli sağlamlıq problemi var. İndikindən daha ədalətli, hüquqi dövlət 

quracaqlarını bəyan edənlərin davranışlarınana baxın. Onlar nə deyirlər? “Başlarını kəsəcəyik, terror 

edəcəyik, partladacağıq…” Prezident seçilərəmsə ilk görəcəyim işlərdən biri İŞİD terrorçularından 

fərqlənməyən belələrinin Azərbaycana gətirilməsinə nail olub, onları ədalət mühakiməsi qarşısına çıxarmaq 

olacaq. Qoy həm də vətəndaşlarımız düşünsün ki, həmin adamlar yaşadıqları ölkənin - Fransanın 

vətəndaşının başını kəsəcəyini namusuna and içərək bəyan etsəydi, həmin ölkə onunla necə davranardı?! 

Söyüş söydürüb, amma özləri söyməyən baykotçuların isə əksəriyyəti Milli Şurada toplaşıb. Onların 

liderləri kimlərdir: Deputat olarkən pul qarşılığında iqtidardan aldığı sifarişlə kitab yazan və həmin kitabda 

indiki iqtidarı öyüb göylərə qaldıran, deputat mandatına görə AXCP-dən istefa verib gedən, Mİlli Şuranın 

utanmadan yalançı sədri olmağa razı olan Cəmil Həsənli.Yaxud prezident seçkilərində Elçibəyin vəzifədən 

kənarlaşdırılması haqqında qərar layihəsini Milli Məclisə təqdim edən AMİP-in sədrinin xeyrinə 

namizədliyini geri götürüb İsa Qəmbərin səsini parçalayan Əli Kərimli. 2000-ci ildə başqa partiyalar 

qarşısında parlamentə getməyəcəyi barədə yazılı öhdəlik götürüb, amma Müsavatın təşkil etdiyi mitinqə az 

adam gəldiyini görüb, xanım Lalə Şövkətin özünə sığışdırmadığını məmnuniyyətlə edən və qaçıb Milli 

Məclisdə oturan kişi Əli Kərimli. Hələ Elçibəyə xəyanət edərək Gəncə qiyamı zamanı Daxili İşlər Nazirinin 

otağından Prezidentdən gizli Naxçıvana Heydər Əliyevə zəng etmələrini demirəm. İndi bu adamlar 

əqidədən danışır, utanmadan başqalarına mənəviyyat dərsi keçmək istəyirlər. Seçkiləri baykot etmək 

onların konstitusion hüququdur, qoy etsinlər. Amma seçkilərdə iştirak etmək hüququndan istifadə edənləri 

təhqir elətdirib, dərs keçməyə çalışmasınlar. 

- Qüdrət bəy seçki platformanızı seçicilərə çatdıra bilirsinizmi? 

- İctimai TV-də 7 dəqiqə 30 saniyəyə nə etmək olarsa onu etməyə çalışırıq. Biz ölkənin xoşbəxt 

gələcəyini proporsional seçki sistemi əsasında formalaşan parlament idarəçiliyində, tam müstəqil məhkəmə 

hakimiyyətinin bərqərar olmasında, peşəkar orduda, azad bazar iqtisadiyyatına əsaslanan iqtisadyyatda,elm 

və təhsilin inkişafında görürük. 

- Digər namizədlərin platformaları haqqında nə deyə bilərsiniz? 

- Heç nə demək istəmirəm. Xalqımız çalışıb onların da platformaları ilə tanış olmalı və səsləri ilə 

qiymət verməlidir. 
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“Bütün siyasi partiyaların iştirakı ilə komissiya yaradılacaq” 

 

- Prezident seçilərsinizsə ilk qəbul edəcəyiniz qərarlar hansılar olacaq? 

- İlk qərar milli etimad hökumətinin yaradılması haqqında olacaq. Bu il mərhum prezidentlər Heydər 

Əliyev və Əbülfəz Elçibəyin yubileylədir. Həmçinin biz Cumhuriyyətin 100 illiyini qeyd edəcəyik. Ona 

görə növbəti qərar şəxsiyyət və dövlət əleyhinə xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslər istisna olmaqla 

beynəlxalq insan hüquqlarını müdafiə təşkilatları tərəfindən siyasi məhbus hesab olunmuş bütün şəxslərin 

əhv edilməsi ilə bağlı olacaq. Bundan başqa, geniş məhbus dairəsini nəzərdə tutan “Aministiya haqqında” 

qərar layihəsi Milli Məclisə göndəriləcək. SSRİ-nin saxlanmasının əleyhinə səs vermiş Azərbaycan 

Respublikası Ali Sovetinin deputatları Heydər Əliyev başda olmaqla "İstiqlal" Ordeni ilə təltif olunacaqlar. 

Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəy də "İstiqlal"ordeni ilə təltif olunacaq. Şəhid ailələrinə, 

müharibə əlillərinə çatacaq sığorta pulları dərhal ödəniləcək. Bütün qeydiyyatsız səxsi evlər qeydə alınacaq. 

Kommunikasiya xətləri yanındakı ev sahiblərinə isə torpaq sahəsi veriləcək və kompensasiya ödəniləcək. 

Qəzalı vəziyyətdə olan binalarda yaşayan bütün qaçqınlar, o cümlədən mənzilə ehtiyacı olan bütün şəhid 

ailələri, Qarabag əlilləri mənzillə təmin olunacaq. Və bu məqsədlə Neft Fondundan vəsait ayrılacaq. 

Konstitusiya islahatlarının aparılması üçün qeydiyyatdan keçmiş bütün siyasi partiyaların iştirakı ilə 

komissiya yaradılacaq. Bundan sonra isə platformada nəzərdə tutlan digər islahatlar həyata keçiriləcək. 

 

Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 28 mart.- № 53.- S. 3. 
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Xalqın qəti qərarı İlham Əliyevdir 

 

AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik İsa 

Həbibbəylinin müsahibəsi 

 

- İsa müəllim, məlum olduğu kimi aprelin 11-də Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri 

keçiriləcək. Sizcə, ölkəmiz bu seçkilərlə hansı uğurlarla gedir? 

- Müstəqil Azərbaycan dövləti özünün yeni tarixinin məsuliyyətli və şərəfli bir dövrünü yaşayır. 

Varlığını Dünya Birliyində isbat etmiş müstəqil dövlətimiz mühüm siyasi-ideoloji və iqtisadi-mədəni 

təməllər üzərində inkişaf edərək yeni hədəflərə doğru sürətlə addımlayır. Artıq hərtərəfli şəkildə inkişaf 

etməkdə davam edən müstəqil Azərbaycan dövləti dünya birliyində xüsusi çəkiyə malik olan əhəmiyyətli 

bir ölkə olaraq qəbul olunur. İndi nəinki regionun, ümumiyyətlə qlobal mənada dünyanın ən müxtəlif 

problemlərinin həllində Azərbaycan Respublikası mötəbər söz sahibidir. Bu gün Azərbaycan Avropa ilə 

Asiyanı əlaqələndirən ölkə kimi dünyanın Qərb siyasətində də, Şərq tərəfdaşlığında da əsas tarazlıq 

nöqtələrindən biridir. Müstəqillik qazanmış yeni ölkələr sırasında bütün mənalarda Azərbaycan müstəqil 

dövlət kimi inkişaf etməyin və səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərməyin ən müasir modelidir. 

Müstəqil Azərbaycan qısa müddətdə inkişaf etməkdə olan ölkələrin cərgəsindən inkişaf etmiş 

dövlətlərin sıralarına doğru inamla irəliləməkdədir. Bütün bu mühüm  tarixi nailiyyətlərin əldə olunmasının 

əsas şərtlərindən biri ölkəmizdə siyasi varisliyin təmin olunması, ardıcıl və sistemli dövlət quruculuğunun 

uğurla həyata keçirilməsi ilə əlaqədardır. Demokratiya pərdəsi altında əslində böyük güclərin maraqlarına 

xidmət edən mənasız siyasi eksperimentlərin həyata keçirilməsinin yaxın və uzaq ölkələrdə yaratdığı 

acınacaqlı vəziyyət, dərin böhran və münaqişələr müstəqil dövlətçiliyin Azərbaycan modelinin danılmaz 

reallıqlarını bir daha diqqət mərkəzinə çəkir. Bu böyük və sürətli inkişafın təməlində Azərbaycan xalqının 

Ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin ölkəmizdə formalaşdırdığı möhkəm dövlətçilik 

təməlləri mühüm yer tutur. Müstəqil dövlətçiliyin Heydər Əliyev təlimi Azərbaycan Respublikasının böyük 

inkişafının sınaqlardan çıxmış strategiyasıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev siyasi hakimiyyətdə olduğu 15 il ərzində 

Azərbaycan Respublikasını təməl dövlətçilik prinsipləri zəminində və ardıcıl yaradıcı fəaliyyət əsasında 

yenidən qurub, sürətlə və hərtərəfli şəkildə inkişaf etdirərək yeni mərhələyə çatdırmağın mümkünlüyünü 

qəti şəkildə isbat etmişdir. Keçən dövr ərzində aparılmış məqsədyönlü siyasət nəticəsində müstəqil 

Azərbaycan möhkəm ictimai-siyasi sabitliyə, inkişaf etmiş və modernləşdirilmiş iqtisadiyyata, güclü hərbi-

sənaye kompleksinə, ən əsası isə davamlı milli-mənəvi dəyərlərə malik olan qüdrətli dövlət səviyyəsinə 

çatdırılmışdır. 

- Prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi cənab İlham Əliyevdir. Partiyamızın 

namizədinin seçkilərdə şansını necə dəyərləndirirsiniz? 

- Prezident İlham Əliyev artıq geniş mənada dünyada qəbul olunmuş görkəmli siyasi liderdir. Dünya 

təcrübəsindən görünür ki, bir çox dövlət başçıları yalnız ölkəyə ümumi rəhbərlik vəzifəsini yerinə 

yetirməklə kifayətlənməli olur, onların bir çoxunun ampluası praktik rəhbərlikdən çox da uzağa gedə 

bilmir, yaxud da hər hansı bir istiqamətin inkişaf etdirilməsi ilə səciyyələnir. Prezident İlham Əliyev isə 

bacarıqlı, mükəmməl, qurucu lider olmaqla bir sırada həm də geniş, qlobal dünyagörüşə, analitik təhlil 

bacarığına, praqmatik baxışlara, hərtərəfli bacarıqlara  malik olan mükəmməl dövlət xadimidir. O, mövcud 

siyasi reallıqları inkişafda olan qlobal ictimai proseslərlə böyük məharətlə uzlaşdırmağı bacarır. Ona görə 

də siyasi gerçəklikləri dərindən, ətraflı və sistemli şəkildə dəyərləndirəndə də, yaxın və uzaq gələcəkdən 

söz açanda da həmişə nikbin və realist görünür və daim irəliyə baxır. 

Ölkəmizin başçısı İlham Əliyev miqyasına görkəmli bir dövlət xadimi kimi Cənubi Qafqaz və ya 

ümumiyyətlə Qafqaz müstəvisində yanaşma mövcud siyasi reallığı qətiyyən ifadə etmir. Fikrimizcə, yeni 

siyasi lider kimi İlham Əliyev səviyyə etibarilə postsovet məkanının sədlərini və miqyasını da çoxdan 

aşmışdır. Hələ Avropa Şurası Parlament Assambleyasında ölkəmizin nümayəndə heyətinə başçılıq edəndə 

yeni təfəkkür sahibi kimi parlaq çıxışlar edib, bəyanatlar verdiyi illərdə o, Avropa evi səviyyəsində 

düşünmək, mesajlar vermək potensialını nümayiş etdirən bir siyasətçi kimi dərk olunmuşdu. Prezident kimi 

İlham Əliyevin siyasi-ideoloji postulatı artıq böyük dövlətlərin rəhbərlərinin, yaxud çoxillik təcrübəyə 

malik qəbul olunmuş siyasi xadimlərin səviyyəsi ilə bir sırada dayanır. 

Dövlət rəhbərimiz böyük siyasətdə milli təfəkkürlə bəşəri düşüncəni birləşdirən, real gerçəkliklə 

qlobal baxışları uzlaşdıran görkəmli siyasi liderdir. Buna görədir ki, İlham Əliyevin siyasi baxışları dərin 
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nəzəri səviyyəsi, aydın məntiqi, fəlsəfi çəkisi və praqmatik xarakteri ilə səciyyələnir. Möhtərəm Prezidentin 

müxtəlif məqamlardakı parlaq nitqləri zamanı müdrikliklə ifadə etdiyi yetkin siyasi tezislər dərin mənalı 

sərrast aforizmlər kimi səslənir. Böyük siyasətdə aforizm səviyyəsində düşünmək və özünü ifadə etmək 

yalnız və yalnız ən təcrübəli, uzun yol keçmiş, çox səviyyəli, böyük məktəblər yaratmış siyasətçilərə nəsib 

ola bilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev əsl siyasətçiyə məxsus olan belə uca məqamı 

fəth etmək vəzifəsinin öhdəsindən hələ cavan yaşlarında ikən bacarıqla gəldiyini isbat etmişdir. 

- Prezident İlham Əliyevin siyasəti həm Azərbaycan məkanında, həm də beynəlxalq müstəvidə 

konkret məsələlərin, aktual problemlərin həllinə istiqamətləndirilmiş aşkar siyasi fəaliyyət kimi mütəmadi 

olaraq yeniləşir və zənginləşir... 

- XXI əsrdə müstəqil Azərbaycanın yeni siyasətini, irəliyə doğru inkişafın üfüqlərini aydın görən, 

siyasi müstəvidə yeni istiqamətlər açan, yol göstərən görkəmli dövlət xadimi İlham Əliyev möhkəm siyasi 

iradəyə və hərtərəfli yüksək hazırlığa malikdir. Bacarıqlı dövlət başçısında bu tip yüksək siyasətçi 

düşüncəsinin və mühüm idarəetmə məharətinin olması dövlətin normal inkişafının və xalqın xoşbəxt 

həyatının böyük təminatıdır. Bu mənada yeni tarixi epoxada məhz İlham Əliyev kimi böyük siyasətlə 

yüksək idarəçiliyi və vətənpərvərliyi özündə cəmləşdirən görkəmli bir dövlət xadiminin və mahir 

siyasətçinin Azərbaycana rəhbərlik etməsi ölkənin və xalqın tarixi şansıdır. 

Böyük və professional bir siyasətçinin dövlət başçısı kimi uğurlu fəaliyyəti təkcə ölkənin və xalqın 

deyil, elə siyasətin də xeyrinədir. Çünki lokal mənada da, qlobal səviyyədə də faydalı, gərəkli olan siyasət 

özünüifadə, yaxud özünütəsdiq baxımından münasib meydan tapa bilməyəndə bəzən mücərrəd, utopik, 

yaxud havadan asılı olan nəzəri-ideoloji təlim olaraq qalır. Ancaq böyük siyasətçi üçün siyasi fəaliyyət 

dövlətçilik işinin üzvi tərkib hissəsinə çevriləndə daim yeniləşir, təkmilləşir, aşkarlanır və inkişaf edir. 

Prezident İlham Əliyevin siyasəti də həm Azərbaycan məkanında, həm də beynəlxalq müstəvidə konkret 

məsələlərin, aktual problemlərin həllinə istiqamətləndirilmiş aşkar siyasi fəaliyyət kimi mütəmadi olaraq 

yeniləşir və zənginləşir. Ölkə başçımızın qəti siyasi mövqeyi onun ölkəni irəli aparmaq, cəmiyyəti daim 

inkişaf etdirmək yollarındakı siyasi iradəsinin real təzahürüdür. Bu mənada inkişafda olan müstəqil 

Azərbaycanda əldə olunan möhtəşəm nailiyyətlər və beynəlxalq miqyasda ölkə ilə əlaqədar aparılan 

gündəlik düşünülmüş məqsədyönlü və ardıcıl iş, əldə olunan zəngin təcrübə tükənməz ideya mənbəyi kimi 

İlham Əliyev siyasətinin aktuallığını və müasirliyini təmin edir. 

- Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin simasında ilk növbədə əsl, həqiqi,  geniş dünyagörüşə, 

sağlam və aydın məntiqi təfəkkürə malik əsl dövlət xadimini görür və yüksək dəyərləndirir. Bu barədə nə 

deyə bilərsiniz? 

- Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin simasında ilk növbədə əsl, həqiqi,  geniş dünyagörüşə, 

sağlam və aydın məntiqi təfəkkürə malik əsl dövlət xadimini görür və yüksək dəyərləndirir. 

Müasir tarixi mərhələnin meydana çıxardığı mühüm siyasi-ictimai gerçəkliklərin iqtisadi-hərbi 

proseslərin, ideoloji-etnik problemlərin mövcud siyasi kursun işığında yenidən dəyərləndirilməsini tələb 

etdiyi məqamlarda Prezident İlham Əliyev istənilən məsələyə yaradıcı münasibət bəsləməyi, yeni 

müstəvidən yanaşmağı müvəffəqiyyətlə həyata keçirir. Bu mənada İlham Əliyev daim inkişafda olan 

müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi təlimini yeni tarixi epoxada qətiyyətlə irəli aparan qüdrətli liderdir. 

Məhz bütün bunlara görə O, görkəmli dövlət xadimi və böyük siyasi xadim səviyyəsinə yüksəlmiş, 

geniş şöhrət və nüfuz qazanan Prezident İlham Əliyev məqamına çatmağı bacarmışdır. 

Müstəqillik illərində Azərbaycanda ölkə maraqlarına uyğun məqsədyönlü humanitar siyasət geniş 

şəkildə həyata keçirilmişdir. Buna görədir ki, ölkəmizdə milli maraqlarla dövlətçilik mənafeləri bir-birini 

tamamlayır və daha da möhkəmləndirir. Milli-mənəvi dəyərlər, azərbaycançılıq idealı hər bir ölkə vətəndaşı 

üçün ali meyarlardır. Azərbaycançılıq - milli mədəniyyət və ədəbiyyatın başlıca mahiyyəti və əsas inkişaf 

istiqamətidir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən elm siyasəti Azərbaycan elmini və 

milli ziyalılığın inkişafında yeni bir tarixi mərhələnin formalaşması ilə nəticələnmişdir. Elm, ədəbiyyat və 

incəsənət xadimlərinə göstərilən yüksək qayğı bu istiqamətlərdə yeni inkişafa stimul vermişdir. Prezident 

İlham Əliyevin apardığı uğurlu elm siyasəti bütün sahələrdə, xüsusən də humanitar sahədə yeni vətənpərvər 

nəsilləri meydana çıxarmışdır. Dövlət başçısı tərəfindən təsdiq olunmuş “Elm haqqında” Azərbaycan 

respublikasının Qanunu ölkə elminin cəmiyyət həyatı, istehsal prosesləri və sahibkarlıq mühiti ilə üzvi 

əlaqədə inkişaf etdirilməsinə geniş meydan açmışdır. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası ölkəmizin çoxəsrlik tarixində bütün sahələr üzrə ən yüksək 

inkişaf mərhələsinə çatmışdır. 

Azərbaycanın yeni tarixi mərhələdəki hərtərəfli və sürətli inkişafı Prezident İlham Əliyevin yorulmaz 

fəaliyyətinin konkret əməli nəticəsidir. 
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İlham Əliyev - yeni mərhələdə Azərbaycan ölkəsinin və cəmiyyətimizin müasirləşdirilməsinin baş 

memarıdır. 

İlham Əliyev - yeni siyasi təfəkkürə və yaradıcı yanaşmalara malik novator dövlət xadimidir. 

Xalq amili, milli mənafe, ölkə maraqları İlham Əliyev üçün müqəddəs meyarlardır. 

İlham Əliyev - yaxın və uzaq gələcəyi, bütün reallıqları incəliklərinə qədər görən və məharətlə 

proqnozlaşdırmağı bacaran böyük dövlət xadimidir. 

 

Ölkəmizin və xalqımızın bundan sonrakı mərhələdə İlham Əliyev kimi geniş formatda, böyük 

masştabda düşünən, xalqına və dövlətinə ürəkdən bağlı olan, yüksək səviyyəli və enerjili dövlət xadiminə 

ciddi ehtiyacı vardır. 

Hazırda Azərbaycanın yaxından iştirakı, maraqları təmin olunmadan, nəzərə alınmadan regionda heç 

bir problemin həllindən danışmaq olmaz. Dünyada belə yüksək nüfuzu ölkəmizə Prezident İlham Əliyev 

qazandırmışdır. 

Bütün bunlara görə ölkənin rəhbərini seçmək üçün Azərbaycan xalqının yenidən düşünüb-

daşınmasına xüsusi bir ehtiyac yoxdur. Xalqımız Prezident seçkisi üçün artıq özünün qəti seçimini etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Qurultayında çoxmilyonlu həmkarlar 

təşkilatı üzvlərinin adından Prezident İlham Əliyevin yenidən ölkə rəhbəri seçilmək üçün yekdilliklə 

namizəd göstərilməsi dövlət başçımıza olan ümumxalq etimadının real təntənəsidir. Yeni Azərbaycan 

Partiyasının Qurultayında da siyasi cəbhədəki həmfikirlərimiz özlərinin vahid namizədlərini irəli 

sürmüşlər: İlham Əliyev! Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qarşıdakı seçkilərdə 

Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin vahid namizədidir. Beynəlxalq birlik də, Dünya 

Azərbaycanlıları da ölkə Prezidentliyində İlham Əliyevin namizədliyinə ürəkdən dəstək verirlər. 

Xalqımız Prezident seçkilərinə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yaradılmış yeniləşmiş 

möhtəşəm azərbaycan boyda böyük hesabatla gedir. Müasir Azərbaycan haqqında hesabatın müəllifi 

Azərbaycan xalqının lideri İlham Əliyevdir. 

Ona görə də ölkənin və xalqımızın qarşıdakı Prezident seçkilərinə gedərkən qəlbinin dərinliklərindən 

gələn yalnız bir qərarı vardır: İlham Əliyev! 

Uzaqgörən, müdrik və qədirbilən xalqımız növbəti dəfə də bu mühüm və qəti seçiminin böyük 

bəhrəsini görəcəkdir. İndiki müdrik seçimin ən böyük nəticəsi daha güclü və inkişaf etmiş müstəqil 

Azərbaycan dövləti və yüksək xoşbəxt həyat şəraiti qazanmaq imkanları əldə edən, birlik və bərabərlik 

nümayiş etdirən Azərbaycan xalqı olacaqdır. 

 

İki sahil. - 2018.- 28 mart. - № 58.- S.9. 
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İqtisadi islahatlar konsepsiyası 

 

(Prezidentliyə namizəd Sərdar Calaloğlunun (Məmmədovun) seçki platformasından) 

 

İqtisadi siyasət 

 

– dövlətin təsərrüfat təşkilati, maliyyə nəzarət funksiyalarını ölkənin resurs və imkanlarına uyğun ən 

optimal formada reallaşdırılmasından ibarətdir. 

 

Milli iqtisadiyyatın struktur formaları: 

 

Ev təsərrüfatı: Ev təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı həyata keçirmək. Yardımçı 

təsərrüfatlara faizsiz kreditlər, evdə əməyin təşkili, ev təsərrüfatlarında istehsal olunan məhsulun dövlət 

tədarükü. 

Sosial struktur - xüsusi, ictimai və dövlət mülkiyyətinin inkişafı və rentabelliyini təmin etmək 

məqsədilə düzgün milliləşdirmə və özəlləşdirmə siyasəti həyata keçirmək. 

Sahə strukturları - iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə proqnozlaşdırılmasına imkan verən milli iqtisadiyyat 

vahidlərinin inkişaf proqramını reallaşdırmaq. 

Ərazi strukturları - şəhərləşmənin qarşısını almaq, endodemoqrafik prosesləri tənzimləmək və 

istehsal güclərinin dövlətin ərazisi üzrə paylanması və  milli iqtisadiyyatın iqtisadi rayonlaşdırılması üçün 

yerli xammal əsasında regional iqtisadi vahidlərin yaradılması. 

 

Milli iqtisadiyyatın infrastrukturu 

 

- iqtisadi sferaların qarşılıqlı əlaqələndirici strukturları. Xammal hasilatı, ilkin emal və son məhsul 

istehsal edən müəssisələrin fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarət edilməsi. 

 

Xarici ticarət strukturu: 

 

- import üzərində yerli istehsalın dəstəklənməsi naminə məhdudiyyətlərin qoyulması; 

- eksport-strateji məhsulların və xammalın eksportunun qarşısını almaq,  dempinq siyasəti həyata 

keçirməklə dünya bazarında yerli istehsalçıların rəqabət qabiliyyətini artırmaq; 

- eksport-import üzərində sərt dövlət və ictimai nəzarəti təmin etmək, bu istiqamətdə ikitərəfli və 

beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirmək. 

 

Təsərrüfat təşkilatı funksiyanın məqsədləri: 

 

- ölkənin iqtisadiyyatın ən optimal rejimdə strateji istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, onların 

koordinasiyası; 

- dövlət büdcəsinin formalaşdırılması və icrası; 

- mülkiyyətin müxtəlif formaları üçün bərabər şəraitin yaradılması; 

- sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması; 

- istehsalın təşkili; 

- daxili ticarətin idarə olunması. 

 

Maliyyə-nəzarət funksiyasının istiqamətləri: 

 

pul vəsaitləri fondlarının formalaşdırılması, istifadəsi və inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları 

hazırlayıb həyata keçirmək. Dövlətin investisiya fondlarını yaratmaq və inkişaf etdirmək. Fondlar üzərində 

effektli dövlət və ictimai nəzarətin təmin edilməsi; 

- nağd hesablaşmaların minimum həddə endirilməsi; 

- alqı-satqı üzərində dövlət nəzarəti; 

- effektli antiinfilyasiya proqramı həyata keçirmək; 

- indeksasiya siyasəti həyata keçirmək; 
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- istehsalçıların dövlət gəlirlərinin müəyyən edilməsi və hesabatı; 

- dövlət büdcəsinə vergilərin və digər məcburi ödəmələrin yığılması; 

- dövlət büdcəsinin xərclənməsinə nəzarət. 

 

Təsərrüfat təşkilati islahatların istiqamətləri: 

 

- neft-kimya sənayesinin inkişafı:- Neft və qazın xammal kimi ixracatının -qarşısının alınması, neft 

kimyası əsasında dünya bazarının tələbatına uyğun fabrik və zavodların tikilməsi; 

- yüngül sənaye: yun, pambıq, kətan və ipək xammalından son məhsul istehsal edən fabriklərin 

qurulması; 

- yeyinti sənayesi: aqrosənaye müəssisələrinin genişləndirilməsi müasir texnologiyaların tətbiqi ilə 

dünya bazarının ekoloji təmiz məhsullara tələbatına uyğun təmin olunması; 

- ən yeni texnoloji sahələrin perspektiv inkişafına aid dövlət proqramları hazırlamaq; 

- müdafiə sənayesinin inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi; 

- təkrar istehsal müəssisələri şəbəkəsinin yaradılması. 

 

Dövlət büdcəsi: 

 

- dövlət büdcəsinin sosial yönümlülüyünü müəyyən etmək; 

- büdcədə korrrupsiya ruskinin minimuma endirilməsi ilə bağlı effektli tədbirləri həyata keçirmək; 

- büdcənin neftdən asıllığının ləğvi; 

- dövlət büdcəsinin beş il ərzində 80 milyard manat həcmində müəyyən edilməsinə nail olmaq. 

 

Mülkiyyətin formaları: 

 

- dövlət mülkiyyətinin formalaşdırılması, strateji obyektlərin siyahısının müəyyən edilməsi və 

özəlləşdirilməsinin qadağan edilməsi; 

- nəhəng müəssisələrin, qanuna zidd fəaliyyət göstərən və iflasa uğramaq riski olan müəssisələrin 

milliləşdirilməsi; 

- dövlət müəssisələrinin rentabelliyini artırmaq məqsədilə özəlləşdirilməsi. 

 

İstehsalın təşkili: 

 

- dövlət və xarici sifarişlər əsasında istehsal sahələri yaratmaq, köhnə istehsal sahələrini 

modernləşdirmək; 

- istehsalda elm tutumunu artırmaq, elm-istehsal və mühəndis konstruktor -müəssisələr şəbəkəsinin 

yaradılmasına nail olmaq; 

- dövlət sifarişləri ilə istehsalı stimullaşdırmaq. 

 

Sahibkarlığın stimullaşdırılması: 

 

- orta və kiçik biznesin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı hazırlayıb həyata keçirmək, orta və kiçik 

müəssisələrin antiiflas yardım proqramının həyata keçirilməsi; 

- məhəlli və qlobal böhranların orta və kiçik biznesi sıradan çıxarmasına qarşı dövlət proqramını 

hazırlamaq; 

- vətəndaşlara sahibkarlıq ruhunun aşılanması, təşviq edilməsi və öyrədilməsi; 

- əlverişli uzunmüddətli kredit siyasəti müəyyən etmək; 

- avtoinvestisiya və xarici investiya yatırımlarına təşviq proqramı hazırlayıb reallaşdırmaq; 

- investisiya təhlükəsizliyini təmin edən qanunverici aktların hazırlanması. 

 

Daxili ticarətin idarə olunması: 

 

- effektli antiinhisar proqramı işləyib həyata keçirmək; 

- daxili bazarın qorunması; 

- süni bahalaşmanın qarşısının alınması; 
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- zəruri istehlak mallarının maksimum qiymətlərinin müəyyən edilməsi; 

- yerli istehsal məhsullarına prioritet verən ticarət siyasəti aparmaq; 

- ticarətdə dotasiya, subsidiya və dempiqlərin tətbiqi. 

 

Maliyyə-nəzarət islahatlarının istiqamətləri: 

 

- istehsalçıların dövlət gəlirlərinin müəyyən edilməsi və hesabatı. 

 

Vergi siyasəti: 

 

- gəlirlərin beynəlxalq standartlara uyğun müəyyən edilməsi təcrübəsinə keçid; 

- gəlirlərin gizlədilməsinin qarşısını alan dövlət tədbirlərini müəyyənləşdirmək; 

- vergi qaçaqçılığına qarşı sərt tədbirlər görmək; 

- iş yerləri açan regional inkişaf proqramları həyata keçirən müəssisələrlə bağlı güzəştli vergi siyasəti 

aparmaq; 

- mütərəqqi vergi siyasətinin tətbiqi; 

- əhalinin aztəminatlı hissəsinin vergidən azad edilməsi; 

- vergi yükünün rentabelli və çoxgəlirli müəssisələrin üzərinə qoyulması; 

- vergilərin yığılmasında vətəndaşları maraqlandırmaqla onların iştirakının təmin edilməsi; 

- vergilərin yığılmasına ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi; 

- cərimələrin həcmini azaltmaq, cərimələrin ödənilməməsinə görə məsuliyyəti artırmaq; 

- dövlət büdcəsinin xərclənməsinə rəsmi dövlət və qeyri-dövlət nəzarətini təmin etmək; 

- hökumətin parlament qarşısında hesabatlılığının qanunverici bazasının möhkəmləndirilməsi; 

- maliyə intizamının pozulması ilə bağlı məsuliyyətin artırılması; 

 

Kreditlər: 

 

- kreditlərin qaytarılmasının təminat altına alınması; 

- bank kreditlərinin faizlərinin sığortalanması; 

- kredit faizlərinin aşağı salınması; 

- aztəminatlı ailələrin faizlərdən azad edilməsi; 

- uzunmüddətli və əvəzi qaytarılmayan kreditlərin verilməsi ilə aztəminatlılara yardım proqramını 

həyata keçirmək; 

- milli iqtisadiyyata investisiyaların qoyulmasına təşviq siyasətini həyata keçirmək. 

 

Namizədliyi Azərbaycan Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Sərdar Calaloğlunun  

ödənişsiz əsaslarla dərc edilən seçkiqabağı təşviqat materialı 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 30 mart. - № 70. - S. 6. 
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Prezidentliyə namizəd Razi Nurullayevin seçki proqramı 

 

Siyasət 

 

Dövlət idarəçiliyi 

 

Dövlət insanların hüquq və azadlıqlarını qorumaq üçün yaradılmış və onun strukturları – 

QANUNVERİCİLİK, İCRA və MƏHKƏMƏ hakimiyyəti vətəndaşların iradəsi ilə formalaşır. Dünyada ən 

yaxşı Qanun xalqın xoşbəxtliyinə xidmət edən qanundur. Ən güclü hakim isə ədalətdir. Ölkənin ədalətli 

idarə edilməsinin əsas şərti qanunların işləməsini təmin etməkdir. Azərbaycanın hər bir vətəndaşının azad, 

firavan yaşaması, qanunların və onun icrasının hamı üçün bərabər, ali və ədalətli olması uğrunda mübarizə 

bizim fəaliyyətimizin əsas istiqamətidir. Ədalətli qanunlar, onların hər bir insan üçün aliliyi baxımından 

tətbiqi xalqı birləşdirir, cəmiyyəti inkişaf etdirir, dövləti möhkəmləndirir. 

Dövlət idarəçiliyində əsas şərtlərdən biri xalqın həyat səviyyəsinin yüksəlməsi üçün güclü və 

dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatın yaradılmasıdır. Hesab edirik ki, ədalətli dövlət idarəçiliyi üçün sosial-

iqtisadi problemlərin həllinə nail olmaq vacibdir. Bunun üçün, 

- Azad bazar iqtisadiyyatının inkişafı və ədalətli rəqabət mühitinin formalaşması, o cümlədən iqtisadi 

azadlıqların təmin edilməsi; 

- korrupsiyaya qarşı sistemli mübarizə, barışmazlıq və milli sahibkarların yaranmasını ləngidən süni 

maneələrin aradan qaldırılması; 

- sosial yönümlü layihələrin icrasının genişləndirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi; 

- ölkənin ÜTM-ə üzv olması və kiçik biznesin inkişafına ayrılan kreditlərin sayını artırmaqla faiz 

dərəcələrinin aşağı salınması; 

- mülkiyyətin toxunulmazlığının təmin olunması. 

 

İnsan haqları və hüquqlarının təminatı 

 

Dövlət idarəçiliyində ədalətli üsullardan biri də insan haqları və hüquqlarının təminatıdır. 

Cəmiyyətin bir hissəsinin qanunsuz yollarla sürətlə varlanması, digər hissəsinin yoxsullaşması kimi sosial 

konflikt yaradan vəziyyətin aradan qaldırılması əsas məqsədlərimizdəndir. Ölkədə yaşayan bütün xalqların 

mədəniyyətinin, dini əqidəsinin, hüquq və azadlıqlarının qorunması əsas vəzifələrimizdən biridir. 

Azərbaycan Respublikasının ən böyük sərvəti onun vətəndaşlarıdır. Hər şey xalqa, hər şey insana, 

vətəndaşa xidmət etməlidir! 

- Qanunun aliliyinin, dövlət də daxil olmaqla bütün hüquq subyektlərinin qanun qarşısında 

bərabərliyinin təmin olunması; 

- qanunların qəbulu zamanı xalqın milli-mənəvi xüsusiyyətlərinin gözlənilməsi, demokratikləşmə və 

insan hüquqlarına hörmət prinsiplərinin əsas götürülməsi istiqamətində müvafiq addımların atılması; 

- ictimai birliklərin, siyasi partiyaların və kütləvi informasiya vasitələrinin qanunla müəyyən 

olunmuş qaydada fəaliyyəti üçün bərabər şəraitin yaradılması və onların inkişafı üçün əməli addımların 

atılması; 

- vətəndaşların siyasi hüquqlarının, fəaliyyət azadlıqlarının, sosial hüquqlarının, şəxsi mənafe və 

maraqlarının qorunması mexanizminin inkişaf etdirilməsi. 

 

Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı 

 

Vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşın suverenliyinə, hüquqi, demokratik dövlət quruluşuna, azad 

sahibkarlığa,yerli özünüidarəçiliyə, parlamentarizmə, insanların könüllü birləşməsi birliklərinə, qeyri-

dövlət, qeyri-siyasi münasibətlərə, azad rəqabətə, əməkdaşlığa, müxtəlif mülkiyyət formalarına, konsensus 

və kompromisə, özünütəşkilə və sinergetik başlanğıclara, tolerantlığa, humanizmə, fərdlərin 

uyğunlaşdırılmış fəaliyyətinə, qarşılıqlı yardıma, azadlığa, demokratiyaya əsaslanan, yüksək inkişaf etmiş, 

xüsusi tipli açıq cəmiyyətdir. Bu cəmiyyəti qurmaq bütün bəşəriyyətin əzəli, əbədi, müqəddəs məqsədidir. 

Vətəndaş cəmiyyətinin mənəvi sahəsinə aşağıdakı elementləri aid etmək olar: söz, fikir azadlığı, 

vicdan azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, məlumat azadlığı, yaradıcılıq azadlığı, öz mövqeyini açıq ifadə 
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etmək azadlığı, yaradıcı, elmi birliklərin müstəqilliyi və dövlətdən asılı olmaması. Azərbaycanda vətəndaş 

cəmiyyətinin inkişafını aşağıdakı prinsiplərin möhkəmlənməsində görürük: 

- iqtisadi azadlıq, müxtəlif mülkiyyət formaları, bazar münasibətləri, o cümlədən insan və 

vətəndaşların təbii hüquqlarının qeyd-şərtsiz tanınması və qorunması; 

- müstəqil kütləvi informasiya vasitələri, azad mətbuat, söz, fikir azadlığının möhkəmlənməsi və 

dövlətin şəxsi və ictimai həyata müdaxilə etməməsi, vətəndaş və dövlətin qarşılıqlı vəzifələri, məsuliyyət 

və öhdəlikləri; 

- milli barışıq, kompromis, qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafı. 

 

Qarabağ probleminin həllinə baxış 

 

Azərbaycan Respublikası qarşısında duran ən ciddi problem Qarabağ münaqişəsi və dövlət 

ərazimizin 20 faizinin işğal olunmasıdır. Torpaqlarımızın işğalı ilə bitən birinci Qarabağ müharibəsində 

atəşkəsin imzalanmasından 20 ildən artıq vaxt keçir. Ədalətli həll planı və sülh yolu bir nəticə verməyib. 

ATƏT-in Minsk qrupunun müxtəlif təklifləri illərlə müzakirə edilsə də, konkret nəticəyə nail olunmayıb. 

Artıq kifayət qədər zaman keçib və Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün bütün hüquqları 

özündə saxlayır. 

Ermənistan tərəfi sülhə gəlmək və torpaqları işğaldan azad etmək əvəzinə cəbhə boyu yeni təxribatlar 

törətməkdən əl çəkmir. Dəfələrlə belə təxribatlar törədilib. 2016-cı ilin aprel ayında növbəti təxribata cəhd 

edildi, lakin Azərbaycan Ordusu düşmənin layiqli cavabını verdi və torpaqlarımızın bir hissəsi, əsas strateji 

yüksəkliklərdən bir neçəsi işğaldan azad edildi. 

Azərbaycanın öz torpaqlarını hərbi yolla azad etmək gücü  vardır və eyni zamanda, bu hüquqa 

malikdir. Lakin humanizm prinsiplərinə söykənərək sülh yolu əsas götürülür. Amma işğalın 25 ildən də 

çox bir müddəti artıq Azərbaycan xalqında, ictimaiyyətdə səbirsizlik yaradır. AXCP olaraq hesab edirik ki, 

hüquqi baxımdan, yəni beynəlxalq normalar, konvensiyalar prizmasından Qarabağ probleminin həlli faktiki 

olaraq öz “ölü” nöqtəsindən tərpənmir və bunu Azərbaycanın son 30 illik təcrübəsi də göstərir. Ona görə 

də hesab edirik ki, Azərbaycan bu problemi həll etmək üçün bir neçə addım atmalıdır və yalnız bu yolla 

Qarabağ probleminin həlli mümkündür. Hesab edirik ki, 

- ilk olaraq, Azərbaycan “Nüvə silahının yayılmaması haqqında” müqavilədən imtina edir və eyni 

zamanda, Qoşulmama Hərəkatından çıxdığını bəyan edir. Bununla da məhdudlaşdırıcı hərbi hüquqlardan 

imtina edərək, Azərbaycan hərbi əməliyyatların keçirilməsi ilə bağlı üstünlük hüququ əldə edir; 

- daha sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qeyd-şərtsiz dəstəkləyən və Ermənistanın 

müstəqilliyini tanımayan nüvə dövlətlərindən biri olan Pakistanla hərbi əməkdaşlıq sazişi imzalanır və 

Pakistan ordusunun müəyyən taborlarının Qarabağətrafı regionlarda dislokasiyasna icazə verilir. Hərbi 

əməkdaşlığa əsasən həmin taborlar da Qarabağda antiterror əməliyyatlarına cəlb edilir. Pakistanın nüvə 

dövləti olması maraqlı və Ermənistanı müdafiə edən dövlətlərin münaqişəyə cəlb edilməsini əngəlləyəcək. 

- Azərbaycan yalnız bu sazişlərdən şərtlə çıxa və Pakistan hərbi hissələrinin ölkə ərazisində 

yerləşdirilməsindən imtina edə bilər ki, ATƏT-in həmsədr ölkələrinin prezidentlərinin, o cümlədən qonşu 

Türkiyə və İran prezidentlərinin birgə iştirakı ilə Qarabağ probleminin həllinə dair Beynəlxalq Konfrans 

keçirilir, Qarabağın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı konkret tarix (6 ay və ya bir il) təyin edilir. 

- Azərbaycan-Pakistan hərbi-strateji müttəfiqliyini möhkəmləndirmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft 

Fondundan Pakistan İslam Respublikasına müxtəlif investisiyalar formasında 5 milyard manat həcmində 

sərmayə yatırılır və Pakistanla hərbi sahədə olduğu kimi, iqtisadi sahədə də geniş və hərtərəfli müqavilələr 

imzalanır. 

 

Namizədliyi “Cəbhəçilərin təşəbbüs qrupu” tərəfindən irəli sürülmüş Razi Nurullayevin ödənişsiz 

əsaslarla dərc edilən seçkiqabağı təşviqat materialı 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 30 mart. - № 70. - S. 5. 
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İLHAMLA İRƏLİ 
 

Sürətli iqtisadi inkişaf 

 

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 2003-2018-ci illər tariximizə möhtəşəm 

iqtisadi yüksəliş dövrü kimi daxil olmuşdur. Bu dövrdə Ümumi Daxili Məhsul 3,2 dəfə, büdcə gəlirləri 13,5 

dəfə artmışdır. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 26,6 dəfə artmış, maliyyə imkanlarımız əsaslı şəkildə 

yaxşılaşmışdır. Müqayisə edilən illərdə xarici ticarət dövriyyəsi 4,6 dəfə, ixracın həcmi 6 dəfə çoxalmışdır. 

Regionlarda ümumi məhsul buraxılışının artımı 3,6 dəfəyə bərabər olmuşdur. 

Əldə olunan nailiyyətlər ölkədə sistemli şəkildə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində iqtisadi inkişaf 

modelinin təkmilləşdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, kiçik və orta sahibkarlığa 

dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi sayəsində 

mümkün olmuşdur. 

2018-2025-ci İllərdə növbəti iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsi sahəsində qarşıda aşağıdakı 

hədəflər dayanır: 

 dərin iqtisadi islahatların ardıcıl surətdə davam etdirilməsi; 

 Ümumi Daxili Məhsulun illik 3 faizdən yuxarı artımına nail olunması; 

 iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində növbəti addımların atılması; 

 iqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisinin artırılmasının təmin edilməsi; 

 qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi; 

 Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının ixracı və nəqliyyat-kommunikasiya marşrutlarının 

yaradılması sahələrində rolunun və mövqeyinin daha da gücləndirilməsi; 

 kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və ixrac potensialının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması; 

 aqrar sektorda məşğulluğu artırmaqla yerli istehsalın gücləndirilməsi; 

 yerli məhsulların ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsi; 

 kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyinin daha da artırılması. 

İnsanların rifahının daha da yaxşılaşdırılması 

Azərbaycan vətəndaşının sosial qayğıları, sağlamlığı və təhlükəsizliyinin təmin olunduğu strateji 

xəttə uyğun olaraq əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması və həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi, əmək 

məhsuldarlığının artırılması və məşğulluğun təmin edilməsi, yoxsulluq səviyyəsinin aşağı salınması 

istiqamətlərində kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. Əhalinin nominal gəlirləri 8,6 dəfə, minimum 

əmək haqqı 12,9 dəfə, xaricə səfər edən vətəndaşların sayı 2,2 dəfə, əhalinin banklardakı əmanəti 30 dəfə 

artmışdır. Hər 100 ailəyə 52 avtomobil düşür, 1 958 400 yeni iş yeri açılmış, hər il 100 minlərlə ailəyə 

ünvanlı dövlət sosial yardımı verilmişdir, işsizliyin səviyyəsi 5 faizə, yoxsulluğun səviyyəsi isə 5,4 faizə 

enmiş, 250 min nəfər məcburi köçkün mənzillə təmin olunmuşdur. 

Əhalinin sosial müdafiəsinin güclənməsinə səbəb olan mühüm layihələr reallaşdırılmış, sosial 

infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində nəhəng işlər görülmüşdür. 

Məqsədyönlü sosial siyasətin həyata keçirilməsi əhalinin keyfiyyətli və etibarlı qayğı ilə əhatə 

olunmasına imkan yaratmış, sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan insanlara diqqət gücləndirilmişdir. 

Paytaxtda və regionlarda iqtisadi ehtiyatların səfərbər edilməsi yeni müəssisələrin və iş yerlərinin 

yaradılmasına, işsizliyin səviyyəsinin minimuma endirilməsinə, insanların layiqli yaşayışının təmin 

edilməsinə səbəb olmuşdur. 

Azərbaycan 2010-cu ildən etibarən yüksək insan inkişafı kateqoriyalı ölkələr sırasına daxil edilmiş, 

2015-ci ildə Minilliyin inkişaf Məqsədlərinin icrasında əldə etdiyi nailiyyətlərə görə “Cənub-Cənub” 

mükafatına layiq görülmüşdür. 

2018-2025-ci illərdə əhalinin rifah halının daha da yüksəldilməsi sahəsində qarşıda aşağıdakı 

hədəflər dayanır: 

 əmək haqlarının və əhalinin gəlirlərinin artırılmasına xidmət edən kompleks tədbirlərin həyata 

keçirilməsi; 

 yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi; 

 pensiyaların artırılması, çoxuşaqlı ailələrin, əlillərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi; 

 məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin davam etdirilməsi; 

 aztəminatlı ailələr arasında rəqabətqabiliyyətli ailə təsərrüfatlarının formalaşdırılması, kiçik və orta 

sahibkarlığı dəstəkləməyə yönələn layihələrin reallaşdırılması; 
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 əməyin ödənilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, sosial qütbləşmənin aradan qaldırılmasının təşviq 

edilməsi; 

 əhalinin işlə təmin olunmasında özünüməşğulluq formasından geniş istifadə edilməsi; 

 sosial ipoteka və sosial mənzil tikintisinin artırılması; 

 ucqar regionlarda vətəndaşların rahat gündəlik həyatı üçün lazım olan kommunikasiya, səhiyyə, 

təhsil və digər xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi. 

Təhsilin, səhiyyənin inkişafı, sağiam həyat tərzinin təşviq edilməsi 

Ötən illərdə Azərbaycanın təhsil sistemində köklü islahatlar həyata keçirilmiş və müsbət nəticələr 

əldə olunmuşdur. Ölkəmizin səhiyyə sistemində aparılan uğurlu islahatlar tibb müəssisələrinin maddi-

texniki bazasının təkmilləşdirilməsinə, ixtisaslı kadrların hazlırlanmasına və vətəndaşların yüksək səhiyyə 

xidmətləri ilə təmin edilməsinə səbəb olmuşdur. 

Son 15 ildə təhsilə ayrılan xərclər 8.5, elmə ayrılan xərclər isə 6.6 dəfə artmışdır. Bu dövrdə 

səhiyyəyə ayrılan xərclər 13.5 dəfə çoxalmışdır. 2003-cü ildən bu günədək 3100 məktəb binası, 642 tibb 

müəssisəsi inşa və təmir olunmuşdur. Bundan başqa, 33 Olimpiya İdman Kompleksi tikilərək vətəndaşların 

istifadəsinə verilmişdir. 3500 nəfər tələbə dövlət hesabına xaricdə təhsil almışdır. Əhalinin ödənişsiz tibbi 

müayinəyə cəlb olunması təmin edilmişdir. 

2018-2025-ci illərdə Azərbaycanda təhsil va səhiyyə sahəsində uğurla bayata keçirilməsi 

planlaşdırılan hədəflər aşağıdakılardır: 

 insan kapitalının inkişaf etdirilməsi; 

 təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin artırılması; 

 əhaliyə səhiyyə xidmətinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; 

 uşaqların sağlamlığının qorunması sahəsində dövlət proqramlarının qəbulu, Milli Onkologiya 

Mərkəzi yanında Nüvə Təbabəti Mərkəzinin yaradılması; 

 səhiyyədə “xəstəliklərin müalicəsi” prinsipindən “xəstəliklərin profilaktikası” prinsipinə keçidin 

təmin edilməsi; 

 sağlam həyat tərzi infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi; 

 İcbari tibbi sığorta sisteminin bütün ölkədə tətbiqi; 

 ailə həkimi institutunun yaradılması. 

Modernləşmə və islahatlar xəttinin davam etdirilməsi 

Azərbaycanda dövlət siyasətinin ən mühüm üstünlüklərindən biri ölkəmizdə həyata keçirilən 

çoxşaxəli islahatların dərin konseptual əsaslara və hər sahədə dinamik inkişafı təmin edən konkret 

proqramlara söykənməsidir. “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri” 

və “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxışı” İnkişaf Konsepsiyasının postneft dövrünün yeni çağırışlarına uyğun 

hədəflərin reallaşdırılmasında müasir innovasiyaların tətbiqi və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsində, 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolunun əsaslı şəkildə artırılmasında mühüm rolu 

olmuşdur. 15 il ərzində Azərbaycan qlobal rəqabətlilik indeksində dünyadakı mövqeyini xeyli 

gücləndirmiş, Dünya iqtisadi Forumunun “2017-2018 Olobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda 35-ci pillədə 

qərarlaşmış və MDB məkanında liderliyini qoruyub saxlamışdır. Azərbaycan dünyada ən çox islahat aparan 

qabaqcıl ölkələrdən biri kimi tanınmışdır. Həmçinin ölkəmiz innovasiya potensialına görə dünyada 44-cü, 

dövlət orqanlarında İKT-nin tətbiqi üzrə 14-cü olmuşdur. Ölkə ərazisində internetin tətbiqi genişləndirilmiş 

və internet istifadəçiləri əhalinin 78 faizini təşkil etmişdir. İKT sektorunun iqtisadiyyatda payı 3,7 dəfə 

artmışdır. Azərbaycan kosmik ölkələr sırasına daxil olmuşdur. 

Növbəti 7 ildə həyata keçirilməsi planlaşdırılan hədəflər sırasında aşağıdakılar mühüm yer 

tutur: 

 müasirləşmə strategiyasının daha da genişləndirilməsi; 

 innovativ iqtisadiyyatın formalaşması; 

 müasir texnologiyaların tətbiqi; 

 elmtutumlu sahələrin inkişafı ilə bağlı qabaqcıl texnologiya və innovasiyaların tətbiq edilməsi; 

 fundamental elmi tədqiqatların genişləndirilməsi və istehsala tətbiqinin gücləndirilməsi. 

 

Xalq qəzeti .-2018.-30 mart.-№70.-S.5. 
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Prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyev Sumqayıtda seçicilərlə görüş keçirdi 

 

11 aprel 2018-ci il tarixinə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində Milli 

Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının prezidentliyə namizədi Fərəc Quliyev martın 25-də Sumqayıt şəhərində 

seçicilərlə görüş keçirib. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş Nəriman Nərimanov 

adına Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət Mərkəzində baş tutan görüş anşlaq şəraitdə və coşqun ruhda keçdi. 
Görüş saat 15:00-a planlaşdırılsa da, Fərəc Quliyevin tərəfdarları və seçicilər səhər saatlarından 

Mədəniyyət Mərkəzinin ətrafına toplaşmışdılar. 

Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının Sumqayıt şəhər təşkilatının gəncləri isə Fərəc Quliyevi dövlət 

bayraqları, partiyanın bayraqları və milli şüarlar yazılmış plakatlarla qarşıladılar. Təşkilatçılar tərəfindən 

səsucaldıcılar vasitəsilə səsləndirilən vətənpərvər və milli ruhda olan mahnıların sədaları altında Fərəc 

Quliyevin zala daxil olması seçicilərdə yüksək coşqu yaratdı və sürəkli alqışlar səsləndi. 

Fərəc Quliyev seçiciləri salamladıqdan sonra, görüşün aparıcısı tədbiri açıq elan etdi və Dövlət himni 

səsləndirildi. 

Giriş sözü ilə çıxış edən prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Həbib 

Ələkbərov namizədin tərcümeyi halından danışdı, onun ictimai-siyasi fəaliyyəti və apardığı milli mücadilə 

ilə bağlı bəzi mühüm məqamları seçicilərin diqqətinə çatdırdı və sonda Fərəc Quliyevi tribunaya dəvət etdi. 

Prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyev çıxışında seçicilərə seçki platforması barədə ətraflı məlumat 

verdi. O, platformanın ümumi prinsipləri ilə yanaşı, ayrı-ayrılıqda konsepsiyalarında yer almış ən mühüm 

məsələlər barədə ətraflı çıxış etdi. Fərəc Quliyev seçicilərə iqtisadi, sosial, xarici və daxili siyasəti, dövlət 

quruculuğu, yerli özünüidarəetmə, hərbi, mədəniyyət və turizm, gənclər və idman, kənd təsərrüfatı, hüquq 

qanunvericiliyi, diaspor, Türk birliyi, Azərbaycanın bütövlüyü, Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi və s. 

istiqamətlərdə baxışlarını təqdim etdi. 

Fərəc Quliyev prezident seçiləcəyi təqdirdə bu prinsipləri tam həyata keçirmək niyyətində olduğunu 

bildirdi. 

Lakin müxalifətdə olduğu dönəmdə də o, platformasında təqdim etdiyi prinsiplərin cəmiyyətə 

faydasının keçməsi üçün davamlı olaraq təkliflər və tələblər şəklində irəli sürdüyünü və onlardan da bir 

çoxunun həllinə nail olduğunu vurğuladı. 

Platforması barədə danışdıqdan sonra Fərəc Quliyev görüş iştirakçılarının suallarını cavablandırdı və 

şikayətləri dinlədi. Edilmiş bütün yazılı və şifahi müraciətlər qeydə alındı və Fərəc Quliyev bütün hallarda 

bu müraciətləri diqqətdə saxlayacağını və haqlı şikayətlərin həllinə çalışacağını bildirdi. 

Tədbir iştirakçılarından bir neçə nəfər söz alaraq, Fərəc Quliyevin layiqli namizəd olduğunu bildirdilər 

və seçiciləri ona səs verməyə çağırdılar. 

Saat 17:00-dək davam edən görüş Fərəc Quliyevin “Biz gələcəyik” seçki şüarına uyğun olaraq, eyni 

adlı mahnının səsləndirilməsi ilə başa çatdı. 

Milli Dirçəliş Hərəkatı 

Partiyasının mətbuat xidməti 

 

Namizədliyi Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Fərəc Quliyevin ödənişsiz 

əsaslarla dərc edilən seçkiqabağı təşviqat materialı 

 

Xalq qəzeti .-2018.-31 mart.-№71.-S.6. 
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Cənab İlham Əliyevin təbliğat-təşviqat kampaniyası Gəncə şəhərində ruh yüksəkliyi ilə  

davam edir 

 

Ölkədə böyük mütəşəkkilliklə davam edən aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində Yeni 

Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevin təbliğat-təşviqat kampaniyası YAP Mərkəzi Seçki 

Qərargahı Gəncə şəhər şöbəsi tərəfindən ruh yüksəkliyi ilə həyata keçirilir. 
Təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində seçicilərlə keçirilən növbəti görüşdə YAP Gəncə şəhər 

təşkilatı İdarə Heyətinin üzvləri, ziyalılar, partiya fəalları və mədəniyyət işçiləri iştirak ediblər. 

YAP Gəncə şəhər təşkilatının Qadınlar Şurasının sədri, millət vəkili Pərvin Kərimzadə Yeni Azərbaycan 

Partiyasının namizədi, dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi ardıcıl və sistemli 

islahatlardan, daxili və xarici siyasət nəticəsində ölkəmizdə son illərdə mədəniyyət sahəsində qazanılan 

uğurlardan bəhs edib. Məhz müasir dövlətimizin bu siyasət nəticəsində inkişaf etdiyini diqqətə çatdıran 

millət vəkili seçiciləri Heydər Əliyev siyasətinin davamı naminə 11 aprel seçkilərində cənab İlham Əliyevə 

səs verməyə çağırıb. 

Xalq artistləri Məmmədəli Balayev, Şahnaz Haşımova, Əməkdar mədəniyyət işçiləri Əli Qasımov, 

Elmira Əliyeva, Xəzəngül Hüseynova, Bəxtiyar Muradov, fortopiano müəllimi Gülər İsmayılova çıxış 

edərək, uzaqgörən, müdrik və qədirbilən ölkə vətəndaşları bu seçkilərdə də mühüm, qəti seçimlərini 

edəcəklərini, yekdilliklə cənab İlham Əliyevə səs verəcəklərini bildiriblər. 

Prezident cənab İlham Əliyev Azərbaycanın siyasi sisteminə qüsursuz siyasi mədəniyyət, milli 

mənəviyyatımıza uyğun siyasi əxlaq standartı, milli siyasi etika nümunəsi gətirdi deyən Gəncə şəhər 

seçiciləri ölkənin firavan gələcəyi naminə ən layiqli namizədin - cənab İlham Əliyev olduğunu bildiriblər. 

Sonda YAP Mərkəzi Seçki Qərargahı Gəncə şəhər şöbəsinin və partiyanın şəhər təşkilatının sədri, 

millət vəkili Naqif Həmzəyev aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan 

Partiyasının namizədi İlham Əliyevin seçicilərin mütləq əksəriyyətinin səsini qazanacağı heç kimdə şübhə 

doğurmadığını bildirib, hər kəsi yekdilliklə cənab İlham Əliyevə səs verməyə səsləyib. 

 

yap.org.az 

2018, 2 aprel  
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Xalq inkişaf və sabitlik naminə cənab İlham Əliyevə səs verir 

 
Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov 

 

- Elman müəllim, aprelin 11-də ölkəmizdə prezident seçkiləri keçiriləcək. Seçkiöncəsi mühiti 

necə qiymətləndirirsiniz? 

- Azərbaycan çox mühüm bir siyasi kampaniya – prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Seçkiöncəsi mühit 

sabitdir, bütün seçicilərə bərabər şərait və imkanlar yaradılıb. Təbliğat-təşviqat mərhələsi çərçivəsində 

keçirdiyimiz görüşlərdə yüksək seçici fəallığı müşahidə edilir və seçicilər Yeni Azərbaycan Partiyasının 

prezidentliyə namizədi cənab İlham Əliyevi dəstəklədiklərini birmənalı şəkildə ifadə edirlər. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 2003-cü il oktyabrın 1-də Azərbaycan xalqına ünvanladığı tarixi 

müraciətdə cənab İlham Əliyev haqqında bildirirdi ki, “mən Ona Özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük 

ümidlər bəsləyirəm”. Ötən zaman bu inam və ümidin özünü doğrultduğunu göstərdi. Cənab İlham Əliyevin 

ölkəmizə rəhbərliyi dövründə Azərbaycan sürətli inkişaf yolu keçdi, beynəlxalq mövqeyi möhkəmləndi, 

Cənubi Qafqazın lider ölkəsinə çevrildi. Bütün bu nailiyyətlər Prezident İlham Əliyevə ümumxalq 

məhəbbətinin formalaşmasını təmin etdi. Əlbəttə, bu ümumxalq məhəbbətinin əsasında dayanan 3 başlıca 

amili xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Bunlardan birincisi, Prezident İlham Əliyevin Heydər Əliyev 

siyasətini uğurla davam etdirməsidir. İkincisi, ölkəmizdə möhkəm ictimai-siyasi sabitliyin və etibarlı 

təhlükəsizlik mühitinin yaradılmasıdır. Bu gün regional və beynəlxalq miqyasda gərginliklər, müharibələr, 

qanlı toqquşmalar baş verdiyi halda, Azərbaycan sabit və təhlükəsiz ölkə olması ilə diqqəti cəlb edir. 

Üçüncüsü isə, sabitlik və təhlükəsizliyin də əsasında dayanan amil olan dinamik iqtisadi inkişafdır. 

Məlumdur ki, Azərbaycan son 15 ildə dinamik inkişaf yolu keçib, iqtisadiyyat 3,2 dəfə, qeyri-neft 

iqtisadiyyatı isə 2,8 dəfə artıb. Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalında 1,7, qeyri-neft ixracında isə 4,1 dəfə 

artım olub. Strateji valyuta ehtiyatlarımız 1,8 milyarddan 44 milyarda yüksəlib, ölkəmizə 231 milyard 

həcmində sərmayə qoyulub. Bəhs olunan dövr ərzində infrastruktur quruculuğunun uğurla davam etdirilib, 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər səmərəli nəticələr 

verib. Respublika üzrə 2500 meqavat gücündə 30 yeni elektrik stansiyası tikilib. Eyni zamanda, 2004-cü 

ildən bəri respublikamızda 12 min 300 kilometr yol çəkilib, 443 körpü tikilib. Respublika ərazisində 

qazlaşdırma sahəsində aparılan genişmiqyaslı işlər nəticəsində ölkəmizdə əhalinin qazla təchizatı 93 faizə 

çatdırılıb. Əhalinin içməli su ilə təminatı 26 faizdən 67 faizə çatdırılıb, şəhərlərdə bu göstərici 81, 

regionlarda isə 43 faizdir. 

Bütün bu göstəricilər Azərbaycanın tərəqqisini, ötən müddət ərzində keçdiyi dinamik inkişaf yolunu 

əyani surətdə nümayiş etdirir. Azərbaycan xalqı bütün bu uğurları yüksək qiymətləndirir. Ona görə də 

xalqımızın mütləq əksəriyyəti cənab İlham Əliyevi yekdilliklə dəstəkləyir. 

- Ötən müddət ərzində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən  praqmatik 

xarici siyasət kursunun nəticəsi kimi, Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi möhkəmlənib, ölkəmizdə 

dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? 

- Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasi kurs - həm daxili, həm də xarici 

siyasət müstəqilliyi ilə fərqlənir. Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi onun siyasi müstəqilliyini şərtləndirir. 

Ölkəmiz heç bir dövlətdən, beynəlxalq təşkilatdan, eləcə də maliyyə qurumundan asılı deyil, müstəqil daxili 

və xarici siyasət həyata keçirir. Buna görə də Azərbaycan dövlətinə və Prezidentinə dünya miqyasında 

yüksək etimad və etibar mövcuddur. Azərbaycan bütün prinsipial məsələlərlə bağlı öz səsini ucaldır, 

ədalətli mövqe nümayiş etdirir, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə mühüm töhfələr verir. Azərbaycanın 

beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsini, nüfuzunun artmasını göstərən ən mühüm faktlardan biri 

ölkəmizin 2011-ci ildə 155 dövlətin dəstəyi ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü 

seçilməsidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən səmərəli xarici siyasət 

nəticəsində ölkəmiz ikitərəfli münasibətlərini uğurla inkişaf etdirir. İkitərəfli formatda əlaqələrimiz olan 

dövlətlərlə bizim üçtərəfli, dördtərəfli münasibətlərimiz də yaranır, onun coğrafiyası genişlənir və bu 

formatın çox böyük perspektivi var. 

Uğurlu daxili və xarici siyasət həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq reytinqinin artmasını şərtləndirib. 

Təsadüfi deyil ki, Davos İqtisadi Forumu və digər nüfuzlu beynəlxalq qurumlar öz hesabatlarında 

Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyini yüksək dəyərləndirirlər. Dünya İqtisadi Forumunun 

“2017-2018 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda 12 indikatordan doqquz indikator üzrə mövqeyini 

yaxşılaşdıran ölkəmiz reytinq cədvəlində daha iki pillə irəliləyərək 35-ci pillədə qərarlaşıb və MDB 
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məkanında liderliyini qoruyub saxlayıb. Digər tərəfdən, Azərbaycan Dünya İqtisadi Forumunun ənənəvi 

inklüziv inkişaf indeksində inkişaf edən ölkələr sırasında üçüncü yeri tutub. Bütün bunlar Azərbaycanın 

inkişafının, uğurlu daxili və xarici siyasət kursunun, dünya iqtisadiyyatına uğurla inteqrasiya etməsinin 

nəticəsidir. 

 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən xarici siyasətin mühüm prioritetlərindən 

birini Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli təşkil edir. Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində mövqeyi möhkəmlənib, hərbi, siyasi və diplomatik üstünlüyü 

təmin olunub. Siyasi üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, heç bir dövlət və beynəlxalq təşkilat Ermənistanın 

işğalçılıq siyasətini qəbul etmir, bütün dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

tanıyır. Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi və cəhdləri heç bir nəticə vermir. Diplomatik 

üstünlüyümüzü göstərən ən mühüm faktlardan biri isə qondarma DQR-də keçirilən qanunsuz referendumun 

heç bir dövlət tərəfindən tanınmaması, Dağlıq Qarabağın tarixi və hüquqi nöqteyi-nəzərdən Azərbaycanın 

ərazisi olmasının nümayiş etdirilməsi oldu. 2016-cı ilin aprel döyüşləri isə Azərbaycanın hərbi üstünlüyünü 

nümayiş etdirdi. Bu döyüşlər, həmçinin Azərbaycan əsgərinin döyüş və vətənpərvərlik ruhunun yüksək 

səviyyədə olduğunu göstərdi. Aprel döyüşlərindən sonra Serj Sarkisyan 3 absurd ilkin şərtlər irəli sürdü və 

danışıqlara getməyəcəyini bəyan etdi. Lakin Azərbaycanın siyasi və diplomatik üstünlüyünün fonunda 

2017-ci ilin oktyabr ayında Sarkisyan ilkin şərt irəli sürmədən Cenevredə danışıqlara gəldi. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli istiqamətində qətiyyətli siyasət həyata keçirir, prinsipial mövqe nümayiş etdirir. Bu isə 

işğal altında olan torpaqlarımızın azad ediləcəyinə dair əminlik yaradır. Çünki xalq öz Prezidentini, Onun 

həyata keçirdiyi siyasəti dəstəkləyir və xalq-hakimiyyət birliyinin olduğu yerdə qələbə labüddür!  

- Elman müəllim, prezident seçkilərinin təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində seçicilərlə 

görüşlərdə iştirak edirsiniz. İnsanların seçki əhval-ruhiyyəsi necədir? 

- Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi cənab İlham Əliyevin təbliğat-təşviqat 

kampaniyası çərçivəsində Göyçay və Kürdəmirdə seçicilərlə görüşlərlər iştirak edirik. Görüşlərdə 

insanlarda yüksək seçki əhval-ruhiyyəsi hiss edilir. Seçicilər yekdilliklə cənab İlham Əliyevi 

dəstəklədiklərini bildirirlər. Seçicilər Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə əldə edilən 

nailiyyətləri yüksək qiymətləndirirlər. Onlar inkişaf və tərəqqinin davamlı olması, yeni nailiyyətlərin əldə 

edilməsi üçün cənab İlham Əliyevə səs verəcəklərini bildirirlər. Həqiqətən də, xalq inkişaf və sabitlik üçün 

öz Prezidentinə - cənab İlham Əliyevə səs verməlidir. 

 

Səs. - 2018.- 3 aprel. - № 62. - S. 20. 
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Cənab İlham Əliyevə səs vermək inkişafı, rifahı, yüksəlişi və tərəqqini seçməkdir 

 

Azərbaycan Sahibkar Qadınlar Assosiasiyasının İdarə heyətinin sədri Səkinə Babayeva 

 

- Səkinə xanım, aprelin 11-də ölkəmizdə prezident seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycan seçkilərə 

mühüm nailiyyətlərin fonunda gedir. Ölkəmizin ötən müddət ərzində siyasi və iqtisadi müstəvidə 

əldə etdiyi nailiyyətlər barədə fikirləriniz nədən ibarətdir? 

- Müasir müstəqil Azərbaycan dövləti hazırkı inkişaf mərhələsinə asan yolla çatmayıb. Azərbaycanın 

müstəqillik əldə etdikdən sonra tarixin səhnəsində özünəməxsus yer tutmasını, öz müstəqilliyini qoruyub 

saxlamasını təmin edən amil məhz lider faktoru olmuşdur. 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra 

çoxsaylı siyasi, iqtisadi, humanitar və digər xarakterli problemlərlə üzləşən Azərbaycanın tənəzzüldən xilas 

olaraq tərəqqi yoluna çıxması Ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri, uzaqgörən siyasəti 

sayəsində mümkün olub. Tarix şəxsiyyətləri xalqı qarşısında xidmətlərinə görə dəyərləndirir. Heydər 

Əliyevin fəaliyyətinin əsas qayəsini məhz xalq xidmət təşkil edib. Onun Azərbaycan xalqı qarşısındakı ən 

böyük xidmətlərindən biri məhz ümumxalq partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması olub.  

Öz gücünü xalqın dəstəyindən alan və milli siyasi iradəni təmsil edən Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizdə 

davamlı islahatların həyata keçirilməsinə, ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasına, Azərbaycanın inkişafına, 

dövlət müstəqilliyinin güclənməsinə, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasına milsilsiz töhfələr verib. 

Partiyamız Ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları əsasında irəliləyərək zəngin və şərəfli yol keçib, milli 

inkişafa xidmət edən bu siyasətini bu gün də uğurla davam etdirir. Partiyamızın Sədri, ölkə başçısı cənab 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü və səmərəli siyasi kurs, sistemli və kompleks 

tədbirlər Azərbaycanın inkişafının təminatçısıdır. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Yeni 

Azərbaycan Partiyası, sözün əsl mənasında, ümumxalq partiyasına çevrilibdir. Cəmiyyətimizin bütün 

təbəqələri partiyamızda birləşib”. 

Hər bir liderin - ölkə başçısının fəaliyyətinin nəticələri xalqın rifahı və ölkənin inkişaf səviyyəsi ilə 

bağlı qazanılan nailiyyətlər əsasında qiymətləndirilir. Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin əsasında duran 

ali məqsəd – prioritet istiqamət vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılması, iqtisadi inkişafın güclü sosial 

siyasətlə tamamlanmasıdır. Ölkə başçısının sosial dövlət fəlsəfəsi hər bir vətəndaşın layiqli həyat şəraitinin 

təmin edilməsidir. Sosial sahədə ardıcıl şəkildə həyata keçirilən layihələr onu göstərir ki, Azərbaycan 

hökuməti əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılması və onların bütün sosial qayğılarla əhatə olunmaları 

üçün güclü maliyyə imkanlarına və islahatları dərinləşdirmək iradəsinə malikdir. Təsadüfi deyil ki, bu 

istiqamətdə ötən müddət ərzində ölkənin inkişafı ilə bağlı Dövlət proqramları uğurla icra olunub, son 14 

ildə respublika üzrə təxminən 1,9 milyon yeni iş yeri yaradılıb, yoxsulluq 50 faizdən 5 faizədək azaldılıb, 

işsizlik isə 5 faizdir. Prezident İlham Əliyev həmçinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin 

həllinə böyük diqqət və qayğı göstərir. Son 14 ildə qəbul edilən müvafiq Dövlət proqramları çərçivəsində 

qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına və digər sosial ehtiyaclarının 

ödənilməsinə 6,2 milyard manatdan çox vəsait sərf olunub. 50 min ailə və ya 250 min nəfərdən çox qaçqın 

və məcburi köçkün yeni mənzillərlə təmin olunub. Bütün bunlar cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

səmərəli və məqsədyönlü sosial siyasətin həyata keçirildiyini göstərir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə 

bəyan edib ki, sosial siyasət Azərbaycanın dövlət siyasətinin ayrılmaz hissəsidir: “Bizim siyasətimizin 

mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır”. 

Hələ 2003-cü ildə “Mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam” deyən Azərbaycan Prezidenti 

cənab İlham Əliyev verdiyi bütün vədlərə əməl edərək xalqın rifah halının yaxşılaşmasına, dövlətimizin 

qüdrətinin artmasına, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına nail oldu, ölkəmizin 

qarşısında yeni inkişaf üfüqləri açıldı. İndi Azərbaycanın perspektivi parlaq – gələcəyi işıqlıdır, xalqın 

sabaha inamı güclüdür, ölkəmiz inkişaf yolunda gələcəyə doğru əmin addımlarla irəliləyir. 

- Azərbaycanda biznes mühitinin inkişafına və sahibkarların fəaliyyətinə dövlət tərəfindən 

böyük dəstək verilir. Bunun əsasında duran amil isə dövlət başçısının güclü siyasi iradəsidir. Bununla 

bağlı nə deyə bilərsiniz? 

- Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev qeyd edib ki, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. 

Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafını 

təmin edib və bütün sahələrdə qazanılan uğurların təməlində bu amil dayanır. Ötən müddət ərzində strateji 

valyuta ehtiyatlarının 23 dəfədən çox artaraq 44 milyard dollara çatması həyata keçirilən iqtisadi siyasətin 

səmərəli nəticələridir. 
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Azərbaycanda əlverişli biznes mühitinin yaradılması, sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsi, sahibkarlıq mühitinin davamlı şəkildə yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın maliyyə təminatının 

artırılması və digər amillər qeyri-neft sektorunun və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına mühüm 

töhfələr verib. Prezident İlham Əliyev şəxsən sahibkarlarla müntəzəm görüşlər keçirir, sahibkarlıq 

fəaliyyəti sahəsində bir çox müəssisələrin açılışında iştirak edir. Sahibkarlar isə onların fəaliyyətinə dövlət 

tərəfindən dəstəyin göstərilməsini yüksək qiymətləndirirlər. Bu isə sahibkarların sosial məsuliyyətinin 

artırılmasına təkan verir. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 34600-dən çox sahibkarın 

ümumi dəyəri 4,5 milyard manat olan investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 2,1 milyard manatdan 

artıq güzəştli kredit verilib. Bu, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılması, iqtisadiyyatda özəl sektorun 

payının artması baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.  Hazırda özəl bölmənin ümumi daxili məhsuldakı 

payı 80 faizdən çoxdur, məşğulluqda isə 75 faizi ötüb. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyevin 

“Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə 

ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” müvafiq Sərəncamına 

uyğun olaraq görülən işlər özəl sektorun inkişafına təkan verib. Ölkəmizdə sahibkarlıq subyektlərində 

yoxlamaların dayandırılmasının müddətinin 2021-ci ilədək uzadılması, lisenziya tələb olunan fəaliyyət 

növlərinin sayı 59-dan 37-yə endirilməsi, lisenziyaların müddətsiz müəyyən edilməsi, dövlət rüsumunun 

məbləğinın Bakıda 2 dəfə, regionlarda isə 4 dəfə azaldılması, lisenziyaların İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində verilməsinin təmin olunması bu sahədə reallaşdırılan əhəmiyyətli tədbirlər 

sırasındadır. Eyni zamanda, “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak 

mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin qəbul edilməsi ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın 

inkişafı üçün strateji əhəmiyyətli addımdır. 

Sadalananlarla yanaşı, yerli və xarici iş adamlarının ölkə daxilində uğurla fəaliyyət göstərməsi 

investisiyaların artmasına da təkan verib. Son 15 ildə daxili və xarici mənbələrdən respublikamıza 231 

milyard dollar həcmində investisiyalar yönəldilib. Prezident İlham Əliyev “Dövlət sahibkarlar üçün ən 

yaxşı tərəfdaşdır” deyib. Həqiqətən də, bu gün Azərbaycan nümunəsi və təcrübəsi bu fikiri təsdiq edir. 

Dövlətin xüsusi diqqəti və dəstəyi sayəsində sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli mühit formalaşıb, bu isə 

nəticə etibarilə, Azərbaycanın tərəqqisi üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

- Səkinə xanım, Azərbaycanda qadın sahibkarlar əsasən hansı sahələrdə fəaliyyət göstərirlər, 

qeyri-neft sektorunun inkişafına istiqamətində hansı işlər görür və bu prosesə nə kimi töhfələr 

verirlər? 

- Azərbaycanda qadın sahibkarlar, əsas etibarilə, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Bu, daha 

çox qeyri-neft sektorunu əhatə edir. Son illərin tendensiyaları göstərir ki, sahibkarlıqla məşğul olan 

qadınların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Azərbaycan qadınları səmərəli fəaliyyətləri, o cümlədən 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə ölkənin iqtisadi həyatına öz töhfələrini verirlər. 

Bir məqamı xüsusi olaraq diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Dövlət başçısının müvafiq Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş kiçik və orta sahibkarlıq üzrə Strateji Yol Xəritəsinin icrası çərçivəsində Azərbaycan Sahibkar 

Qadınlar Assosiasiyasının yaradılması qadın sahibkarlığının inkişafında, qadın sahibkarların fəaliyyətinin 

əlaqələndirilməsində və əməkdaşlığının genişləndirilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qeyri-neft 

sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi, ölkənin ixrac imkanlarının genişləndirilməsi, qadınların 

sahibkarlıq sahəsində fəallığının artırılması baxımından xüsusi önəm daşıyır. İqtisadiyyatın bütün 

sahələrində qadınlarımızın böyük əməyi var. Azərbaycan Sahibkar Qadınlar Assosiasiyası regionlarda 

pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi, yeni zavod və fabriklərin yaradılması, onların məhsullarının xaricə ixrac 

olunması, qadınlar arasında savadlı və təcrübəli mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində konkret 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün öz fəaliyyətini uğurla davam etdirir. 

- Sizcə, seçkilərdə Azərbaycan sahibkarlarının seçimi necə olacaq?  

- Prezident İlham Əliyev təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasının yox, bütövlükdə xalqın namizədidir. 

Çünki cənab İlham Əliyev Azərbaycan xalqının alternativsiz lideridir və cəmiyyət yekdilliklə Onun 

siyasətini dəstəkləyir. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə müxtəlif sosioloji tədqiqat mərkəzlərinin Azərbaycan 

əhalisi arasında keçirdiyi sorğular da göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti cəmiyyət tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan cəmiyyəti Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 

siyasətin fonunda əldə edilmiş möhkəm ictimai-siyasi sabitliyi və sürətli iqtisadi inkişafı gələcək tərəqqinin 

əsası kimi dəyərləndirir. Bu isə Azərbaycanda vətəndaşların dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 

siyasətə mütləq inam və etimad bəslədiyini göstərir. 
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Əminliklə söyləmək olar ki, cənab İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsi ölkədə həyata 

keçirilən genişmiqyaslı islahatların və inkişaf siyasətinin uğurla davam etdirilməsinə imkan yaradacaq. 

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bu günə qədər Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hərtərəfli və uğurlu 

inkişaf yolu keçib, bu siyasətin davam etdirilməsi ölkəmizin yeni nailiyyətlər əldə etməsinə, insanların rifah 

halının daha da yaxşılaşmasına, beynəlxalq nüfuzunun artmasına səbəb olacaq. Bu səbəbdən Azərbaycan 

cəmiyyətinin digər nümayəndələri kimi sahibkarlar da bu siyasətin davamlı olmasını istəyir, cənab İlham 

Əliyevi dəstəklədiyini birmənalı şəkildə ifadə edirlər. Düşünürəm ki, cənab İlham Əliyevə səs vermək 

inkişafı, rifahı, yüksəlişi və tərəqqini seçməkdir. Azərbaycan sahibkarlarının seçimi məhz cənab İlham 

Əliyev olacaq! 

 

Səs. - 2018.- 3 aprel. - № 62. - S. 19. 
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İlham Əliyevə səs vermək... 

 
Anar Osmanlı, 

ADU rektorunun müşaviri 

 
Ölkəmiz bu gün öz iqtisadi tərəqqisi ilə inkişafın milli modelini formalaşdırır. İki ay əvvəl İsveçrənin 

Davos şəhərində keçirilən sayca 48-ci Dünya İqtisadi Forumunda ölkəmizin layiqincə təmsil olunması da 

bunun bariz nümunəsi idi. 

Təbii ki, Dünya İqtisadi Forumunda Azərbaycanla bağlı səsləndirilən fikirlər ölkəmizin dayanıqlı 

inkişafının, beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinin qarşıdakı dövrdə də davam edəcəyinə bir işarədir. 

Həqiqətən də, neft gəlirlərinin səmərəli idarə edilməsi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və qeyri-neft 

sektorunun tərəqqisi, regionların tarazlı inkişafı, özəl sektorun inkişaf etdirilməsi və sahibkarlığa dövlət 

dəstəyi kimi fundamental tədbirlər xüsusi olaraq vurğulanmalıdır. Bütün bunlar ölkəmizin iqtisadiyyatının 

davamlı tərəqqisini təmin edən strateji amillərdir. Məhz bunların nəticəsidir ki, Azərbaycan həm də yüksək 

beynəlxalq reytinqə malikdir. 

Azərbaycanın iqtisadi inkişaf sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər həm də statistik göstəricilərdə öz 

əksini tapır.  2017-ci ildə ÜDM-in artımı qeydə alınıb, qeyri-neft sektorunun payına düşən artım isə təqribən 

3 faiz təşkil edir. Ötən il ərzində valyuta ehtiyatlarımız  4,5 milyard dollar civarında artıb ki, bu da iqtisadi 

siyasətin olduqca səmərəli, məqsədyönlü olduğunu göstərir. Digər tərəfdən, Azərbaycanın hazırda valyuta 

ehtiyatlarının həcmi təxminən 42 milyard dollar təşkil edir ki, bu da adambaşına düşən valyuta 

ehtiyatlarının həcminə görə dünya miqyasında çox böyük göstəricidir. Prezident İlham Əliyev forumda 

qeyd edib ki, ötən il neftin qiymətinin hələ də aşağı olmasına baxmayaraq, biz ehtiyatlarımıza daha 4,5 

milyard dollar əlavə edə bilmişik: "Bu isə o deməkdir ki, hətta neftin qiyməti aşağı olsa belə bizim üçün 

narahatlığa səbəb yoxdur. Builki büdcəmizdə neftin qiymətinin 45 dollar səviyyəsində olması nəzərdə 

tutulub və bundan artıq toplanan bütün vəsait Neft Fonduna yönləndiriləcəkdir". 

Yeni nəsil islahatların həyata keçirilməsi fonunda təhsil, səhiyyə, sosial və digər istiqamətlərdə 

ardıcıl tədbirlərin reallaşdırılması sosial infrastruktur quruculuğununda diqqət mərkəzində olduğunu 

göstərir. 

Azərbaycan reallıqlarının Davos Dünya İqtisadi Forumu kimi mötəbər beynəlxalq tribunadan 

səsləndirilməsi müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bəllidir ki, həyata keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsində 

əldə edilən çox saylı uğurlar ölkəmizin beynəlxalq iqtisadi reytinqinin yüksəlməsində əhəmiyyətli töhfələr 

verib. Azərbaycanın iqtisadi inkişaf sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər beynəlxalq miqyasda da yüksək 

qiymətləndirilir. Təsadüfi deyil ki, Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, Azərbaycan 

iqtisadiyyatı 2017-ci ildə rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 2 pillə irəliləyib və dünya miqyasında 35-ci yerdə 

qərarlaşıb. Bu, olduqca mühüm göstərici olmaqla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 

keçirilən səmərəli iqtisadi siyasətin nəticəsidir. 

Təbii ki, siyasi və iqtisadi islahatların paralel olaraq davam etdirilməsi bütün sahələrdə mühüm 

nailiyyətlərin əldə olunmasını təmin edir. Bu da onun göstəricisidir ki, Azərbaycan beynəlxalq miqyasda 

nüfuzlu və cəlbedici ölkəyə çevrilib, son illərdə ölkəmizə maraq və diqqət daha da artıb. 2017-ci ildə ölkə 

iqtisadiyyatına 14,6 milyard dollar sərmayə qoyulub. Bu,  Azərbaycanın yüksək iqtisadi reytinqə malik 

olduğunu göstərir. Bu, həm də onun ifadəsidir ki, həm yerli, həm də xarici investorlar ölkəmizə vəsait 

qoymaqda maraqlıdırlar. Bir sözlə, Azərbaycan bu gün dünya miqyasında sərmayə qoyuluşu üçün cəlbedici 

ölkəyə çevrilib. 

Hazırkı reallıqlar onu göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət 

sayəsində qarşıdakı dövrdə də Azərbaycanın uğurlu və dayanıqlı inkişafı təmin ediləcək. 

Odur ki, Azərbaycan dövlətinin gələcək inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu seçki 

prosesində fəal iştirak etmək, aprelin 11-də seçki məntəqələrinə gedərək Azərbaycana böyük qələbələr və 

uğurlar qazandırmış cənab İlham Əliyevə səs verməklə bu inkişafı indidən təmin etmiş olacağıq. 

İlham Əliyevə səs vermək nailiyyətlərin davamlı olmasına, iqtisadiyyatımızın daha da inkişafına, 

vətəndaşlarımızın həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə səs vermək deməkdir. 

 

525-ci qəzet.- 2018.- 4 aprel.- № 58. - S.5. 
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Prezident seçkilərində Azərbaycan gənclərinin seçimi cənab İlham Əliyev olacaq! 

 

Riyad Rüstəmli, 

Bakı Dövlət Universiteti Politologiya və Sosiologiya kafedrasının doktorantı, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti rektorunun köməkçisi 

 

Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə həyata keçirilən siyasətin başlıca istiqamətlərindən biri gənclərə 

dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan gənclərinin müasir, inkişaf etmiş, yüksək 

intellektli aparıcı qüvvə kimi formalaşmasında birmənalı olaraq dövlətimizin apardığı gənclər siyasətinin 

mühüm rolu var. Bu siyasətin banisi isə xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevdir. Ulu öndər həmişə 

gənclərimizə böyük ümidlər bəsləyib, onları Azərbaycanın gələcəyi adlandırıb. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 26 iyun 1994-cü il tarixində Gənclər və İdman Nazirliyi 

yaradılması, gənclər forumlarının keçirilməsi ənənəsinin əsasının qoyulması, 9 aprel 2002-ci ildə “Gənclər 

siyasəti haqqında” Qanunun qəbul edilməsi dövlətin gənclərə olan qayğısının bariz nümunəsidir. Ulu 

öndərin əsasını qoyduğu siyasət sonrakı mərhələdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən də eyni ardıcıllıqla 

davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı”nı (2005-2009-cu illər) 

təsdiqləməsi və həmin proqramın yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi, həmçinin dövlət başçısının müvafiq 

Sərəncamı əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun yaradılması 

ölkəmizdə gənclərə dövlət başçısı səviyyəsində çox həssas münasibət bəslənildiyini ifadə edir. Prezident 

İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramının 

təsdiqlənməsi respublikamızda gənclər siyasətinə verilən böyük önəmin daha bir ifadəsidir. Bəhs olunan 

Dövlət Proqramının məqsədi Azərbaycanda gənclər siyasətinin daha səmərəli həyata keçirilməsinə nail 

olmaqdan, cəmiyyət həyatının bütün sahələrində gənclərin fəal iştirakına şərait yaratmaqdan, onların 

yaradıcı və innovativ potensialının üzə çıxarılmasını dəstəkləməkdən, gənc nəslin sağlamlığını 

qorumaqdan, gənclərin təhsil və məşğulluq məsələlərinə diqqəti artırmaqdan, müasir informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli şəkildə bəhrələnməkdən, ölkədə könüllülük hərəkatını 

inkişaf etdirməkdən ibarətdir. 

Gənclər siyasətinin daha səmərəli şəkildə aparılması, onların ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslərdə, 

dövlət idarəçiliyində fəal iştiraklarının təmin edilməsi üçün reallaşdırılan tədbirlər çoxşaxəlidir. Bu 

məqsədlə şəxsən Prezident İlham Əliyev tərəfindən daim yeni-yeni təşəbbüslər irəli sürülür. Dövlət 

başçısının verdiyi tövsiyələr gənclər üçün yol xəritəsidir. Prezident İlham Əliyevlə hər görüş gənclərin 

xatirəsində əbədi iz buraxır. Biz Onun timsalında Vətənə, xalqa xidmət, milli maraqların keşiyində 

qətiyyətlə dayanmaq, ən çətin məqamlarda belə düzgün qərarlar çıxarmaq nümunəsini görürük. Gənclər 

Azərbaycanı irəliyə aparan, ölkəmizin müasir dövlət kimi nüfuzunu artıran, insanlara layiqli həyat şəraitini 

təmin edən Prezident İlham Əliyevlə qürur duyurlar. Ölkə gəncləri “Biz Azərbaycan gəncləri kimi böyük 

potensial, uğurumuzun aparıcı qüvvəsi ilə gələcəkdə daha böyük nailiyyətlərə imza atacağıq” deyən və bu 

sözlərin təsdiqi kimi gənclərin öz bilik və bacarıqlarını, potensiallarını səmərəli şəkildə reallaşdırmalarını, 

cəmiyyətdə layiqli yer tutmalarını təmin edən şərait yaradılması məqsədilə davamlı səylər göstərən hörmətli 

Prezidentimizə minnətdarıq. 

Məlum olduğu kimi, 11 aprel 2018-ci ildə ölkəmizdə növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu 

seçkilərdə biz gənc olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Sədri, Prezident İlham Əliyevin 

namizədliyini dəstəkləyirik və səsimizi də Ona verəcəyik. Ümid edirəm ki, gənclərimiz əvvəlki seçkilərdə 

göstərdikləri fəallığı bu dəfə də nümayiş etdirəcəklər. Prezident seçkilərinin yüksək səviyyədə keçməsi 

üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Hesab edirik ki, cənab İlham Əliyevin növbəti dəfə dövlət başçısı 

seçilməsi ölkəmizin gələcəkdə daha böyük uğurlar qazanması üçün çox mühüm zəmindir. 

Mən Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin üzvü kimi cənab İlham Əliyevin təbliğat-təşviqat 

kampaniyası çərçivəsində tez-tez ölkəmizin müxtəlif rayonlarında seçicilərlə keçirilən görüşlərə qatılıram. 

Dövlətimizin, xalqımızın həyatında mühüm siyasi hadisənin iştirakçısı olmağımla fəxr edirəm. Cənab 

İlham Əliyevin təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində təhsil işçiləri ilə keçirilən görüşlər xüsusi maraq 

doğurur. Prezident İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi son 15 ildə Azərbaycanda Ulu öndər Heydər 

Əliyevin əsasını qoyduğu təhsil siyasətini daha da dərinləşdirib. Ölkəyə gələn neft gəlirləri Onun diqqət və 

qayğısı sayəsində çox uğurla insan kapitalına çevrilir. Göstərilən diqqət və hərtərəfli qayğının nəticəsidir 

ki, respublikamızda təhsil sahəsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Təkcə belə 
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bir faktı vurğulamaq kifayətdir ki, son 15 ildə respublikamızda orta ümumtəhsil, orta-ixtisas və ali təhsil 

müəssisələrinin maddi-texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilib. 

Bu gün Azərbaycanın inkişafı hərtərəfli səciyyə daşıyır. Ölkədə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə aparılan siyasət Azərbaycanı regionun lider dövləti səviyyəsinə yüksəldib. Azərbaycanın iqtisadi sahədə 

qazandığı möhtəşəm uğurlar beynəlxalq səviyyədə də etiraf olunur. Eyni zamanda, ölkədə dərinməzmunlu, 

bilavasitə insanların mənafelərinə yönələn sosial siyasət reallaşdırılır. Ölkə həyatının bütün sahələrində 

əldə olunan bu uğurların arxasında Prezident İlham Əliyevin gərgin fəaliyyəti, milli maraqları qətiyyətlə 

qoruması amili dayanır. Buradan da cənab Prezident İlham Əliyevə insanların böyük etimadı və inamı 

yaranıb. Hesab edirəm ki, ölkəmizdə bərqərar olan güclü xalq-iqtidar həmrəyliyi aprelin 11-də keçiriləcək 

seçkilərin nəticələrinə öz müsbət təsirini göstərəcək. Mən son 15 ildə respublikamızda qazanılan uğurları, 

ölkəmizin firavanlığını nərəzə alaraq aprelin 11-də bütün gəncləri cənab İlham Əliyevə səs verməyə 

çağırıram. 

 

Yeni Azərbaycan. - 2018.- 6 aprel. - № 65. - S. 15. 
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Quba şəhərində “İlhamla irəli” şüarı ilə möhtəşəm zirvə görüşü keçirilib 

 

Yeni Azərbaycan Partiyası Quba rayon təşkilatı prezidentliyə namizəd cənab İlham Əliyevin 

təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində şəhərin Quba meydanında seçicilərlə zirvə görüş keçirib. 

Tədbirdə YAP Quba rayon təşkilatının sədri Yusif Abidov çıxış edərək cənab İlham Əliyevin zəngin həyat 

yolundan, onun Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün həyata keçirdiyi uğurlu siyasətdən, həmçinin rayonda 

gedən abadlıq-quruculuq işlərindən danışıb. Yusif Abidov qeyd edib ki, cənab İlham Əliyevin yürütdüyü 

siyasət nəticəsində bu gün Azərbaycan dünyanın ən sabit, inkişaf edən və insanların təhlükəsiz yaşadığı 

ölkələrdən birinə çevrilmişdir. 

Seçicilərlə görüşdə iştirak edən qonaqlardan YAP İdarə Heyətinin üzvü, akademik Abel 

Məhərrəmov, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyev, AMEA-nın müşaviri Qərib Məmmədov və başqaları 

çıxış edərək qeyd etdilər ki, 15 il ərzində cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz bütün 

sahələr üzrə inkişaf edib, müasirləşib və yeniləşib. Bu dövrdə əhalinin rifahı əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib 

və bu yüksəlişi hər bir vətəndaş öz həyatında hiss etməkdədir. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin 

yürütdüyü uğurlu siyasətinin nəticəsidir. Ona görə də biz yenə də “İlhamla irəli!” deyərək cənab İlham 

Əliyevə səs verməliyik. 

Daha sonra tədbir incəsənət ustalarının konsert proqramı ilə davam etdirildi. 

 

yap.org.az 

2018, 7 aprel 
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Qəbələdə “İlhamla irəli” sədaları ilə mitinq-görüş keçirilib 

 

Aprelin 11 də keçiriləcək Prezident seçkiləri ilə əlaqədar Yeni Azərbaycan Partiyası Qəbələ rayon 

təşkilatı təbliğat-təşviqat kampaniyasını uğurla davam etdirir. Kampaniya çərçivəsində Qəbələ şəhərində 

“İlhamla irəli” sədaları ilə mitinq-görüş keçirilib.Tədbirdə Milli Məclisin deputatlarından Respublika 

Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərov, “Yeni Azərbaycan” qəzetinin redaktoru Hikmət Babaoğlu, 

eləcə də, Azərbaycan Memarlıq və İnşat Universitetinin rektoru Gülçöhrə Məmmədova iştirak 

ediblər.Tədbiri giriş sözü ilə açan YAP Qəbələ rayon təşkilatının sədri Abil Ağasəfov qarşıdan gələn 

prezident seçkiləri haqqında geniş məlumat verib. O, bildirib ki, bundan əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi bu 

dəfə də qəbələli seçicilər prezident İlham Əliyevə səs verəcəklər.Azərbaycan Memarlıq və İnşat 

Universitetinin rektoru Gülçöhrə Məmmədova çıxış edərək bildirib ki, İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 

sosial-iqtisadi strategiya Azərbaycanı ən dinamik inkişaf edən dövlətlər sırasına çığarıb. Onun sözlərinə 

görə prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz bütün sahələr üzrə inkişaf edib, müasirləşib və 

yeniləşib. Bütün bunlar İlham Əliyevin siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Gülçöhrə Məmmədova uğurların 

davamlı olması üçün qəbələli seçiciləri 11 apreldə cənab İlham Əliyevə səs verməyə çağırıb.Milli Məclisin 

deputatı, “Yeni Azərbaycan” qəzetinin redaktoru Hikmət Babaoğlu çoxminli seçicilər qarşısında çıxış 

edərək cənab İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə bütün sahələrdə qazanılmış uğurlar 

barədə ətraflı məlumat verməklə, rayonun seçicilərini 11 aprel 2018-ci ildə keçirilən seçkilərdə cənab İlham 

Əliyevə səs verməyə dəvət edib.Seçicilər qarşısında çıxış edən Milli Məclisin deputatı, Respublika 

Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərov İham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən 15 ildə Azərbaycanda əldə 

edilən uğurlardan danışıb. O, qeyd edib ki, həyata keçirilən müvafiq Dövlət proqramları Qəbələnində 

inkişafına təkan verib. Məhz buna görə də qəbələli seçicilər aprelin 11 də bu uğurların davamlı olmasına 

səs verəcəklər.Tədbir tanınmış incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert proqramı ilə davam edib. 

 

sia.az 

2018, 7 aprel 
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Güclü dövlət rəhbərinə bənzəyir! 

 

Sən seçdiyinə layiqsən! 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə namizəd 

 

Zahid Orucun 4-cü çıxışının mətni 

 

Əgər məndən soruşsaydılar ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə və demokratik inkişafına ən böyük 

təhlükə nədir, cavabım bir çoxları üçün, bəlkə də gözlənilməz olardı. Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ problemi, 

beynəlxalq terrorçuluq, dini ekstremizm, yaxud xaricdən ixrac olunan demokratiya bizim azadlığımıza 

təhlükədir, lakin mənim nəzərimdə bir nömrəlisi deyil. Bizim milli varlığımıza ən böyük təhlükə 

mövqesizlik, biganəlik və laqeydlikdir. 

Diqqət yetirin: 

Azərbaycana xaricdən açıq-aşkar terror çağırışları edilir, müqəddəs yerləri dağıtmaq və siyasi qətllər 

həyata keçirmək barədə bəyanatlar yayılır. Onlar XII Qırmızı Ordu kimi gələcəklərini bəyan edirlər, amma 

mütləq əksəriyyət susur. 

Ona görə də mən, 100 minlərlə Heydər Əliyevsevərlərə müraciət edirəm, əgər kimsə sizin 

ideallarınızı ləkələmək istəyirsə, siz də onlara kəskin cavab verin! 

Mən, hökumət və dövlət adamlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edirəm, 20 il qabaq 

hər həftə Heydər Əliyev haqqında bir-iki kitab təqdimatına bizi çağırırdız, indi yaradıcılıq pəriniz sizi tərk 

edib, deyin görək, hansı sirlərinizin açılıb töküləcəyindən qorxursuz? Biz də sizi doğrulara və oğrulara 

bölüb kimisə asıb-kəsməklə hədələmirik ki. Heç olmasa, oturduğunuz kreslo naminə mövqeyinizi bildirin. 

İmam Əli deyirdi ki, səbr iki cürdür - bir bəyənmədiyinə dözmək, bir də sevdiyinizə görə dözmək. Sizdə 

indi hansındandır? 

Mən, Elmar Məmmədyarova müraciət edirəm: Onsuz da xarici işlər naziri kimi apardığınız danışıqlar 

haqqında nə xalqa, nə də parlamentə bir dəfə də hesabat verməmisiniz, heç olmasa, Qərb ölkələrinin 

səfirliklərini dəvət edib onların ölkələrindən bizim əleyhimizə hazırlanan İŞİD-çiləri qoruyub saxlamaqda 

məqsədlərinin nə olduğunu soruşasınız. Axı onlar nəinki dövlətə, neft buruqlarını dağıtmaqdan tutmuş hər 

şeyə təhlükə törədəcəklərini deyirlər. Həmin materiallar tərcümə olunaraq diplomatik vasitələrlə o ölkələrə 

çatdırılmalıdır. Çünki 1951-ci il tarixli Qaçqınlıq statusu haqqında Beynəlxalq Konvensiya belə onları 

məsuliyyətdən azad etmir. Elə isə səfirliklər niyə susurlar? 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın demokratik gələcəyini qurmağa 3 qüvvə iddialıdır. Onların biri uzun 

müddətdir xaricdə yaşayan Rəsul Quliyevdir. Bilirsiniz ki, o, Azərbaycan parlamentinin sədri olub və 

ölkədə neft mədənlərini özəlləşdirərək Berezovski, Abramoviç, Qusinksi olmaq istəyirdi. Heydər Əliyev 

buna imkan verməyəndə ölkədən çıxıb getdi. 

İndi bircə müqayisə aparmaq istəyirəm, ötən əsrin əvvəllərində Cümhuriyyət parlamentinin sədri 

Əlimərdan bəy Topçubaşov min bir əziyyətlə getdi İstanbula, oradan da Parisə. 

O və digər istiqlalçı mücahidlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıtdırmağa nail oldular. 1920-ci ildə 

onlar istəklərinə çatdılar, lakin az sonra bolşeviklər gəlib Bakını aldılar və Topçubaşov, Ceyhun Hacıbəyli 

Parisdə qalıb orada kasıblıq içində, lakin yüksək Vətən sevgisi ilə dünyadan köçdülər. İndi xalqdan 

oğurladığını yeyən Rəsul Quliyevlə Topçubaşov bir-birinə bənzəyirmi? 

Demokratiyanı qurmaq istəyən o biri qüvvə Milli Şuraya daxil olanlardır. Əli Kərimli 25 ildir bir 

taxtda oturub, məni tənqid edib ki, hakimiyyəti müdafiə edirəm. Martın 10-da mitinqdən sonra Əli 

Kərimlini yüzə yaxın gənc gətirib maşınına əyləşdirir. Adamı kimdən qoruyurlar? Bəs onlar bütləşdirməyə 

qarşı idilər, nə oldu özləri ikona bəsləyirlər? 

Bəs, hakimiyyətin siyasətində məni narahat edən nədir? İstənilən bir məmuru işdən çıxarırsan, yeni 

gələn bütün sistemi və binanı söküb təzədən yığır... Hər yeni gələn deyir ki, ondan əvvəl həmin qurumu 

dağıdıblar. Beləliklə, kollektiv yığılıb hamısı köhnə rəhbəri söyür. Bu, imkan vermir ki, varislik və müsbət 

ənənələr yaransın... 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında Tramp Obamanı əvəz edib, cəmi 3500 vəzifəyə yeni təyinat olacaq. 

Amma bizdə bir xəstəxana rəhbəri, bir texnikum direktoru işdən çıxarılır və elə hamısında, dərhal dediyimiz 

problem başlayır. Ona görə də bizim 4-cü şüarımız belədir: Peşəkarlar öz vəzifələrini qoruyub saxlamalıdır! 
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Prezidentliyə namizəd Zahid Orucun ödənişsiz əsaslarla dərc edilən seçkiqabağı təşviqat materialı 

 

Xalq qəzeti.-2018.-7 aprel.-№77.-S.6. 
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İlhamla irəli 

 

Ölkənin inkişafı, insanın rifahı naminə 
 

Sabitlik və təhlükəsizliyin daha da möhkəmləndirilməsi 

 

İctimai-siyasi sabitliyin qorunması və daha da gücləndirilməsi 2003-2018-ci illərdə Prezident İlham 

Əliyevin daxili siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olub. Həmin dövr Azərbaycanın ən yeni tarixinə 

sabitlik, təhlükəsizlik, hərtərəfli inkişaf dövrü kimi daxil olub, ölkəmiz bütün dünyada sabitlik adası kimi 

tanınıb. 

Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin mənbəyi xalq-iqtidar birliyi, həyata keçirilən düzgün siyasət 

və vətəndaşların sosial rifahının yüksəldilməsi olub. 

Ölkəmizdə bütün dinlərin və mədəniyyətlərin təmsilçiləri əmin-amanlıq, sülh, tolerantlıq şəraitində 

və multikultural mühitdə yaşayırlar. 

Milli təhlükəsizliyimizin təminatçısı olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin maddi- texniki bazası 

möhkəmləndirilib, hərbi sənayemiz inkişaf etdirilib. Azərbaycan Ordusu 2016-cı ilin aprel döyüşlərində 

ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyə qadir olduğunu bir daha sübut edib. 

 

2018-2025-ci illərdə sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində qarşıda aşağıdakı 

hədəflər dayanır: 

 

 milli təhlükəsizliyin və ictimai-siyasi sabitliyin daha da gücləndirilməsi; 

 hərbi qüdrətimizin artırılması, ordu quruculuğunun davamlı olaraq həyata keçirilməsi; 

 hüquq-mühafizə orqanlarının işinin gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi; 

 insanların həyatına təhlükə yarada biləcək bütün halların qarşısının alınmasının təmin 

edilməsi; 

 sabitliyin təmin edilməsində vətəndaş cəmiyyəti institutlarının rolunun artırılması; 

 sabitliyi təhdid edə biləcək mümkün risklərə qarşı effektiv mübarizə aparılması. 

 

İnsan hüquq və azadlıqlarına təminatın gücləndirilməsi 

 

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi daim diqqət mərkəzində olub. Həyata 

keçirilən uğurlu siyasət sayəsində demokratik inkişaf, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu 

istiqamətində ciddi nəticələr əldə olunub. 

2009-cu və 2016-cı illərdə referendum yolu ilə Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərin edilməsi insan 

hüquq və azadlıqlarının təmin olunması sahəsində daha geniş hüquqi bazanın formalaşmasına və səmərəli 

mexanizmlərin tətbiqinə şərait yaratmışdır. 

“Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı” və 

“Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq 

sahəsində” Milli Fəaliyyət Proqramı qəbul edilib. Cinayət hüququ və penitensiar sahədə beynəlxalq hüquqa 

uyğun islahatlar aparılıb. Ölkəmizdə söz, mətbuat, dini etiqad və vicdan azadlığı yüksək səviyyədə təmin 

edilib, vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarına dövlət dəstəyi göstərilib, indiyə qədər 63 əfv sərəncamı imzalanıb, 

11 amnistiya aktı qəbul edilib, minlərlə insan azadlığa buraxılıb. 

 

2018-2025-ci illərdə İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində qarşıda aşağıdakı 

hədəflər dayanır: 

 

 insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması istiqamətində fəaliyyətin daha da 

gücləndirilməsi; 

 demokratik islahatların dərinləşdirilməsi; 

 vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının daha da gücləndirilməsinin təmin edilməsi; 

 tolerantlıq və multikulturalizm dəyərlərinin təşviqinin gücləndirilməsi; 

 penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və aşkarlığın təmin edilməsi; 

 KİV-in və QHT-lərin inkişafına dövlət dəstəyinin davam etdirilməsi; 
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 aşkarlıq və ictimai iştirakçılıq prinsiplərinin daha da inkişaf etdirilməsi. 

 

İdarəetmə sahəsində islahatlar 

 

Ötən müddət ərzində ölkəmizdə həyata keçirilən konstitusion və institusional islahatlar idarəetmədə 

yeni keyfiyyət mərhələsinə gətirib çıxarıb. 

Gənclərin siyasi həyatda fəal iştirakını təmin etmək üçün yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılıb, 

respublikamızda yeni vitse-prezidentiik institutu yaradılıb. Vətəndaşlara dövlətin diqqəti və qayğısı 

gücləndirilib. Dayanıqlı inkişafın, qida təhlükəsizliyinin, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı xüsusi 

layihələr həyata keçirilib. 

“ASAN xidmət”in, “Elektron hökumət”in, Dövlət imtahan Mərkəzinin yaradılması, bələdiyyə 

idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, müxtəlif dövlət qurumlarının birləşdirilərək funksionallığının artırılması 

idarəetmənin optimallaşmasına və effektivliyinin artmasına səbəb olub. 

 

2018-2025-ci illərdə idarəetmə sahəsində qarşıda aşağıdakı hədəflər dayanır: 

 

 idarəetmə sahəsində islahatların davam etdirilməsi; 

 dövlət və hökumət orqanlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarət mexanizminin 

gücləndirilməsinin təşviq edilməsi; 

 “ASAN xidmət” sisteminin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi; 

 dövlət qurumlarının fəaliyyətinin səmərəlilik və aşkarlıq əmsalının daha da artırılması; 

 regional idarəetmədə optimallaşma səviyyəsinin artırılması istiqamətində tədbirlərin həyata 

keçirilməsi; 

 bələdiyyə xidmətlərinin daha da təkmilləşdirilməsi. 

 

Uğurlu xarici siyasətin davam etdirilməsi 

 

Azərbaycan xarici siyasət sahəsində mühüm uğurlar əldə edib. Ölkəmizin beynəlxalq mövqeləri daha 

da möhkəmlənib. Bu siyasətin əsas prioritetlərindən birini Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli məsələsi təşkil edib. 

Həyata keçirilən hücum diplomatiyası uğurla davam etdirilib. Avropa Şurası, ATƏT, İƏT 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanatlar və qərarlar qəbul edib, ölkəmiz regional liderliyini 

qoruyub. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlər müxtəlif beynəlxalq tribunalardan dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılıb. İƏT-ə üzv olan ölkələr Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyıb. "Xocalıya ədalət!" 

beynəlxalq kampaniyası geniş miqyas alıb, 16 ölkə Xocalı soyqırımını tanıyıb. 

Hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli istiqamətində 

intensiv və substantiv danışıqlar aparılması üçün ardıcıl xətt yeridilir. 

Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv olub. 

Azərbaycan 155 ölkənin dəstəyi ilə 2011-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilib, 

2014-cü ildə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik edib. Avropa İttifaqı ilə münasibətlər yüksələn 

xətt üzrə davam etdirilir, hazırda ölkəmizlə bu qurum arasında əməkdaşlığa dair saziş layihəsi üzərində iş 

gedir. Bunlar Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində strateji rolunu möhkəmləndirib. 

 

2018-2025-ci illərdə xarici siyasət sahəsində qarşıda aşağıdakı hədəflər dayanır: 

 

 Azərbaycanın beynəlxalq və regional mövqelərinin daha da möhkəmləndirilməsi sahəsində 

səylərin artırılması; 

 Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün bütün resursların səfərbər olunması; 

 hücumçu diplomatiya strategiyasının davam etdirilməsi; 

 Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli istiqamətində 

beynəlxalq dəstəyin gücləndirilməsi; 

 ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi üçün BMT qətnamələrinin yerinə yetirilməsi 

mexanizminin işə düşməsinə nail olunması; 
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 ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin müxtəlif diplomatik formatlarda inkişaf etdirilməsi; 

 beynəlxalq təşkilatlarda fəal təmsilçiliyin gücləndirilməsi. 

 

Azərbaycan.-2018.-8 aprel.-№78.-S.2. 
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Sаbitliyə, inkişаfа, хоşbəхt gələcəyə səs vеrəcəyik! 

 

Ziyəddin Sultаnоv, 

“Хаlq qəzеti”nin bölgə müхbiri 

 

İlin bu çаğlаrındа оyаnаn, təzələnən, gözəlləşən təkcə аnаmız təbiət dеyil. Görkəmli şаirimiz 

Fikrət Qоcаnın məşhur misrаsı yаdа düşür: “Bаhаrdа insаn dа çiçək аçır”. Bаşqа sözlə dеsək, bu 

günlərdə еlə bir kənd sаkini tаpа bilməzsən ki, nеcə dеyərlər, əlini-əlinin üstünə qоyub sаkitcə еvində 

оtursun. Hаmı еlliklə təbiətin qоynundаdır, iş üstündədir, əkində-biçindədir. Təkcə kənd аdаmımı? 

 

Bu suаlа ən sərrаst cаvаbı bu günlərdə Gоrаnbоyа növbəti səfərim zаmаnı tаpdım. Əslində gəlişimin 

səbəbi bаşqа idi: rаyоndа kənd təsərrüfаtı işlərinin gеdişindən, yаz qаyğılаrındаn mаtеriаl hаzırlаmаq 

istəyirdim. Аncаq şəhərdə gördüklərim, şаhidi оlduqlаrım bir dаhа sübut еtdi ki, bаhаrın gəlişi аdаmlаrın 

qurub-yаrаtmаq həvəsini birə-bеş qаt аrtırıb – istər kənd аdаmı оlsun, istər şəhər. Təki ürəyində həvəs, 

qоlundа güc, dizində təpər оlsun. 

Şəhərin mərkəzində ulu öndər Hеydər Əliyеvin аdını dаşıyаn Mərkəz öz əzəməti və nаdir mеmаrlıq 

üslubu ilə diqqəti cəlb еdir. Yахınlıqdа isə ümumi sаhəsi 600 kvаdrаtmеtr оlаn bаyrаq muzеyi və Dövlət 

Bаyrаğı mеydаnı tikilir. Ölkəmizin, millətimizin suvеrеnliyi, аzаdlığı, bu günü və gələcəyi ilə sıх bаğlı оlаn 

bu komplekslərin şəhərin mərkəzində yеrləşməsi bir yаnа, hər biri öz оrijinаl görkəmi, milli mеmаrlıq 

ənənələri və müаsirliyi ilə hеç şübhəsiz, burаnı ziyаrət еdənlərə аyrıcа qürur və zövq vеrəcəkdir. 

İndi isə şəhərin bаşqа küçəsindəyik. Buradа Оlimpiyа İdmаn Kоmplеksi tikilir. 

Bu dа rаyоn Mərkəzi хəstəхаnаsı üçün tikilən yеni binаdır. 

Хаlçаçılıq sехinin tikintisi də surətlə аpаrılır. 

Аilə və uşаqlаrа dəstək üçün yеni binа. 

Səfərbərlik və Hərbi Хidmətə Çаğırış üzrə Dövlət Хidmətinin rаyоn şöbəsi üçün yеni inzibаti binа. 

Biz о qədər də tаm оlmаyаn bu siyаhıyа şəhərin müхtəlif küçələrində аpаrılаn аsfаltlаmа işlərini, 

sаlınаn yаşıllıq zоlаqlаrın və s. də əlаvə еdə bilərik. Dеmək istəyirik ki, bu gün Gоrаnbоyun şəhəri də, 

kəndi də, sözün əsl mənаsındа, hünər, zəhmət mеydаnınа çеvrilib. Burаdа həyаtın аxаrı gurdur, hər 

аddımdа yеni-yеni təşəbbüslərlə qаrşılаşırsаn. Sаğlаm mənəvi-psiхоlоji mühit, sаbаhа dərin inаm və ümid 

vаr. 

Yеri gəlmişkən, bu gün Gоrаnbоyun simаsını bəzəyən, şəhərə хüsusi görkəm və gözəllik vеrən 

оbyеktlərin bir nеçəsini sаdаlаmаq istəyirik: Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin аdını dаşıyаn Mərkəz, Yеni 

Аzərbаycаn Pаrtiyаsı rаyоn təşkilаtının inzаbаti binаsı, Uşаq Şаhmаt Məktəbi, 4 ulduzlu “Gоrаnbоy” оtеli, 

“Lаlə tеkstil” MMC-nin filiаlı, 3 sаylı tаm оrtа məktəb, 525 məcburi köçkün аiləsi üçün 9 yаşаyış binаsı, 

Nizаmi Gəncəvi аdınа pаrk, müаsir ticаrət mərkəzi, 100 yеrlik uşаq bаğçаsı… 

Gоrаnbоylulаr оnu dа böyük minnətdаrlıq və qürur hissiylə dilə gətirirlər ki, ölkə başçısı sоn illər 4 

dəfə rаyоndа оlmuş, həmin оbyеktlərin аçılış mərаsimində iştirаk еtmiş, görülüb bаşа çаtdırılmış işlərə 

yüksək qiymət vеrmiş, qаrşıdа durаn hədəflərdən dаnışmış, məsləhət və tövsiyyələrini vеrmişdir. Həmin 

tаriхi səfər və görüşlər bu gün də Gоrаnbоy sаkinlərinin ürəyində və yаddаşındа əziz və unudulmаz bir 

хаtirə kimi yаşаmаqdаdır. 

Yоlumuzu hаnsı kəndə sаldıqsа, hаnsı fеrmеrlə görüşə gеtdiksə, еlliklə hаmını çöldə, iş üstündə 

gördük. Kimin gücü nəyə çаtırsа оndаn yаpışır. Yerlərdə işin gеdişi ilə yахındаn tаnışlıq оnu göstərdi ki, 

tахılçı dа, pаmbıqçı dа, bаrаmаçı dа, tütünçü də ötən il əldə еdilmiş uğurlаrlа əslа kifаyətlənmək istəmir, 

əlаvə imkаn və еhtiyаt mənbələri ахtаrır, yеni hədəflər uğrundа səylə çаlışırlаr. Оnu dа qеyd еdək ki, 

pаmbıqçılığın, tütünçülüyün, bаrаmаçılığın inkişаfı ilə bаğlı qəbul еdilmiş Dövlət Prоqrаmlаrı аqrаr 

sаhənin inkişаfınа ciddi təkаn vеrmişdir. Bu günlərdə Bərdədə pаmbıqçılığın inkişаfınа dаir rеspublikа 

müşаvirəsində qаrşıyа qоyulmuş hədəflər, müəyyən оlunmuş kоnkrеt vəzifələr kənd əməkçiləri tərəfindən 

böyük minnətdаrlıq hissiylə qаrşılаnmış, оnlаrın qurub-yаrаtmаq həvəsini birə bеş qаt аrtırmışdır. Əslində 

cаri ilin hədəfləri üçün möhkəm bünövrə ötən ildən qоyulmuşdur. Bеlə ki, Gоrаnbоy və Sаmuх rаyоnlаrının 

inzibаti ərаzisində yеrləşən “Bоz dаğ” mаssivində yаrаdılmış Gоrаnbоy Аqrоpаrkının fəаliyyətə bаşlаmаsı 

üçün хеyli iş görülmüşdür. Burа Şəmkir mаşınkаnаlındаn 12,1 kilоmеtr su xətti çəkilmiş, su аnbаrlаrı inşа 

еdilmiş, müаsir suvаrmа sistеmləri qurаşdırılmışdır. 14 kilоmеtr yüksək gərginlikli еlеktrik хətti çəkilmiş, 

trаnsfоrmаtоr qurаşdırılmışdır. 12 kilоmеtr qаz хəttinin çəkilməsi yеkunlаşmаq üzrədir. İnzibаti və 

yаrdımçı binаlаrın tikintisi аpаrılır. Mеyvə bаğlаrı sаlınmışdır. İş dаvаm еdir. Burаdа həmçinin tахıl, şəkər 
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çuğunduru, tехniki bitkilər əkiləcək, еmаl müəssisələri, sоyuducu аnbаrlаr inşа еdiləcək, 500 yеni iş yеri 

yаrаdılаcаqdır. Hаzırdа Аqrоpаrkdа 100 nəfər dаimi işçi çаlışır. 

Ötən il Şəmkir mаşınkаnаlı vаsitəsi ilə Dəliməmmədli şəhəri ərаzisinə suvаrmа suyu vеrildi. Kаnаlın 

аltındа yеrləşən 8 kənddə su təminаtı əsаsən ödənildi. Bu il isə kаnаlın Nаdirkənd kəndinədək 7 kilоmеtr 

hissəsi istifаdəyə vеriləcəkdir. Suvаrmа suyu məhdud bir rаyоn üçün bu, çох böyük əhəmiyyət kəsb 

еdəcəkdir. 

Ötən il əkinlərin suvаrmа suyunа tələbаtının yахşılаşdırılmаsı məqsədilə 20 ədəd subаrtеziаn quyusu 

qаzılаrаq istifаdəyə vеrilmiş, 9-undа işlər dаvаm еtdirilir. Bu il isə 

18 subаrtеziаn quyusu qаzılаcаqdır. 

Ötən il rаyоndа 6 min 960 tоn pаmbıq istеhsаl еdilmişdir ki, bu dа əvvəlki illə müqаyisədə 1,9 dəfə 

çохdur. 

Bu il 5 min hеktаr sahədə pаmbıq əkilməlidir. Bu məqsədlə şirkətlərlə müqаvilə bаğlаnmış, 4 min 

500 hеktаrdа şum, 4 min hеktаrdа аrаt аpаrılmışdır. 

Ötən il 6 hеktаrdа tütün əkilmiş, 9 tоn məhsul istеhsаl еdilmiş, həmçinin 2 min 200 kilоqrаm bаrаmа 

yеtişdirilmişdir. Bаrаmа istеhsаlının аrtırılmаsı məqsədilə 8 hеktаr sаhədə 8 min ədəd tut tingi əkilmişdir. 

Bаşqа sözlə dеsək, bаrаmа istеhsаlını аrtırmаq üçün kifаyət qədər yеm bаzаsı vаrdır. 

Bu ilin məhsulu üçün 20 min hеktаrаdək sаhədə dənli bitkilər əkilmiş, 10 hеktаrdа tütün əkilməsi, 5 

tоn bаrаmа yеtişdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Gəlirli sаhələrdən biri оlаn istilikхаnаlаrın şəbəkəsi gеnişlənməkdədir. Hаzırdа rаyоndа fəаliyyət 

göstərən, ümumi sаhəsi 59 min kvadratmеtrdən аrtıq оlаn 17 ədəd istilikхаnаdа il ərzində 800 tоnа qədər 

fаrаş məhsul yеtişdirilir ki, bunun dа bir hissəsi хаrici bаzаrа çıхаrılır. Dаhа çох gəlir gətirən аrıçılıq dа 

inkişаf еtməkdədir. 

Örüş оtlаq sаhələrinin məhdud оlduğunu nəzərə аlаrаq hеyvаnlаrın bаş sаyının dеyil, оnun cins 

tərkibinin və məhsuldаrlığının аrtırılmаsı əsаs hədəfdir. Аrtıq rаyоndа iki hеyvаndаrlıq kоmplеksi 

yаrаdılmış, lizinq yоlu ilə 680 bаş yüksək məhsuldаr hеyvаnlаr аlınmışdır. 

Sоn illərdə sаlınmış 450 hеktаr nаr bаğındа yеtişdirilən məhsulun еmаlı məqsədi ilə nаr istеhsаlı 

müəssisəsinin tikintisi bаşа çаtmаq üzrədir. 

Gülməmmədli kəndindəyik. Bura rаyоnun qаbаqcıl fеrmеrlərindən hеsаb оlunаn Nizаmi Bаğırоvun 

sоrаğı ilə gəlmişik. Pаmbıq əkiləcək sаhədə görüşdük. 

- Gördüyünüz kimi, sаhələr səpinə tаm hаzırdır, - dеdi. – Şum, аrаt işləri də vахtındа və kеfiyyətlə 

аpаrılmışdır. Оnu dа dеyim ki, bu il əkin sаhələrini iki dəfə аrtırmışıq. Mаşın-mехаnizm, gübrə və s. sаrıdаn 

hеç bir çətinliyimiz yохdur. Еmаl müəssissəsi ilə bаğlаdığımız müqаvilə əsаsındа nə vахt nə lаzımdırsа 

vахtındа аlırıq. Biz təkcə pаmbıqçılıqlа məşğul оlmuruq. Kоllеktivimizin hər bir üzvü özünü, аiləsini illik 

еhtiyаcı qədər ət, yаğ, yumurtа, tахıl, mеyvə-tərəvəzlə təmin еdə bilir. Аrtığını isə bаzаrа çıхаrdırıq. 

Nizаmi Bаğırоvun sözlərində böyük həqiqət vаr. Dоğrudаn dа, bu gün kənd də dəyişib, kəndli də. 

Sоn illər ölkədə həyаtа kеçirilən dаvаmlı iqtisаdi islаtаhlаr, qəbul оlunаn Dövlət Prоqrаmlаrı kəndlərimizin 

simаsını tаnınmаz dərəcədə dəyişmiş, bоlluq, bərəkət аrtmış, insаnlаrın yаşаyış tərzi və həyаt şərаiti 

yüksəlmiş, gəliri dəfələrlə аrtmışdır. Hеç də təsаdüfi dеyil ki, bir qаrış dа оlsun əkilməyən tоrpаq yохdur, 

yüz hеktаrlа tоrpаq sаhələri əkin dövriyyəsinə dахil еdilmişdir. Nəticə isə göz qаbаğındаdır. Rаyоndа 

bitkiçilik və hеyvаndаrlıq məhsullаrı istеhsаlı dinаmik хətlə inkişаf еdir, məhsuldаrlıq аrtır. 

Biz Gоrаnbоydа оlаrkən Tаryеl Аbbаsоvlа dа görüşdük. Uzun illər pеdаqоji sаhədə fəаliyyət 

göstərib. Hаzırdа təqаüddədir. Bаşqа sözlə dеsək, оlub-kеçənlər, inkişаf və yüksəliş аğsаqqаlın gözləri 

qаrşısındа bаş vеrib. Dеməli, müqаyisə аpаrmаq, təhlil еtmək imkаnlаrı dа böyükdür. 

- Ölkəmizin, о cümlədən Gоrаnbоy rаyоnunun ötən əsrin 50-ci illərindən tа bu günə kimi kеçdiyi 

yоlun, bаş vеrən hаdisələrin cаnlı şаhidiyəm. Əbəs yеrə dеməyiblər ki, hər şеy müqаyisədə аşkаrа çıхır. 

Аğа qаrа dеmək, оlаnı görməmək, yахud özünü görməməzliyə vurmаq isə ədаlətsizlikdir. Mən cəsаrətlə 

dеyə bilərəm ki, Gоrаnbоydа hеç vахt indiki kimi inkişаf və yüksəlişin şаhidi оlmаmışаm. Şəhəri tаnımаq 

оlmur. Sоn illər tikilmiş müхtəlif təyinаtlı binаlаrı, sаlınаn pаrk və хiyаbаnlаrı, yаşıllıq zоlаqlаrını görəndə 

аdаmın ürəyi аçılır. İşıq, qаz, içməli su prоblеmi birdəfəlik həll оlunub. Kəndlərimizin inkişаfı аz qаlа 

şəhəri ötüb. Tоrpаğın qədrini bilən, оndаn ikiəlli yаpışаn sаkinlər bоl məhsul yеtişdirir, gəlir və qаzаnclаrı 

ildən-ilə аrtır. Bütün bunlаr isə, əlbəttə, öz-özünə əldə еdilməmişdir. Burаdа ilk növbədə, dövlət qаyğısını 

аyrıcа qеyd еtmək lаzımdır. Digər tərəfdən, yеrlərdə işin düzgün təşkili, аdаmlаrlа аpаrılаn iş, təşkilаt-

idаrəеtmə məsələləri оlduqcа vаcibdir. Bəzi аğzıgöyçəklərin yalan və böhtаnlаrının əksinə оlаrаq 

Gоrаnbоydа bu sаhədə аrdıcıl və sistеmli iş qurulmuş, ciddi icrа intizаmı yаrаdılmışdır. 
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Gоrаnbоylulаr ölkəmizin, хаlqımızın həyаtındа tаriхi hаdisəyə çеvriləcək növbəti prеzidеnt 

sеçkilərinə bеlə bir yüksək əhvаl-ruhiyyə, uğurlu nəticələr, böyük inаm və аrzulаrlа gеdirlər. Rаyоndа 2 

sеçki dаirəsi – 96 sаylı Gоrаnbоy-Nаftаlаn və 97 sаylı Gоrаnbоy-Аğdаm-Tərtər sеçki dаirələri fəаliyyət 

göstərir. Sеçkilərin ümumi sаyı isə 55 min 959 nəfərdir. Biz bu yаzı üzərində işləyərkən həmin sеçki 

dаirələrində və аyrı-аyrı məntəqələrdə оlduq, sеçkilərə hаzırlığın vəziyyəti ilə mаrаqlаndıq, аdаmlаrın ürək 

sözlərini, аrzu və istəklərini dinlədik. 

Аrif Аbbаsоv - 96 sаylı Gоrаnbоy-Nаftаlаn dаirə sеçki kоmissiyаsının sədri: 

- Bütün işlərimizi mövcud əsаsnаmə və təlimаt əsаsındа qurmuşuq. Hаzırlığımız yüksək 

səviyyədədir. Hər gün dаirəyə оnlаrlа insаn gəlir, ümumi işlərimizə kömək еtmək аrzusundа оlduqlаrını 

bildirir, аrzu və təkliflərini dilə gətirirlər. Dеmək istəyirəm ki, аrtıq öz sеçimimizi еtmişik. Ахı, hаmı hər 

şеyi yахşı görür. Sеçicilər bugünkü sаbitlik və inkişаfа, dаhа хоşbəхt və işıqlı sаbаhа аydın, аşkаr və şəffаf 

şəkildə səs vеrəcəklər. Оnu dа əlаvə еdim ki, dаirəmizin Gоrаnbоy rаyоnu üzrə 39, Nаftаlаn şəhəri üzrə isə 

4 sеçki məntəqəsi fəаliyyət göstərir. Hər gün məntəqələrlə əlаqə sахlаyır, işlərin gеdişi ilə mаrаqlаnırıq. 

Hələlik hеç bir çətinlik və prоblеm yохdur. İnаnırаm ki, ахırаdək bеlə оlаcаq, növbəti prеzidеnt sеçkiləri 

оbyеktiv və ədаlətli şəkildə bаşа çаtdırılаcаqdır. 

Gоrаnbоydа hаzırdа vəziyyət bах, bеlədir. Sаğlаm mənəvi-psiхоlоji mühit, yаrаdıcı, təşəbbüşkаr аb-

hаvа insаnlаrı dаhа yахşı işləməyə ruhlаndırır, sаbаhа оlаn inаm və ümidlərini аrtırır. 

Dеməli, dаhа böyük uğurlаr, rаhаt və хоşbəхt günlər hələ qаbаqdаdır. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 8 aprel. - № 78. - S. 7. 
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Möhtəşəm etimad, halal qələbə 

 

Prezidentliyə namizədlər qalib alternativlərini - İlham Əliyevi böyük seçki zəfəri münasibətilə təbrik 

etdilər 
  

Dünən günün sonunda Mərkəzi Seçki Komissiyası Prezident seçkilərinin ilkin nəticələrini elan etdi. 

İlham Əliyevin seçki zəfərinin rəsmən bəyan olunması ilə paytaxtda və bölgələrdə vətəndaşlar kütləvi 

tədbirlər təşkil edərək sevinclərini bölüşdülər. 

Seçkilərin ilkin nəticələri ilə bağlı əməkdaşlarımız Prezidentliyə namizədlərlə də əlaqə saxlayıblar. 

Onlar dünənədək siyasi rəqibləri, bu gün isə artıq yenidən Prezident seçilmiş İlham Əliyevi qəzetimiz 

vasitəsilə təbrik etdilər. 

  

Zahid ORUC:  
“İlham Əliyevin qələbəsi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 100 illiyinə ən böyük töhfədir” 

  

“Möhtərəm cənab Prezidenti 11 aprel 2018-ci il tarixində keçirilən prezident seçkilərində inamlı 

qələbəsi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir və ali şəxsiyyətinə ən xoş arzularımı bildirirəm” - deyən 

prezidentliyə namizəd Zahid Orucun fikrincə, səsvermənin nəticələri cənab İlham Əliyevin millətimiz 

qarşısında göstərdiyi misilsiz xidmətlərin insanlarımız tərəfindən dərin ehtiram və qədirbilənliklə 

qarşılandığını, milyonlarla vətəndaşımızın xeyir-duasına və inamlı səsinə çevrildiyini bir daha sübut etdi: 

“Prezidentin ölkəmizin hərtərəfli inkişafı, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq nüfuzunun 

artırılması sahəsindəki çoxşaxəli fəaliyyəti təkcə bir partiyanın, yaxud hakimiyyətin deyil, əqidəsindən asılı 

olmayaraq, hər bir kəsin maraq və mənafelərinin qorunmasını təmin edir. Ona görə də 11 aprel seçkilərinin 

nəticələri hamımızın qələbəsidir. Burada məğlub olan yoxdur”. 

Prezidentliyə namizəd Zahid Oruc xüsusi vurğuladı ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi memarlığı və 

qoruyucu ruhu hər zaman vətənimizin başı üzərindədir. Milyonlarla qardaş və bacılarımız 11 aprel 2018-ci 

il tarixində bir daha milli liderinin irsinə sədaqətini və dönməzliyini nümayiş etdirdi: “Müasir dünyada 

mürəkkəb beynəlxalq hadisələrin cərəyan etdiyi bir şəraitdə respublikamızda əmin-amanlıq və vətəndaş 

sülhü hökm sürür. Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsinə yönələn 

hər bir addım iqtisadi inkişafın yeni səhifələrini açır. Eyni zamanda, son illər idarəçilik sistemində daha 

böyük miqyas alan siyasi və struktur islahatları xalqımıza xidmət yolunda daha böyük əhəmiyyətə malikdir 

və tarixi dəyişikliklər kimi xarakterizə olunur. Ona görə də insanların inam və etimadı məhz İlham Əliyevin 

üzərindədir.  

Möhtərəm Prezidentin böyük səs çoxluğu ilə qələbə qazanması ondan xəbər verir ki, xalq onun 

rəhbərliyi altında sabitliyə və təhlükəsizliyə, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə, ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün təmin olunmasına dərin inam bəsləyir. Bir sözlə, İlham Əliyevin qələbəsi Azərbaycanın 

dövlət müstəqilliyinin 100 illiyinə ən böyük töhfədir”.  

Zahid Oruc sonda Prezident İlham Əliyevə cansağlığı və güclü Azərbaycan naminə yorulmaz 

fəaliyyətində uğurlar arzuladı: “Liderlik missiyanızda Allah hər zaman yardımçınız olsun!” 

  

Qüdrət HƏSƏNQULİYEV:  
“Bu seçki daha güclü, demokratik Azərbaycana, Qarabağın azad olunmasına yol açan siyasi xətti 

dəstəklədi” 

  

“Bu seçki daha güclü, demokratik Azərbaycana, Qarabağın azad olunmasına yol açan siyasi xətti 

dəstəklədi. İnşallah, biz Qarabağı azad edəcəyik. Daha güclü, demokratik Azərbaycan quracağıq. Xeyirli, 

uğurlu olsun!” 

Prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənquliyev seçkilərin nəticələrinə münasibət bildirərkən belə deyib. 

Seçkilərin demokratik qaydada keçirildiyini söyləyən prezidentliyə namizəd vurğulayıb ki, Seçki 

Məcəlləsinin hər hansı normasının pozulması müşahidə olunmayıb. 

Q.Həsənquliyev seçkilərdə böyük səs çoxluğu ilə qalib gələn cənab İlham Əliyevi təbrik edib: 

“Prezident seçkiləri ilə bağlı keçirilən “exit-poll”arın nəticələrindən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

açıqladığı ilkin nəticələrdən bəlli olur ki, İlham Əliyev prezident seçkilərində qalib gəlib. Mən cənab İlham 

Əliyevi təbrik edirəm, ölkəmizdə yaşanan bəzi problemlərin həllində, o cümlədən Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün təmin olunmasında ona uğurlar arzulayıram”. 
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Prezidentliyə namizəd ümid edir ki, cənab İlham Əliyev və onun komandası digər namizədlərin seçki 

marafonu zamanı ölkədəki bəzi problemlərin həllinə dair səsləndirdikləri təklifləri diqqətlə araşdıracaq. 

  

Araz ƏLİZADƏ:  
“Yalnız İlham Əliyev azərbaycançılıq ideyasına sədaqət nümayiş etdirir” 

  

İlham Əliyevi təbrik edən prezidentliyə namizəd Araz Əlizadə bu qələbəni möhtəşəm və gözlənilən 

hesab edir: “İlham Əliyevi şəksiz qələbəsi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Ona cansağlığı və 

həmişə xalqına xidmət etməyi arzu edirəm”.  

Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasəti nümunəvi siyasət adlandıran Araz Əlizadə 

vurğulayıb ki, sosial demokratlar bu xarici siyasəti bəyənir və tam müdafiə edirlər: “Çünki Azərbaycan 

sizin rəhbərliyiniz altında özünə böyük qardaş axtarmır, bərabərhüquqlu dost axtarır”.  

Prezidentliyə namizədin sözlərinə görə, Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası bu seçkilərə 

“Azərbaycançılıq dövlətin və xalqın nicatıdır” şüarı ilə qatılıb. Lakin prezidentliyə namizədlərdən yalnız 

cənab İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin irəli sürdüyü və müdafiə etdiyi azərbaycançılıq 

ideyasına sədaqət nümayiş etdirir.  

“Gün o gün olsun ki, qələbə bayrağımız Şuşada dalğalansın”, - deyən Araz Əlizadə cənab Prezidentə 

fəaliyyətində uğurlar, ailəsinə isə səadət arzulayıb. 

  

Razi NURULLAYEV:  
“İlham Əliyevin qələbəsi böyükdür, ədalətlidir” 

  

“Səsvermənin nəticələrinə görə hazırkı dövlət başçısı İlham Əliyev qalibdir. İlham Əliyevin qələbəsi 

böyükdür, ədalətlidir. Mən cənab İlham Əliyevi birincilik münasibətilə təbrik edir, həmçinin Azərbaycanın 

siyasi və iqtisadi inkişafında yeni səhifə açmasını istəyirəm”. Bu fikirləri isə prezidentliyə namizəd Razi 

Nurullayev söyləyib.  

Prezidentliyə namizədin fikrincə, bu gün ölkəmizin hər bir vətəndaşının daha layiqli, daha xöşbəxt 

yaşaması üçün resurslar var, bunun üçün aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar daha da dərinləşdirilməlidir: 

“Biz 30 illik barışmazlığın, radikallığın ziyanını çəkmişik. Onun üçün də seçdiyimiz yol danışıqlar yolu ilə 

Azərbaycanda siyasi islahatları dərinləşdirmək, müxalifətin də ölkənin taleyüklü məsələlərində iqtidarla 

bərabər iştirakına nail olmaqdır”, - deyən Razi Nurullayev vurğulayıb ki, hələ seçki kampaniyası zamanı 

ölkədə siyasi mədəniyyətə söykənən mübarizənin, o cümlədən sivil iqtidar-müxalifət münasibətlərinin 

tərəfdarı olduğunu bəyan edib: “Biz bu yöndə səylərimizi davam etdirəcəyik. Siyasi partiya olaraq 

ölkəmizdə təkamül yolu ilə tam demokratik inkişafın tərəfdarıyıq”.  

Prezidentliyə namizədin sözlərinə görə, seçkiyə qatılarkən müxtəlif proqramlar hazırlayıblar və qeyd 

ediblər ki, bu layihələri özləri həyata keçirə bilməyəcəkləri təqdirdə, o zaman onu qalib namizədə təqdim 

edəcəklər: “Əsas məsələ ölkə əhalisinin sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində 

proqramların həyata keçirilməsidir. Biz də bu sahədə kömək göstərməyə hazırıq”. 

 

Rəşad BAXŞƏLİYEV 

 

Azərbaycan.-2018.- 12 aprel.-№81.-S.1-2. 
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edib 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 11-də keçirilən seçkilərdə ona göstərilən 

böyük etimada görə xalqımıza müraciət edərək minnətdarlığını bildirib. 

AZƏRTAC dövlətimizin başçısının müraciətini təqdim edir. 

  

Prezident İlham Əliyevin 

müraciəti 
 

-Əziz həmvətənlər. 

Prezident seçkilərində Azərbaycan xalqı yenidən mənə böyük etimad göstərmişdir. Bu etimada, bu 

böyük dəstəyə görə doğma xalqıma minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Mən həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss edirəm. Bu dəstək mənə güc verir. Bu dəstək bizim 

inkişafımız üçün əsas şərtdir. Xalq-iqtidar birliyi Azərbaycanda inkişafımızın əsas amilidir. Bu seçkilərdə 

Azərbaycan xalqı sabitliyə, təhlükəsizliyə, inkişafa, tərəqqiyə səs vermiş, son 15 il ərzində görülən işlərə 

yüksək qiymət vermişdir. Bütün bu uğurları biz sizinlə birlikdə qazandıq. 

Xalq-iqtidar birliyi, bizim məqsədyönlü siyasətimiz bu gün Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmişdir. 

Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artır, biz dünya miqyasında layiqli yer tuta bilmişik. Bu gün Azərbaycan 

dünyada çox böyük hörmətə, rəğbətə, dəstəyə malik olan bir ölkədir. Biz etibarlı tərəfdaşıq, bizimlə 

hesablaşırlar və biz beynəlxalq aləmdə öz mövqelərimizi böyük dərəcədə gücləndirə bilmişik. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prinsipial mövqeyimizdən bir 

addım da geriyə atmamışıq. Bizim prinsipial mövqeyimiz daha da güclənir. Bu münaqişə ölkəmizin ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır, bunun başqa yolu yoxdur. Son illər ərzində bir çox mötəbər 

beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi, ədaləti dəstəkləyən bir sıra qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. 

Biz böyük diplomatik qələbələrə nail olmuşuq. Eyni zamanda, döyüş meydanında biz böyük qələbəyə nail 

olmuşuq. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan dövləti işğal altında olan torpaqlarımızın bir 

hissəsini işğalçılardan azad etmişdir. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan 

təmizləndi və o torpaqlarda bu gün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. İşğaldan azad edilmiş torpaqlara həyat 

qayıdır, insanlar qayıdır. O torpaqlarda prezident seçkiləri keçirilir. Gün gələcək və bu gün hələ də işğal 

altında olan bütün torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq, bu torpaqlarda prezident seçkiləri 

keçiriləcək, Azərbaycan Prezidenti seçiləcəkdir. 

Biz daha güclü olmalıyıq. Güclü olmaq üçün daha güclü iqtisadiyyat qurmalıyıq. Son 15 il ərzində 

iqtisadi sahədə Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. İqtisadiyyatımız 3,2 dəfə artmışdır 

və bu gün Azərbaycan dünyanın ən rəqabətqabiliyyətli ölkələri sırasındadır. Rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 

biz 35-ci yerdəyik. 

Siyasətimizin mərkəzində həmişə Azərbaycan vətəndaşı, onun problemləri, qayğıları, onun rifahı 

olubdur. Son 15 il ərzində maaşlar və pensiyalar 8 dəfə artmışdır. Bu siyasət bundan sonra da davam 

etdiriləcəkdir. Azərbaycan bu illər ərzində kosmik dövlətə çevrilibdir. Biz ən qabaqcıl texnologiyaları 

ölkəmizə gətiririk, tətbiq edirik və texnoloji, elmi inkişaf gələcək fəaliyyətimiz üçün də əsas prioritetlərdən 

biri olacaqdır. 

Bir sözlə, bütün istiqamətlər üzrə nəticələr göz qabağındadır. Azərbaycan nəhəng enerji və nəqliyyat 

layihələrini icra edir. Bizim təşəbbüsümüz və fəal iştirakımızla o layihələr əsasında Avrasiyanın enerji və 

nəqliyyat xəritələri yenidən tərtib olunur. Azərbaycan dövləti heç vaxt bugünkü qədər güclü olmamışdır. 

Biz güclü dövlət qurmuşuq, daha da güclü Azərbaycan qurmalıyıq və əminəm ki, quracağıq. 

Keçdiyimiz yol şərəfli yoldur, qələbələr, uğurlar yoludur. Əminəm ki, biz həmişə qələbələr yolu ilə 

gedəcəyik. Yeni qələbələrə doğru irəli! 

 

Xalq qəzeti.-2018.- 12 aprel.-№81.-S.3. 
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Xalq yenidən “İlhamla irəli”ləməyə qərar verdi 

 

Flora SADIQLI 

 

Azərbaycan xalqı növbəti prezident seçkilərinə yüksək əhvali-ruhiyyə ilə gəldi və yekdilliklə öz 

iradəsini nümayiş etdirdi. Xalq yenə də müdrikliklə, uzaqgörənliklə seçim etdi. Bundan sonra da “İlhamla 

irəli”ləməyə qərar verdi. Cənab İlham Əliyevi yenidən özünə rəhbər, lider - Prezident seçdi.  

Azərbaycan heç vaxt indiki kimi güclü olmayıb və bu, bilavasitə Prezident İlham Əliyevin adı ilə 

bağlıdır. Azərbaycanın bu gücü onun Prezidentinin və xalqının birliyindədir. 

Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 15 ildə böyük nailiyyətlər əldə edib. Ölkə həyatının elə 

bir sahəsi yoxdur ki, orada uğurlar qazanılmasın, irəliləyişlərə nail olunmasın.  

Prezident İlham Əliyevin apardığı genişmiqyaslı sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycanın 

bölgələri yaxşı mənada tanınmaz olub. Şəhər və rayonlarımızda, kənd və qəsəbələrimizdə XX əsrin 80-ci 

illərinin sonu - 90-cı illərinin əvvəllərindən qalan problemlərin hamısı çözülüb. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

siyasi kursunu, ənənələrini uğurla davam etdirərək və onları günün tələbləri baxımından daha da inkişaf 

etdirərək Prezident İlham Əliyev Azərbaycana yeni, gözəl, firavan bir həyat bəxş edib. Azərbaycan 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına yönəldilmiş iki dövlət proqramı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. 

Artıq üçüncü proqramın sonuncu illərinin vəzifələri həyata keçirilir.  

Bu gün ölkədə elektrik enerjisi ilə bağlı zərrə qədər də problem yoxdur. Nəinki ən ucqar kəndlər, 

hətta ən uzaq yaylaq və qışlaqlardakı çoban alaçıqları da işığa qərq olub. İndi Azərbaycan elektrik enerjisi 

ixrac edir. Halbuki çox yaxın keçmişdə işlətdiyi işığın bir hissəsini xaricdən almalı olurdu.  

Bu gün qaz xətləri dağların qoynunda yerləşən kəndlərədək çatıb. Heç sovet dönəminin ən inkişaflı illərində 

belə qaz almayan yaşayış məntəqələrindəki evlərdə indi mavi alov şölələnir. Ölkədə qazlaşdırmanın 

səviyyəsi 93 faizi ötür və ilin sonunadək 95 faizə çatdırılacaq.  

Bütün bölgələrdə su və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulub, yaxud bu istiqamətdə işlər davam 

etdirilir.  

Yüzlərlə yeni müəssisə istifadəyə verilib. 1 milyon 400 mindən çox yeni iş yeri açılıb. Bu isə xalqın 

dolanışığı, güzəranı deməkdir. Təsadüfi deyil ki, ölkədə işsizlik və yoxsulluq minimum səviyyəyə enib.  

Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlər ən mötəbər beynəlxalq qurumlar tərəfindən qeyd olunur. 

Başqa sözlə, Azərbaycan dünyada sayılıb-seçilən, nüfuzu olan bir ölkəyə çevrilib. Bu da təsadüfi deyil. 

Çünki cənab İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin yeni neft strategiyasını uğurla davam etdirərək neçə-

neçə yeni qlobal layihəyə imza atıb. Son 15 ildə üçüncü minilliyin nəhəng mühəndis qurğusu olan Heydər 

Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri istifadəyə verilib. Onun ardınca “Şahdəniz” qazını 

ixrac edən Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri çəkilib. Azərbaycan qısa müddət ərzində özünü həm də qaz ixrac 

edən ölkə kimi təsdiqləyib. Bu gün isə ölkəmiz Avropanın enerji xəritəsini dəyişəcək “Cənub qaz dəhlizi” 

kimi nəhəng bir layihəyə liderlik edir. Bu layihə Azərbaycanın təşəbbüsü və yaxın iştirakı ilə həyata 

keçirilir. Cari ildə “Cənub qaz dəhlizi”nin dörd seqmentindən üçü artıq işə düşəcək. Bu isə o deməkdir ki, 

Azərbaycanın zəngin karbohidrogen ehtiyatlarını dünya bazarlarına aparan yollar getdikcə şaxələnir.  

Lakin Azərbaycanda inkişaf edən təkcə neft-qaz sektoru deyil. Prezident İlham Əliyev neft kapitalını 

insan kapitalına çevirə bilmişdir. Neft layihələrindən əldə olunan gəlirlər iqtisadiyyatın digər sahələrinin 

inkişafına, təhsilə, səhiyyəyə, idmana, genişmiqyaslı sosial infrastrukturun yaradılmasına yönəldilmişdir.  

Azərbaycan dövləti Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə çox uğurlu addım ataraq iqtisadiyyatın 

neftdən asılılığını aradan qaldırmaq üçün qeyri-neft sektorunun inkişafını təmin etmişdir. İndi 

Azərbaycanda qeyri-neft sənayesi, turizm, kənd təsərrüfatı və digər sahələr sürətlə inkişaf edir. Ölkənin iri 

şəhərlərində, eləcə də rayonlarında sənaye parkları, sənaye məhəllələri yaradılır. 

Aqrar sahə də dinamik inkişaf yolundadır. Prezident İlham Əliyev ənənəvi kənd təsərrüfatı 

sahələrindən olan pambıqçılığın keçmiş şöhrətini qaytarmışdır. Bu sahənin inkişafı üçün çoxsaylı əməli 

tədbirlər görülmüşdür. Odur ki, Azərbaycan kəndində həyat, necə deyərlər, bulaq kimi qaynayır. 

Azərbaycan kəndlisi pambıq əkir, yeni üzüm bağları salır, tütün becərir, barama bəsləyir... Bunlara müvafiq 

olaraq sənaye inkişaf edir. Nəticədə bir çox məhsullarla özümüzü nəinki təmin edirik, hətta onları xaricə 

də göndəririk. Yəni Azərbaycanın ixrac potensialı da ildən-ilə artır. “Made in Azerbaijan” brendi ilə dünya 

bazarlarına onlarca məhsul çıxır.  

Azərbaycana dünyanın marağı getdikcə artır. Son dövrlərdə ölkəmizə çoxsaylı turist axını müşahidə 

edilir. Bu da Azərbaycandakı sabitlikdən və inkişafdan xəbər verən tutarlı faktlardan biridir.  
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Uğurlarımız çoxdur. Bunların sırasında birinin xüsusi önəmi var. Bu, illərdir işğal altında olan 

torpaqlarımızın bir hissəsinin geriyə alınması, iki il əvvəl yaşadığımız zəfərli aprel günləridir, Lələtəpədə 

yüksələn Azərbaycan bayrağıdır.  

İndi Cocuq Mərcanlı da yağı düşmənə bir göz dağı olub. Burada qısa müddətdə həyat yenidən 

canlanıb. Tikilən onlarca evdə çıraq yanır, qazan qaynayır, kənd yolları ilə uşaqlar məktəbə gedir. Doğma 

obaya qayıdan yaşlı çocuq mərcanlılar burada inşa edilmiş Şuşa məscidinin analoqu olan məsciddə dualar 

edib, Böyük Qayıdışımızın davamlı olmasını diləyirlər...  

Azərbaycanın uğurları gündən-günə artır. Ölkədə yeni yollar çəkilir, körpülər salınır, müəssisələr 

açılır, məktəblər tikilir. Həm iri, həm də sosial infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Ötən aylarda Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsinin sevincini yaşadıq. İndi Astara-Rəşt dəmir yolu çəkilir. 

Ələt Dəniz Ticarət Limanının tikintisi sona yaxınlaşır. 15 il əvvəl cəmi bir aeroportu olan ölkənin indi altısı 

beynəlxalq və biri yerli olmaqla yeddi aeroportu var. Bəli, bu gün Azərbaycandan dünyanın istənilən yerinə 

uçuşlar etmək mümkündür!  

Azərbaycan xalqı bunlara İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi illərdə nail olub və aydın görür ki, 

bu inkişaf, bu irəliləyiş davamlıdır. Ona görə də aprelin 11-də seçki məntəqələrinə gələn insanların 86,03 

faizi indiyədək göstərilən etimadı tam doğrultmuş Prezidentinə, inandığı rəhbərinə səs verdi. 

Üç əsrin şahidi olan qoca seçki bülletenini qutuya atarkən “Heç vaxt haqqı nahaqa verməmişəm. İndi də 

xalqı düşünən, xalqın qeydinə qalan Prezidenti seçirəm”, - dedi.  

Seçki məntəqəsinə iki körpəsinin əlindən tutub gələn ana “İlham Əliyevə səs verməklə Azərbaycanın 

daha xoşbəxt, daha işıqlı sabahına səs verirəm” söylədi.  

Seçicilər sırasındakı bir zabit bildirdi ki, mən İlham Əliyevə daha böyük qələbələr naminə səs 

verirəm. 

Seçki məntəqələrinə gələnlər arasında ahıl insanlar, ilk dəfə səs verən gənclər, toyu həmin günə 

təsadüf edən cütlüklər, ziyalılar, əmək adamları, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət nümayəndələri, alimlər 

vardı.  

Bir sözlə, xalq yenidən “İlhamla irəli”ləməyə qərar verdi. Xalq yenidən İlham Əliyevi seçdi. 

 

Azərbaycan.-2018.-13 aprel.- №82.-S.1,8. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

109 
 

İlham Əliyev seçicilərin 86,03 faizinin səsini qazanıb 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov prezident seçkilərinin ilkin nəticələrini 

açıqlayıb 
  

Aprelin 12-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov prezident seçkilərinin 

ilkin nəticələri ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Məzahir Pənahov 125 seçki dairəsi üzrə 5 min 641 məntəqənin 

hamısından məlumatların MSK-nın İnformasiya Mərkəzinə daxil olduğunu söyləyib. O, seçicilərin 

səsvermədə iştirak fəallığının 74,30 faiz olduğunu deyib. 

MSK sədri qeyd edib ki, seçki qutularından çıxarılmış seçki bülletenlərinin sayı 3 milyon 962 min 

96, etibarsız hesab edilmiş səslərin sayı 12 min 490 (0,32 faiz), etibarlı hesab edilmiş səslərin sayı isə 3 

milyon 949 min 606-dır (99,68 faiz). Etibarlı hesab edilən səslər prezidentliyə namizədlər arasında 

aşağıdakı kimi bölünüb: 

  

Əliyev İlham Heydər oğlu – 3 milyon 397 min 664 səs (86,03 faiz); 

Əlizadə Araz Məmməd-Mübariz oğlu – 54 min 603 səs (1,38 faiz); 

Hacıyev Hafiz Ələmdar oğlu – 59 min 977 səs (1,52 faiz); 

Həsənquliyev Qüdrət Müzəffər oğlu – 119 min 390 səs (3,02 faiz); 

Quliyev Fərəc İbrahim oğlu – 46 min 10 səs (1,17 faiz); 

Məmmədov Sərdar Cəlal oğlu – 119 min 674 səs (3,03 faiz); 

Nurullayev Razi Qulaməli oğlu – 29 min 282 səs (0,74 faiz); 

Oruc Zahid Məhərrəm oğlu – 123 min 6 səs (3,11 faiz). 

  

Bu, ilkin nəticələrdir. Bu gündən artıq MSK-ya dairə seçki komissiyalarının rəsmi protokolları daxil 

olmağa başlayıb. Bu protokollar qəbul ediləcək, sənədlər araşdırılacaq, qanunvericiliyin tələbinə uyğun 

olaraq səsvermənin yekun protokolu hazırlanacaq, qərar qəbul ediləcək və bütün sənədlər Konstitusiya 

Məhkəməsinə göndəriləcək. 

Məzahir Pənahov qeyd edib ki, səsvermə qanunauyğun keçirildi. Seçkiləri izləyən çoxlu sayda 

beynəlxalq və yerli müşahidəçi bütün bölgələrdə məntəqələrdə müşahidələr aparıb və nəticələri kütləvi 

informasiya vasitələrinə açıqlayıb. Bütün müşahidəçilərin seçki prosesi ilə bağlı fikirləri müsbətdir. Hətta 

kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq qurumlar seçkilərə hazırlığı və prosesin özünü nümunəvi təşkil olunmuş 

proses kimi qiymətləndiriblər. Müşahidəçilər, yerli və beynəlxalq KİV-lər hansısa pozuntu faktları ilə 

rastlaşmadıqlarını bildiriblər. Bu seçkilər Azərbaycanın həyatında tarixi bir hadisəyə çevrildi. Bu günlərdə 

artıq rəsmi protokolların qəbul olunması prosesi başa çatdırılacaq və Mərkəzi Seçki Komissiyası rəsmi 

nəticələri ictimaiyyətə açıqlayacaq. 

 

Azərbaycan.-2018.-13 aprel.- №82.-S.1. 
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İlham Əliyevin seçkilərdə qələbəsi xalq-hakimiyyət birliyinin nümayişidir 

 

Habil Qurbanov, 

AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının sədri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor 

 

Zamanın çağırışlarını nəzərə alan, yaranmış yeni imkanlardan yetərincə istifadə etməyə üstünlük 

verən cəmiyyətlər həmişə tərəqqi tapıb. Böyük toplumlara bu imkanları göstərmək, onları vahid ideyalar 

ətrafında səfərbər edərək gələcək hədəflərə doğru istiqamətləndirməksə çətin və şərəfli yolun önündə gedən 

liderlərin missiyası olub. Siyasi və ictimai nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, liderlik bir insanın tarixdəki səmərəli 

fəaliyyəti və xalqın həyatında oynadığı böyük roldur. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev məhz bu 

baxımdan liderliyini təsdiq etmiş şəxsiyyət kimi dünyada qəbul edilir. Bu isə dövlətin və cənab İlham 

Əliyevin ətrafında sıx birləşən xalqımızın uğuru, özünüifadəsinin təsdiqidir. 

 

Xalqın və dövlətin ümumi maraqlarını özünün praktik fəaliyyətində ifadə etməyən siyasi təşkilatlar 

cəmiyyətin dəstəyindən məhrum olurlar. Ümumilikdə isə cəmiyyətin ayrılıqda götürülmüş bir təbəqəsinin 

və yaxud sosial qrupunun mənafe və maraqlarını təmin etməyən siyasi liderin, təşkilatın xalqı, milləti öz 

arxasınca apara bilməsi mümkün deyil. Bu, Azərbaycanda özünü ötən əsrin 90-cı illərində bir daha 

təsdiqləmiş oldu. 

Vətəndaşların ölkəyə layiqli rəhbər seçmək haqqı xalqın öz taleyinə sahib çıxmaq hüququnun 

təməlində dayanır. Azərbaycan xalqı indiyədək 2003, 2008 və 2013-cü illərdə keçirilmiş prezident 

seçkilərində daxili inamına söykənərək cənab İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləmiş və siyasi taleyinə 

sahib olmaq haqqını qətiyyətlə ifadə etmişdir. Bu tarixi seçimlər həm də belə bir həqiqətin cəmiyyətdə 

dərkidir ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qarantı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil 

siyasətdir. 

Ötən 15 ildə Azərbaycan vətəndaşının birmənalı seçimini təmin edən ən başlıca amillərdən biri də 

ölkədəki siyasi sabitlik və həmrəylik mühitidir. Bu illər ərzində ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi 

islahatların, infrastruktur layihələrinin səmərəli nəticələr verməsi, hər bir fərdin maraq və mənafeyini 

özündə maksimum dərəcədə əks etdirməsi, dövlətin perspektiv inkişafına hesablanması Prezident İlham 

Əliyevin yüksək bilik və intellektə, çevik idarəçilik məharətinə, yüksək əzmə, qətiyyətə malik lider 

olduğundan soraq verir. 

Dövlət başçısının praqmatizmə və əməli siyasətə söykənən iqtisadi siyasətinin əsas qayəsində insan 

amili dayanmışdır. Cənab İlham Əliyev xalq qarşısında verdiyi bütün vədlərə sadiq qalmaqla hər bir 

azərbaycanlının layiqli Prezidenti olduğunu təsdiqləmişdir. İlham Əliyev hökumətin mütəmadi olaraq xalq 

qarşısında hesabat verməsini, görülən işlər barədə ictimaiyyətin hərtərəfli məlumatlandırılmasını da 

demokratik idarəetmənin zəruri tələbi kimi önə çəkmişdir. 

Ötən illərdə ölkədə uğurla həyata keçirilən siyasət eyni zamanda Azərbaycan üçün taleyüklü bir sıra 

layihələrin gerçəkləşməsini, respublikanın bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunda qabaqcıl dövlətə 

çevrilməsini təmin etmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük müdrikliklə irəli sürdüyü yeni neft 

strategiyasının tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 

kəmərlərinin istifadəyə verilməsi nəticəsində Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin başlıca 

təminatçısına çevrilmiş, ölkəmizin dünya üçün önəmi daha da artmışdır. Son vaxtlar Bakı-Tbilisi-Qars 

dəmir yolunun istifadəyə verilməsi, “Əsrin müqaviləsi”nin yenilənməsi bu baxımdan beynəlxalq 

əhəmiyyətli hadisə kimi qarşılanır. 

Bütün bunlar həm də onu deməyə əsas verir ki, ölkəmizin rəhbəri Azərbaycanı müasir və qüdrətli 

dövlətə çevirmək məqsədini sadəcə bəyanatlarla ifadə etmir, onun konkret icra mexanizmlərinin 

müəyyənləşdirilməsi istiqamətində ciddi addımlar atır. Dövlət başçısının son illərdə imzaladığı 

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası və “Milli iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 

strateji yol xəritəsi” kimi konseptual əhəmiyyətli sənədlər deməyə əsas verir ki, Prezident Azərbaycanın 

uzunmuddətli inkişaf strategiyasının dərin elmi proqnozlar əsasında işlənib hazırlanmasına çalışır. 

Ölkə rəhbərinin apardığı məqsədyönlü və uzaqgörən siyasətin ən parlaq nəticəsi ondan ibarətdir ki, 

Azərbaycan, sözün əsl mənasında, tam müstəqil siyasət yürüdür, özünün siyasi dəst-xətti, dövlətçilik 

siması, inkişaf yolu var. Ölkə iqtidarının milli maraqlara əsaslanan siyasəti, iqtisadi inkişaf və 

demokratikləşdirmə, hüquqi dövlət quruculuğu, effektiv diplomatiya istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü 

fəaliyyəti də məhz milli müstəqilliyin praktik olaraq gerçəkləşdirilməsini təmin etmişdir. 
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Azərbaycan Qərb məkanında yalnız zəngin neft və qaz ehtiyatları ilə deyil, həm də demokratiyaya, 

liberal dəyərlərə, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına sadiqliyi ilə tanınmaq əzmini bir sıra konkret 

addımları ilə tam sübuta yetirmişdir.  

Hələ 2011-ci ildə respublikamızın sivil dünyanın hüquqi-siyasi atmosferinin müəyyənləşməsində 

mühüm rolu olan, dünyanın 157 ölkəsinin dəstəyi ilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik 

Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi bütövlükdə müasir tariximizin ən əlamətdar, qürur doğuran 

hadisələrindən biri kimi yadda qalmışdır. 2012-ci ildə Azərbaycan “Eurovision 2012” kimi möhtəşəm 

musiqi yarışmasını uğurla gerçəkləşdirərək yüksək mədəni-mənəvi dəyərlərə, incəsənətə malik olduğunu 

sübuta yetirmişdir. 2015-ci ildə I Avropa Oyunları, 2016-cı ildən başlayaraq “Formula-1” yarışları, 2017-

ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunları respublikamızda yüksək səviyyədə keçirilmişdir. 

Nəhayət, onu da unutmayaq ki, Şərqin bəzi ölkələri qan burulğanları qaynayan bir məkana çevrilib. 

Ərəb ölkələrindən qaçqın axını başlayıb. Əfqanıstanda qarşıdurmalar səngimir. Dünyanın supergücləri 

arasındakı siyasi, iqtisadi, hərbi çəkişmələr məhəlli münaqişələrdən qlobal böhran həddini belə aşmaqdadır. 

Suriya başdan-başa xarabaya çevrilib. Dost, qardaş Türkiyədə terror hadisələri səngimək bilmir. Avropanın, 

dünyanın bir çox ölkəsində inflyasiya tüğyan edir. Avropanın şəhərlərində tez-tez terrorlar baş verir. Belə 

bir dəhşətli vəziyyətdə Azərbaycanda sabitlik hökm sürür və ölkə ildən-ilə inkişaf edir. Olduqca sevindirici 

bir haldır ki, qonşu ölkələrdə bu qədər təhlükələr olduğu halda Azərbaycanda əmin-amanlıqdır. Ölkənin 

beynəlxalq aləmdə nüfuzu get-gedə artır. Paytaxt Bakı bu gün dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri sayılır 

və sülh mərkəzi kimi tanınmaqdadır. Respublikamızın bölgələrinin sosial-iqtisadi inkişafı üçün fəaliyyət 

proqramları uğurla həyata keçirilir. Ölkəmiz tolerant ölkə kimi bütün dünyada nümunə göstərilir. 

Azərbaycan sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin dialoqunun, onların bir-birindən qarşılıqlı olaraq 

bəhrələnməsinin zəruri olduğunu təsdiqləyən bir fəlsəfənin formalaşdığı, dünyaya yayıldığı mərkəzə 

çevrilməkdədir.  

Azərbaycan dünyada eyni zamanda idman ölkəsi kimi tanınmaqdadır. Nəzərə alsaq ki, idman 

yarışları ölkənin beynəlxalq aləmdə geniş tanınmasında, onun müsbət imicinin formalaşmasında, turizmin 

inkişafında mühüm rol oynayır, o zaman belə bir vəziyyətin olduqca mühüm amil olduğunu qeyd etmək 

olar. Bakıya gələn turistlərin sayı günbəgün artmaqdadır. Bunun üçün ölkənin bütün ərazisində müasir, 

dünya standartlarına cavab verən infrastruktur yaradılmışdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə milli sərvətin böyük hissəsini insan kapitalı təşkil edir və iqtisadi artımda 

intellektual əmək üstün çəkiyə malikdir. Ötən illər ərzində insan kapitalının inkişafı ilə bağlı tədbirlər 

müəyyən edilərək icra olunan bir sıra strategiya, dövlət proqramları və konsepsiyalarda da öz əksini 

tapmışdır. “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”, 

“Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”da və “Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda elm və təhsilin inkişafı prioritet məsələlər 

kimi önə çəkilmişdir.  

Onu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin son 15 illik fəaliyyətinin ən böyük 

uğurlarından biri də ölkədə milli ideyanın formalaşmasıdır. Bu gün respublikada həyata keçirilən siyasətin 

başlıca məqsədi modernləşmə mərhələsini də sürətlə başa vuraraq Azərbaycanı inkişaf etmiş dövlətlər 

səviyyəsinə yüksəltmək, demokratik idealların cəmiyyətdə tam möhkəmlənməsinə nail olmaq, yeni 

düşüncəli vətəndaş yetişdirməkdir. Yeni dövrün milli ideallarına çevrilən bu məqsədlərin reallığa 

adekvatlığı isə qətiyyən şübhə doğurmur. Çünki bu gün Azərbaycana hər addımda ölkəni inkişaf etdirməyə, 

müasirləşdirməyə çalışan, yeni dünya nizamının tələblərinə cavab verən siyasət yürüdən müasir təfəkkürlü 

və qətiyyətli lider rəhbərlik edir. 

Xalqımız ölkədəki siyasi qüvvələr arasında azad və tərəddüdsüz, həm də doğru seçim edəcək qədər 

yetkin və müdrikdir. Bu müdrik seçim həm də obyektiv reallığa, ölkənin son 25 ildə keçdiyi tarixi inkişaf 

yolunun məntiqi yekununa, konkret desək, Azərbaycan vətəndaşının bugünkü yaşam tərzinə əsaslanır. 

Azərbaycan seçicisinin dəyişməz seçimini bu gün həm də dövlətin və xalqın maraqları şərtləndirir. 

Qlobal iqtisadi böhran baş alıb getməkdədir. Belə bir vaxtda Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişaf 

göstəriciləri nüfuzlu beynəlxalq qurumlar tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. İndi ölkəmizdə neft 

sektorundan asılılığı azaltmaq üçün qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi qayğı göstərilir. Aqrar sektorun, 

kəndin inkişafı diqqət mərkəzindədir. Tez-tez Prezidentin Ehtiyat Fondundan ölkənin müxtəlif ərazilərində 

infrastrukturun abadlaşdırılması üçün böyük miqdarda maddi vəsaitin ayrıldığını eşidirik. Azərbaycanın 

yaxından iştirakı ilə dövrümüzün çox böyük layihələrindən biri olan tarixi İpək yolu artıq fəaliyyətdədir. 

Bir neçə böyük, mühüm beynəlxalq layihənin həyata keçməsi üçün ciddi işlər gedir.  
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Belə mürəkkəb bir zamanda Azərbaycanda gedən böyük quruculuq işlərinin uğurla davam etməsi, 

beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun artması, ilk növbədə Qarabağ probleminin həlli, ölkəmizin qabaqcıl dünya 

dövlətlərinin sırasında olması yolunda mühüm işlərin görülməsi üçün yenə də xalqımız öz düzgün seçimini 

edərək İlham Əliyevə yüksək inam, coşqu ilə səs verərək növbəti müddətə Prezident seçdi. Bu tarixi qərar 

da öz bəhrəsini göstərəcək. Çünki keçilən son on beş illik yol bunu deməyə bizə əsas verir. 

 

Azərbaycan. - 2018.- 14 aprel. - № 83. - S. 6. 
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Prezident seçkilərində xalqın sabaha inamı qalib gəldi 

 

İsa Həbibbəyli, 

AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik 

 

Azərbaycanda keçirilən daha bir ümummilli siyasi kampaniya – prezident seçkiləri obyektiv, şəffaf 

və ədalətli şəkildə sona çatdı, xalqımızın ümumi iradəsini bütün dünyaya bəyan etdi. 

 

Budəfəki seçkilərin önəmli tərəflərindən biri səsvermə günü seçicilərin yüksək fəallığı oldu. Xarici 

müşahidəçilər bu cəhətə xüsusi diqqət yetirmiş, öz açıqlamalarında əksər seçki məntəqələrində uzun 

növbələr gördüklərini qeyd etmişlər. Mən özüm də Bakı şəhərinin Səbail rayonunun seçki məntəqələrində 

seçicilərin məntəqələrə axınla gəldiklərini müşahidə etmişəm. Bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan seçicisi 

ölkə həyatının ən məsuliyyətli kampaniyasında kifayət qədər siyasi fəallıq göstərir. 

Ölkə üzrə siyasi mədəniyyətin, yüksək fəallığın müşahidə olunması 2018-ci il seçkilərinin ən mühüm 

göstəricilərindən biridir. Xalq artıq kimi və niyə seçdiyinin fərqindədir. Seçkinin gedişində sıravi insanların 

təbii mövqeyi ilə siyasi təbliğatın üst-üstə düşməsi yekunda bir-birini tamamladı. Azərbaycan seçicisi 

ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük sınaqlardan uğurla çıxmış müstəqil dövlətçilik xəttinə sonsuz 

sədaqətini ifadə etdi. Eyni zamanda, xalq özünün qəti mövqeyi ilə Prezident İlham Əliyevin son 15 il 

ərzində apardığı məqsədyönlü siyasətə, əldə olunmuş mühüm nəticələrə yüksək qiymətini verdi, daha 

böyük gələcəyə, işıqlı sabahlara inamına səs verdi. 

Göründüyü kimi, Prezident İlham Əliyevin yüksək dövlətçilik təcrübəsi, aydın siyasi xətti, 

uzaqgörən, praqmatik baxışları seçicilərin qəti mövqeyinin formalaşmasında həlledici rol oynadı. Ötən 

illərdə daxili və xarici siyasətdə böyük uğurlara imza atmış İlham Əliyevin hər bir addımının xalqın arzu-

istəklərinə tam cavab verməsi, beynəlxalq reallıqlara uyğunluğu prezident seçkilərinin həlledici amili oldu. 

Azərbaycanda seçkiqabağı təşviqat işi də tam demokratik şəraitdə keçdi. Ölkə miqyasında 

prezidentliyə namizədlərin hər biri üçün normal və bərabər şərait yaradılmışdı. Siyasi cəhətdən yetkin 

seçicilər seçkiqabağı təşviqat kampaniyasında Prezident İlham Əliyevin tərəfində olduqlarını, ona səs 

verəcəklərini qabaqcadan açıq-aşkar bəyan edirdilər. Bu, gerçək demokratiyanın təzahürü idi. Yəni 

seçicilərin mütləq əksəriyyətinin qəti qərarı ölkənin 15 il ərzində yaşadığı reallıqlardan qaynaqlanırdı. 

Azərbaycanda hökm sürən ictimai-siyasi sabitlik və hərtərəfli, dinamik inkişafın göstəriciləri 

seçkinin taleyinin həll olunmasında ciddi rol oynadı. Xalq gördüyünə, yaşadığına əsaslandı və qarşıdakı 

dövrdə taleyini inandığı siyasətçiyə, indiki anlamda öz həqiqi lideri İlham Əliyevə etibar etdi. Böyük 

mütəşəkkilliklə keçən seçkilər müstəqillik epoxasının möhtəşəm yekunu və yeni tarixi mərhələnin mühüm 

start nöqtəsi oldu. Bu, təkcə seçki marafonunun sonu olmayıb, ölkəmizin həyatında yeni inkişaf 

mərhələsinin başlanğıcıdır. 

Seçkinin nəticələri bir daha sübut etdi ki, ötən illərdə Prezident İlham Əliyev böyük ümumxalq 

etimadı qazanmışdır. Buna görə də seçki bülletenlərində “İlham Əliyev” adının qarşısına öz “hə”sini xüsusi 

məmnunluqla işarə edən hər bir seçici bununla bugündən razılığını və sahaha inamını ifadə etmişdir. 

Seçkidə real əməllərə və perspektiv inkişafa inam qalib gəlmişdir. Belə bir dərin inamı və uzaqgörən 

siyasəti ölkəmizə İlham Əliyev qazandırmışdır. Bu mənada yenidən Prezident seçilmək İlham Əliyevin 

təkcə qələbəsi deyil, həm də halalca haqqıdır. 

İlham Əliyev qədər yüksək siyasi-mənəvi keyfiyyətlərə, praqmatik baxışlara malik olan görkəmli 

dövlət xadimini dövlət başçısı vəzifəsinə yenidən seçmək üçün seçicilərin çox götür-qoy etmələrinə xüsusi 

ehtiyac olmamışdır. Xalqın qəti inamı belə idi: yalnız İlham Əliyev! Bununla xalqımız həm də ölkəmizə 

qarşı xarici dairələrdən gələn təhdidlərə, böhtan və iftira yağdıranlara, onlara qul olan “sapı özümüzdən 

baltalar”a da ağır zərbə vurmuşdur. Bu seçkidəki yüksək nəticə Azərbaycan xalqının tarixi qələbəsidir. 

Xalqla iqtidar arasındakı sarsılmaz əlaqə, böyük inam seçkinin taleyini birmənalı olaraq həll etmişdir. 

Xalqımız Prezident seçkilərində İlham Əliyevin qalib gəlməsinin ölkə həyatının bütün sahələrinə 

böyük inkişaf gətirəcəyinə dərindən inanır. Ölkə əhalisi demokratik yolla keçirilmiş seçkilərdə böyük 

qələbə qazanmış Prezident İlham Əliyevin simasında özünün daha parlaq gələcəyini görür. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 15 aprel. - № 84. - S. 6. 
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Seçimin mübarək, Azərbaycan! 

 

Elman CƏFƏRLİ, 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Ölkəmiz milli dövlətçiliyin taleyi baxımından çox mühüm bir siyasi kampaniyanı – aprelin 11-də 

keçirilən növbəti prezident seçkilərini uğurla başa vurdu. Azərbaycan dövləti üçün müstəqillik dövründə 

keçirilən hər bir seçki taleyüklü əhəmiyyətə, mühüm perspektiv nəticələrə malikdir. Bu baxımdan 

prezident seçkilərində xalqın verdiyi səs yalnız ölkənin mövcud durumunu qiymətləndirmək anlamına 

gəlmir, eyni zamanda və bəlkə də, daha çox onun bilavasitə perspektivinə, bu gələcəyə, özünün 

gözləntilərinə olan inam və etibarı ifadə edir. 
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin böyük qurucusu, dahi Heydər Əliyev xalqına 1 oktyabr 2003-cü il 

tarixli məşhur müraciətində demişdir: “İlham Əliyev yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya 

siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir... İnanıram ki, mənim axıra 

çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa 

çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”. 

Məşhur bir deyim var: “Tarix dünənki siyasət siyasət isə bugünkü tarixdir”. Bu mənada, ümummilli 

liderimizin bu müraciəti artıq tarixə çevrilmiş 2003-cü ilin siyasi reallıqları prizmasından ölkəmizin gələcək 

taleyi ilə bağlı böyük məsuliyyət hissi ilə xalqa ünvanlanmış inam və etibar dolu bir müraciət idi. İndi 

qətiyyətlə demək olar ki, həmin sözlər geridə qoyduğumuz ötən mərhələnin artıq tarixə çevrilmiş 15 illik 

möhtəşəm inkişaf dövrünü xarakterizə etməklə yanaşı, yaşamaqda olduğumuz 2018-ci ilin gələcəyə 

ünvanlanmış taleyüklü siyasi vəzifələri baxımından hər zaman Azərbaycanın müstəqillik tarixinin 

hərəkətverici qüvvəsini təşkil etmişdir. Başqa sözlə, ulu öndərin cənab İlham Əliyevin “gələcəyinə böyük 

ümidlər bəsləyirəm” ifadəsi təkcə güclü siyasi liderə deyil, daha böyük mənada, həmin gündən gələcək 

kimi görünən bugünkü Azərbaycana bəslənilən ümidlər idi. Artıq dördüncü dəfə xalqımızın özünün 

gələcəyi naminə böyük etibarını qazanaraq, son prezident seçkilərindən də parlaq qələbə ilə çıxan cənab 

İlham Əliyevin davam etdirdiyi, siyasi zamanın inkişafına uyğun yaradıcı təkamül nümunələri ilə 

zənginləşdirdiyi müstəqil milli dövlətçilik siyasəti məhz bu ümidlərin işığında reallığa çevrilir. 

Hələ 2003-cü il oktyabrın 31-də ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi and içərkən 

cənab İlham Əliyev deyirdi: “Mən Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə inanıram. Əminəm ki, ölkəmiz bundan 

sonra da inkişaf edəcək, daha da güclənəcəkdir. Azərbaycanda demokratiya daha da inkişaf edəcək, siyasi 

plüralizm, söz azadlığı təmin olunacaqdır. Ölkəmiz müasir dövlətə çevriləcəkdir. Bütün bunları etmək üçün 

Azərbaycanda çox işlər görmək lazımdır”. 

Bu baxımdan ötən illərin təcrübəsi yalnız bir sarsılmaz həqiqətlə əlamətdardır: verilən bütün vədlər 

yerinə yetirilmiş, ölkəmizin siyasi-hüquqi və sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində çox işlər görülmüş, 

onilliklərə sığacaq uzun bir məsafə cəmi 15 il ərzində qət edilmişdir. Bu uğurlu siyasətin həyata keçirilməsi 

üçün vacib şərt – ölkədaxili ictimai-siyasi sabitlik pozulmaz, sarsılmaz şəkildə təmin edilmiş, Azərbaycanın 

yerləşdiyi coğrafi regionun bütün mürəkkəbliyinə, ölkəmizdəki sabit vəziyyətdən məmnun qalmayan xarici 

qüvvələrin məkrli planlarına, mənfur qonşularla müstəqilliyin ilk illərindən başlayan müharibə vəziyyətinə 

baxmayaraq, Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz dövlətlərindən biri statusunu qoruyub saxlamışdır. 

Məhz bu amil Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi sahəsində 

qazanılan yeni və daha böyük nailiyyətlərin təməlində durmuşdur. 2003-2017-ci illərdə ölkəmizdə ümumi 

daxili məhsul 3,2 dəfə artaraq 70 milyard 135 milyon manata, onun adambaşına düşən hissəsi 6 dəfədən 

çox artaraq 7205 manata çatmışdır. Sənaye məhsulu istehsalı 2,6, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1,7 

dəfə artmışdır. Bu dövrdə ixracın həcmi 6 dəfə yüksələrək 15,5 milyard ABŞ dollarına çatmışdır. 

Sürətli və dayanıqlı iqtisadi inkişaf Azərbaycanın regiondakı lider ölkə statusunu möhkəmləndirmiş, 

vətəndaşların sosial rifah halının yaxşılaşdırılmasında mühüm nəticələrə gətirib çıxarmış, regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarının uğurla icra edilməsi ölkənin bütün ərazisi üzrə yeni 

inkişaf simasını müəyyənləşdirmişdir. Bu gün Azərbaycan dünyanın ən rəqabətqabiliyyətli ölkələri 

sırasında 35-ci yerdədir. 

15 il ərzində dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan xərclər 7,6, səhiyyəyə çəkilən xərclər 13,5, 

mədəniyyətə ayrılmış vəsait 3,1, idmanın inkişafı üçün yönəldilən xərclər isə 5,8 dəfə artmışdır. Nəticədə, 

ölkədə 3100 yeni məktəb binası, 635 səhiyyə müəssisəsi, 244 mədəniyyət obyekti tikilmiş və ya əsaslı təmir 

olunmuş, idmançılarımız müxtəlif səviyyəli yarışlarda 8,5 min medal qazanmış, turizm obyektlərinin sayı 

2,2 dəfədən çox artaraq 563-ə çatmış, bu dövrdə ölkəmizə 2,7 milyon nəfərə yaxın turist gəlmişdir. Qaçqın 
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və məcburi köçkünlər üçün 5,6 milyard manat vəsait ayrılmış, tikilmiş 92 yaşayış kompleksində 48 min 

300 ailə və ya 245 min nəfər yeni mənzillə təmin edilmişdir. Sosialyönümlü iqtisadi siyasətin əsas nəticələri 

özünü 1 milyon 958 min 400 yeni iş yerinin yaradılmasında, yoxsulluğun səviyyəsinin 44,7 faizdən 5,4 

faizə, işsizliyin səviyyəsinin 9,2 faizdən 5 faizə enməsində, aztəminatlı gənc ailələr üçün sosial mənzillərin 

tikilib 2018-ci ildən başlayaraq istismara verilməsində göstərmişdir. Son 15 il ərzində maaşlar və pensiyalar 

8 dəfə artmış, ölkə əhalisinin sayı 2003-cü ildəki 8 milyon 269 min nəfərdən 9,9 milyon nəfərə çatmış, yəni 

20 faiz artmışdır. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, həmçinin reallaşdırılmaqda olan TAP, TANAP, “Cənub” 

qaz dəhlizi kimi regional və beynəlxalq neft-qaz layihələri ölkəmizin dünya enerji təchizatı sistemində 

rolunu daha da artırmış, Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının işlənməsi üzrə “Əsrin müqaviləsi” 2050-ci ilədək 

uzadılmışdır. Azərbaycanın tarixi İpək Yolunun bərpasındakı aparıcı mövqeyi, “Bakı-Tbilisi-Qars” dəmir 

yolu xəttinin istifadəyə verilməsi, “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin reallaşması üçün əsas 

faktorlardan olan ölkəmizin bu layihədəki iştirakı onun beynəlxalq nəqliyyat sistemindəki danılmaz rolunu 

daha da ön plana çıxarmışdır. 

Ölkəmizin hərbi qüdrəti bu illər ərzində xeyli güclənmiş, dövlət büdcəsindən müdafiə sahəsi üzrə 

ayrılan xərclər 4 dəfədən çox artaraq 2 milyard 738 milyon manatı ötmüş, Silahlı Qüvvələrimiz ən müasir 

hərbi texnika və silahlarla təchiz edilmiş, hərbi infrastrukturun 80 faizdən çoxu yenidən qurulmuş və maddi-

texniki baza xeyli möhkəmləndirilmişdir. 2016-cı ilin aprel ayında düşmənin növbəti təxribatının qarşısının 

böyük mərdliklə alınması, 2 min hektar ərazimizin, bir sıra strateji yüksəkliklərin işğaldan azad edilməsi, 

ordumuzun və bütün xalqımızın döyüş ruhunun daha da yüksəlməsi Prezident, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin milli ordu quruculuğu siyasətinin mühüm bəhrələridir. Azərbaycan özünün 2005-ci ildən müdafiə 

sənayesi olan dövlətə çevrilmiş, hazırda ölkəmiz 1000-dən çox adda müxtəlif hərbi təyinatlı məhsul, o 

cümlədən bütün növ döyüş sursatı, müxtəlif texnika və silahlar istehsal edir. Bu gün Azərbaycan Ordusu 

dünyanın ən yaxşı təchiz olunmuş və döyüş qabiliyyətli 50 ordusu sırasına daxildir. 

Bununla belə, sülhpərvər xalqımız və onun ən böyük milli sərvəti olan Azərbaycan dövləti özünü 

dünyaya tolerantlığın, bütün sivilizasiyaların, xalqların, dinlərin yanaşı, sərbəst və rahat birgəyaşayışının 

təmin oldunduğu bir məkan kimi təqdim edir. Hər il ölkə paytaxtında keçirilən ənənəvi “Bakı prosesi” artıq 

ölkəmizin sülhsevər simasını və dünyaya multikultural Azərbaycan modelini tanıdan beynəlxalq tədbir 

kimi böyük nüfuz qazanmışdır. Bu baxımdan ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq idman yarışları da yalnız 

idmanın təbliğinə və turizmin inkişafına hesablanmayıb, eyni zamanda, sülh və idman ölkəsi olan 

Azərbaycana böyük bəşəri dəyərlər səltənəti kimi nüfuz qazandırmaqdadır. 

Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu, yerini və rolunu təmin edir. İndi 

torpaqlarımıza düşmən təcavüzü, Qarabağ həqiqətləri, Xocalı faciəsi, bir sözlə, ölkəmizin cəlb olunduğu 

münaqişədəki ədalətli mövqeyi dünya dövlətləri və beynəlxalq birlik tərəfindən daha tez və obyektiv 

şəkildə qəbul olunur. Azərbaycan Respublikası ilk dəfə 24 oktyabr 2011-ci ildə 155 dövlətin dəstəyi ilə 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının iki illiyə (2012-2013) qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Dövlətimizin yürütdüyü 

düşünülmüş və qətiyyətli balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu, bəzi qüvvələr tərəfindən nə qədər 

müqavimətlə qarşılansa da, müstəqilliyimizin qorunub saxlanılmasında çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Əlbəttə, sadaladıqlarımız ölkəmizin son 15 ildə qazandığı uğurların heç də hamısı deyil. Lakin bunlar 

da kifayət edir ki, insanlarımızın öz fərdi yaşayışındakı, xalqımızın, ölkəmizin həyatındakı yüksəlişi 

yaşayaraq və tərəqqini görərək yenidən düzgün seçimlə və əslində, yekdilliklə öz müdrikliyini 

təsdiqləməsinin sirri aydın olsun. Bu baxımdan ölkə 11 aprel seçkilərinə yol gedərkən Azərbaycan 

vətəndaşı və seçicisi heç bir dilemma qarşısında deyildi. Demokratik siyasi əsaslara, şəffaflığa, azad 

iradənin ifadəsinə əsaslanan prezident seçkiləri sadə vətəndaşın təsəvvüründə möhkəmlənmiş əsl lider 

seçiminin təntənəsi ilə əlamətdar oldu. 

Sarsılmaz siyasi mövqedə təmsil olunan hər bir vətəndaş öz səsi ilə son 15 il ərzində görülən işlərə 

yüksək qiymət verdi! Çünki bütün bu uğurlar dövlət başçısının liderliyi ilə hamılıqla, bütöv bir xalq 

şəklində birlikdə qazanılmışdır. Seçici yaxın və uzaq ölkələrdəki prosesləri dərindən təhlil edərək xalq-

iqtidar birliyinə, Azərbaycan gerçəkliyinin əsas amilinə – sabitliyə, təhlükəsizliyə, inkişafa, tərəqqiyə səs 

verdi! 

Seçici doğru siyasətə – real işə səsini verdi! O siyasətə ki onun mərkəzində həmişə Azərbaycan 

vətəndaşı, onun problemləri, qayğıları və rifahı dayanır. 

Ən nəhayət, Azərbaycan seçicisi İlham Əliyevi yenidən özünə, xalqına, dövlətinə lider seçməklə bütün 

bunların rəhnini təşkil edən milli dövlətçiliyin Heydər Əliyev yoluna – əbədi müstəqil Azərbaycana səs 

verdi! 
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Seçimin mübarək, Azərbaycan! 
 

Xalq qəzeti.-2018.-15 aprel.- №84.-S.1. 
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3 394 898 seçicinin etimadı ilə MSK İlham Əliyevi rəsmən prezident seçkilərinin qalibi  

elan etdi 

 

Aprelin 15-də Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclası 

keçirilib. 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda 2018-ci il aprelin 11-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin seçkilərinə yekun vurulması və MSK-nın seçkilərin nəticələrinə dair protokolunun müvafiq 

sənədlərlə birlikdə Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi məsələsi müzakirə olunub. 

MSK sədri Məzahir Pənahov qeyd edib ki, cari il aprelin 11-də Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin seçkiləri azad, ədalətli və şəffaf şəkildə keçirilməklə ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında 

müstəsna əhəmiyyət kəsb edən tarixi hadisəyə çevrilib. Seçkilərin yüksək səviyyədə hazırlanıb keçirilməsi 

üçün MSK və aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən Seçki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş vəzifə və 

səlahiyyətlərin icrasına xüsusi diqqətlə yanaşılıb. Seçki prosesinin mühüm mərhələləri olan seçici 

siyahılarının dəqiqləşdirilməsi, normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, seçicilər də daxil olmaqla, 

bütün seçki prosesi iştirakçılarının maarifləndirilməsi, prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi və qeydə 

alınması, bərabər şərtlərə əsaslanan geniş seçkiqabağı təşviqat imkanının yaradılması, müşahidəçilər və 

kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin azad və sərbəst fəaliyyəti üçün tam maneəsiz şəraitin 

yaradılması və bütün digər addımlar MSK-nın hazırlayıb təsdiq etdiyi Təqvim Planına əsasən atılıb. 

Hər bir ölkə üçün prezident seçkilərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayan Məzahir Pənahov 

deyib: “900-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçinin, habelə nüfuzlu 51 beynəlxalq kütləvi informasiya 

vasitəsindən KİV təmsilçilərinin izlədikləri seçkilər Azərbaycanın şanlı səhifəsi kimi tarixə düşdü. Ən əsası 

odur ki, cəmiyyətimizin bütün tərəfləri seçkilərə böyük maraq göstərirdi. Namizədləri qeydə alınmış siyasi 

partiyalarla yanaşı, digər siyasi partiyalar da seçkiləri müşahidə edirdilər. Həmçinin fərdi olaraq öz istəyi 

ilə seçkiləri izləmək istəyənlər müşahidəçi kimi qeydiyyatdan keçmişdilər. Yəni, bütün bunlar cəmiyyətin 

seçkilərə olan marağının göstəricisi idi. Çox sevindirici haldır ki, seçkiləri izləyən beynəlxalq 

müşahidəçilərin demək olar əksəriyyəti seçkilərin yüksək səviyyədə hazırlanıb keçirildiyini qeyd etdilər”. 

Namizədlərin Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq qeydə alındığını bildirən Komissiya 

bildirib ki, prezidentliyə 6-sı siyasi partiyalar, 1-i öz təşəbbüsü ilə, 1-i isə seçicilərin təşəbbüs qrupu 

tərəfindən irəli sürülməklə 8 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb və bütün namizədlərə seçkiqabağı təşviqat 

dövründə bərabər şərait və eyni imkanlar yaradılıb. Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq, ölkə üzrə 

84-ü açıq, 84-ü qapalı olmaqla, ümumilikdə 168 daimi görüş yeri ayrılaraq namizədlərin ixtiyarına verilib 

və prezidentliyə namizədlər, sadəcə, dairə seçki komissiyalarını məlumatlandırmaqla, həmin yerlərdən 

ödənişsiz istifadə edərək öz seçicilərinə sərbəst şəkildə seçkiqabağı platformalarını sərgiləyiblər. 

Namizədlərin seçkiqabağı təşviqatı üçün bütün seçki məntəqələrini əhatə edən 10 mindən çox böyük ölçülü 

lövhə quraşdırılıb. Seçki Məcəlləsinə əsasən prezidentliyə namizədlərə geniş və səmərəli seçkiqabağı 

təşviqat imkanı yaradılması məqsədilə İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətində qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulduğundan 2 dəfə artıq – həftəlik 6 saat (3 saat televiziyada, 3 saat radioda) pulsuz efir vaxtı, 

“Azərbaycan” qəzetində, “Xalq qəzeti”ndə və “Bakinski raboçi” qəzetində dərc üçün ödənişsiz yer ayrılıb 

və bütün namizədlər bu imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə ediblər. Bununla yanaşı, ödənişli təşviqat 

üçün 34 kütləvi informasiya vasitəsi tərəfindən namizədlərə təklif olunan qiymətlər MSK-ya təqdim 

olunub, bu məlumatlar namizədlərin tanış olmaları üçün komissiyanın internet səhifəsində yerləşdirilib. 

Bütün namizədlər üçün şərtlərin bərabərliyi prinsipi daim nəzarətdə saxlanılıb. Martın 19-dan start 

götürmüş seçkiqabağı təşviqat kampaniyası aprelin 10-dək davam edərək, ümumilikdə sivil və müasir 

tələblərə cavab verən şəraitdə keçirilib. 

Məzahir Pənahov deyib: “Prezident seçkiləri ilə əlaqədar seçki prosesinin demək olar ki, bütün 

iştirakçıları ilə yanaşı, seçicilər üçün də geniş maarifləndirmə kampaniyası keçirilib. Seçkilərin keçirilməsi 

tarixi, səsvermə qaydaları, eləcə də istiqamətverici və çağırış xarakterli 52-dən artıq müxtəlif növdə yüz 

minlərlə plakat çap edilərək bütün yaşayış məntəqələrinin ərazisində asılıb, oxşar mövzulara həsr edilən 

çoxsaylı reklam çarxları səsvermə günü də daxil olmaqla, mütəmadi şəkildə hər gün televiziya və radio 

kanallarında nümayiş etdirilib”. 

Qeyd edilib ki, seçkilərdə bütün seçici qrupları ilə yanaşı, görmə və hərəkət qabiliyyəti məhdud olan 

seçicilərin də sərbəst səs vermələrinin təmin olunması üçün müxtəlif layihələr gerçəkləşdirilib. Gözdən əlil 

seçicilər onlar üçün hazırlanmış və seçki bülletenindəki məlumatların Brayl əlifbası ilə əks olunduğu 
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trafaretdən istifadə etməklə seçki günü azad və sərbəst şəkildə istədikləri namizədə səs veriblər. Hərəkət 

qabiliyyətində məhdudiyyətlər olan seçicilərin sərbəst şəkildə seçki məntəqəsinə gələrək səs vermələri üçün 

isə daşına bilən panduslardan istifadə olunub. Respublika üzrə aparılan araşdırmalar nəticəsində 1455 

məntəqədə hərəkət qabiliyyətində məhdudiyyətlər olan seçicilərin olduğu müəyyən edilib, həmin 

məntəqələrdə hərəkət qabiliyyəti məhdud olan seçicilərin maneəsiz hərəkəti üçün şərait yaradılıb və mobil 

panduslar quraşdırılıb. Beləliklə, bütün seçki məntəqələri bu qəbildən olan seçicilər üçün də əlverişli hala 

gətirilib. Eşitmə qabiliyyəti məhdud olan seçicilərin məlumatlandırılması məqsədilə MSK-nın seçici 

maarifləndirmə proqramı çərçivəsində hazırlanmış alt yazılı videoklipdə bütün səsvermə prosedurları geniş 

izah olunub və bu, eşitmə qabiliyyəti məhdud olan seçicilərin maarifləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verib. 

MSK sədri bildirib ki, prezident seçkilərinin müşahidəsinə 61 beynəlxalq təşkilat və 59 ölkəni təmsil 

edən 894 beynəlxalq müşahidəçi qatılıb. Habelə nüfuzlu 51 beynəlxalq kütləvi informasiya vasitəsindən 

olan 118 xarici KİV təmsilçisi MSK tərəfindən müvafiq lövhəciklə təmin olunaraq seçkiləri izləyib. Bütün 

bunlarla yanaşı, 4 təşkilat tərəfindən seçkilərdə “exit-poll” keçirilib ki, onlardan da 2-si öz fəaliyyətlərini 

ABŞ və Fransadan olan təşkilatlarla birgə qurublar. “Exit-poll”ların nəticələri MSK-nın rəsmi nəticələri ilə 

demək olar ki, üst-üstə düşüb. Respublikada fəaliyyət göstərən yerli kütləvi informasiya vasitələrinin 

nümayəndələri isə heç bir əlavə qeydiyyat və sənəd tələb olunmadan seçki marafonunun əvvəlindən 

axırınadək sərbəst və maneəsiz şəkildə seçkilərdə iştirak ediblər. Seçkilərin müşahidəsində, həmçinin 

çoxsaylı siyasi partiyaları, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, qeydə alınmış namizədləri təmsil edən, eyni 

zamanda, öz təşəbbüsləri ilə seçkilərə qatılmış 58 min 175 yerli müşahidəçi iştirak edib. 

Ümumiyyətlə, seçkilərə hazırlıq, səsvermə günü və ondan sonrakı dövrlərdə istər yerli və beynəlxalq 

müşahidəçilərə, istərsə də yerli və beynəlxalq KİV nümayəndələrinə öz fəaliyyətlərini sərbəst və maneəsiz 

həyata keçirmələri üçün bütün imkanlar yaradılıb. 

Məzahir Pənahov bildirib ki, prezident seçkilərində aşkarlığın təmin olunması üçün qeyd olunanlarla 

yanaşı, işğal edilmiş ərazilər istisna olmaqla, respublikanın bütün ərazisini əhatə edən 1000 seçki 

məntəqəsində (seçki keçirilən məntəqələrin təqribən 20 faizində) internet vasitəsilə səsvermə prosesini 

canlı izləmə imkanı verən veb-kameralar quraşdırılıb. “Mən məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, onların 

fəaliyyətində heç bir xoşagəlməz hal qeydə alınmadı. Səsvermə başlayandan seçkilər başa çatana qədər 

olan bütün prosesləri fasiləsiz olaraq onlayn rejimdə izləmək mümkün idi. İnternet istifadəçiləri istər ölkə 

daxilindən, istərsə də ölkə xaricindən MSK-nın internet səhifəsinə daxil olaraq, heç bir qeydiyyat tələb 

olunmadan, real zaman rejimində seçki məntəqələrində səsvermə günü baş verən bütün prosesləri əvvəldən 

axıradək izləmək imkanına malik olublar. Düşünürəm ki, Azərbaycanın tətbiq etdiyi seçki standartları 

beynəlxalq aləmdə nümunə ola bilər”, - deyə Komissiya sədri vurğulayıb. 

Qeyd olunub ki, səsvermə günü seçki məntəqələri bağlandıqdan sonra fasiləsiz olaraq səslərin 

hesablanması həyata keçirilib. Yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin seçkilərin nəticələri ilə tanış olmaları üçün 

səsvermə başa çatdıqdan 4 saat sonra – saat 23:00-da ölkə üzrə 5641 seçki məntəqəsinin 3675-dən (65,15 

faiz), aprelin 12-də saat 01:00-da 5201 seçki məntəqəsindən (92,20 faiz), saat 12:00-da isə bütün seçki 

məntəqələrindən daxil olmuş məlumatlar əsasında səsvermənin ilkin nəticələri ictimaiyyətin diqqətinə 

çatdırılıb. Səsvermənin nəticələrinə dair yekun protokollar və digər seçki sənədləri qanunla müəyyən 

olunmuş müddətdə məntəqə seçki komissiyalarından dairə seçki komissiyalarına, oradan isə MSK-ya 

çatdırılıb. 

Məzahir Pənahov deyib: “Prezident seçkilərində seçicilər azad və sərbəst şəkildə seçki məntəqələrinə 

gələrək öz iradələrini ifadə edib və ümumilikdə, ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayının 74,30 faizi səsvermədə 

iştirak edib. Seçki günü və ondan sonrakı günlər də daxil olmaqla, bütün seçki kampaniyası boyunca MSK-

ya və aşağı seçki komissiyalarına heç bir şikayət daxil olmayıb. Səsvermə günü seçicilər tərəfindən seçki 

məntəqələrinin ünvanları, seçici siyahıları və digər bu kimi məsələlərlə bağlı Komissiyanın 115 saylı və 

elektron qaynar xətlərinə daxil olmuş sorğu xarakterli müraciətlərə isə dərhal reaksiya verilərək, operativ 

şəkildə lazımi addımlar atılıb”. 

MSK-nın sədr müavini Natiq Məmmədov iclasda çıxış edərək bildirib ki, Komissiya seçkilərin şəffaf 

və ədalətli keçirilməsi üçün lazım olan bütün addımları atıb. O deyib: “Bütün beynəlxalq təşkilatlar, hətta 

ən qərəzli qurumlar da Mərkəzi Seçki Komissiyasının peşəkarlığına şübhə etmirlər. Bu peşəkarlıq fonunda 

aparılan araşdırmalar göstərir ki, sağlam seçki mühitinə kölgə salmaq üçün bəzi cəhdlər olub. Daxil olmuş 

bütün protokollar, internet resurslarında yayımlanan bütün informasiyalar araşdırıldı. Azərbaycanın öncül 

təcrübəsi kimi qəbul olunan veb-kameralar bu işdə də böyük yardımçı oldu. Aparılan 5 günlük araşdırmalar 

zamanı bir neçə seçki məntəqəsində seçicilərin iradəsinin müəyyən edilməsinə imkan verməyən pozuntular 

aşkar edilib”. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

119 
 

Bununla əlaqədar N. Məmmədov 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsinin 2 saylı, 73 saylı Lənkəran şəhər 

seçki dairəsinin 10 saylı, 69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsinin 26 saylı, 74 saylı Lənkəran 

kənd seçki dairəsinin 12 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab olunmasını, 

həmçinin 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsinin 2 saylı seçki məntəqəsi məntəqə seçki komissiyasının və 73 

saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsinin 10 saylı seçki məntəqəsi məntəqə seçki komissiyasının tam tərkibdə 

buraxılmasını təklif edib. 

İclasda prezident seçkilərinin yekunlarının müəyyən edilməsi ilə əlaqədar işlər başa çatmış hesab 

edilib, səsvermənin nəticələrinə dair MSK-nın protokolu tərtib olunub və Komissiya üzvləri tərəfindən 

imzalanaraq təsdiqlənib. 

Seçki Məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq, MSK-nın protokolunun müvafiq sənədlərlə birlikdə 

seçkilərin yekunlarının təsdiq edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə 

təqdim olunması qərara alınıb. 

Həmçinin 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsinin 2 saylı, 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsinin 10 

saylı, 69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsinin 26 saylı, 74 saylı Lənkəran kənd seçki 

dairəsinin 12 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələri etibarsız hesab olunub, eyni zamanda, 57 

saylı Kürdəmir seçki dairəsinin 2 saylı və 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsinin 10 saylı məntəqə seçki 

komissiyaları tam tərkibdə buraxılıb. 

Sonra çıxış edən Komissiya üzvləri atılmış addımları və həyata keçirilmiş layihələri seçkilərin azad, 

ədalətli və şəffaf keçirilməsini şərtləndirən vacib və təqdirəlayiq hal kimi yüksək qiymətləndirib, 

səsvermənin nəticəsinin xalqın iradəsini əks etdirdiyini bildiriblər. 

Seçkilərin yüksək səviyyədə hazırlanıb keçirildiyini qeyd edən Yeni Azərbaycan Partiyası icra 

katibinin müavini, Milli Məclisin komitə sədri Siyavuş Novruzov buna görə Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

minnətdarlığını ifadə edib. Bildirib ki, seçki prosesi qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə həyata 

keçirildi. MSK seçkilərin şəffaf və ədalətli keçirilməsi üçün bütün addımları atdı. 
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Выдвижение Ильхама Алиева на президентских выборах отражает волю всего 

азербайджанского народа 

 

Эльшан Рустамов 

Ялчин Алиев 

 

Вчера, 8 февраля, прошел VI съезд правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), на котором 

было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя ПЕА, действующего главы 

государства Ильхама Алиева на президентских выборах 11 апреля. 

В своей речи на съезде Президент Ильхам Алиев отметил, что ПЕА с момента своего 

создания прошла большой путь, подчеркнул исторические заслуги основателя партии – 

общенационального лидера Гейдара Алиева, рассказал о роли партии в жизни страны и общества. 

Выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих выборах было с одобрением 

воспринято общественностью страны. Азербайджанский народ видит свое будущее именно в 

политике Гейдара Алиева и оказывает большую поддержку продолжению этой политики. 

Член Политсовета партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев 
в интервью 1news.az отметил, решение VI съезда партии - историческое событие: «Мы сегодня 

стали очевидцами исторического события. Как гражданин Азербайджана, участник съезда, член 

партии я горжусь Президентом Азербайджана, председателем ПЕА». 

М. Гулиев подчеркнул, что глава государства на открытии съезда выступил с очень важной 

с исторической точки зрения  программной речью, определяющей перспективы Азербайджана на 

ближайшие 10 лет: «Президент точно указал приоритеты и цели Азербайджана на ближайшие годы, 

путь, по которому будет идти наш народ. Господин Президент подчеркнул, что Азербайджан – 

демократическое, правовое, цивилизованное государство, которое продолжит успешное развитие 

по этому пути. В Азербайджане защищаются все права и свободы человека, так будет и впредь. В 

Азербайджане уважается и будет уважаться свобода совести каждого гражданина. Социально-

экономическое развитие Азербайджана в дальнейшем будет продолжено еще более высокими 

темпами. Глава государства подчеркнул, что вне зависимости от цены на нефть наша страна видит 

свой путь социально-экономического прогресса в развитии ненефтяного сектора, и этот курс будет 

продолжен. А доходы от нефти увеличат валютные резервы Азербайджана. 

Особо глава государства затронул тему армии, подчеркнув, что у нас очень сильная армия, 

способная в любой момент освободить наши земли, мы освободим все земли от оккупации, и наши 

братья и сестры - вынужденные переселенцы, вернутся в родные края. 

Президент Ильхам Алиев заявил, что мы сделаем нашу армию еще сильнее, разовьем ее, и 

как могущественное государство провозгласим на весь мир, что способны с помощью армии 

освободить наши земли от оккупации и сделаем это. 

Но наши цели не ограничиваются этим. Наши цели более велики: после Карабаха вернуться 

и на другие исторические земли – в Гейча, Иреван, Зангезур. Это - мечта каждого азербайджанского 

гражданина. В связи с этим Президент дал рекомендации, чтобы молодежь, дети узнали про эти 

земли, чтобы про эти земли создавались произведения, снимались фильмы, проводились дискуссии. 

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, Азербайджан, как важный субъект 

международного права, сообщества, из года в год повышает и укрепляет свой авторитет, и этот 

процесс будет продолжен. Наша внешняя политика основывается на двух ценностях –на уважении 

норм международного права и справедливости. Мы продолжим этот путь. 

Глава государства также отметил, что справедливая политика, направленная на улучшение 

социального положения каждого гражданина Азербайджана, будет продолжена, откроются новые 

рабочие места, будут повышены зарплаты и пенсии, благосостояние народа будет расти из года в 

год. Господин Президент сказал, что будет сделано все для укрепления общественно-политической 

стабильности в Азербайджане. 

Делегаты из различных регионов Азербайджана от имени своих избирателей и членов ПЕА 

выдвинули кандидатуру Ильхама Алиева, и все участники съезда единодушно поддержали эту 

кандидатуру. Кандидатура Ильхама Алиева была поддержана единогласно». 
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М. Гулиев подчеркнул, что это решение отражает волю всего азербайджанского народа: 

«Это - выбор азербайджанского народа. Азербайджанский народ сегодня не видит альтернативы 

господину Президенту, политике Гейдара Алиева. 

Дай Бог, выборы 11 апреля успешно пройдут в условиях гласности и демократии. Каждый, 

выражая свое мнение на этих выборах, проголосует за Президента, и Ильхам Алиев в ближайшие 

годы продолжит политику, направленную на развитие, процветание Азербайджана, повышение 

благополучия каждого гражданина страны».  

Тем временем, как сообщил в интервью 1news.az депутат Милли Меджлиса Ровшан 

Рзаев, партия, выдвигая своего кандидата, рассчитывает на своих членов и на подавляющее 

большинство населения Азербайджана, людей, имеющих право голосовать. 

«За эти годы лидер нашей республики Ильхам Алиев выполнил все свои обещания, которые 

он давал, еще избираясь в 2003 году. Глава государства выполнил свое обещание быть Президентом 

каждого гражданина Азербайджана», - сказал он. 

По словам депутата, в период правления Ильхама Алиева Азербайджан стал экономически 

и политически сильным государством. 

«Обо всем этом свидетельствует стабильная политическая ситуация в республике. О силе 

азербайджанского государства свидетельствует реализация инициированных АР международных 

проектов, приносящих большие дивиденды нашей республике», - сказал он. 

Р. Рзаев напомнил, что вне всех проектов остается Армения, имеющая территориальные 

притязания к Азербайджану.  

«Самая главная проблема Азербайджана – это решение вопроса территориальной 

целостности. Я более чем уверен, что именно политика, которую ведет Ильхам Алиев, - это 

единственный путь, который приведет к освобождению оккупированных территорий», - сказал он. 

Депутат выразил уверенность, что азербайджанские избиратели отдадут свои голоса за 

Ильхама Алиева и вновь изберут его Президентом. 

«Учитывая тот факт, что Азербайджан в период правления Ильхама Алиева достиг больших 

успехов, это и есть основа для того, чтобы азербайджанские избиратели вновь поддержали своего 

лидера», - сказал он. 

Как заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Гусейнов, Партия «Ени Азербайджан» 

выдвинула на пост президента самого достойного кандидата, которому нет равных среди 

политических деятелей. 

«Выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева – это пожелания не только партии «Ени 

Азербайджан», но и всего азербайджанского народа», - сказал он. 

А. Гусейнов выразил уверенность в победе на президентских выборах именно 

действующего главы государства. 

«Нет никаких сомнений в победе Ильхама Алиева на предстоящих выборах», - сказал он. 

Напомним, что 5 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 

в Азербайджане президентских выборов. 

Центральной избирательной комиссии было поручено обеспечить назначение 

президентских выборов в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить 

проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской 

Республики. 
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В НАНА состоялось собрание в связи с президентскими выборами 11 апреля 

 
14 февраля в Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) состоялось собрание в 

связи с президентскими выборами 11 апреля. 

Как заведующий отделом исторической этнографии Института археологии и этнографии 

НАНА, академик Теймур Буньятов рассказал о проводимых в сфере науки реформах, высоко оценил 

заботу и внимание, которые Президент Ильхам Алиев оказывает ученым. Академик подчеркнул, 

что научная общественность положительно относится к политике главы государства, нацеленной 

на развитие науки и повышение авторитета ученых в обществе. Т. Буньятов выразил уверенность в 

том, что на предстоящих президентских выборах ученые поддержат Ильхама Алиева. 

Старший научный сотрудник Института философии Академии, член-корреспондент НАНА 

Кенуль Буньятзаде отметила, что в результате деятельности Президента Ильхама Алиева, 

являющегося достойным продолжателем дальновидной политики общенационального лидера 

Гейдара Алиева, Азербайджан достиг высокого уровня развития. Напомнив, что по 

соответствующему Распоряжению главы государства текущий год объявлен в стране «Годом 

Азербайджанской Демократической Республики», ученый подчеркнула, что тем самым Президент 

Ильхам Алиев еще раз заявил миру об исторических корнях Азербайджана, на территории которого 

была создана первая на Востоке демократическая республика. К. Буньятзаде отметила, что 

достойное место, которое наша республика занимает среди государств в мире, является логическим 

результатом целенаправленной политики и продуманной программы развития, проводимой 

Президентом Ильхамом Алиевым во имя народа и государства. Член-корреспондент НАНА 

призвала каждого проголосовать на предстоящих президентских выборах за Ильхама Алиева, 

который добился для нашей страны больших успехов. Она сказала: «Голосовать за Ильхама Алиева 

– значит голосовать не только за настоящее и будущее Азербайджана, но и за его прошлое, за его 

историю. Голосовать за Ильхама Алиева – значит голосовать за стабильное продолжение истории 

развития Азербайджана». 

В своем выступлении председатель Совета молодых ученых и специалистов НАНА, доктор 

философии по физике, доцент Фамин Салманов сообщил, что за время руководства страной 

Президентом Ильхамом Алиевым были созданы благоприятные условия для выявления 

интеллектуального потенциала молодежи, сформировано поколение молодых ученых, обладающих 

креативным мышлением и, в то же время, верных национальным ценностям. Подписанные главой 

государства указы и распоряжения и претворяемые им в жизнь программы сыграли большую роль 

в развитии молодых ученых и специалистов и, в особенности, интеграции в их лице 

азербайджанской науки в мировую. Председатель совета подчеркнул, что учреждение 

Президентской премии для молодежи, вручение отличившимся особыми талантами и 

способностями премии «Молодой ученый года» и прочие подобные мероприятия вдохновляют 

молодежь, занятую в науке, к новым свершениям. Сказав, что молодые ученые и специалисты 

всегда полагаются на решения главы государства, Ф.Салманов призвал и молодые кадры НАНА, и 

молодежь Азербайджана тесно сплотиться вокруг Президента Ильхама Алиева. 

Затем заведующий отделом азербайджанской литературы периода независимости 

Института литературы имени Низами Гянджеви НАНА, член-корреспондент НАНА Техран 

Мустафаев рассказал об исключительных заслугах главы государства Ильхама Алиева в развитии 

академической науки. «Распоряжения, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым по случаю 

60-летнего и 70-летнего юбилеев НАНА, его глубокосодержательное выступление программного 

характера на мероприятии, посвященном 70-летнему юбилею, открыли новую эру в истории 

академической науки. Особое внимание, которое наш уважаемый Президент оказывает 

гуманитарным и общественным наукам, заставили ученых глубоко задуматься над перспективами 

данных сфер», - сказал Т. Мустафаев. Он подчеркнул, что благодаря государственной заботе о 

писателях, художественной литературе и литературоведении в республике еще больше возросли 

сила и мощь слова. В период руководства страной Президентом Ильхамом Алиевым на 

государственном уровне были отпразднованы юбилеи Союза писателей Азербайджана, «Адабият 

газети», журнала «Азербайджан», а также Института литературы имени Низами НАНА, что 

наглядно свидетельствует о внимании, которое оказывается, наряду с прочими сферами, и 
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литературе. Т. Мустафаев отметил, что на предстоящих президентских выборах поддержит 

господина Ильхама Алиева во имя будущего развития науки, культуры, литературы Азербайджана. 

В своем выступлении заведующий отделом Института информационных технологий НАНА, 

доктор философии по экономике, доцент Аловсат Алиев сообщил, что общество и экономика 

знаний, сформированные в период правления общенационального лидера Гейдара Алиева, 

продолжили свое успешное развитие в годы руководства страной Президентом Ильхамом Алиевым. 

В результате целенаправленной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, 

информационные технологии превратились в ведущую силу современной инфраструктуры 

различного назначения, а также всестороннего социально-экономического прогресса в стране. А. 

Алиев отметил, что для развития в республике инновационной ИКТ-промышленности, обладающей 

высоким экспортным потенциалом, были созданы Государственный фонд развития 

информационных технологий и Парк высоких технологий НАНА. Оратор сообщил, что в НАНА за 

одну из основных перспектив развития было принято использование информационных технологий, 

а также было обеспечено осуществление программы «Электронная наука». Сказав, что созданный 

по Распоряжению главы государства Парк высоких технологий НАНА изменил состояние научной 

среды. А. Алиев отметил, что коллектив Института информационных технологий поддерживает 

политику Ильхама Алиева, высоко ценит его деятельность и единогласно проголосует за него на 

очередных выборах. 

На мероприятии также выступили заведующий Лабораторией экологического катализа 

Института катализа и неорганической химии имени академика М. Нагиева, доктор химических 

наук, профессор Ариф Эфендиев, заведующий отделом терминологии Института языкознания 

имени Насими, профессор Саялы Садыгова, заведующий общим отделом человеческих ресурсов 

Парка высоких технологий НАНА Огтай Эльдаров и заведующий отделом систематики низших 

растений Института ботаники, профессор НАНА Дильзара Агаева, которые рассказали о заслугах 

главы государства перед народом и государством и подчеркнули, что проголосуют на предстоящих 

президентских выборах за Ильхама Алиева. 

В заключение председатель Совета молодых ученых и специалистов Института литературы 

имени Низами, доктор философии по филологии, доцент Эшгана Бабаева зачитала заявление 

коллектива Национальной Академии наук Азербайджана о поддержке кандидатуры Ильхама 

Алиева на выборах Президента Азербайджанской Республики. 

В заявлении отмечается, что ученые и молодое научное поколение, представляющие НАНА, 

верят в будущее страны, еще большее развитие национальной интеллигенции и науки только под 

руководством Ильхама Алиева. На президентских выборах, которые пройдут 11 апреля 2018 года, 

ученые Азербайджанской Республики единогласно проголосуют за Ильхама Алиева, который 

является достойным продолжателем политического курса великого лидера Гейдара Алиева. 
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На заседании Совета аксакалов принято обращение в связи с поддержкой 

кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах 

 
14 февраля состоялось заседание Совета аксакалов Азербайджана. 

Выступивший на заседании председатель Совета аксакалов, депутат Милли Меджлиса 

Фаттах Гейдаров сказал, что Совет поддерживает кандидатуру главы государства Ильхама Алиева 

на предстоящих 11 апреля в нашей стране президентских выборах. Он отметил, что в результате 

успешного продолжения Президентом Ильхамом Алиевым политики великого лидера Гейдара 

Алиева Азербайджан стремительно развивается, в стране царит стабильность. Ильхам Алиев еще 

долгое время будет продолжать эту успешную политику. Для дальнейшего повышения авторитета 

Азербайджана на мировой арене нужен решительный, волевой, прагматичный государственный 

деятель, и Ильхам Алиев является именно такой личностью. Совет аксакалов призывает наш народ 

поддержать на президентских выборах главу государства Ильхама Алиева. Аксакалы отслеживают 

идущие в стране экономические, политические реформы, международные процессы, и приходят к 

выводу, что избранный нами путь правильный. Результатом успешной политики Ильхама Алиева 

является то, что сегодня Азербайджан признан в мире как образцовая страна. 

Председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов 

сказал, что сегодня каждый азербайджанец должен поддержать кандидатуру Ильхама Алиева. 

Именно благодаря успешной внутренней и внешней политике общенационального лидера Гейдара 

Алиева Азербайджан смог выйти из тяжелого кризиса, возникшего в начале 1990-х годов. Каждый 

думающий об Азербайджане, любящий его человек знает, что политика, проводимая сегодня 

Президентом Ильхамом Алиевым, является продолжением политики Гейдара Алиева. Если мы 

хотим, чтобы наши дети, внуки жили в благополучной, стабильной стране, мы, аксакалы, должны 

поддержать кандидатуру Ильхама Алиева. Все, что сделано Ильхамом Алиевым, - налицо. Поэтому 

альтернативы Ильхаму Алиеву на президентских выборах нет. Проголосовав за Ильхама Алиева, 

мы проголосуем за благополучие, стабильность Азербайджана. 

Выступившие на мероприятии сказали, что в результате продолжения и развития в 

настоящее время Президентом Ильхамом Алиевым политического курса, основа которого была 

заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан добился огромных 

успехов, и это обеспечило укрепление позиций нашей страны в мировом сообществе. Сегодня 

Азербайджан занял свое место среди сильных государств. 

На заседании было принято обращение в связи с поддержкой на предстоящих 11 апреля 

президентских выборах кандидатуры Ильхама Алиева. 

В обращении отмечается: Несмотря на то, что на современном этапе многие страны мира 

столкнулись с экономическим, политическим кризисом, наша республика переживает период 

стабильности и динамичного развития. В Азербайджане, известном как страна, обладающая 

большим авторитетом в международном масштабе, успешно реализуются все поставленные задачи 

и инфраструктурные проекты, проводятся важные реформы, направленные на дальнейшее 

улучшение социального благосостояния населения. Сегодня в Азербайджане царит общественно-

политическая стабильность, которая есть далеко не во всех странах, и в основе этого лежит 

успешное и решительное продолжение Ильхамом Алиевым в соответствии с реалиями и 

требованиями современного периода государственной стратегии, определенной великим лидером 

Гейдаром Алиевым, в том числе реализуемый с мудростью и дальновидностью внутри- и 

внешнеполитический курс. 

В обращении отмечается, что члены Совета аксакалов Азербайджана всегда активно 

участвуют в грандиозной созидательной работе, проводимой под руководством главы государства, 

используя свой богатый жизненный опыт, знания и умения, вносят вклад в развитие различных сфер 

общественной жизни. Аксакалы достойно выполняют возложенные на них задачи по тесному 

сплочению всех слоев населения вокруг Президента Ильхама Алиева, воспитанию молодежи в духе 

патриотизма. 

Подчеркивается, что сегодня в результате дальновидной и успешной политики Президента 

Ильхама Алиева Азербайджан занимает одно из ведущих мест среди развивающихся стран. Наша 

страна играет решающую роль в энергетических и транспортных проектах, реализуемых на 

международном уровне, а также в обеспечении мира и безопасности в регионе. Очень важно, чтобы 
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в таких условиях Азербайджаном руководила такая ярко мыслящая, дальновидная, решительная, 

волевая и мудрая личность как Ильхам Алиев. Поэтому аксакалы Азербайджана считают 

необходимым продолжение политики Президента Ильхама Алиева во имя дальнейшего развития 

нашей страны и благосостояния нашего народа, приветствуют, что на съезде партии «Ени 

Азербайджан» он вновь выдвинут кандидатом в президенты страны. Члены Совета аксакалов 

Азербайджана на предстоящих президентских выборах поддерживают кандидатуру Ильхама 

Алиева. 
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на выборах 

Президента Азербайджанской Республики 

 

27 февраля под председательством Мазахира Панахова состоялось очередное заседание 

Центральной избирательной комиссии ( ЦИК). 

На заседании был рассмотрен вопрос регистрации кандидатуры выдвинутого Партией «Ени 

Азербайджан» Ильхама Гейдар оглу Алиева в президенты Азербайджанской Республики. 

Было сообщено, что 22 февраля подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

защиту Президента Азербайджанской Республики, председателя Партии «Ени Азербайджан» 

Ильхама Гейдар оглу Алиева, кандидатура которого выдвинута Партией «Ени Азербайджан» на 

выборах президента Азербайджанской Республики, назначенных на 11 апреля 2018 года, и 

прилагаемые к ним документы были представлены полномочным представителем партии в 

Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидата. Комиссия в связи с этим в 

сроки и в порядке, предусмотренных законодательством, провела соответствующее исследование и 

установила наличие основ для регистрации кандидата. 

С учетом всего этого, после проведенных в Центральной избирательной комиссии 

обсуждений, Комиссия единогласным решением своих членов зарегистрировала Ильхама Гейдар 

оглу Алиева, кандидатура которого выдвинута Партией «Ени Азербайджан», в качестве кандидата 

на выборах президента Азербайджанской Республики, назначенных на 11 апреля 2018 года. 

Заседание Центральной избирательной комиссии было широко освещено средствами 

массовой информации. 
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Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов вручил 

Ильхаму Алиеву удостоверение кандидата в президенты 

 
5 марта председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов вручил 

Ильхаму Алиеву удостоверение кандидата в президенты. 

Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов поздравил Ильхама 

Алиева как первого кандидата, зарегистрированного в связи с президентскими выборами, которые 

будут проведены в Азербайджане 11 апреля 2018 года, и вручил ему удостоверение кандидата. 

Глава государства выразил уверенность в том, что предстоящие президентские выборы 

пройдут прозрачно, справедливо, в полном соответствии с законами Азербайджанской Республики, 

и отразят волю азербайджанского народа, пожелал успехов работе Центральной избирательной 

комиссии. 

Подчеркнув, что подготовительные работы к выборам осуществляются на должном уровне, 

Mазахир Панахов выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву как гаранту 

конституционных прав граждан Азербайджанской Республики в связи с созданием всех условий для 

демократичного и прозрачного проведения выборов, в полном соответствии с требованиями 

Избирательного кодекса. 

 

Бакинский рабочий.-2018.-6 марта.-№ 43.-С.2. 
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Ростислав ИЩЕНКО, политолог (Россия): «Ильхам Алиев сумел перенять у своего отца 

главное – искусство управления» 
 

На этой неделе ЦИК Азербайджана зарегистрировал Ильхама Алиева кандидатом на 

президентских выборах, намеченных на 11 апреля. Действующий глава государства 

официально стал претендентом на новый президентский срок. Кроме него, регистрацию 

прошли еще трое кандидатов, а всего на высший пост претендует 15 человек. Однако сильных 

соперников среди них, да и вообще на политической  авансцене у Алиева не видно.  

О том, почему азербайджанское общество уже несколько десятилетий очевидным 

образом консолидировано вокруг династии Алиевых, в интервью порталу  «Москва–

Баку» рассуждает президент российского Центра системного анализа и прогнозирования 

Ростислав Ищенко.  

 

– Ростислав Владимирович, в своей статье на портале «Альтернатива» вы на днях 

написали, что Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев вышли из старой союзной элиты, 

что именно этот опыт в начале 90-х позволил этим двум президентам удержать свои 

очень непростые государства в состоянии стабильности, хотя поначалу эти лидеры не 

располагали ни материальной базой, ни крупными человеческими ресурсами, ни даже 

качественным управленческим материалом. То есть, по-вашему, Алиев-старший сумел 

восстановить порядок лишь одним своим политическим талантом?   

– Когда Гейдар Алиев вернулся к власти в начале 90-х, Азербайджан находился в 

тяжелом положении. По сути начиналась гражданская война, произошло несколько 

переворотов. У республики было критическое внешнее положение – была по сути проиграна 

война, от четверти до трети территорий были по сути оккупированы. Продолжать войну не 

было никакой возможности. У Азербайджана в тот момент и союзников-то не было.  

Никакого ресурса для стабилизации положения у Алиева тоже не было. Но буквально 

в считанные годы он сумел стабилизировать и внутреннее положение республики, и 

внешнеполитическое.  

Хочу отметить, что бои прекратились, но от оспариваемых территорией Баку не 

отказался. Он не подписал мир на условиях уступки территории, сумел сохранить 

возможность для дальнейшей активной политики на этом направлении.  

Внутри страны не произошло никаких массовых репрессий или других резких шагов. 

Все произошло незаметно, как бы само собой. А это как раз и есть искусство политики.  

– Вы говорите: сыграло роль его личное мастерство. Но разве фундамент не 

важен? Созидательные начала, которые были заложены в азербайджанском обществе 

еще в советское время?  

– Общество везде примерно одинаковое. Созидательные и разрушительные тенденции 

заложены в них примерно в одинаковом масштабе. Поэтому очень многое, если не  все, зависит 

от политиков, которые это общество возглавляют. Именно они и решают, какие тенденции 

задействовать, какие кнопки он нажмет, какой потенциал включить – созидательный или 

разрушительный. Поэтому в аналогичных ситуациях разные политики приводят общество к 

совершенно разным результатам.  

– А почему, на ваш взгляд, в Азербайджане за последние годы так и не выросли 

новые яркие оппозиционные политики?  

– Это достаточно похоже на ситуацию консолидации российского общества вокруг 

Путина. Общество помнит, как «было плохо», ценит наступившую не просто стабильность, а 

явное улучшение жизни, ведь стабильность бывает на уровне хуже и на уровне лучше, чем 

было. Так вот общество ценит политиков, которые обеспечили отход страны от  края, подняли 

уровень жизни.  

В такой ситуации для оппозиции возникает практически нерешаемая дилемма. 

Оппозиция не имеет шансов, потому что ее не поддерживает большинство избирателей. Она 

может прийти к власти только путем вооруженного переворота, но прийти к власти и удержать 

ее – это разные вещи.  
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Общество реально ценит тех политиков, которые в данный момент находятся у власти. 

Даже если оно с ними не во всем согласно, оно не хочет их менять, чтобы не было хуже.   

Тем временем в своем собственном кругу альтернативный лидер не может вырасти, 

потому что соратники тоже говорят: «Если нынешние лидеры оппозиции хороши, то зачем 

новый лидер? Зачем нам свои силы-то разбивать?»  

Так что в Азербайджане не уникальная ситуация, хотя она случается достаточно редко. 

Есть лидер, которого по объективным причинам не может сдвинуть оппозиция и которого не 

хочет менять правящая часть элиты.  

В таких системах обычно проблема возникает только вокруг фигуры преемника. Вот 

Гейдару Алиеву успешно удалось решить вопрос преемственности. В этом смысле пока 

непонятно, как его будут решать Назарбаев в Казахстане и Лукашенко в Белоруссии.  

Когда становится понятно, что старый лидер уходит, а нового еще никто не знает, 

всегда активизируется оппозиция. Внутри самой элиты тогда может начаться борьба за 

лидерство. Ситуация для такой системы становится кризисной. Поэтому так важно для такой 

системы обеспечить преемственность – так, чтобы это удовлетворило и население, и 

правящую элиту.  

– Вы считаете оптимальным решение правящей партии после кончины Гейдара 

Алиева, случившейся в 2003 году, рекомендовать на пост президента его сына? Для 

восточных обществ, где очень крепкие семейные традиции, это позитивный фактор – 

объединение политических сил не только вокруг идеологических ценностей, но и вокруг 

конкретной семьи, заслужившей авторитет?  

– Не могу однозначно определить этот фактор как позитивный или негативный. 

Очевидно, что азербайджанская элита сама решала, насколько адекватной ситуации будет 

такое решение.  

В восточных обществах тоже бывают трудовые династии, бывает смена лидеров 

демократическим или недемократическим путем. Ни один лидер, как бы он не пришел к 

власти, – хоть вооруженным путем, хоть демократическим, хоть династическим, – если он не 

соответствует потребностям общества и взглядам элиты, то он просто не  удержится у власти.  

Тот факт, что действующий президент у власти уже более 14 лет, как раз 

свидетельствует о том, что был сделан правильный выбор, что он вполне вписался в 

потребности Азербайджана, что действительно Ильхам Алиев сумел перенять у своего 

легендарного отца главное – искусство управления.  

– Похоже, внутренний курс Азербайджана после выборов останется прежним. А не 

изменится ли расклад сил вокруг страны? Вы ранее уже писали про склонность 

Азербайджана к российско-иранскому альянсу на фоне ослабления позиций США на 

всем Ближнем Востоке…  

– При всем моем уважении, Азербайджан на курс Соединенных Штатов имеет весьма 

опосредованное отношение. Политика Баку, будучи реалистичной, проявляет все большую 

склонность к российско-иранско-турецкому альянсу. Хотя это союз больше российско-

иранский, но Турция там тоже сейчас ситуативный союзник.  

Влияние США на Ближнем Востоке слабеет и должно по идее и дальше слабеть. 

Естественно, Баку будет прагматично вписываться в новую геополитическую конфигурацию, 

что предполагает усиление союзнических отношений с Москвой и Тегераном.  

Но если влияние США, паче чаяния, начнет укрепляться, возникнет другая ситуация. 

Исходя из нее азербайджанское руководство, видимо, будет вырабатывать иной 

прагматический курс. Такой курс, безусловно, будет менее удобным для России и Ирана. Тем 

не менее, учитывая в целом геополитическое положение Азербайджана, он все равно будет 

достаточно умеренным, комфортным для России.  

Рациональный курс Азербайджана, который начался по сути с момента возвращения 

Гейдара Алиева к власти, опирался на нормальные, хорошие, не всегда братские, – да, были 

противоречия, – но во всяком случае всегда прагматичные отношения с Россией.  

 

Азербайджанские Известия.-2018.-13 март.-№28.-С.1-2. 
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Главные причины, по которым азербайджанский народ будет голосовать  

за Ильхама Алиева 

 

11 апреля наступит ответственный момент в общественно-политической жизни 

Азербайджана –президентские выборы, и объективная реальность состоит в том, что на 

сегодняшний день в стране есть сильный и незаурядный лидер – Президент Ильхам Алиев, с 

личностью которого народ связывает дальнейшие стабильность и развитие республики, 

собственное спокойствие и благополучие, защищенность и светлое будущее своих детей. 

Об этом свидетельствуют результаты неоднократных опросов общественного мнения среди 

избирателей Азербайджана, подавляющее большинство симпатий которых на стороне Президента 

Ильхама Алиева. Такое доверие и поддержка и есть главный результат проводимой главой 

государства политики, в центре которой – защита национальных интересов Азербайджана и 

сфокусированность на благоденствии и безопасности граждан страны. 

Есть много причин, по которым азербайджанские избиратели на президентских выборах 11 

апреля будут голосовать за Ильхама Алиева, в этой статье мы укажем наиболее важные из них. 

 

Национальные интересы 

 

Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан полностью самоутвердился как 

неоспоримый лидер региона Южного Кавказа, без участия которого невозможно осуществить ни 

один геополитический и геоэкономический проект на Южном Кавказе. В вопросах регионального 

сотрудничества от Азербайджана зависит многое. 

Благодаря сбалансированной политике, проводимой главой государства, значительно возрос 

авторитет Азербайджана на международной арене. Азербайджан был избран членом Совета 

Безопасности ООН, что отражает значение, которое мир придает проводимой руководством страны 

политике. Под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан стал одним из главных 

центров межрелигиозного и межкультурного диалога в мире. 

Президент Ильхам Алиев определил курс наступательной дипломатии, благодаря чему был 

развенчан мифы мирового армянства, и симпатии международного сообщества, до которого была 

доведена правда о нагорно-карабахском конфликте и справедливой позиции Азербайджана, 

склонились в пользу нашей страны. 

Современный Азербайджан несравним с Азербайджанской Демократической Республикой, 

провозглашение и двухлетняя деятельность которой, несомненно, имеют большое историческое 

значение. Вместе с тем, объявленная независимость не позволяло Азербайджану проводить 

полностью независимую политику - имели место экономические трудности, потери исторических 

азербайджанских земель. 

Не может сравниваться сегодняшний Азербайджан и с периодом начала 90-х, когда 

управляющие страной люди вели ее к пропасти, гражданской войне и разрушению. 

Азербайджан является примером стабильности на фоне внутренних конфликтов и 

гражданских войн в ряде стран Ближнего Востока, так как мы видим, что происходит сегодня в 

Сирии, Ираке, Египте, Ливии и других странах арабского мира. 

В настоящее время Президент Ильхам Алиев проводит полностью независимую внешнюю 

политику, в основе которой лежит воля азербайджанского народа, и ни одна сторонняя сила не 

способна повлиять на эту политику. Под его руководством сформирована образцовая модель 

модернизированного Азербайджанского государства, что может считаться гарантом будущего 

развития страны. 

 

Сильная армия 

 

Под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, в 

Азербайджане сформирована одна из сильнейших армий в мировом масштабе. Президент Ильхам 

Алиев проводит последовательную работу по созданию армии с высокой боеспособностью, 

оснащенной современным оружием. Одним из самых важных шагов, предпринятых в этом 

направлении, является фактор того, что сейчас Азербайджан сам производит современное оружие 
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и технику, что очень важно для страны, живущей в условиях войны и земли которой находятся под 

оккупацией. 

Сегодня армия Азербайджана по приказу Верховного Главнокомандующего способна 

освободить от врага наши оккупированные земли. 

Мощь и боеспособность Вооруженных Сил Азербайджана были продемонстрированы врагу 

и всему миру в ходе апрельских боев 2016 года, когда в результате контратаки в ответ на 

провокацию Армении, наша героическая армия смогла освободить от оккупации часть территорий 

Физулинского, Джебраильского и Агдаринского районов, очистив от агрессора свыше 2 тысяч 

гектаров земли и взяв контроль над этими территориями. 

Самым важным итогом этих боев стало освобождение высоты Лелетепе в результате 

которой была обеспечена безопасность села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. 

 

Экономическое развитие 

 

Продуманность и дальновидность экономической политики Президента Ильхама Алиева 

привела к стремительному развитию страны - за последние десять лет ни одна страна не развивалась 

так динамично как Азербайджан. 

В результате успешной реализации под руководством главы государства энергетической 

политики, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, 

сегодня Азербайджан стал одним из важнейших гарантов обеспечения энергобезопасности Европы. 

Инициированные Азербайджаном транснациональные энергетические и транспортные проекты, 

выйдя за региональные рамки, приобрели глобальный масштаб. 

Благодаря политике Президента Ильхама Алиева продолжаются широкие реформы во всех 

сферах экономики, разработаны и реализуются «дорожные карты» по ряду направлений, успешно 

продолжается диверсификация экономики, продолжается работа по созданию новых рабочих мест. 

Сегодня Азербайджан – одна из редких стран, обеспечивающих собственную 

продовольственную безопасность. Наряду с внешними капвложениями, растет объем внутренних 

инвестиций, кроме того, государство предоставляет льготные кредиты на финансирование 

инвестиционных проектов субъектов предпринимательства, что обусловило формирование в стране 

сильного класса предпринимателей. 

 

Социальная политика 

 

С самого начала руководства страной Президентом Ильхамом Алиевым в центре его 

политики стоит гражданин Азербайджана. Проводимая главой государства сильная социальная 

политика направлена на обеспечение благополучной жизни людей. 

В стране строятся и сдаются в пользование новые современные объекты социальной 

инфраструктуры. За последние годы в Азербайджане построены и реконструированы тысячи зданий 

школ, создана современная образовательная инфраструктура. Успешно реализуются реформы по 

здравоохранению, в республике строятся лечебно-диагностические центры, больницы, оснащенные 

современным медицинским оборудованием. 

Утвержденные главой государства госпрограммы социально-экономического развития 

регионов устранили разницу между городом и селом. Сегодня регионы Азербайджана обеспечены 

всей необходимой инфраструктурой, решены проблемы с энерго- и газоснабжением районов, 

обеспечением питьевой водой, капитально ремонтируются дороги. Продолжается процесс создания 

в регионах современных общественно-социальных объектов, производственных предприятий. 

По инициативе Президента Ильхама Алиева созданы центры ASAN xidmət, устранившие 

бюрократические препятствия в отношениях между гражданами и госструктурами и завоевавшие 

огромную симпатию населения. 

Деятельность центров ASAN привела к повышению прозрачности в деятельности 

госорганов, усовершенствованию оказываемых гражданам услуг, ускорению перехода к более 

качественному и удобному методу с применением современных инноваций - электронным услугам. 

ASAN xidmət стал брендом Азербайджана и является предметом повышенного внимания в мире. 

Все эти факторы наглядно свидетельствуют о том, что под руководством Ильхама Алиева 

Азербайджан ждет блестящее будущее, что подтверждается авторитетными политологами. 
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Экспертное мнение 

 

Основные причины, по которым азербайджанские избиратели будут голосовать на выборах 

за Президента Ильхама Алиева, это, прежде всего, стабильность и безопасность в стране, уверен 

политолог Фикрет Садыхов. 

«Те, кто видел то, что происходило в Азербайджане в начале 90-х годов, высоко ценят 

нынешнюю внутриполитическую ситуацию. Это очень важно, потому что сохранение стабильности 

и безопасность возможны только при правильном, умелом руководстве и соблюдении тех самых 

параметров, на которые опираются государственные и общественные приоритеты страны. Это во-

первых. Во-вторых, и я в этом абсолютно не сомневаюсь, все это удалось, в том числе, и верной, 

научно обоснованной, очень профессионально проводимой внешней политике. То есть, за все эти 

годы были расставлены очень правильные внешнеполитические акценты –сбалансированность 

нашей внешней политики, ее многовекторность, учет рисков и угроз, которые существуют не только 

в регионе, но и в мировой политике, в международных отношениях», - сказал Фикрет Садыхов. 

Политолог отметил, что Азербайджан поддерживает хорошие отношения как с ведущими 

мировыми игроками, так и с дружественными соседними государствами: «Это имеет большое 

значение еще и потому, что мы живем в очень непростое время, в период геополитического 

противостояния, конфликтов. Сохранение этой многовекторности и учет интересов как ведущих 

государств, так и, прежде всего, своих национальных интересов, и при этом способность 

договариваться и отстаивать свои интересы, конечно же, создают хорошие основы для того, чтобы 

продолжать этот курс и в будущем». 

«Все это, в первую очередь, удается благодаря умелому, профессиональному руководству 

страной, правильной расстановке акцентов, выстраиванию нужных и соответствующих нашим 

интересам приоритетов. И при всем этом мы не являемся «пассивным игроком», а выступаем 

инициаторами и участниками масштабных энергетических и транспортных проектов, которые 

реализуются благодаря Азербайджану, благодаря тому, что Президент сумел выстроить правильные 

взаимоотношения с теми странами, которые уже заинтересованы в стабильности и безопасности в 

Азербайджане, и в целом, поднял роль нашей страны, ее значимость и в регионе, и в международных 

отношениях», - подчеркнул Фикрет Садыхов. 

По его убеждению, Азербайджану удается четко и достаточно принципиально защищать 

свои национальные интересы: «Мы действуем, и в ряде случаев наша политика носит 

наступательный характер. Мы - государство, которое проявляет наступательную дипломатическую 

активность. Мы, с одной стороны, демонстрируем миролюбие, добрососедство, а с другой – четко 

отстаиваем свои государственные, национальные интересы. И наша дипломатическая активность 

является, пожалуй, главным показателем всей нашей внешнеполитической деятельности». 

«Конечно, все эти факторы важны, и я думаю, что именно они являются основными 

причинами того, что избиратель пойдет на выборы и будет голосовать за того кандидата, который 

может все это обеспечить», - резюмировал Фикрет Садыхов. 

 

Бакинский рабочий.-2018.-22 марта.-№ 53.-С.3. 
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Ради будущего проголосуйте за того, кто имеет прошлое! 
 

Зарегистрированный Кандидат в Президенты на выборах Президента Азербайджанской 

Республики, назначенных на 11 апреля 2018 года Фарадж Гулиев имеет биографию, насыщенную 

общественно-политической деятельностью и национальной борьбой. Вниманию избирателей 

представляем некоторые выноски из богатой биографии Фараджа Гулиева: 

Гулиев Фарадж Ибрагим оглы - родился 22-го декабря 1962- го года в Ордубадском 

районе. В 1980 г. окончил среднюю школу, в 1986 г. Азербайджанский Государственный 

Медицинский Институт. В 1989-1993 гг. был председателем Ордубадского районного отделения 

народного Фронта Азербайджана, а с 1993 г. председателем Исполнительного Комитета Народного 

Фронта Азербайджана, 1-м заместителем Президента Абульфаза Эльчибея. В 1990 г. был избран 

депутатом Верховного Совета Азербайджанской Республики. Был членом Демократического Блока. 

Является депутатом с правом подписи - один из авторов «Акта Независимости», принятого 

Парламентом в 1991 г. 

Первый раз в Азербайджане руководил приемом и национализацией 5-и пограничных застав 

русской армии на территории Ордубадского района, осуществлением национализации имущества, 

вооружения и техники, принадлежавшей Советской Армии на этой территории. 

После Январского геноцида 1990-го года, с целью оказания нелегального сопротивления 

русским оккупантам в Баку, с участием представителей движения Южного Азербайджана, 

сформировал полувоенную организацию «Гисас» («Месть»). 

В 1989 г. Был одним из идеологов и организаторов Пограничного Движения. 17 декабря 

1991 -го года, вместе с 24 членами захватил воинскую часть, расположенную на самой высокой 

вершине Нахичевани, на границе с Арменией, в спорной вершине Нахичевани, на границе с 

Арменией, в спорной территории, под названием «Сойуг» («Холод»), с радиолокационными 

системами, установленными для контроля Дальнего Востока. На сегодняшний день здесь 

расположены части национальной армии Азербайджана. И эта операция прошла без потерь, 

несмотря на это 5 наших бойцов отморозили свои ноги, в результате были ампутированы различные 

части конечностей. За эту операцию президентом А. Эльчибеем был представлен к званию 

«национального героя», но отказался от звания. 

В Ордубаде руководил созданием добровольческих батальонов самозащиты - которые в 

последствии составили фундамент национальной армии Азербайджана. 

С 1995-го года до 2002 г. находился в заключении. В заключении написал 3 книги и научно-

теоретические статьи. После освобождения из заключения создал Англосакскую-Тюркскую 

Ассамблею, был избран президентом этой организации. 

В 2002 г. В Голландии был избран членом правления и заместителем председателя 

Всемирного Конгресса Азербайджанцев, а с 2003 г. Стал руководителем Азербайджанской 

делегации ВКА. 

В 2005 г. Сформировал Национальное Движение Возрождения (НДВ), 07.05.2005 г., на 1 

съезде был избран председателем Партии Движения Национального Возрождения. 

Является учредителем газет «Yeni Dirçəliş» («Новое Возрождение»), «Давам» 

(«Продолжать»). Для распространения в Южном Азербайджане, в рамках проекта «газета в газете», 

учредил газету «Тебриз», реализовав совместное издание с газетой «Новое Возрождение». 

Является почетным президентом федерации «Шито-Рю Карате До». За оказание 

организации специальной поддержки сборной команды Азербайджана на Международном 

фестивале Боевого Искусства «Спортивная Россия», был удостоен международного сертификата и 

медали. 

Президент спортивного клуба “Бозгурд Fight Club”. 

В 2013 г. участвовал на выборах президента Азербайджанской Республики в качестве 

кандидата в президенты. 

Был избран народным депутатом в Милли Меджлис Азербайджанской Республики 

четвертого (2010 г.) и пятого (2015 г.) созывов. Член комиссии Милли Меджлиса по Обороне, 

Безопасности и Борьбе с Коррупцией. 

Член Азербайджанской делегации на Парламентской ассамблеи Европейского Парламента 

«Авронест». 
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Является членом парламентских групп дружбы Азербайджан-Бельгия, Азербайджан-

Украина, Азербайджан-Турция, Азербайджан-Грузия, Азербайджан-Казахстан, Азербайджан-

Молдова, Азербайджан-Латвия, Азербайджан-Румыния. 

Член международной организации «Глобальная организация члены парламента против 

коррупции» (GOPAC), Союза Писателей Азербайджана. 

Дополнительно получил юридическое образование. Является автором 5 книг и научно-

теоретических статей. Мастер спорта по самбо. Женат. Имеет 3-х детей. 

На выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 11 апреля 2018 года, 

является кандидатом в Президенты от Партии Движение Национального Возрождения. 

 

Опубликованный на бесплатной основе предвыборный агитационный материал 

Фараджа Гулиева, кандидатура которого выдвинута партией «Движение Национального 

Возрождения» 

 

Бакинский рабочий.-2018.-27 марта.-№56.-С.11. 
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Рази Нуруллаев - кандидат в президенты 

 
Председатель Партии Народного Фронта Азербайджана, чья кандидатура выдвинута 

инициативной группой под названием «Инициативная группа фронтистов», Рази Гуламали оглы 

Нуруллаев родился 1 апреля 1971-го года в селе Халфали Имишлинского района. 

Он в 1978-1988 гг. получил среднее образование в Халфалинской сельской школе 

Имишлинского района. В 1992-1997 гг. получил высшее образование на педагогическом факультете 

английского-французского языков Азербайджанского государственного института языков (ныне 

Азербайджанский Университет языков), в 2000-2005 гг. на юридическом факультете Южно-

Российского гуманитарного института. В 2004 г. в Колледже Джон Абботт в канадском городе 

Монреаль, окончил полные курсы по программе обучения «Международные права человека», а в 

2009 году в Университете Колумбия в городе Нью-Йорк США, окончил курсы по повышению 

квалификации Международная и государственная политика (Ford Motor Company International 

Fellowship of the 92nd Street Y Developing Community Leaders, 2009). 

С января 1994 года до ноября 1995 года работал корреспондентом газеты «ЧАГ». В этой газете 

написал десятки статей, связанных с вопросами международной политики, культуры, традиций и 

развития, сделал переводы из таких газет, как The Daily Mail, The Times и The Guardian. В 1995 году 

работал в должности по работе с VIP клиентами в отеле Hyatt Regency, расположенном в городе 

Баку Азербайджана. В 1995—1997 гг. работал переводчиком, контролером склада и купли-продажи 

в компании McDermott Marine Construction. В J.Ray McDermott, Баку, Азербайджан был 

переводчиком на нефтяной платформе «Чыраг-1» по работе на суше и море, помощником главного 

инженера и переводчиком капитана корабля. В 1998 году в компании BUE Caspian Ltd, 

расположенной в городе Астрахань России, был переводчиком на английский и русский, с 

азербайджанского языка корабельных документов и проектов. Выполнял работу по ведению 

переговоров между Каспийским пароходством, банками и таможенными управлениями. С 1998 года 

до 2001 года был помощником и переводчиком менеджера в Baku Steel Company. С 1999 года до 

2011 года был сопредседателем Общества за демократические реформы (DIUC). Здесь осуществлял 

деятельность в сферах демократизации, повышения политических знаний и способностей, 

прозрачности в нефтегазовой отрасли. Начиная с 1999 года руководил претворением в жизнь 

десятка больших и мелких проектов. С 2003 года вместе с Либеральной партией и Партией труда 

Нидерландов, осуществил десятки проектов по повышению политических знаний и способностей. 

Осуществлял работу по написанию проектов, разработке материалов для тренинга, проведению 

оценки, мониторингу, тренингов, представительству на международных и местных мероприятиях, 

проведению переговоров, установлению и развитию контактов с донорами. С мая месяца 2001 года 

до октября месяца 2003 года был консультантом по стране организации International Alert 

Великобритания. Занимался деятельностью по оценке воздействия с позиции конфликтов ОЭТ Баку 

- Тбилиси - Джейхан в пределах границ Азербайджана, выступал в качестве контактного лица 

между НПО и International Alert, во встречах с местными организациями в качестве переводчика, а 

во время поездок в регион представителей организации International Alert сопровождал их. В 2001-

2002 годах был исполнительным директором Центра международного исследования Каспия, 

расположенного в городе Брюссель Бельгии. На международных мероприятиях осуществлял 

деятельность на должностях по представительству, общему руководству. С 2001 года по 2003 год 

читал лекции по грамматике английского языка в Азербайджанском Университете языков. С 

февраля месяца 2002 года был научным сотрудником Института международных отношений 

НАНА, а с 2003 года - отдела «Международные отношения и международное право» Института 

философии и политико-правовых исследований НАНА. С 2007 года до 2012 года был 

координатором Коалиции поддержки гражданскому обществу. С сентября месяца 2009 года до 

февраля месяца 2015 года был советником председателя Партии Народного Фронта Азербайджана 

(ПНФА) по международным вопросам. С 2012 года председатель Международного аналитического 

центра Регион (МАЦР). Рази Нуруллаев, долгие годы занимающийся политикой, также имеет 

огромный опыт с позиции участия на выборах. Так, на парламентских выборах 2005 года, он был 

кандидатом Бинагадинского избирательного округа №8. Провел успешную избирательную 

кампанию и в организации предвыборной кампании ему помогали специалисты по выборам из 

Нидерландов. В 2009 году на Муниципальных Выборах был кандидатом в члены Муниципалитета 
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Бинагадинского района из 1-го Бинагадинского НО №8. На парламентских выборах 2010 года был 

единым кандидатом избирательного блока ПНФА-Мусават из Насиминского-Сабаильского ИО 

№23. Избрание Рази Нуруллаева председателем Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) 

в 2015 году эхом отозвалось в повестке дня страны, в Азербайджанской политике. Так, 19 августа 

2015 года силы, недовольные Али Керимли - бывший заместитель в ПНФА Рази Нуруллаев и его 

сторонники заявили о создании Организационного комитета Съезда доверия ПНФА (ОКСД 

ПНФА). 27 сентября 2015 года, после очередного избрания на съезде ПНФА Али Керимли 

председателем, ОКСД ПНФА заявила о своем непризнании съезда и результатов выборов, 17 

октября 2015-го года провела съезд, и путем тайного голосования большинством голосов 

председателем ПНФА был избран Рази Нуруллаев. Также Рази Нуруллаев прошел сотни тренингов 

и программ в различных странах и организациях. К специальным способностям Рази Нуруллаева 

также относятся местный и международный опыт в управлении и организации, в сфере политики и 

выборов, десятки международных сертификатов и дипломов, разработка огромных проектных 

предложений и бизнес-проектов, соответствующих международным стандартам, управление 

большими проектами, организация на высшем уровне международных и местных мероприятий, 

анализы по международным отношениям. В совершенстве владеет азербайджанским, русским, 

английским, французским и тюркскими языками. 

 

Опубликованный на бесплатной основе предвыборный агитационный материал Рази 

Нуруллаева, кандидатура которого выдвинута «Инициативной группой фронтистов» 

 

Бакинский рабочий.-2018.-27 марта.-№56.-С.11. 
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Насущный вопрос 

Что думают кандидаты в президенты о перспективах молодежи? 

 

В самом разгаре агитационная кампания в преддверии президентских выборов, 

которые состоятся 11 апреля. Теме образовательной, молодежной и спортивной политики 

были посвящены состоявшиеся накануне теледебаты кандидатов в президенты 

Азербайджана. 

Захид Орудж, самовыдвиженец: 

В 1988 году в Грузии был обнаружен секретный документ армянского национального 

движения, где говорилось о необходимости уничтожения образовательной системы Азербайджана, 

так как беженцы и вынужденные переселенцы на первых этапах были вынуждены размещаться в 

школах и техникумах. И это само по себе затруднило доступ к образованию беженцев и местного 

населения, и только благодаря воле Гейдара Алиева последствия этой гуманитарной катастрофы 

удалось устранить. Что изменилось за последние 5 лет в этой сфере? В первую очередь были 

объединены центры по подготовке преподавателей. Во-вторых, прием на работу преподавателей 

стал вестись на основе прозрачного механизма. В-третьих, благодаря диагностическому 

оцениванию знаний преподавателей их среднемесячная зарплата в целом превысила 420 манатов. 

Это оказало влияние на качество работы. Неприкосновенность учителя, его социальные права 

должны быть обеспечены, и если мы хотим бороться с врагом, прежде вооруженной армии 

необходимо усилить образовательную армию, армию преподавателей и студентов. В регионе 

Азербайджан по многим параметрам идет впереди и Грузии, и Армении, но нас не должна 

захлестнуть болезнь арменизации. Мы должны быть верны нашей истории, помнить наши 

трагические даты. Но воспитывать учеников 5-7 классов - будущее поколение - в духе скорби, 

травмировать их психику нельзя. 

Араз Ализаде, кандидат от Социал-демократической партии: 

Приемные экзамены в системе образования проводятся посредством тестов, что 

приветствуется, поскольку это в определенной степени устранило коррупцию, но ученый, студент 

должен уметь думать и логически мыслить. Мне кажется, что на вступительных экзаменах мы хотя 

бы по одному предмету должны проводить нормальный экзамен, особенно по математике, физике, 

потому что преподаватель должен быть в контакте с абитуриентом, студентами. 

Гудрет Гасангулиев, кандидат от Партии единого народного фронта: 
Надо признать, что Министерство образования действительно в последние годы 

предпринимает серьезные усилия в направлении повышения качества образования. Но в целом, как 

мне кажется, не изменив государственной политики, мы в этой области не сможем достичь высоких 

результатов. О чем идет речь? Своей политикой самостимулирования государство должно добиться 

инвестирования частного сектора в эту область. Значит, государство должно минимум на 10 лет 

освободить от налогов частные компании, инвестирующие в строительство детсадов, школ и 

университетов, и мы предпримем такие шаги, если граждане проголосуют за нас. Помимо этого, 

если средств предпринимателей будет недостаточно, то им из Фонда поддержки 

предпринимательства дополнительно под 3-4% будут выданы кредиты, чтобы изменить ситуацию 

в данной области. 

Али Ахмедов, полномочный представитель кандидата в президенты от Партии «Ени 

Азербайджан» Ильхама Алиева: 
- В избирательной программе кандидата в президенты Ильхама Алиева образование занимает 

одно из центральных стратегических мест. Это прежде всего связано с тем, что мы смотрим на 

образование, как на фундамент, важный показатель общего культурного уровня общества. Во-

вторых, образование с нашей стороны, со стороны президента Ильхама Алиева считается одним из 

самых важных элементов продуктивных сил общества. Те общества богаты и имеют развитую 

экономику, где образование находится на высоком уровне. 

В Азербайджане науке и образованию оказывается большая государственная поддержка. 

Объемы средств, выделенных на образование с 2003 года в Азербайджане, выросли в 7,6 раза. В 

Азербайджане за эти годы было построено 3100 школ, что составляет 60% всех существующих 
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школ в стране. Созданы десятки государственных и частных университетов. Таким образом для 

развития образования в Азербайджане оказана господдержка и создана необходимая 

инфраструктура. 

Между структурами азербайджанского общества и обществ Армении и Грузии имеется 

значительная разница, которая заключается в том, что в Азербайджане молодежь до 18 лет 

составляет 27% населения страны. А население до 29 лет составляет примерно половину населения 

республики - 47%. Это значит, что в Азербайджане число молодых людей в возрасте выпускников 

школ превышает аналогичные показатели в Грузии и Армении: «Азербайджан - это край, где много 

молодых». 

А. Ахмедов отверг утверждение о распространении азербайджанской властью лжи. Он 

отметил, что банковский кризис расценивается, как стихийное бедствие, которое тоже не оповещает 

заранее о своем приближении, как и природные катаклизмы. Если бы все было известно заранее, то 

нигде в мире ни валюта не обесценивалась бы, ни банковских кризисов не было бы, ни кризиса 2007 

года не произошло бы. Поэтому я считаю, что это обвинение в адрес азербайджанской власти само 

по себе является виной. Национальное правительство ежегодно выделяет 200 млн. манатов на 

адресную социальную помощь. Это невозвратные деньги. Это значит ежемесячное обеспечение 100 

тыс. семей. Каждый год выдаются льготные кредиты, и вообще за этот период было выдано 2 млрд. 

манатов льготных кредитов, которые способствовали развитию предпринимательства. 

Деятельность правительства по борьбе с безработицей заключается в открытии рабочих мест, 

повышении зарплат, пенсий, и таким образом уровень бедности снижается. Основной путь 

ликвидации бедности в мире состоит в этом. 

По поводу рабочих мест хочу сказать, что было открыто 1,9 млн. рабочих мест. За 2003- 2017 

годы население выросло на 1,5 млн. человек. Открытые рабочие места были предоставлены для 

обеспечения работой того самого выросшего населения. Это значит, что население в Азербайджане 

ускоренно растет, и, естественно, правительство должно стараться поскорее открывать рабочие 

места, чтобы трудоустроить граждан. 

Рази Нуруллаев, кандидат от инициативной группы фронтовиков: 
- В массивах Ени Ясамал и Говсан строится социальное жилье, но там всего 5 тыс. квартир. Я 

же вам обещаю, что мобилизуя все ресурсы Азербайджана, за 7 лет создам условия для обеспечения 

молодежи и молодых ученых социальным жильем. Есть достаточное количество молодых жертв, 

попавших в сети безрезультатной политики радикальных политиков. Я обещал себе не называть 

имени Али Керимли, но есть моменты, которые вынуждают меня сделать это. Если 30-летняя 

политика не дает никакого результата, этот политик должен уйти. Сегодня в Азербайджане есть 

потребность в здоровой, конструктивной, цивильной оппозиции, и я считаю, что делаю все для 

появления такой оппозиции. И возглавляемая мною Партия народного фронта является именно 

такой силой. Поэтому я призываю вас присоединиться к нашей партии, проголосовать за меня и 

провести работу для внесения достойного вклада в будущее Азербайджана. Почему я заговорил об 

Али Керимли? Я уже несколько дней подвергаюсь жесткой критике, оскорблениям. Звучат 

оскорбления и брань в адрес моей матери, сороковины которой недавно были справлены. Я изучил 

профили людей, которые все это писали, и все они ведут к Али Керимли. Я прощаю тех, кто ругал 

меня, моих родителей. Но моего прощения мало, просите прощения у Всевышнего. 

Сегодня в Азербайджане десятки тысяч молодых людей, желающих получить образование. 

Поэтому мы намерены сделать экзамены для абитуриентов бесплатными, так и должно быть. 

Вместе с тем в Азербайджане и университетское образование должно быть бесплатным. И если мне 

будет оказано доверие и я стану президентом, то в течение 5 лет образование в Азербайджане станет 

бесплатным и оплата за учебу будет ликвидирована. Для возмещения этой потери мы намерены 

пригласить в Азербайджан сотни иностранных специалистов, чтобы они повысили уровень 

высшего образования в наших вузах. А эти средства получить за счет привлечения в наши вузы 

зарубежных студентов. Естественно, также применяя международную практику, мы создадим 

условия для зарабатывания вузами средств и другими средствами. Мы будем предоставлять 

студентам многочисленные социальные льготы. Есть проблема безработицы среди молодежи. Есть 

проблема невозможности трудоустройства молодежи по полученной ею в вузе специальности. Вся 

молодежь не может заниматься выращиванием хлопка и вспахиванием земли. Поэтому для 

молодежи должны быть созданы более достойные условия работы. Отрадно, что сегодня ASAN 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

139 
 

xidmət в основном привлекает к работе молодежь. Если стану президентом, то я расширю эту сферу, 

и прием на работу молодежи будет и в других структурах. 

У нас есть проект по закладке нового города, где смогут работать до полумиллиона человек, 

есть прибрежный проект в Набрани, где смогут работать 50 тыс. человек, а также проект Сиязань, 

который будет азербайджанской Антальей. 

Фарадж Гулиев, кандидат от Партии движения национального возрождения: 
- В Азербайджане есть очень большая потребность в высокоинтеллектуальной молодежи, 

способной глобально мыслить и конкурировать с интеллектами из любых уголков мира. Без 

создания такой молодежи общество не может развиваться. Поэтому какой бы успешной ни была 

политика Азербайджана, связанная с молодежью, целью должно быть ежедневное наращивание 

успехов. Сегодня мы в Азербайджане больше использования ископаемых и природных богатств 

должны использовать мозги наших людей. При создании производственных площадей мы должны 

думать уже не над использованием технологий, а над производством самих технологий. Мы до сих 

пор отправляли студентов за рубеж, там они получали образование и возвращались обратно. Думаю, 

возвращая сюда образованных азербайджанцев, мы можем сэкономить. Сейчас время собирать 

образованных людей вокруг студентов, иностранных студентов вокруг наших преподавателей. То 

есть мы должны предпринять серьезные шаги для выхода на ведущие позиции в мире. Поэтому 

необходимо решать вопросы, кажущиеся мелкими. Мы должны суметь создать нормальные условия 

для студентов. Из студентов, сталкивающихся с элементарными трудностями, невозможно будет 

создать человека с превосходными способностями. Это относится к студентам, приезжающим из 

сел, которые испытывают нужду в жилье, поскольку не у каждого есть возможность снимать 

квартиру или оставаться у родственников. Есть большая необходимость в ремонте всех старых 

общежитий, в повышении стипендий, в стимулировании отличников учебы, в переводе их в особые 

группы, в проведении внутри таких групп дополнительной селекции и в экспериментальной форме 

взращивания из них особых кадров. То есть в различных частях света отбор людей происходит 

таким образом. 

 

Каспiй.-2018.-30 марта.-№55.-С.5. 
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Араз Ализаде Мамед Мубариз оглу 

 

Кандидат в президенты на выборах Президента Азербайджанской Республики, проводимых 

11 апреля 2018 года 

Азербайджанство — спасение родины и народа! 

 

Биография 

 

Социал-демократическая партия Азербайджана 
Родина Мать — преданность Азербайджану! Матерям — любовь! Детям — забота! 

Карабаху — свободу! Армии — почет! Азербайджанскому народу — достойную жизнь! 

Я, Араз Ализаде Мамед Мубариз оглу, родился 3 ноября 1951 г. в городе Баку в семье ученых. 

В 1974 г. окончил факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета. В 

1975-1976 гг. работал переводчиком в Афганистане по линии Министерства нефтегазовой 

промышленности СССР. С 1987 г. работал в столице Украинской ССР младшим научным 

сотрудником Института истории Академий наук Украины, а также преподавал в Киевском 

педагогическом институте иностранных языков. 

В 1987 г. вернулся в Баку. Был одним из организаторов первых массовых митингов в городе 

Баку 16-го и 18 мая 1988 г., проводимых в защиту Карабаха. В 1991 г. был членом Совета обороны 

Азербайджанской Республики. Задача, поставленная передо мною в Совете обороны, была добиться 

переподчинения 4-й армии под командование Азербайджанской Республики. После подписания с 

Министром обороны Российской Федерации, маршалом авиации СССР Н. Шапошниковым 

договора о переподчинении 4-й армии под командование Азербайджанской Республики, я подал в 

отставку из членства в Совете обороны Азербайджанской Республики. 

В 1991-1995 гг. был депутатом Верховного Совета Азербайджанской Республики. 

С 1989 г. являюсь председателем Социал-демократической партии Азербайджана, в 1995-

2012 гг. - сопредседателем партии, после принятия решения на XII съезде СДПА 30 июня 2012 г. о 

ликвидации института сопредседательства и восстановлении института председательства в партии 

- председателем СДПА. 

На очередном съезде СДПА, состоявшемся в 2017 г., избран председателем СДПА. 

В 1991 г. представляя Социал-демократическую партию Азербайджана, впервые участвовал 

на Конгрессе Социалистического Интернационала (Стамбул). Являющийся в настоящее время 

полноправным членом этой авторитетной международной организации СДПА в 1991 г. был принят 

в качестве наблюдателя, в дальнейшем ассоциативного и консалтингового (2003 г.) члена 

Социнтерна. 

На выборах Президента Азербайджанской Республики, прошедших в 2013 г., был кандидатом 

в президенты. 

В 2015 г. избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. 

Женат. Имею двух сыновей и двух внуков. 

 

Бакинский рабочий.-2018.-31 марта.-№60.-С.9. 
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Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу 

 

12 апреля, 2018 Президент Азербайджанской Республики  Ильхам Алиев, обратившись к 

народу, выразил признательность за большое доверие, оказанное ему на проведенных 11 апреля 

выборах.  

АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию обращение главы государства. 

 

Обращение Президента Ильхама Алиева 

 

Дорогие соотечественники! На президентских выборах азербайджанский народ вновь оказал 

мне большое доверие. Хочу выразить родному народу признательность за это доверие, эту большую 

поддержку. Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Она придает мне силы. Эта 

поддержка является главным условием для нашего развития. Единство между народом и властью 

является основным фактором развития в Азербайджане. На нынешних выборах азербайджанский 

народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие, прогресс, дал высокую оценку работе, 

проделанной за последние 15 лет. Всех  этих успехов мы добились вместе с вами. Единство между 

народом и властью, наша целенаправленная политика превратили сегодня Азербайджан в 

могущественное государство. Международный авторитет Азербайджана растет, нам удалось занять 

достойное место в мировом масштабе. Сегодня Азербайджан является страной, пользующейся 

огромным уважением, симпатией, поддержкой в мире. Мы являемся надежными партнерами, с нами 

считаются и нам удалось значительно упрочить наши позиции на международной арене. Мы ни на 

шаг не отступили от нашей принципиальной позиции, связанной с урегулированием армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Наша принципиальная позиция еще более 

усиливается.  

Этот конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности нашей страны, 

иного пути нет. В последние годы многие влиятельные международные организации приняли ряд 

постановлений и резолюций, поддерживающих нашу позицию, справедливость. Мы добились 

больших дипломатических побед. Одновременно мы одержали большую победу на поле боя. 

Азербайджанский солдат, Азербайджанская армия, Азербайджанское государство освободили от 

оккупантов часть наших земель. Часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов 

очищена от захватчиков, сегодня на этих землях развевается азербайджанский флаг. На 

освобожденные от оккупации земли возвращается жизнь, возвращаются люди. На этих землях 

проводятся президентские выборы. Настанет день, когда на всех землях, которые сегодня все еще 

находятся под оккупацией, будет поднят азербайджанский флаг, на этих землях будут проводиться 

президентские выборы, будет избираться Президент Азербайджана. Мы должны стать еще сильнее. 

Для этого мы должны построить более мощную экономику. В последние 15 лет не было второй 

такой страны, которая в экономической сфере развивалась как Азербайджан. Наша экономика 

увеличилась в 3,2 раза, и сегодня Азербайджан входит в число самых конкурентоспособных стран 

мира. По конкурентоспособности мы занимаем 35-е место. 

 В центре нашей политики всегда находился гражданин Азербайджана, его проблемы, заботы, 

благосостояние. За  последние 15 лет зарплаты и пенсии увеличились в 8 раз. Эта политика будет 

продолжаться и впредь. В эти годы Азербайджан стал космическим государством. Мы ввозим в 

нашу страну самые передовые технологии, применяем их, и технологическое, научное развитие 

будет одним из основных приоритетов и для нашей дальнейшей деятельности. Словом, результаты 

по всем направлениям — налицо. Азербайджан реализует гигантские энергетические и 

транспортные проекты. По нашей инициативе и при нашем активном участии на основе данных 

проектов вновь составляются энергетическая и транспортная карты Евразии. Азербайджанское 

государство никогда не было таким сильным, как сегодня. Мы построили сильное государство, 

должны построить и, уверен, построим еще более сильный Азербайджан.  

Пройденный нами путь — это славный путь, путь побед и успехов. Уверен, что мы всегда 

будем идти по пути побед.  

Вперед, к новым победам! 

 

Бакинский рабочий.-2018.-12 апрел.-№68.-С.1. 
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Избиратели предпочли надежность и стабильность 

 

Специальный репортаж корреспондентов газеты «Каспiй» о главном политическом событии 

 

В Азербайджане завершились очередные президентские выборы. Кандидатов на высший 

пост было восемь, однако, судя по настрою избирателей, продиктованному создавшейся 

общественно-политической ситуацией, было видно, что большая их часть готова отдать свои голоса 

за стабильность и процветание, региональное развитие и национальную безопасность, в полной 

мере обеспеченные высшим политическим руководством страны.  

Редакция газеты «Каспiй» в полном составе приняла в выборах посильное участие - все ее 

сотрудники без исключения проголосовали за наиболее достойного, с их точки зрения, кандидата, 

а заодно решили поделиться с читателями своими впечатлениями.  

 

Выбор сделан 

 

«Погожий апрельский день и ласковое весеннее солнце очень даже способствовали 

активности избирателей смежных участков 15-16-го первого Сабунчинского избирательного округа 

№26 выполнить свой гражданский долг», - сообщила с места события специальный корреспондент 

газеты «Каспiй» Фидан Салманлы.  

По давно сложившейся традиции, наиболее дисциплинированными, активными и 

справедливыми выборщиками являются представители старшего поколения. Они и на участки 

приходят рано утром, и всем знакомым советуют не упускать возможность сделать свой выбор. Так 

было и в этот замечательный весенний день, когда чувствующее двойную ответственность за 

светлое будущее страны пожилое население, зачастую вместе с совершеннолетними внуками и 

внучками, поспешило на избирательные участки сразу после их открытия - к 10 часам утра именно 

за счет их активности пришли проголосовать 480 человек на 15-м участке и 300 - на 16-м. Оба 

участка расположены в средней школе №96 поселка Бакиханова.  

«Избирательная комиссия работала не покладая рук всю последнюю неделю, а до этого в 

обычном режиме сверяла списки избирателей, высылала уведомления, регистрировала недавно 

прописанных в бурно развивающемся массиве горожан, выдавала бюллетени. Жители поселка в 

порядке живой очереди один за другим входят в кабинки для голосования», - делится 

впечатлениями председатель участковой комиссии, она же директор школы Амина Гусейнова.  

Для нее это не первое испытание «на боевом посту», и по своему опыту она хорошо знает, 

сколько международных и прочих наблюдателей предпочитает посетить именно этот участок, где 

конкуренция кандидатов - коронная марка процесса.  

Всего на избирательном участке №15 зарегистрировано 1 434 избирателя, из которых к 12 

часам проголосовали 462, а к 19 часам - 1156 человек (80,6%). На избирательном участке №16 

зарегистрировано 1 435 избирателей, из которых к 12 часам проголосовали 489, к 19 часам - 1263 

человека (88,01%).  

 

Активность молодежи 

 

Выборы - это не просто ощущение взрослости, зрелости и гражданской ответственности, но 

и уверенность, что их голоса чрезвычайно важны.  

В бакинской средней школе №42, что в Насиминском районе, традиционно размещается 

избирательный участок №5. Здешние избиратели дают стабильно высокий результат явки - более 

80%, - сообщила с места событий наш корреспондент Галия Алиева. По ее словам, объясняется все 

очень просто - в квадрате улиц одного из крупнейших районов Баку, обрамляющих участок, 

находится несколько школ, детсадов, общежития и учебные корпусы Азербайджанского 

государственного медицинского университета, крупные торговые центры, клиники и другие 

учреждения. Контингент разношерстный - служащие, пенсионеры, домохозяйки, очень много 

молодежи, школьников и студентов. 

Согласно спискам здесь голосуют 1365 избирателей. По словам председателя избирательной 

комиссии участка №5 (она же директор школы) Фирангиз Гамидовой, наибольшая активность 
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наблюдалась в первой половине дня голосования - к полудню свои бюллетени в урны опустила 

почти половина избирателей, то есть порядка 700 человек.  

Суетятся наблюдатели, заходят-выходят переводчики, что-то уточняя у членов 

избирательной комиссии и старательно делая записи в свои блокноты. За процедурой выборов в 

этом густонаселенном городском районе с разветвленной инфраструктурой наблюдают и 

иностранные представители, и местные.  

Наблюдатели отмечали и возросшую активность молодежи. Наш корреспондент подходит к 

группе молодых людей, которые вошли в родную школу уже в новом качестве. Это бывшие 

выпускники, которые впервые в своей жизни выбирают президента. Каждому из них персонально 

были вручены цветы. На тему, почему так важно участвовать в этом процессе размышляют просто 

и деловито: это не просто ощущение взрослости, зрелости и гражданской ответственности (хотя не 

без этого, конечно), но и уверенность, что их голоса чрезвычайно важны.  

«Мы ведь выбираем будущее», - практически хором отвечают ребята. И на вопрос, трудно 

ли было определиться с выбором кандидата, улыбаются: ни капельки не трудно, для этого 

достаточно было прожить в Азербайджане последние десять лет. 

Явка избирателей на участке нынче гораздо выше, чем в предыдущие годы. Люди 

выстроились в очередь по 2-3 ряда. А те, кто пришел с детьми, могли оставить их в детской игровой 

комнате. На период выборов ею стала школьная библиотека, в которой два педагога временно 

переквалифицировались в воспитателей. 

У любого государства, как и у любого человека, есть выбор - ты можешь быть удачливым и 

иметь много завистников и врагов, или наоборот - можешь быть неудачником и иметь много 

сочувствующих. Наше страна, бесспорно, относит себя к первой категории. Азербайджанский народ 

не слепой, чтобы не видеть разницы в качестве жизни между нами и соседними странами. 

 

Долгожданный день 

 

…11 апреля. 10.05. Средняя школа №42 им. Ильгара Абульгасанова Насиминского района 

столицы, где располагается избирательный участок №6 Избирательного округа №22. Царит 

праздничная атмосфера, играет музыка, избиратели один за другим регистрируются и проходят в 

кабины, чтобы отдать свой голос будущему президенту своей страны. Члены избирательной 

комиссии, зарубежные и местные наблюдатели имеют возможность наблюдать за ходом 

голосования, отвечая на все интересующие избирателей вопросы.  

Председатель избирательного участка Гюляр Шахбазова сообщила корреспонденту газеты 

«Каспiй» Афет Мамедовой, что по списку на этом участке зарегистрировано 1329 избирателей, и 

отрадно, что голосование проходит очень активно. «Приподнятая атмосфера ощущается не только 

на нашем участке, наши избиратели приходят сюда в самом хорошем расположении духа и 

голосуют», - подчеркнула она.  

Подхожу к мужчине средних лет, представляюсь и спрашиваю, с какими мыслями он 

пришел на избирательный участок:  

- Сархан Мусаев, заслуженный деятель науки профессор Азербайджанского медицинского 

университета, - представился мой визави. - Хотел бы подчеркнуть великолепную организацию 

выборного процесса и воодушевляющую обстановку на избирательном участке. Наблюдатели и 

представители кандидатов в президенты также присутствуют здесь, для них созданы все 

необходимые условия. Голосование проходит очень активно и спокойно. Представьте, я с трудом 

припарковал машину - перед участком трудно найти свободное место, что говорит об активности 

избирателей. Оно и не удивительно, ведь люди голосуют за свое будущее, учитывая, что следующие 

выборы состоятся через семь лет. Граждане голосуют за мир и стабильность в своей стране, за 

процветание родного Азербайджана. Естественно, кто из кандидатов сможет обеспечить все эти 

чаяния и ожидания народа, тот и получит наибольшее количество голосов. 

 

Явка превысит ожидаемый прогноз 

 

Избирательный участок №24 второго Ясамальского избирательного округа №16, где 

председательствует Мирвари Исламова, с раннего утра заполнен людьми: тут и члены комиссии, и 

наблюдатели, ну, и, конечно же, избиратели.  
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Сразу оговоримся, судя по состоянию на 10 часов утра (к этому времени проголосовали 240 

человек, что на треть больше, чем на последних парламентских выборах), явка превысит ожидаемый 

прогноз, сообщает наш корреспондент Салех Баят. Всего в списке 1449 избирателей, среди которых 

есть и пожилые граждане, и с десяток молодых людей, впервые пришедших к урнам для 

голосования.  

Гулиева Гюльнар Махияддин гызы (1999 г.р.) согласилась дать блиц-интервью сотруднику 

газеты. «Для меня это не столько волнительно, сколько ответственно - мне еще нет 19 лет, а уже 

сразу выпала честь положить свой бюллетень в копилку перспектив государственности. Наше 

поколение, по большому счету - счастливое поколение, потому, что мы, как говорится, появились 

на свет и живем в независимом государстве, при развивающейся демократии, не видя 

тоталитаризма, о котором немало наслышаны. Это большое счастье. Многие, может быть, даже не 

осознают, какое это большое счастье. Для того чтобы это осознать, надо иметь опыт, например, 

моих родителей, которым довелось жить в «единой интернациональной великой и самой 

счастливой» стране, где у азербайджанцев была отнята государственность, которую они выстрадали 

в начале прошлого века. Мы не имели места в международных организациях, мы не имели нашего 

флага в ООН. Наши отцы и деды задумывались, а почему мы не имеем собственного, заслуженного 

государства? Высшая справедливость в том, что сегодня мы имеем свой герб, гимн, а флаг 

развевается перед стенами ООН и во многих столицах мира. И это великое счастье как раз для 

молодежи и для меня, в том числе». 

Кстати, по состоянию на 12 часов в урны было опущено 442 бюллетеня, а к 19 часам (конец 

голосования) было зарегистрировано уже 1209 избирателей - 83,4%.  

 

Активность выше среднего 

 

Этот день был вполне будничным, но не потому, что на дворе среда, а потому, что 

избиратели шли голосовать, словно на работу. Вместе с тем наблюдалась особо торжественная 

обстановка, так что 11 апреля отличалось все же от других будней. Во-первых, день для многих был 

нерабочим, но заметно приподнятое настроение людей, принарядившихся по весьма 

знаменательному поводу, ведь они собирались сделать судьбоносный выбор в своей жизни и в 

жизни страны - проголосовать за будущего президента Азербайджана, свидетельствовало о том, что 

настроены они решительно, а главное - позитивно.  

Как передает наш корреспондент Тамилла Нуриева, на избирательном участке №18 первого 

Насиминского окружного избирательного участка №21, расположившегося в детском саду №132, 

что во 2-м микрорайоне, на протяжении всего дня было очень даже многолюдно. Примерно к восьми 

часам утра избиратели выстроились в очередь, чтобы выполнить свой конституционный долг, и 

ничто не могло отвлечь их от столь важного действа. Все здесь было организовано надлежащим 

образом: и наблюдатели за избирательным процессом следили важные и степенные, чтобы не 

пропустить ни одного нарушения, и взволнованные члены комиссии во главе с председателем, 

вежливо встречающие избирателей, и даже церемония маркировки большого пальца руки, чтобы не 

проголосовали повторно.  

Как отметила в беседе с корреспондентом газеты «Каспiй» председатель избирательного 

участка Кямаля Алиева, число избирателей во вверенном ей участке составляет 1042 человека, и к 

10 часам утра проголосовала примерно пятая их часть. «Если так пойдет и дальше, - сказала Кямаля 

ханым, - то наш участок побьет все мыслимые и немыслимые рекорды по числу проголосовавших. 

Народ здесь активный, с раннего утра, как только открылся избирательный участок, образовалась 

настоящая очередь, а это говорит о том, что граждане определились со своим выбором, знают, за 

кого будут голосовать. Поэтому охотно идут на выборы».  

Ее слова весьма открытым текстом подтвердили и сами избиратели, пришедшие сюда в это 

приветливое весеннее утро со всей семьей, чтобы отдать свои голоса за того, кому безраздельно 

могут доверить как свою судьбу, так и судьбу собственного государства. «Так уж случилось, что 

подавляющее число опрошенных мной проголосовавших, а делала я это, примостившись рядом с 

представителем exit-poll, отдали свои голоса за действующего Президента Азербайджана Ильхама 

Алиева. Так, семья Керимовых почти в полном составе - Гасым Керимов, его супруга Эльмира 

ханым и старший сын Расим и не скрывали того, что проголосовали за надежного кандидата. А их 
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младший сын Асим, проходящий военную службу в Национальной армии, впервые в жизни 

проголосует в своей военной части.  

Такого же мнения придерживается и другой избиратель Али Алиев, в дружной компании со 

своими соседками Наталией и Инной Бутенко прибывшие в избирательный участок. Кстати, все они 

проголосовали за Ильхама Алиева. А Аида Наджабова вообще на наш вопрос ответила вопросом: 

«А за кого же еще?! Конечно, за того, кто на практике доказал собственную незаменимость на 

высшей государственной должности».  

Заметим, что прогноз председателя оправдался: по состоянию на 19 часов, свой выбор 

сделали 936 человек, или 89,8% избирателей.  

 

Пожилые - самые активные 

 

На избирательном участке №7 первого Наримановского избирательного округа №19, 

расположенного в экологическом лицее №291, было довольно много пожилых избирателей, 

которым не привыкать к волеизъявлению. Именно они самые активные во время всех выборов, и 

именно они наиболее легко разбираются в том, кто есть кто, особенно в практической 

работоспособности кандидатов, чьи имена вписаны в избирательные бюллетени, сообщает наш 

корреспондент Елена Малахова.  

«Пришедшие голосовать избиратели очень даже избирательны и умеют, как говорится, 

отличить реальную деятельность от краснобайства. Особенно разборчива молодежь, для которой 

важна стабильная перспектива. Как видите, они приходят по несколько человек, с друзьями, 

родителями. И мы понимаем их заботы, чаяния и ожидания, связанные с деятельностью главы 

государства, от политической воли, знаний и опыта которого зависит и внутриполитическая 

ситуация, и региональная политика, и авторитет нашей страны в мировом масштабе», - делится 

впечатлениями председатель участковой комиссии Махияддин Гасанов.  

По его словам, количество зарегистрированных избирателей на данном участке составляет 

1304 человека. Из них, судя по данным на 10 часов утра, проголосовали 150 человек (по состоянию 

на 19 часов явка составила 1023 избирателя, или 78,5%). М. Гасанов подчеркнул, что выборы 

проходят демократично, и никаких нарушений в ходе них зафиксировано не было. Избиратели 

интересовались также наличием камер наблюдения, некоторые - даже характером незнакомых 

широкой общественности кандидатов, которые промелькнули на телевидении во время дебатов и 

запомнились исключительно популизмом.  

Положение с явкой избирателей на периферии столицы с утра стабильно и даже превосходит 

ожидания. К избирательному участку №2 третьего Сураханского избирательного округа №32, 

размещенного в средней общеобразовательной школе №154, чуть не затемно стекаются избиратели, 

сообщила с места события наш корреспондент Тамилла Халилова. Как следствие, к 10.00 по 

местному времени отмечалась активность населения выше среднего уровня. «И этому есть весомая 

причина - избиратели давно решили для себя, кто является наиболее достойным кандидатом. В том, 

что люди приходят и голосуют, а сам процесс выборов у нас прозрачен и проходит без какого-либо 

давления, вы можете убедиться сами», - говорит председатель участковой избирательной комиссии 

Али Алиев, отметивший, что уже в первые часы всенародного волеизъявления жители близлежащих 

территорий приходили группами.  

Директор школы не взялся предугадывать результаты голосования, но отметил, что для 

президентских выборов активность населения приличная. «При 100-процентной явке на 

избирательный участок должно явиться 1419 человек - в ходе прошлых парламентских выборов 

проголосовало чуть более 900 избирателей, на сей раз ожидается гораздо больше, поскольку это 

главные выборы страны с сильной президентской формой управления. Однако среди главных 

плюсов выборов этого года отмечена не только высокая активность избирателей, но и высокая 

степень анонимности и прозрачность процесса в условиях использования современных технологий 

и камер видеонаблюдения, позволяющих отслеживать процесс в режиме реального времени. Я 

лично проголосую в самом конце, так как приходится справляться с наплывом людей, причем 

некоторые из них требуют разъяснений «лично у председателя», хотя все члены комиссии прошли 

тренинги, имеют опыт деятельности такого рода. Впервые голосующих на данном участке также 

много - уже ранним утром пришли 12 юношей и девушек, всего должны прийти около сотни 

молодых людей», - отметил председатель комиссии.  
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Один из членов избиркома, встретивший у входа сотрудника редакции газеты «Каспiй», 

также отметил важность прозрачности процесса проходящих выборов: «У нас работают 

видеокамеры, я проверяю документы и направляю избирателей в кабины для голосования, - сказал 

он, добавив, что население анонимно и независимо голосует за кандидатов, внушающих доверие. - 

Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить людям наилучшие условия для выбора наиболее 

достойного кандидата. Думаю, что электорат неплохо разбирается в ситуации, потому сделает 

ставку на лучшую жизнь, на стабильность и развитие, на человека, которому присущи качества 

лидера и который будет авторитетным, и непременно будет отличаться большей продуктивностью 

в управленческой деятельности, особенно если речь идет о нации и стране».  

Надежды местного избиркома, кстати, полностью оправдались - к 12 часам в урны было 

опущено 652, к 19 часам - 1254 бюллетеня (88,4%).  

Встретился наш корреспондент и с председателем избирательного участка №9 третьего 

Сураханского избирательного округа Яшаром Амираслановым, который подчеркнул деловитость 

избирателей, голосующих без суеты и спешки: «На данный момент все спокойно. Люди приходят 

по одному, но большей частью это семьи, как и положено, условно говоря, окраине столицы. По 

участку на 09.00 проголосовали 120 человек. Обстановка нормальная, располагающая к столь 

ответственному процессу. Всего у нас зарегистрировано 1386 избирателей, среди которых есть и 

совершеннолетние «новобранцы» - впервые из них голосуют 6 человек».  

 

Откровенность выборщиков 

 

О ситуации с голосованием граждан рассказал корреспонденту газеты «Каспiй» Рауфу 

Оруджеву председатель участковой избирательной комиссии первого избирательного участка 

Ясамальского первого избирательного округа Бахтияр Аббасов, который по основному роду своей 

деятельности является нефтяником Геолого-геофизического управления SOCAR.  

По его словам, к их участку приписан 1331 избиратель. В основном это жители массива 

Алатава (там проживает около 70% избирателей этого участка), а также жильцы многоэтажных 

домов, расположенных вдоль Московского проспекта.  

Как рассказал Бахтияр Аббасов, по состоянию на 12.30 на их участке проголосовали чуть 

более 50% от общего числа зарегистрированных избирателей. Активность стабильно высокая с 

самого утра, констатировал председатель УИК, - у него есть надежда, что по итогу дня выборов 

показатели явки окажутся также весьма высокими.  

В первые часы работы этот участок посетили наблюдатели от США, Королевства 

Нидерланды и ОБСЕ. Некоторое время они наблюдали за ходом голосований, за тем, как наносится 

бесцветная краска на пальцы избирателей, побеседовали с членами комиссии.  

Никаких инцидентов или нарушений правопорядка на этом участке к моменту беседы с ее 

председателем зафиксировано не было.  

 

Каспiй.-2018.-12 апреля.-№64.-С.4-5. 
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Эльмира Ахундова: «Люди шли на выборы, как на войну!» 

 

Эльмира Ахундова, 

депутат Милли Меджлиса, писатель, публицист 

 

… Наверное, произошло то, что должно было произойти. И все же увиденное и пережитое 

вчера буквально потрясало. Люди шли на избирательные участки как на войну. Или как на 

призывные пункты, чтобы записаться добровольцами. И от этой удивительной картины к горлу 

подступал ком, а на глаза наворачивались слезы. Слезы радости и гордости за свой народ… 

Да, люди шли как на войну. Они шли решительно и уверенно. Они шли на избирательные 

участки, чтобы доказать свое право самим делать свой выбор, самим определять свой путь и свое 

будущее. Они шли, чтобы отдать свои голоса за стабильность и мирное небо над головой. Они шли, 

чтобы в очередной раз вверить свою судьбу в надежные руки… 

Люди шли спокойно и сосредоточенно. Поток людей не иссякал до самого вечера, а на 

многих участках то и дело образовывались довольно длинные очереди. Но не было ни недовольных 

окриков, ни обычного для очередей брюзжания, ни пересудов. Везде царили образцовый порядок и 

деловая атмосфера… 

Люди шли семьями как на самый важный экзамен в их жизни. Это и был экзамен - на 

политическую зрелость, на право называться гражданами своей страны. Этот экзамен мой народ 

вчера выдержал на все 100 процентов… 

Для многих международных наблюдателей этот день был моментом истины. «У нас в 

Европе в день выборов такого не увидишь!» - призналась мне одна француженка, представлявшая 

делегацию Совета Европы. Она заявила, что не ожидала такой впечатляющей активности 

электората. 

А я подумала о том, что старушка Европа и вообще весь Запад со своей непродуманной 

внешней политикой, спровоцировавшей страшные потрясения во многих точках планеты, 

устроившей на ровном месте очередное великое переселение народов, со своим поощрением 

сепаратизма и политического радикализма в числе прочих факторов также помогла нам вчера 

провести выборы в условиях небывалого душевного подъема нации... 

Зарубежные радикалы отечественного разлива оказались похожи на гоголевскую унтер-

офицерскую вдову, которая высекла себя сама. В эти дни она показала свое истинное лицо, взглянув 

на которое азербайджанский электорат содрогнулся от омерзения. Потому что это были злобные, 

лишенные всякой человеческой логики потуги потерявшего человеческое лицо монстра. Вместо 

разумной критики и альтернативного видения будущего страны – потоки нецензурной брани, 

брызги слюны и истерика психически неполноценных личностей. Они будто упражнялись в 

социальных сетях, кто и кого в буквальном смысле переплюнет. Одним словом, от радикального 

контента так называемой оппозиции на многих километры несло нестерпимым запахом 

канализации. 

Честное слово, столь позорной страницы в истории азербайджанской оппозиции не было 

никогда! Эти существа  (назвать их людьми язык не поворачивается) переиграли самих себя и 

спровоцировали обратный эффект. Азербайджанский электорат, которого вообще-то трудно 

вывести из себя, вчера шел на выборы с четкими лозунгами: 

«Руки прочь от Азербайджана!», «Мы не хотим становиться второй Сирией»!, «Мы с тобой, 

господин Президент!», «Мы за тобой, господин Президент!», «Мы  - вместе и мы победим!» 

Да, не только для французского парламентария, но и для миллионов людей во всем мире 

президентские выборы в Азербайджане стали моментом истины. Зато для нас, жителей страны, во 

вчерашнем событии не было ничего необычного. Потому что мы знаем своего Президента, мы 

понимаем, сколь много он сделал и еще сделает для своего народа, для дальнейшего развития своего 

любимого Азербайджана, сколь велик его потенциал и сколь грандиозны его планы. И мы не могли 

позволить, чтобы прервалась поступательная связь времени. 

…Ильхам Алиев никогда не шел на компромиссы, если это противоречило национальным 

интересам. Он никогда и ни в чем не проявил политической слабости или нерешительности. Он 

всегда был последователен и принципиален. Вопреки расхожему суждению о том, что политика – 

грязное дело, он старался делать ее в белых перчатках и у него это успешно получалось. Глядя на 
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своего Президента, выступающего с самых различных высоких трибун, мы всегда испытывали за 

него чувство гордости. А это очень важно для народа – гордиться своим Президентом. 

Ильхам Алиев не просто перекроил, перестроил, модернизировал Азербайджан. Он 

перекроил наше сознание! Он поднял национальную самооценку. Быть азербайджанцем нынче 

престижно, потому что мы живем в одной из самых молодых и самых привлекательных стран мира! 

Где люди спокойно работают и учатся, много путешествуют по миру и принимают у себя гостей со 

своего света, возрождают сельское хозяйство и запускают в космос искусственные спутники, строят 

удивительной красоты дома, музеи и архитектурные комплексы. Где живут, надеясь на себя и свои 

силы, а не на зарубежных спонсоров. Где думают о будущем своих детей и всей нации. 

Это доверие, эта вера народа в своего лидера дорогого стоят. С такой поддержкой можно 

горы свернуть. И вчера в обращении к народу Ильхам Алиев об этом прямо заявил: 

«Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Она придает мне силы. Эта 

поддержка является главным условием для нашего развития. Единство между народом и властью 

является основным фактором развития в Азербайджане».          

Президент сформулировал с основную задачу на ближайшие несколько лет: еще с большим 

темпом и с лучшим настроем продолжать обустраивать наш Азербайджан. Вести его к новым 

победам и успехам. 

11 апреля народ моей страны доказал, что он этого достоин! 

 

Бакинский рабочий.-2018.-13 апреля.-№69.-С.13. 
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Олег Кузнецов: "Индивидуальное проявление патриотизма широко реализуется в 

Азербайджане через участие в выборах" 

 

Дж. Алекперова 

 

Интервью Echo.az с российским политическим аналитиком, доктором исторических 

наук, военным экспертом Олегом Кузнецовым 

— Вы были наблюдателем на президентских выборах в Азербайджане, которые 

прошли 11 апреля этого года. Расскажите, как все прошло? 

— Выборы в России и Азербайджане проходят очень схоже. Я был также наблюдатели за 

выборами в Российской Федерации, которые прошли 18 марта. По форме, организации и по сути 

выборы очень-очень тождественны. А все потому, что в России и Азербайджане единый лидер. И 

совокупность якобы оппозиционных кандидатов от каких-то карликовых маргинальных партий 

ничего не меняет. 

Естественно, и результаты выборов как в России, так и в Азербайджане изначально были 

предопределены. Действующие президенты получили максимальную поддержку от населения. В 

России — 76%, в Азербайджане — 86%. Тут хочу отметить, что для России это был несколько 

непредсказуемый результат, поскольку на всех предыдущих выборах Владимир Путин получал 

поддержку не более 56%. А в этот раз его поддержали 76% населения. 

В Азербайджане же поддержка населением действующей власти всегда была 

приблизительно на таком же уровне, поэтому итоги на этих президентских выборах были 

закономерны. Какого-либо другого характера выборов как в России, так и в Азербайджане ожидать 

не приходится. Избиратели — не глупые люди. В условиях отсутствия альтернативы они в любом 

случае голосуют за существующую относительную стабильность. 

— Некоторые международные организации уже успели выразить недовольство 

президентскими выборами, назвав их не демократичными… 

— Международные организации в принципе — в своем репертуаре. Аналогичное 

недовольство они выражали и после выборов в Российской Федерации. Они не понимают лишь 

одного. Ведь чтобы создать выборы европейского образца, мало 20 лет национальной 

государственности, для этого нужно, как минимум, 100 лет. Звучали и более жесткие обвинения на 

тему того, что российский, азербайджанский и даже турецкий народ во время правления 

действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — это люди с рабским менталитетом, 

которые хотят жить при диктатуре. 

Ментально население наших стран отличается от европейского, но, как говорится, 

критиковать всегда легче. Я могу сказать за себя, я никогда не голосовал за Владимира Путина, я 

являюсь его убежденным, если не противником, то и не сторонником. Но при этом я уважаю выбор 

большинства населения. Закономерно и то, что никто в мире результаты президентских выборов в 

Азербайджане и России оспаривать не будет. Все будут говорить о недемократичности режима и 

процедуры выборов, но при этом результаты говорят сами за себя. 

— Говоря o недемократичности, что они подразумевают? 

— С технической точки зрения, президентские выборы в Азербайджане прошли просто 

идеально. Например, если говорить о явке избирателей, то она была максимальной. Но выборы в 

Азербайджане несколько отличаются от российских. В Российской Федерации очень неактивно 

население в возрасте от 35 до 50 лет. В России на выборах были активны молодежь и пенсионеры. 

В Азербайджане же я реально увидел, что активны все возрастные категории населения. Но, говоря 

о молодежи, именно она осознанно активно шла голосовать как в России, так и в Азербайджане. 

Поэтому я совершенно конкретно могу сказать, что народ никто не заставлял голосовать. 

В этом вопросе очень важно влияние карабахского фактора, который консолидирует 

общество. Он объединяет власть и население. Индивидуальное проявление собственного 

патриотизма очень широко реализуется в Азербайджане через участие в выборах. И это необходимо 

признать. Я могу сказать, что это — достижение власти, поскольку молодежь сегодня осознанно 

думает о своем будущем. Кстати говоря, очень интересна статистика. Она показала, что на 

парламентских выборах, как в Азербайджане, так и в России, явка избирателей была куда ниже, чем 

на президентских. И среди избирателей процент молодежи был куда ниже. Это само по себе 
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показательно, поэтому социологи и демографы должны отдельно исследовать этот аспект, и создать 

отдельные рекомендации для власти. 

-Возвращаясь к вопросу о недемократичности, что конкретно подразумевается: 

отсутствие права голоса у оппозиции или что-то еще? 

— Считаю, что Запад недостаточно правильно оценивает оппозицию что в России, что в 

Азербайджане. И прежде всего ее интеллектуальные возможности. Но дело в том, что ни в России, 

ни в Азербайджане у оппозиции нет четко продуманной конструктивной альтернативы 

действующей власти. Все, чем они занимаются — это критикуют недоработки действующей власти. 

Критиковать все умеют, а вот предложить что-то взамен не могут. 

— А как вы можете прокомментировать кандидатов, которые баллотировались на 

пост президента, исключая самого Ильхама Алиева? 

— Я не буду оценивать каждого кандидата, но скажу в целом. В качестве примера я хочу 

привести предыдущую президентскую кампанию. Тогда каждый из кандидатов, который пытался 

изобразить из себя альтернативу, сам в той или иной степени был «запачкан» в тех или иных 

скандалах. Никто из них никогда в одиночку не наберет больше, чем 2% голосов, и то состоящих из 

убежденных сторонников, родных и близких. Поэтому на прошлых президентских выборах была 

попытка выдвинуть единого кандидата от оппозиции. 

 

Эхо.-2018.-14 апреля.-№62.-С.1,6. 
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Тогрул Багиров: «В Азербайджане фактически состоялся референдум, на котором 

Ильхам Алиев получил всенародное доверие» 

 

Натали Александрова 

 

11 апреля в Азербайджане прошли президентские выборы, на которых действующий 

глава государства Ильхам Алиев одержал убедительную победу. 

В своем интервью 1news.az глава Бакинского Фонда наследия Нобелей, эксперт ООН 

в области глобальной энергетики Тогрул Багиров назвал это событие «знаменательным и 

знаковым в новейшей истории Азербайджана». 

- Итоги выборов еще раз доказали, что в Азербайджане фактически состоялся еще один 

референдум, на котором действующий Президент получил всенародное и полное доверие. 

С одной стороны, такой результат выборов был ожидаем, потому что консолидация 

общества была прогнозируема. Если проследить динамику голосования на президентских выборах 

в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах, то можно отметить, что только в 2003 году Ильхам Алиев набрал 

порядка 75-76% голосов, а уже в последующие президентские выборы эта цифра составляла порядка 

80%. Однако результат нынешнего голосования побил все рекорды! Это – яркое свидетельство того, 

что политику Президента Ильхама Алиева поддерживает абсолютное большинство населения. 

Я бы хотел добавить, что, на мой взгляд, в этой победе сыграл роль  удивительный и 

единственный в мире тандем Президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан 

Алиевой. Тандем, который является уникальным и единственным во всем мире, потому что это союз 

двух единомышленников и одновременно двух близких людей, гармонично дополняющих и 

поддерживающих друг друга. Их тандем являет собой феномен, когда доверие между двумя 

политиками и одновременно близкими людьми – абсолютное, и тандем является и рабочим, и 

личным, - сказал Т.Багиров. 

Он также отметил, что за последние 15 лет в Азербайджане наблюдается большой прогресс. 

- Я бы даже сказал: «Широко шагает Азербайджан!». Без всякой иронии, это действительно 

так: внешнеполитические позиции страны укреплены, экономические результаты налицо, нефтяная 

и газовая стратегии дают свои результаты. Так, уже в этом году Азербайджан начнет получать 

отдачу от четырех мегаглобальных проектов, в числе которых SOCAR Polymer, «Южный газовый 

коридор», железнодорожные проекты «Север-Юг» и «Баку-Тбилиси-Карс». Азербайджанская 

армия стала одной из сильнейших в мире и входит в 50 самых обеспеченных армий мира. 

Другими словам, мнение абсолютного большинства избирателей опирается на конкретные 

результаты социально-экономической политики, внешней политики и внутренней политики, - 

сказал Т. Багиров. 

По мнению Тогрула Багирова, созданная база позволит в течение следующих семи лет 

президентского правления Ильхама Алиева наблюдать поступательное развитие страны по всем 

направлениям. 

- Я также думаю, что в ближайшие годы мы приблизимся и к решению самой острой и самой 

важной для нашей страны проблемы - карабахской. Кстати, одной из причин столь блестящей 

победы Ильхама Алиева на выборах является то, что большинство населения связывает с именем 

Президента надежды на освобождение территорий. И я в данном случае выражаю не свои какие-то 

надежды, - для этого я слишком прагматичный человек, привыкший опираться исключительно на 

факты. Это, как говорится, тема для долгой беседы, но в контексте моих лично ожиданий от 

ближайших семи лет, я уверен, что эта проблема будет решена. Во-первых, укрепление позиций 

Азербайджана на мировой арене будет подталкивать противоположную сторону идти на 

определенные компромиссы.  Кроме того, этот конфликт, во-первых, один из самых застарелых на 

постсоветском пространстве, а во-вторых, его решения требуют сегодня уже не только 

Азербайджан, но и международное сообщество. В-третьих, от его решения зависит ситуация в 

регионе в целом, ведь Азербайджан находится в «турбулентной» зоне. 

Ну и, как я уже сказал, сильная армия Азербайджана дает основания предполагать, что есть 

и другие варианты решения этой проблемы, и два года назад мир в этом уже убедился. Все поняли, 

что наша армия способна, опираясь на новую военную технику, добиться реализации любого 

приказа Верховного главнокомандующего, - сказал Т.Багиров. 
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По его словам, позиция Азербайджана на мировой арене за прошедшие годы существенно 

укрепилась. 

- Членство в Совете безопасности ООН, когда Азербайджан поддержало более 120 стран, 

принятие Баку глобальных форумов - все это играет огромную роль в укреплении позиций нашей 

страны. Баку постепенно превращается в некую международную платформу, где рассматриваются 

глобальные вопросы. На мой взгляд, именно благодаря мудрой внешнеполитической стратегии 

главы государства Азербайджан нашел свое место, это место – среди неприсоединившихся стран, 

которые при этом активно участвуют в экономическом разделении труда и международном 

сотрудничестве.  

Азербайджан за годы правления Ильхама Алиева достиг огромных успехов в 

энергетической, экономической, транспортной сферах, о которых я уже упомянул. В возрожденном 

проекте «Великий Шелковый путь» - «Один пояс, один путь» Азербайджану также отведена очень 

серьезная роль.  

И что особенно важно, благодаря мудрой стратегии Ильхама Алиева, Азербайджан сегодня 

может выстраивать отношения дружбы со всеми странами, за исключением лишь одного 

агрессивного «соседа». При этом Азербайджан строит свои взаимоотношения, заставляя соседние 

страны уважать наши границы и интересы, а это – очень важно. Укрепляются отношения с Россией, 

Ираном, со стратегическим партнером – Турцией, со странами Восточной Европы и Балтии, с 

балканскими государствами. И это подтверждает, что Азербайджан сегодня находится на 

правильном пути, и что его международные позиции будут и далее крепнуть. 

Не могу также не отметить мудрую внутреннюю политику главы государства в сфере 

образования и науки. Я уверен, что в ближайшем будущем развитию науки Азербайджана будет 

уделено самое пристальное внимание Президента.  

Безусловно, есть еще проблемы, над решением которых страна работает: идет борьба с 

бедностью и безработицей. Пока еще не может полноценно конкурировать с развитыми странами 

азербайджанское здравоохранение, но прогресс в этой сфере есть, и он значительный. Строятся 

новые госпитали и медицинские центры, вводится медицинское страхование, положено начало 

развитию медицинского туризма.   

Нельзя не отметить развитие туризма, в которое мало кто верил. Безусловно, в этой сфере 

мы тоже пока не достигли всего, о чем мечтает глава государства, но и успехов немало: действуют 

ставшие уже популярными горные курорты; Баку и регионы с каждым годом привлекают все 

большее число туристов, причем, вопреки стереотипу, не только с Ближнего Востока, но и из 

России. И секрет того, что последних привлекает Баку, прост – это красивейший город, сочетающий 

в себе западную и восточную архитектуру, Париж и Дубай. Но главное – это наш гостеприимный 

народ, представители которого к тому же говорят на нескольких языках, в том числе на русском. 

Азербайджан под чутким руководством Президента превратился в настоящий оплот 

мультикультурализма, где «дружба народов» - не просто слоган, а образ жизни, где уживаются и 

процветают разные религиозные конфессии и представители разных культур. На постсоветском 

пространстве не так много стран, где сохранились общины малых народов, а в Азербайджане живут 

русская, лезгинская, татарская, польская, еврейская и другие общины. 

Все это говорит о том, что за прошедшие 15 лет проделана огромная работа, достигнут 

прогресс во всех направлениях. Но при этом сам Президент, выступая перед народом после 

избрания его на новый срок, отметил, что надо продолжать двигаться вперед с еще большей 

настойчивостью, энергией и силой, - сказал Т. Багиров. 

- Ко всему вышесказанному я бы хотел добавить, что Президент Ильхам Алиев – это 

высокообразованный, высокопрофессиональный и опытный человек, несмотря на свой 

сравнительно молодой возраст.  К тому же, у него необыкновенный бэкграунд – он сын 

Общенационального лидера Гейдара Алиева, и на мой взгляд, большую роль играет и генетический 

фактор. Ильхам Алиев обладает необходимым для настоящего Лидера набором этических и 

моральных качеств, решимостью и любовью – к своей семье, к народу, к детям. 

Недавно в одном из интервью Президент признался, что у него нет хобби, и я понимаю, 

почему – потому что главным вдохновением для него является результат развития страны, и 

настоящее удовольствие он получает именно от его созерцания. Этот человек любит свое дело, свою 

страну, которой безгранично предан. И все это, безусловно, заслуживает огромного уважения, 

консолидации и поддержки. Ильхам Алиев – лидер новой формации, лидер 21 века, человек, 
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который может повести за собой, и который прекрасно себя чувствует с представителями и великих 

держав, и малых народов. Я считаю, что Азербайджану очень повезло, что такой человек, как 

Ильхам Алиев, стоит у руля страны, - заключил Тогрул Багиров. 

 

Бакинский рабочий.-2018.-14 апреля.-№70.-С.6. 
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CEC: Ilham Aliyev garners 86.03 % of votes in presidential election 

 

By Kamila Aliyeva 

 

The results of the April 11 presidential election in Azerbaijan have been announced. 

The incumbent head of state, Chairman of the New Azerbaijan Party Ilham Aliyev has garnered 

86.03 percent of votes in the election, according to the votes counted in 5,641 polling stations, said 

Chairman of the Central Election Commission (CEC) Mazahir Panahov in an event dedicated to results of 

the presidential election. 

“Chairman of the Popular Front Party of Whole Azerbaijan Gudrat Hasanguliyev has garnered 3.02 

percent of votes, self-nominee Zahid Oruj – 3.11 percent, Chairman of Azerbaijan Democratic Party Sardar 

Jalaloglu – 3.03 percent, Chairman of Modern Musavat Party Hafiz Hajiyev – 1.52 percent, Chairman of 

Azerbaijan Social Democratic Party Araz Alizada – 1.38 percent, Chairman of National Revival Movement 

Party Faraj Guliyev – 1.17 percent, Razi Nurullayev, nominated by Frontists Initiative Group – 0.74 

percent,” he said. 

He noted that 3,962,123 of 5,332,817 voters cast ballot in the election. The number of counted ballots 

is 3,962,096, which accounts for 99.9 percent of the ballots. 

Azerbaijan held a presidential election on April 11. 

Eight candidates were registered for the election. Six of the candidates were nominated by political 

parties, one candidate was a self-nominee and another candidate was nominated by an initiative group. 

On the voting day, 5,426 permanent polling stations and 215 temporary polling stations in 125 

constituencies operated in the country. 

Web cameras were installed in 1,000 polling stations in 119 electoral districts. During the day, the 

voting process could be observed online from the website of the Central Election Commission (CEC). 

The election was observed by 894 international observers (61 organizations, 59 countries) and 58,175 

local observers. 

 

Azernews .– 2018. – April 13.- №. 27.- p. 2. 

 


